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تظل مو�ضوعة اجل�ضد من اكرث املو�ضوعات اثارة 
للجدل، واال�ضئلة، لي�س الن اجل�ضد حامل تاريخي 

لعقدة اخلطيئة او التابو اجلن�ضوي او الديني، بقدر ما 
ان اجل�ضد ا�ضبح هو ن�س الفرجة، واجلوهر ال�ضري 
لن�س اخلطاب الثقايف، ورمبا هو احلا�ضن احليوي 

ال�ضتغاالت النقد الثقايف الذي بات يالم�س كل البنيات 
الثاوية يف الن�س والوجود. وكتاب الدكتور حممد 
ح�ضام الدين ا�ضماعيل املو�ضوم)ال�ضورة واجل�ضد/

درا�ضات نقدية يف االعالم املعا�ضر(ال�ضادر عن مركز 
درا�ضات الوحدة العربية يف لبنان وم�ضر ، يوا�ضل 

لعبة الفرجة يف الكتابة ذاتها، اذ يعنى بالتعاطي مع كل 
ا�ضكاليات  العالقة املولدة مابني ال�ضورة التي تنتجها 

و�ضائل االعالم كر�ضائل ومابني اجل�ضد ك�ضياق باث 
ملهيمنات ا�ضباعية واأيديولوجية، حيث تكون ال�ضورة  
كما يوؤ�ض�س لذلك املوؤلف، هي الف�ضاء او ال�ضياق الذي 

تتفاعل فيه كو�ضيط اعالمي كل دالالت اجل�ضد مع امناط 
اخلطاب، وعندئذ 
فانه يواجه ازمة 

حتميل هذه ال�ضورة 
عرب املزيد من 

املعاين التعبريية 
التي ميكن ان تكون 
امل�ضدر التعوي�ضي 

املقابل للغة، 
وامل�ضدر احلا�ضن 

ملعان عميقة ت�ضتبطن 
قيمة اجل�ضد 

كايرو�س، واجل�ضد 
كوجود، واجل�ضد 
كر�ضالة ات�ضالية 

ت�ضتهدف جمهورا 
معينا، وامناطا 

من اخلطابات 
امل�ضتعملة.

ينحني الف�ضل االول 
من الكتاب على 

معاجلة ق�ضايا تدخل 
يف اطار ال�ضياق 

املفاهيمي، فهو 
يالم�س املو�ضوعات 

التي بدت �ضاخنة يف 
ما يتعلق باالإعالم 
وا�ضكاالت ما بعد 

احلداثة ، اذ يقارب 
املوؤلف عالئق 

الظروف االقت�ضادية 
والفكرية والتقنية 
وتناميها كظواهر 
قامعة واغرتابية 

مع اغرتاب الكلمة، 
خا�ضة وان ال�ضورة متثل هنا ال�ضفرة املتعالية التي 
تبثها وهي ت�ضتعري قوتها البالغية)االثارة، ال�ضوء، 

العري، ال�ضحر اللوين(من بيئات املجتمعات الغربية 
التي حتتفي باجل�ضد، والتي باتت ال�ضورة جزءا 
مكونها التو�ضيلي والتعبريي، وا�ضا�ضا ثابتا يف 

�ضناعة خطابها االعالمي، وطبعا فان هذه اال�ضتعارة 
جتد العديد من عقد التوا�ضل يف املجتمعات العربية 

التي ا�ضحت ت�ضع ال�ضورة بو�ضفها م�ضدرا مهنيا 
ا�ضا�ضيا يف ال�ضناعة االعالمية، لكنها غري متفردة كن�س 
متفرد يحتفي بن�س اجل�ضد مبعناه االيحائي، اذ مازالت 

ال�ضورة تختبىء حتت الكثري من مهيمنات احل�ضو 
اللغوي االيهامي، وان طغيان ال�ضورة ال�ضيا�ضية او 

�ضور الوقائع يقلل مع طبيعة ا�ضتثمار اجل�ضد كوظيفة 
لها معان مثرية ودالالت و�ضفرات وحمموالت ميكن 

توظيفها يف املوجهات اجلديدة للراأي العام بني قطاعات 
ال�ضباب بو�ضفه جمهورا م�ضتهدفا يف هذا ال�ضياق.

ويعالج الف�ضل الثاين من الكتاب مايتعلق بح�ضور 
اجل�ضد يف الكليبات الغنائية)االأغاين امل�ضورة العربية( 

وطبيعتها يف تقدمي اجل�ضد كن�س لالثارة الغرائزية، 
وكر�ضالة مر�ضلة بو�ضيلة معينة اىل جمهور بعينه، 

وهذه الر�ضالة اجل�ضدانية التي ي�ضيع فيها ن�س اللغة/
كالم االغنية، و�ضوت املغني امام احل�ضور الطاغي 
ل�ضورة اجل�ضد، والتي متثل اكرث عنا�ضر االغرتاب 

الداخلي التي بداأت تعي�س تداعياتها الثقافة الب�ضرية 
العربية ب�ضبب  الف�ضام الثقايف الوجودي ازاء تاأثري 

العوملة على �ضناعة ال�ضورة والر�ضالة، ويجد املوؤلف 
هام�ضا يف هذا املعطى لتحليل البنية الثقافية للواقع 
العربي الثقايف واالقت�ضادي وال�ضيا�ضي، اذ تتحول 

ال�ضورة اىل وظيفة لتخدير اجلمهور اوال، وللتعبري عن 
ا�ضكال مموهة للحداثة ومابعد احلداثة ثانيا، وللدعوة 

التجارية اال�ضتهالكية لتو�ضيع وان�ضاء املزيد من 
القنوات الف�ضائية التي تروج ملثل هذه الثقافة الب�ضرية 

املفارقة، بكل ماتعنيه من مردودات ا�ضتثمارية اقت�ضادية 
كبرية، ومن توجهات ذات �ضيا�ضات معينة.

ولعل الف�ضل الثالث من الكتاب يعد من اكرث ف�ضول 
الكتاب مقاربة ال�ضكاليات االثر يف الثقافة الب�ضرية 

وطبيعة تاأثريها على قطاعات معينة، فهو يعالج 
معطيات االقت�ضاد ال�ضيا�ضي لثقافة ال�ضورة وكيفية 
توظيفها للج�ضد، بكل مايعنيه اجل�ضد هنا من معنى 

لقيمة جن�ضية او اخالقية، فهو يجد يف العار�ضات 
الفائقات النجومية منوذجا لهذه ال�ضناعة الباذخة، 
وان اختيار الن�ضاء اجلميالت يف هذا العر�س، من 

خالل �ضناعة امل�ضهد)ن�ضرة االخبار، ادارة الندوات، 
تقدمي الربامج املنوعة املو�ضيقية والغنائية وغريها(ما 
ي�ضهم يف �ضناعة ال�ضورة الفائقة، وكذلك و�ضع ت�ضور 

كوزموبوليتي ملفهوم اجلمال واأثره يف ا�ضتجالب 
العديد من امل�ضاهدين اوال، ويف ا�ضتجالب العديد من 
االعالنات للعر�س ثانيا، ناهيك عن مايوؤثره يف خلق 

�ضورة ايهامية لل�ضيطرة االجتماعية على �ضرائح وا�ضعة 
من املجتمع.

ويجد املوؤلف يف الف�ضل الرابع من الكتاب هام�ضا 
وا�ضعا للتعاطي مع وجه اخر للنقد الثقايف من 

خالل)التحليل الثقايف للعري االإعالمي( اذ ميثل 
هذا العري ر�ضالة ق�ضدية يف التاأثري على �ضناعة 

هوية الر�ضالة الثقافية، بو�ضف الثقافة)جمموعة من 
املمار�ضات املجتمعية عرب التاريخ قد اأثرت على النا�س 

بنحو مبا�ضر( واح�ضب ان املوؤلف مل يتعاط مع هذه 
الت�ضمية اال يف اطار فهم عابر ملرجعيات توظيف اجل�ضد 

يف �ضناعة ال�ضورة االعالمية، اذ لي�ضت هذه ال�ضورة 
هي جزء من التطور التاريخي املجرد لهذه الو�ضائل 

االعالمية، بقدر مااأن هناك الكثري من ال�ضرائر العميقة 
التي تدخل يف تغويل �ضناعة)�ضورة اجل�ضد(يف 

اخلطاب االعالمي، والذي تدفع له املزانيات ال�ضخمة 
لتوظيف مثل هذه ال�ضناعة عرب الو�ضائل والر�ضائل 
اخلا�ضة، ومن خالل جهات متعددة، مبافيها اجلهات 

التي تتقاطع ايديولوجياتها التحرميية مع اباحة 
اجل�ضد بهذه الطريفة اال�ضتعرا�ضية التي جتعل من 

العري خطابا ثقافيا له حمموالته الرمزية املعربة والتي 
ت�ضتبطن العديد من ال�ضفرات ال�ضيا�ضية والنف�ضية، اكرث 

ممايتعلق بقرائن اثارته ازمة مفاهيمية تتعلق بتاريخ 
اجل�ضد والكائن واحلرية.

احلرية..ال�سلطة.. اجل�سد..الفرجة
يعمد املوؤلف يف النظر اىل طبائع هذه الظواهر  اىل  

التما�س بع�س املرجعيات لف�ضل الدرا�ضات النقدية 
التي تعالج ا�ضكاالت ال�ضناعة االإعالمية عن غريها، 

اذ يرى املوؤلف  من وجهة نظر تقليدية اىل طبيعة 
العالقة بني وظيفة و�ضائل االإعالم وبني امناط ال�ضلطة 
املهيمنة والتي تتحول فيها و�ضائل االعالم اىل جزء من 

ال�ضيا�ضة العامة، وان القيمني على ال�ضلطة يوظفون 
اخلطاب االعالمي ك�ضيا�ضات يف فر�س نفوذهم ومترير 

�ضيا�ضاتهم التي تهدف اىل تزيني ماهو قائم وحت�ضني 
�ضورة النظام ال�ضيا�ضي، والرمز ال�ضيا�ضي، عرب حت�ضني 

مهارات تقدمي ال�ضورة.. وهذا التو�ضيف هوما يجعل 
ال�ضناعة االعالمية م�ضوؤولة عن �ضناعة الراأي العام 
اوال، وعن تعومي وت�ضويغ امناط معينة مما ي�ضمى 

ب)الثقافات اجلماهريية(التي تكّر�س االن�ضياع للخطاب 
العام، وت�ضتغرق كذلك يف التماهي مع امناط معينة من 

التوجهات االعالمية التي تبثها القنوات الف�ضائية للعمل 
على دعم الو�ضع القائم، ولذا فهذه الو�ضائل م�ضوؤولة عن 

انت�ضار منط معني من الثقافة اجلماهريية التي تتداخل 
فيها اخلطابات ال�ض�ضيوثقافية، والتي ت�ضعى الن تكون 
بديال من الثقافة الفردانية التي بداأت تتحول اىل ثقافة 

طاردة، اذ انها باتت متثل الوجه االجتماعي للتعر�س 
االعالمي، والذي بات مي�ّس قطاعات وا�ضعة من اجلمهور 

الذي ميثل نخبا وقطاعات معينة، ناهيك عن ان هذه 
االمناط ا�ضبحت جزءا من حراك راأ�س املال التجاري 
وال�ضيا�ضي، والذي ي�ضمم الكثري من ر�ضائله، مبافيه 

ر�ضائل اخلطاب وال�ضورة اجل�ضدانية اىل قطاعات 

وا�ضعة من ال�ضباب، وعرب ف�ضائيات كثرية تلبي هذه 
احلاجة، ومنها الف�ضائيات املعنية بالكليبات الغنائية، 

واخلا�ضة بالتعارف، وبرامج املو�ضيقى والت�ضلية.. 
مقابل هذا فان قراءة املوؤلف حاولت ان ت�ضتعيد اي�ضا 
مقاربات تاريخية ل�ضناعة خطاب اجل�ضد يف االت�ضال 

االجتماعي واالعالمي وال�ضيا�ضي، من خالل اثارته 
مو�ضوعة العالئق االفرتا�ضية بني اجل�ضد وبني النظام 

االجتماعي والعقالنية، اذ يتحدث املوؤلف عن العلم 
يف القرن الثامن ع�ضر، والذي هو قرن العقالنية، 

الذي �ضاعت فيه نظرية العلم، وان مزاوجته بني العلم 
والعقالنية تعني �ضياغة نوع من ال�ضبط الذي جعل 

اجل�ضد ن�ضا متعاليا وحترمييا وحمكوما بالعقالنية، 
تلك التي ت�ضنع الياتها ال�ضلطة، والتي وجد فيها مي�ضيل 

فوكو عرب  منظوره لتاريخ اجلن�ضانية، ان اجل�ضد هو 
اكرث �ضحايا العقالنية، اذ انتجت هذه العقالنية التي 
متثل ال�ضلطة والنظام االخالقي وال�ضيا�ضي والديني 

انظمة قهرية للج�ضد حتت االيهام ب)غياب االندماج مع 
العقل(والذي هو تورية �ضيا�ضية للحكم على عدد كبري 
من املعار�ضني ال�ضيا�ضيني للنظام ال�ضيا�ضي والديني.

ويف م�ضتوى اخر يذهب املوؤلف اىل النظر اىل مفهوم 
العقل بو�ضفه مثاال متعاليا للوجود، واالميان بقدرة 

االله الذي يعطي قيمة �ضامية للعقل، وان هذا العقل 
يتحول اىل حمتوى رمزي للتعبري عن قيمة اجل�ضد 
باعتباره موجها من العقل، وان هذا اجل�ضد الميلك 

قوته التعبريية ااّل من خالل قوة العقل مبعناه الفل�ضفي 
واالخالقي واالمياين والذي جعلت منه الفل�ضفات انذاك 

م�ضدر ملهما للوجود املتعايل والمناط التفكري الراقية.
لكن مع بروز االجتاهات الرومان�ضية التي رافقت حداثة 

القرن التا�ضع ع�ضر، والتي الهمت الكثري من ال�ضعراء 
والر�ضامني اثارة ح�ضية العادة النظر يف مفهوم اجل�ضد 

كن�س للفرجة، وكذلك مفهوم االن�ضان ذاته، ف�ضال عن  
الك�ضف عن طبائع ثاوية وعميقة للغة مب�ضتوياتها 

التعبريية والب�ضرية، تلك بداأت اكرث قربا من م�ضاعر 
االن�ضان الفرد، ونزعاته احل�ضية، وحتى االيرو�ضية 
منها، خا�ضة يف ما يتعلق باجتاهات الفن الت�ضكيلي 
الذي وجد يف اجل�ضد خطابه التعبريي، اذ انه يعرب 

عن جتديدات يف مفاهيم ال�ضعر والت�ضوير وال�ضرد، اذ 
بداأت االجتاهات الرومان�ضية وماتركه ال�ضعراء االنكليز 

الرومان�ضيون من اأثر، اكرث اغناء للم�ضهد الثقايف 
اجلديد الذي بات يرتك ب�ضماته يف امناط الثقافات 

االوروبية.. 
اجتاهات الثقافات االوروبية النامية �ضرعان ما 

ا�ضطدمت باملوجة ال�ضاعدة للعلوم الطبيعية، والتي 
اعادت قراءة اجل�ضد �ضمن ت�ضكله يف �ضياق اخر، فهذا 

دارون يف نظرية عن الن�ضوء واالرتقاء، حاول ان يعالج 
مفاهيم الوجود من خالل النظر اىل الطبيعة واجل�ضد، 
والنظر اىل اال�ضول االفرتا�ضية لالن�ضان فيها، والتي 

�ضوغت مبداأ القوة كفهوم رمزي لل�ضيطرة، وان كل 
التغايرات التي حدثت يف تاريخ االن�ضان خا�ضعة ملبداأ 

تلك القوة، وان مبداأ)البقاء لال�ضلح(هو االكرث ايثارا يف 
تغليب معنى هذه القوة التي اعطت للج�ضد ح�ضورا اكرث 

�ضراهة، باعتباره املمثل الواقعي والوجودي لالن�ضان..
ازاء كل هذا كيف تبدو نظرة االن�ضان لذاته؟ وهل ان 
احلداثة التي اكت�ضفها هي جزء من ذلك التطور الذي 
ارتقى مبفهوم االن�ضان ليكون امل�ضيطر على الطبيعة؟
هذه اال�ضئلة ت�ضع اعادة النظر بتاريخ االفكار مقدمة 

للتعاطي مع احلداثة التي حاولت ان تكري�س قيمة 
اجل�ضد من خالل تكري�ضها العقل والقوة وال�ضيطرة، 

ف�ضال عن انها جزء من دافعية االن�ضان للتعاطي مع 
ا�ضئلة مابعد احلداثة التي حاولت ان ت�ضع االن�ضان يف 

�ضياق اكرث نفورا ومتردا، �ضياق احتفائي عرب فاعلية 
ال�ضورة واللعب ونزع القيمة االخالقية ال�ضيانية عن 

اجل�ضد، واباحة توظيفه يف �ضياقات ات�ضالية اعطت له 
خ�ضو�ضية خارج موروثات االخالق التقليدية ال�ضارمة، 

من خالل مايعر�ضه اجل�ضد من ن�ضو�س للفرجة يف 
االعالن واالغاين امل�ضورة والفي�ضبوك،  وان يكون هذا 
اجل�ضد، خا�ضة ج�ضد املراأة، ج�ضدا يوؤكد انت�ضارا ملبداأ 

الفردانية واللذة، ومبداأ اباحة ت�ضجيع هذا اجل�ضد على 
ممار�ضة قيم حريته وح�ضوره وانتاجه وعالئقه العامة، 

ورمبا االف�ضاح عن هويته، باعتباره اجلهاز التعبريي 
عن فاعلية االن�ضان اال�ضتهالكي يف املجتمع اال�ضتهالكي، 

والذي وجد يف الفرجة على االعالنات واملوالت 
واالغاين وحفالت العري جماله التعوي�ضي الباحث عن 
اطمئنانات ولو مغ�ضو�ضة ازاء عامل ات�ضعت فيه عنا�ضر 

التهديد باحلروب ال�ضاملة، واالرهابات ال�ضاملة..

الصورة والجسد .. الهروب الى نص الفرجة

أسباب الثورة الفرنسية بكتاب جان مارتان

عر�س: علي ح�سن الفواز

�ضدر للباحث الفرن�ضي جان كليمان 
مارتان االأ�ضتاذ بجامعة ال�ضوربون 

ومدير معهد التاريخ اخلا�س بالثورة 
الفرن�ضية كتاب جديد بعنوان »ملاذا 

اندلعت الثورة الفرن�ضية؟«
وبح�ضب ها�ضم �ضالح ب�ضحيفة »ال�ضرق 

االأو�ضط« يقدم املوؤلف يف كتابه �ضورة 
وا�ضحة جدا عن الثورة الفرن�ضية بكل 
اأحداثها ومراحلها املتقلبة واإجنازاتها، 
م�ضريًا اإىل اأن الثورة الفرن�ضية حتققت 
خالل ب�ضعة اأ�ضهر فقط من 17 يونيو/ 
حزيران اإىل 15 اأكتوبر/ ت�ضرين االأول 
من عام 1789، اإال اأنها بداأت يف الواقع 

منذ اخلام�س من �ضهر مايو/ اآيار من 
نف�س العام.

فامللك لوي�س ال�ضاد�س ع�ضر كان قد دعا 

ممثلي االأمة الفرن�ضية لالجتماع يف 
ق�ضر »فر�ضاي« يف ذلك اليوم من اأجل 

التناق�س حول االإ�ضالحات التي ينبغي 
اتخاذها، وال�ضخ�ضيات التي دعيت 
لالجتماع كانت تنتمي اإىل الطبقات 

الثالث التي ت�ضكل ال�ضعب الفرن�ضي، 
اأي طبقة الكهنة وكبار رجال الدين، ثم 
طبقة النبالء االأر�ضتقراطيني، ثم طبقة 
بقية ال�ضعب: اأي معظم �ضكان فرن�ضا، 

وبينما كانت الطبقتان االأوليان تتمتعان 
بامتيازات �ضخمة مادية ومعنوية، فان 

طبقة ال�ضعب فكانوا خدما عند الكهنة 
والطبقة االأر�ضتقراطية.

و�ضد هذا الو�ضع املهني والالاإن�ضاين 
اندلعت الثورة الفرن�ضية، وبالتايل فقد 

كانت ثورة من اأجل العدالة واحلرية 

بالدرجة االأوىل، ويطرح املوؤلف هذا 
ال�ضوؤال بح�ضب »ال�ضرق االأو�ضط« : 

كم كان عدد النبالء االأر�ضتقراطيني يف 
فرن�ضا اآنذاك؟ نحو ثالثمائة األف �ضخ�س 

يف بلد ي�ضل عدد �ضكانه اإىل ثالثني 
مليون ن�ضمة تقريبا. كل ال�ضعب كان 

يخدم هوؤالء النبالء االإقطاعيني الذين 
يتوارثون االمتيازات واملنا�ضب منذ 

مئات ال�ضنني.
كذلك اندلعت الثورة اأي�ضا �ضد طبقة 

رجال الدين التي كانت ت�ضتغل ال�ضعب 
مثل طبقة النبالء واإن بطريقة اأخرى. 

فقد كانت تخّدره باملواعظ امل�ضيحية 
التي تطلب منه القبول بواقعه البائ�س 

مقابل الو�ضول اإىل اجلنة يف العامل 
االآخر.

اأعلنت �ضركة اأمازون اأنها قررت اإتاحة 
قارئ الكتب االإلكرتونية من طراز 

كيندل لال�ضتعارة من املكتبات العامة يف 
الواليات املتحدة فيما يزيد على 11 األف 

مكتبة بدءا من العام اجلاري.
وذلك بعد االإقبال املتزايد على الكتب 
االإلكرتونية منذ اإطالق كيندل، عملت 

�ضركات اأخرى عاملة يف جمال ن�ضر 
وطباعة الكتب على اخلروج باأجهزة 

مماثلة حتمل �ضعارها وعالمتها 
التجارية، وعلى راأ�ضها �ضركة بارنز اأن 
نوبل التي اأطلقت جهازها املناف�س نوك 

موؤخرا. اأ�ضيب بع�س العاملني يف قطاع 
ن�ضر الكتب بحالة من اال�ضطراب ملا اأنذر 

بها انت�ضار تلك النوعية من االأجهزة 
بتداعي مهنتهم وال �ضك يف اأن احلل 

االأمثل هو التما�ضي مع اإيقاع الع�ضر 
وحماولة الوفاء مبتطلباته، خا�ضة 

بعد ظهور تقنية امل�ضح الرقمي للكتب 
واإتاحتها يف �ضورة ملفات ميكن االطالع 

عليها بوا�ضطة احلوا�ضب.
اأو�ضحت اأمازون اأن اخلدمة اجلديدة 

تتلخ�س يف توفري قارئ الكتب 
االإلكرتونية كيندل يف املكتبات العامة 

لقراءته خالل فرتة حمددة واإعادته اإىل 
املكتبة بعد انق�ضاء املدة، ويعد الهدف 

احلقيقي وراء اإطالق تلك اخلدمة 
الرتويج الأحدث التقنيات املتبعة يف 

االطالع وحماولة اجتذاب هواة القراءة 
اإليها من خالل التجربة. وت�ضتعد اأمازون 

لتو�ضيع نطاق اخلدمة اجلديدة لت�ضمل 
مكتبات املدار�س.

أمازون تتيح 
كتبها اإللكترونية 

لالستعارة

رحالة إيطالي يكتب عن أوروبا المجهولة
�ضدر للرحالة والكاتب االإيطايل 

باولو روميز كتاب بعنوان »على 
حدود اأوروبا« والذي يكتب فيه 

عن رحلته اإىل اأق�ضى املناطق 
احلدودية �ضرق اأوروبا متناواًل 

املناطق املن�ضية هناك م�ضجاًل 
م�ضاهداته وانطباعاته والتي يقول 

اأن ال�ضمولية هم�ضتها وتركتها جانبًا 
ملواجهة م�ضري جمهول.

وبح�ضب �ضحيفة »القب�س« الكويتية 
ا�ضار روميز خالل مقابلة اإذاعية 

اأجرتها معه اإذاعة فرن�ضا الدولية، 
اإن هدفه الرئي�س من الرحلة التي 

قام بها، كان البحث عن جذوره التي 
مل يجدها ال يف اجنلرتا، اأو فرن�ضا 

وال اأملانيا، واإمنا يف �ضرق اأوروبا، 
وباخل�ضو�س يف تلك املناطق التي 
تتجاهلها وكاالت ال�ضفر و�ضيا�ضات 

االحتاد االأوروبي.
وي�ضف باولو يف تلك املناطق 

احلدودية مناظر ال ميكن اأن يراها 
اأحد يف مناطق اأخرى، فوديانها 

واأغانيها وغروب ال�ضم�س فيها 
وُخ�ضرتها خمتلفة متاما عما نراه 

يف غرب اأوروبا، و يتحدث الرحالة 
االإيطايل يف كتابه اجلديد مع 

احلدود، وكاأنه يتحدث اإىل اأ�ضخا�س 
حقيقيني.

ا�ضتمرت رحلة روميز 33 يوميا، 
زار فيها ع�ضر دول اأوروبية وقطع 

خاللها 7 اآالف كيلومرت م�ضيا وعرب 
احلافلة والقطار والباخرة، وزار 

خاللها كل القرى احلدودية املن�ضية 
وحتدث اإىل �ضكانها ونقل اأحاديثهم.

يذكر اأن باولو روميز اأ�ضدر اأول 
كتاب له حني كان يف احلادية 

والع�ضرين من عمره، ثم ا�ضتغل 
�ضحافيا يف جريدة »البيكولو«، 

وهي �ضحيفة بلدته تريا�ضت، ومن 
املنتظر اأن يبداأ الرحالة االإيطايل 
ال�ضهر املقبل رحلة ت�ضمل كل دول 
العامل، ينتقل خاللها عرب و�ضائل 

النقل العمومية، لينقل واقع 
ال�ضعوب واآمالهم وطموحاتهم 

اأي�ضا.

�ضدر موؤخرًا بتون�س اأول رواية تناول 
تتحدث عن تعذيب امل�ضاجني االإ�ضالميني 

وال�ضيا�ضني يف ال�ضجون التون�ضية 
كتب الرواية �ضمري �ضا�ضي و�ضدرت عن 

»من�ضورات كارم ال�ضريف« وحملت عنوان 
»برج الرومي: اأبواب املوت«.

وبح�ضب �ضحيفة »العرب« اللندنية تقع 
الرواية يف 174 �ضفحة منق�ضمة اإىل اثني 

ع�ضر ف�ضال، وكتبها �ضمري �ضا�ضُي الذي �ضجن 
ع�ضر �ضنوات بتهمة االإنتماء اإىل جمعية 

غري مرّخ�س لها، وذلك على خلفية ن�ضاطه 
يف اجلامعة، حيث كان ناطقا ر�ضميا با�ضم 

الف�ضيل الطاّلبي التابع حلركة النه�ضة. اأما 
»برج الرومي« والذي حتمل الرواية ا�ضمه 

فهو ا�ضم الربج الذي يعد اأ�ضهر ال�ضجون 
التون�ضية واأ�ضواأها �ضمعة نظرًا ملا ميار�س 

فيه من تعذيب وجتاوزات ال اإن�ضانية ب�ضعة.
وخالل الرواية يف�ضح �ضا�ضي فظائع اأعمال 

التعذيب والتنكيل يف �ضجون تون�س اأيام 
احلكم الديكتاتوري لها والذي و�ضعت ثورة 
ال�ضعب التون�ضي حدًا له، حيث يربز املوؤلف 

ما تعر�س له الكاتب وزمالوؤه يف حركة 
النه�ضة املعار�ضة، وو�ضف بدّقة اأ�ضناف 
التعذيب التي فاقت ب�ضاعتها ما حدث يف 

�ضجن اأبو غريب العراقي، م�ضّجال وموّثقا 
لكّل ما تعّر�س له رفاقه واإخوته يف تلك 

املرحلة. قائال »اأدركت اأن كل ذلك كان خّطة 
الإهانة �ضجناء حركة النه�ضة، حيث كانوا 

يريدون اإذاللنا واإهانتنا، وكانوا يتعّمدون 
نقلنا كل �ضهر اأو �ضهرين من �ضجن اإىل 

اآخر..«.

رواية تتناول 
التعذيب بسجون 

تونس

ت�ضدر قريبًا باجلزائر رواية الكاتب 
والروائي بوزيان بن عا�ضور التي 

حتمل عنوان »قريبًا �ضتنتهي املعاناة« 
وال�ضادرة عن دار »النا�ضر ال�ضغري« 

بباري�س.
ويف ت�ضريح ل�ضحيفة »اخلرب« 

اجلزائرية قال بن عا�ضور اأن اأبطال 

روايته اجلديدة ال يختلفون عن 
اأبطال رواياته ال�ضالفة، كونهم جميعا 

يعك�ضون �ضريحة املهّم�ضني يف املجتمع، 
موؤكدًا اأنه ال يح�ضر نف�ضه يف القراءة 

ال�ضيا�ضية والظرفية، واأنه مبدع »يعك�س 
واقع امل�ضحوقني.

واأبرز بن عا�ضور، على هام�س املقهى 

االأدبي الذي نظمته دار احلكمة مبقر 
احتاد الكّتاب اجلزائريني بالعا�ضمة، 
اأن الهدف املتوخى من تعامله مع دار 
ن�ضر اأجنبية الإ�ضدار روايته اجلديدة 

ال يتعّدى نطاق جتربة، تعّمدت من 
خاللها ج�ّس نب�س مقروئّيتي يف 

اخلارج. معقبا: رغم وجود اأقالم حتّث 

على الن�ضر خارج الوطن ل�ضناعة املجد 
ل ن�ضر  وحتقيق ال�ضهرة، بيد اأنني اأف�ضّ

اأعمايل يف بلدي اجلزائر.
كما اأ�ضاد بن عا�ضور باالأقالم الروائية 

التي �ضارت تكتب باللغة الفرن�ضية، مثل 
اأمني الزاوي، وا�ضيني االأعرج، احلبيب 

ال�ضايح وغريهم.

»ق���ري���ب���ًا س��ت��ن��ت��ه��ي ال���م���ع���ان���اة« ت���ص���در ب��ال��ج��زائ��ر

م��ح��م��د ع���ب���دال���ق���دوس ي������روي ح���ك���اي���ات أب��ي��ه
�ضدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب كتاب جديد 

بعنوان »حكايات اإح�ضان عبدالقدو�س« يقوم 
فيه الكاتب ال�ضحفي حممد عبدالقدو�س برواية 

حكايات خا�ضة عن والده، حيث يحكى فى ع�ضرين 
ق�ضة ما راآه وتعلمه من والده.

وقال عبدالقدو�س االبن اأن هذه احلكايات تخرج 
للمرة االأوىل عن حياة عبد القدو�س وجدته فاطمة 

اليو�ضف ومواقف مت�ضابهة بينهما مع رئي�ضي 
م�ضر ال�ضابقني جمال عبد النا�ضر وحممد اأنور 
ال�ضادات. ي�ضم الكتاب ع�ضرين حكاية فى 271 

�ضفحة من القطع املتو�ضط بلغة تدرجت بني 
العامية والف�ضحى اأحيانًا، وبرر عبد القدو�س ذلك 

باأنه كتبها من القلب بال ر�ضميات اأو فل�ضفة.
وعرب احلكايات التي ي�ضمها الكتاب ي�ضف االبن 

لقاء عبد القدو�س بزوجته وكيفية تعارفهما 
و�ضبهها باأنها ق�ضة روميو وجولييت اأو �ضانو 
ولوال كما كان يناديهما، واأرفق مع الكتاب 30 

�ضورة فوتغرافية يف الق�ضم االأخري من الكتاب 
حتت عنوان »األبوم الذكريات » ين�ضرها الأول مرة 

وجتمعه بوالده واأخيه و�ضور لوالدته وجدته 
روزاليو�ضف.
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اإيباك واملوؤمتر
يف التمهيد اخلا�س بالكتاب ، وحتت عنوان 
ذات  ال�ضيا�ضية  القوى  بع�س  مواجهة  " يف 
النفوذ " تطرق الكاتب اإىل التعريف ببع�س 

املوؤ�ض�ضات اليهودية ؛ حيث ذكر ما يعرف 
بـ " موؤمتر الروؤ�ضاء " الذي اأ�ض�ضه اأع�ضاوؤه 

منذ منت�ضف اخلم�ضينيات للتعبري عن " 
التاأييد االإجماعي الإ�ضرائيل من جانب 

اليهود االأمريكيني " ، موؤكدا اأن هذا املوؤمتر 
ميلك االإمكانية الكافية ـ بالتعاون مع �ضقيقته 

اللجنة االإ�ضرائيلية االأمريكية لل�ضوؤون 
العامة يف وا�ضنطن ) اإيباك ( ـ ال�ضهرية 

باللوبي االإ�ضرائيلي ـ لتوجيه �ضربة موؤثرة 
الأي جهة حينما يختار ذلك ، واأو�ضح 

املوؤلف الفارق بني اإيباك وموؤمتر الروؤ�ضاء 
هذا ، فذكر باأن اإيباك تعد منظمة �ضغط 

م�ضجلة وم�ضهورة بالنزوع للم�ضاجرة ، 
بينما موؤمتر الروؤ�ضاء يحاول عادة حتا�ضي 

املجابهة ، وكل الوكاالت االأع�ضاء فيه تقريبًا 
منظمات دينية وخريية معفية من ال�ضرائب 
وال ت�ضتهدف الربح ، وحمظور عليها قانونًا 

االنخراط يف ال�ضيا�ضة احلزبية . 

تاأييد مطلق 
ويقرر الكاتب اأي�ضًا اأن املنظمات اليهودية 

االأمريكية ، متثل على نطاق وا�ضع االآراء 
ب�ضاأن العالقات االإ�ضرائيلية ـ العربية 

واحلقوق الفل�ضطينية ومبادلة االأر�س 
بال�ضالم ، واأن تلك املنظمات جميعها يجمعها 
تقليد طويل برف�س مناق�ضة قرارات �ضيا�ضة 
احلكومة االإ�ضرائيلية ، حتى اأنه عند حدوث 

اأية خالفات اأو انق�ضامات داخلية فيها يتم 
تنحيتها جانبًا اإذا ما تعار�ضت مع واجب 

اليهود االأمريكيني املتمثل يف م�ضاندة 
اإ�ضرائيل ب�ضورة مطلقة ، فاالإ�ضرائيليون ـ 
وفق هذا املنطق ـ هم رغم كل �ضيء ، الذين 
يعر�ضون حياتهم للخطر كل يوم ، ومن ثم 
فاإن لالإ�ضرائيليني وحدهم احلق يف تقرير 

م�ضريهم من خالل حكومتهم املنتخبة 
دميقراطيًا ، واأكد الكاتب اأن مثل هذا التاأييد 

املطلق الإ�ضرائيل مت اختبار قاعدته يف 
املحنة عام 1977 حينما اأنهت اإ�ضرائيل 

عقودًا من حكم حزب العمل ، بانتخاب 
القومي املت�ضدد مناحم بيجن رئي�ضًا للوزراء 

، وكان رئي�س موؤمتر الروؤ�ضاء ـ اآنذاك ـ هو 
احلاخام األك�ضندر �ضندلر ، كبري الليرباليني ، 

وزعيم اليهودية االإ�ضالحية ، ومع ذلك فاإنه 

احت�ضن بيجن دون اأن يرتدد حلظة واحدة 
، وحقق بذلك عالقة ال تنف�ضم بني اليهود 

االأمريكيني واإ�ضرائيل . 

يهود اأمريكا 
ويف الكتاب ، ي�ضف املوؤلف بع�س مالمح 

اليهود االأمريكيني االجتماعية والدينية 
وال�ضيا�ضية ؛ فيقرر اأن معظم اليهود 

االأمريكيني الذين يبلغ عددهم نحو �ضتة 
ماليني ن�ضمة ، ال ينتمون ملنظمات رئي�ضية 

، ونادرًا ما يذهبون اإىل املعبد ، وال يقراأون 
�ضحف الطائفة اليهودية ،  ورغم ذلك يوؤكد 

الكاتب اأن هوؤالء ميثلون جائزة انتخابية 
ثمينة ، ويعتربون رغم قلة عددهم البالغة 

ـ اأقل من 3% من ال�ضكان ـ كتلة مرجحة 
اأ�ضا�ضية ، واأن اجلمهوريني ظلوا على مدى 

ع�ضرين �ضنة ي�ضعون للح�ضول على ال�ضوت 
اليهودي ، كما اأو�ضح الكاتب اأن يهود 

اأمريكا متمركزون يف عدد قليل من املدن 
الكبرية التي تتحكم بدورها يف قرابة ن�ضف 
املجتمع االنتخابي ، واأن االأهم من ذلك غالبًا 

اأنهم يعطون الكثري ، ويقدمون ما بني ربع 
ون�ضف اإجمايل تكلفة احلمالت االنتخابية 

للدميقراطيني ، وينقل الكاتب عن امل�ضت�ضار 
ال�ضيا�ضي الدميقراطي جيم�س كارفيل قوله 

االنتخابية  احلمالت  باأمر  القائمني  كل  " اإن 
للدميقراطيني كاثوليك ويهود ، ول�ضت اأدري 

علة ذلك ، ولكنها نكتة �ضارية ، ولو اأنك 
ا�ضتعر�ضت خم�ضة وع�ضرين �ضخ�ضًا قائمني 
على اأمر حملة انتخابية دميقراطية ، فقد ال 

جتد من بينهم ثالثة من الربوت�ضتانت " . 

ح�ّسا�سون للغاية 
وعن دور الطائفة اليهودية االأمريكية 

يف مراقبة االأحداث واالأ�ضخا�س داخل 
الواليات املتحدة يوؤكد املوؤلف اأن يهود 

اأمريكا يتابعون ال�ضوؤون العامة فيها عن 
كثب ، رمبا بدرجة اأكرب من معظم اجلماعات 

العرقية اأو الدينية االأخرى يف اأمريكا ، ثم 
ي�ضوق ما قاله اأحد امل�ضت�ضارين االأمريكني " 

ال اأعرف اأية جماعة يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضية 
االأمريكية تدرك االأمور ب�ضرعة كالطائفة 
اليهودية االأمريكية ، اإنها جماعة متعلمة 

ومنخرطة يف العمل ال�ضيا�ضي ، واأفرادها 
ح�ضا�ضون للغاية الإيقاع ما يقوله النا�س 

مالمح  ي�ضور  اأن  الكاتب  ويحاول   ، "
تلك احل�ضا�ضية لدى الطائفة اليهودية ، 
فيتطرق ملدى تاأثر اجلالية اليهودية يف 

اأمريكا ببع�س ما جاء يف عبارات جورج 
بو�س مثاًل يف الثاين ع�ضر من �ضبتمرب عام 
1991 ، حيث ا�ضت�ضعر اليهود اخلوف من 

عبارات مثل " القوى ال�ضيا�ضية ذات النفوذ 
جورج  اأمر  يناق�ضون  فراحوا   ، " وغريها 

بو�س واتهموه مبعاداة ال�ضامية ، يف 
املواعظ الدينية واخلطب ، ويف اخلطابات 

املر�ضلة اإىل روؤ�ضاء التحرير ، ويف 
املحادثات اخلا�ضة يف �ضتى اأرجاء اأمريكا . 

معاداة ال�سامية 
ومما ذكره الكاتب عن تهمة " معاداة 

ال�ضامية " يف الواليات املتحدة االأمريكية 
، اأنها قد و�ضلت يف اأمريكا اإىل اأدنى 

م�ضتوياتها التاريخية ، ا�ضتنادًا اإىل معظم 
املقايي�س االأ�ضا�ضية ؛ فقد انخف�ضت معاداة 

اليهود يف �ضوء قيا�ضات ا�ضتطالعات الراأي 
العام اإىل نقطة ال�ضفر ـ كما يقرر الكاتب ـ 

من وجهة نظر بع�س علماء االجتماع ، كما 
تال�ضى التمييز اخلا�س �ضد اليهود والذي 

كان االأداة االأ�ضا�ضية للمعاداة االأوروبية 
لل�ضامية على مدى قرون ، ورغم اعرتاف 
الكاتب بوجود ب�ضعة ا�ضتثناءات يف هذا 

االإطار ت�ضمل ظهور بع�س الراديكاليني 
البارزين املعادين لليهود يف اأو�ضاط طائفة 

ال�ضود ، ف�ضاًل عن حدوث زيادة مثرية للقلق 
يف امليل لتخريب املمتلكات العامة واخلا�ضة 
، اإال اأنه يقرر موؤكدًا تال�ضي معاداة ال�ضامية 

يف الواقع من احلياة العامة االأمريكية 
.وي�ضوق املوؤلف قول الناقد االجتماعي 

املحافظ " اأرفينج كري�ضتول " عن الطائفة 
اليهودية وم�ضاألة معاداة ال�ضامية " اإنها 
تك�ضف عن اأعرا�س متواترة  للو�ضوا�س 

املر�ضي والوهن الع�ضبي ، اإنها طائفة غري 
حم�ضنة باملرة من خماوفها املكبوتة و�ضكها 

الذاتي " . 

و�سمة عار 
ومتا�ضيًا مع ال�ضياق ال�ضابق ، يوؤكد 

الكاتب اأن اليهود عا�ضوا خالل االألفي �ضنة 
االأخرية كاأقلية �ضغرية مكروهة يف اأوروبا 

امل�ضيحية ، واأنهم خ�ضعوا ب�ضكل دائم 
للقيود يف اأماكن اإقامتهم واتهموا مرارًا 

وتكرارًا بالتالعب باالقت�ضاد وت�ضميم االآبار 
والت�ضحية باالأطفال كقرابني وبقتل امل�ضيح 
، واأنه ا�ضتنادًا اإىل هذه الذرائع ـ من وجهة 

نظر الكاتب ـ تعر�س اليهود لدورات متكررة 
من العنف والطرد اجلماعي والقتل ؛ ففي 

عام 1182 طرد اليهود االأملان جميعًا من 
وطنهم االأم اأملانيا ، ودارت الدائرة ذاتها 
على يهود اجنلرتا عام 1260 ، وفرن�ضا 

عام 1306 ثم يف 1394 مرة اأخرى ، 
والنم�ضا عام 1421 ، واأ�ضبانيا عام 1492 

، والربتغال عام 1497 ، واأنه يف عام 
1348 اأ�ضاب وباء الطاعون قارة باأكملها 

ب�ضعار �ضن هجمات فتاكة على اليهود ، فقتل 
ال�ضليبيون وهم يف طريقهم لال�ضتيالء 

على االأرا�ضي املقد�ضة من اليهود اأكرث ممن 
قتلوا من العرب وامل�ضلمني ، وقتل القوزاق 
االأوكرانيون الذين ثاروا بزعامة بوجدان 

�ضميلنكي لالإطاحة بحكامهم البولنديني 
عام 1648 من اليهود اأكرث ممن قتلوا من 

البولنديني . 

اتفاق الكتب 
وبعد اأن ي�ضوق املوؤلف فقرات خمتارة من 
بع�س الكتب التي تناولت القوة اليهودية 

يف اأمريكا اأمثال كتاب " هل االأجعد يهودي ؟ 
ال�ضادر عام 1965  " للكاتب بول جاكوب�س 

، وكتاب " اإنهم يجروؤون على الكالم " لـ 
بويل فنديل ال�ضادر عام 1985 وغريهما 
، يقرر اأن القا�ضم امل�ضرتك بني هذه الكتب 
هو وجود افرتا�س اأ�ضا�ضي باأن امل�ضاندة 

االأمريكية لليهود م�ضللة وال تتفق مع 
امل�ضالح االأمريكية ، واأنه بهذا املنطق توجد 

بالقطع قوة ما على درجة من النفوذ تكفي 
لتخريب ال�ضيا�ضة اخلارجية االأمريكية كما 
ت�ضاء وهذه القوة هي " اللوبي اليهودي " 

ولوالها ملا اأيدت الواليات املتحدة اإ�ضرائيل 
، ثم ي�ضوق املوؤلف قول جورج دوجال�س " 
اإن النفوذ الذي ميار�ضه اليهود االأمريكيون 

يف ال�ضيا�ضة االأمريكية غري متكافىء اإىل 
حد بعيد مع عددهم".

ف�سول الكتاب 
ا�ضتمل الكتاب على ت�ضعة ف�ضول متكاملة، 

تخلل كل ف�ضل منها اأكرث من مبحث وعنوان 
؛ ففي الف�ضل االأول من الكتاب ناق�س الكاتب 
وحتدياته  املعا�ضر  الدويل  النظام  " طبيعة 
االأيديولوجي  ال�ضراع  على  ال�ضوء  " ملقيًا 
يف الو�ضع الدويل اجلديد من حيث توازن 
امل�ضالح وتوازن القوى واالنت�ضار الدويل 

لالإرهاب، ويف الف�ضل الثاين تعر�س املوؤلف 
لـ " الهيكلية اجلديدة للنظام الدويل " من 
خالل مناق�ضة هيكلة جمل�س االأمن الدويل 
وعالقة ذلك بالع�ضر اال�ضتعماري اجلديد 

ونظرية " تفتيت االآخر "، ويف الف�ضل 
الثالث و�ضف الكاتب بالدرا�ضة والتحليل 

الدويل  النظام  ظل  يف  الدولية  " التكتالت 
املتغري " وذلك بالنظر اإىل التكتل اجلديد 

لدول البحر االأ�ضود، والتحالفات اجلديدة يف 
ال�ضرق العاملي واآفاقها، ويف الف�ضل الرابع 
جاء حديث الكاتب عن " الوحدة االأوروبية 

كقطب دويل م�ضتقل " وكيفية التاأثري الفرن�ضي 
يف الوحدة االأوروبية، ومالمح التناف�س 

االأمريكي االأوروبي وما ينتج عنه، وخالل 
الف�ضل اخلام�س تعر�س املوؤلف لـ " ق�ضايا 
االأمن واال�ضتقرار يف ال�ضرق االآ�ضيوي " 

من حيث طبيعة االأزمة الكورية وال�ضينية، 
وال�ضراع القادم يف قلب اآ�ضيا يف �ضوء 

معادلة التوازنات النووية، وخالل الف�ضول 
االأربعة االأخرية ناق�س الكاتب خماوف الدور 

الرو�ضي بعد رحيل الدور ال�ضوفييتي، واالأزمة 
االأفغانية كنموذج الأزمات النظام الدويل يف 

ظل احلرب الباردة . 

عر�س الراأ�سمالية 
وعندما ناق�س الكاتب طبيعة النظام الدويل 

املعا�ضر وحتدياته، اأفاد باأن �ضقوط االأنظمة 
ال�ضمولية داخل الكتلة ال�ضرقية مع تفكك 

االحتاد ال�ضوفييتي الذي كان ال�ضند الرئي�ضي 
لدول العامل الثالث، اأدى اإىل تفجر مو�ضوع 

ال�ضراع االأيديولوجي وطبيعته يف �ضوء 
الظروف التي مير بها عاملنا املعا�ضر، ويف هذا 

ال�ضياق يتطرق املوؤلف لبع�س االآراء اخلا�ضة 
باملفكر االأمريكي من اأ�ضل ياباين " فرن�ضي�س 

فوكوياما "، والتي يوؤكد فيها اأن التاريخ و�ضل 
اإىل نهايته بعد انت�ضار الليربالية انت�ضارًا 

�ضاحقًا على ال�ضمولية، وهيمنة النموذج 
الراأ�ضمايل للدميقراطية الليربالية على قيم 
النظام الدويل اجلديد، ويعلق الكاتب باأن 

فوكوياما يف هذا الراأي ينطلق من افرتا�س 
اأ�ضا�ضي هو اأن ال�ضراع يف العامل كان يدور 

بني اأيديولوجيتني ب�ضكل �ضارم ؛ االأوىل 
ال�ضيوعية والثانية الراأ�ضمالية، ومن ثم فاإنه 

بعد �ضقوط ال�ضيوعية يف اأوروبا ال�ضرقية 
واالحتاد ال�ضوفيتيي فاإنه يت�ضور تال�ضي 

هذا ال�ضراع، وبالتايل ترتبع الراأ�ضمالية على 
عر�س هذا العامل بال منازع . 

ميزان القوى 
ويف اإطار نقده بع�س االأفكار ال�ضائعة ومنها 

فكرة  انتهاء توازن القوى وحلول توازن 
امل�ضالح "، يعرب الكاتب عن قناعاته باأن ما 

يراه البع�س من تاأييد لتلك الفكرة يحتاج 
ملراجعة ؛ الأن من يت�ضور اأن فكرة ميزان 

القوى �ضتدخل مرحلة االأفول، قد غاب عنه اأن 
الهيكل العاملي االآخذ يف التحول من القطبية 

الثنائية اإىل التعددية القطبية بتبلور قوة 
ومكانة دول كربى متمثلة يف اأوروبا املوحدة 

واليابان وال�ضني، �ضيكر�س هذه الفكرة 
ويدعمها ويجعلها االأ�ضا�س يف اإدارة عالقات 

امل�ضالح بني الدول املت�ضارعة يف عامل اليوم، 
وعامل الغد اأي�ضًا، ولذلك فاإن م�ضتقبل فكرة 

ميزان القوى ـ يف راأي املوؤلف ـ مييل اإىل 
ا�ضتمراريتها، حتى واإن تعر�ضت للتغري يف 

ال�ضكل اأو حتى امل�ضمون، بل اإن ميزان القوى 
�ضي�ضتمر كاأداة حتليلية �ضاحلة لفهم وحتليل 

توازن امل�ضالح يف عامل يتجه نحو االعتماد 
املتبادل، ومن ثم ـ يوؤكد الكاتب ـ اأن الرتويج 

لفكرة انتفاء ال�ضراع العاملي وهيمنة قطب 
واحد هو الواليات املتحدة، اأمر ال يت�ضق مع 

املنطق وخال�ضة التجربة االإن�ضانية ومراحلها 
املختلفة عرب التاريخ الب�ضري كله . 

االإرهاب وال�سيادة
وحتت عنوان " االنت�ضار الدويل لالإرهاب " 

اأكد الكاتب تعدد و�ضائل واأدوات ال�ضيا�ضة 
اخلارجية للدول، واأنه بني اآن واآخر تطفو 
على ال�ضطح اأداة جديدة اأو اأداة قدمية يف 

ثوب حديث، واعترب الكاتب " م�ضاألة االإرهاب 
اأنه  وراأى   ، واالأدوات  الو�ضائل  تلك  " اإحدى 
يالحظ �ضريان موجة ا�ضتخدام االإرهاب كاأداة 

لل�ضيا�ضة اخلارجية على النطاق الدويل، 
وخا�ضة يف البالد الغربية والواليات املتحدة، 

و اأكد الكاتب منطني من الدول ؛ االأول: 
الدول الكربى، وت�ضتخدم االإرهاب يف اإطار 

اإعادة �ضياغة منط ال�ضيا�ضة اخلارجية واإطار 
م�ضلحتها القومية، وكذا حماولة ر�ضم خريطة 
جديدة للعامل مبا يتفق مع م�ضاحلها، والنمط 

الثاين من الدول هو: الدول االإقليمية ذات 
الدور املوؤثر على امل�ضتوى االإقليمي مبا يحفظ 

لها هذا الدور املوؤثر والقائد، ومبا ي�ضمن 
م�ضاحلها اأي�ضًا، وهنا يقرر الكاتب اأنه ال يخفى 

على اأحد ذلك الدور الهائل الذي تلعبه و�ضائل 
االإعالم املختلفة يف تغذية هذه االأداة " االإرهاب 
وي�ضخم  كبريًا،  وزنًا  لها  يعطي  مما  " وغريها 
منها ـ حتى ولو كانت �ضغرية ومتوا�ضعة ـ لكي 

ت�ضبح و�ضيلة تربيرية لتدخل الدول الكربى 
يف �ضوؤون الدول ال�ضغرى . 

تقوي�س االآخر 
ويف �ضياق حتليله جهود ال�ضراع الدويل يف 
اجتاه " اإ�ضعاف املعار�ضة الدولية " بح�ضب 

مقت�ضيات امل�ضالح، اأكد الكاتب  اأن خطوط 
التالقي والتباين يف هذا ال�ضراع ت�ضيق يف 
التباين بحكم ال�ضعي نحو تقوي�س االآخر ؛ 

واأو�ضح اأنه من املالحظ على امل�ضتوى الدويل 

اأن الواليات املتحدة ت�ضعى جاهدة للحيلولة 
دون ظهور اآخر اأوروبي اأو اآخر �ضيني اأو 

ياباين، وتقاوم اأق�ضى ما ت�ضتطيع للو�ضول 
اإىل هذا الهدف، وعلى امل�ضتوى االإقليمي 

اأكد الكاتب حدوث ال�ضيء نف�ضه " تقوي�س 
االآخر "، و�ضرب مثااًل مبا حدث عندما و�ضل 
امل�ضلمون يف تركيا للحكم من خالل حزب " 

الرفاه " ؛ حيث مل يحدث اعرتاف به، وحدث 
اإ�ضرار على اإخراجه من احلكم بتاأثريات 

خارجية، مقاي�ضة مع اإحلاق تركيا باالحتاد 
االأوروبي مع �ضرورة اإعمال التحالف مع 
اإ�ضرائيل، ويقررالكاتب اأنه رغم عدم قدرة 

القهر وا�ضتخدام هذه االآليات على اإلغاء االإرادة 
املعاك�ضة لالآخر، اإال اأن فكرة " تقوي�س االآخر 

 " " للت�ضويق  �ضاحلة  دولية  فكرة  " اأ�ضبحت 
الثقايف، وتعك�س مدى هيمنة االجتاه الواحد، 

والفكرة الواحدة، واحلقيقة الواحدة، وهو 
ما يتعار�س مع قواعد اللعبة الدميقراطية 

ومبادىء التعددية ال�ضلمية يف النظام الدويل 
واالإقليمي . 

الثورة الرابعة
ويف طرحه لعالقة االأمن القومي يف النظام 

الدويل يف ظل الثورة املعلوماتية، اأ�ضار 
الكاتب اإىل اأن االأمن القومي يف مرحلته 

اجلديدة يف ظل ثورة املعلومات، ي�ضعى اإىل 
ا�ضتيعاب التطور العام نحو الدميقراطية على 

امل�ضتوى العاملي واحرتام حقوق املواطنني 
يف املعرفة وغريها، وا�ضتيعاب الثورة 

املعلوماتية التي متثل الثورة الرابعة يف حياة 
الب�ضر، واأن االآلية لتحقيق ذلك تتاأتى من خالل 

اجلمع بني ال�ضراع والتعاون دون جتاهل 
الأحدهما، حفاظًاَ على ال�ضيطرة وال�ضيادة 

على االأر�س وال�ضعب حتقيقًا للم�ضالح العليا 
للمجتمع ؛ فتمكني الدولة من فر�س �ضيادتها 

اخلارجية والداخلية اأ�ضبح ال يتاأتى اإال 
من خالل اال�ضتقرار االجتماعي والتنمية 

وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، وهذا بدوره ال ميكن 
اإدراكه اإال بو�ضوح كل �ضيء ب�ضفافية كبرية 

من خالل ثورة املعلومات وخ�ضوع جميع 
االأطراف للمحا�ضبة اجلماهريية واإعمال اللعبة 

الدميقراطية بقواعدها املعروفة.

ت�سلل اإىل موؤ�س�سات اليهود الفعالة داخل اأمريكا..

"القوة اليهودية" ل� جوناثان جيريمي
بحث يف ثبات وتغري النظامني االإقليمي والدويل: 

"النظام الدولي.." للدكتور جمال زهران يحلل عالقات 
التأثير والتأثر بين المحلي والعالمي سياسيًا

الكتاب يدعو األمريكيين إلى إدراك خطر القوة اليهودية في الداخل والخارج

يهود أمريكا ال ينتمون لمنظمات رئيسية ، وال يقرأون صحف الطائفة اليهودية ، ونادرًا 
ما يذهبون إلى المعبد، لكنهم يمثلون جائزة انتخابية ثمينة

عر�س: �سفاء عزب

يقرر الكاتب أيضًا أن المنظمات 
اليهودية األمريكية ، تمثل على نطاق 
واسع اآلراء بشأن العالقات اإلسرائيلية 

ـ العربية والحقوق الفلسطينية 
ومبادلة األرض بالسالم ، وأن تلك 

المنظمات جميعها يجمعها تقليد 
طويل برفض مناقشة قرارات سياسة 

الحكومة اإلسرائيلية ، حتى أنه عند 
حدوث أية خالفات أو انقسامات 

داخلية فيها يتم تنحيتها جانبًا إذا ما 
تعارضت مع واجب اليهود األمريكيين 
المتمثل في مساندة إسرائيل بصورة 

مطلقة.

يقتحم غرف اليهود املغلقة وجماعات ال�سغط اليهودي يف البيت االأبي�س واملجتمع االأمريكي

كتاب " القوة اليهودية داخل املوؤ�س�سة اليهودية االأمريكية 
بالقاهرة  لال�ستعالمات  العامة  امل�سرية  الهيئة  عن  �سادر   ، "

، يف اأربعمائة واأربعني �سفحة من القطع املتو�سط ملوؤلفه 
املرا�سل ال�سحفي االأمريكي " جوناثان جريميي جولدبرج 

بقارئه  يت�سلل  اإذ  ؛  مو�سوعه  يف  املهمة  الكتب  اأحد  وهو   ، "
اإىل كوالي�س الغرف اليهودية املغلقة يف موؤ�س�سات الواليات 

املتحدة االأمريكية ، وما ت�سهده من حتركات وا�سعة على 
امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�سادي واملخابراتي اأي�سًا ، فيما يخ�س 
الو�سع اليهودي داخل وخارج البيت االأبي�س وباقي موؤ�س�سات 

اأمريكا �سواء اليهودية منها وغري اليهودية . جدير بالذكر 
اأن الكتاب جاء يف ثالثة اأبواب ، حملت هذه العناوين " معنى 

القوة اليهودية ـ جذور القوة اليهودية ـ اأزمات القوة اليهودية 
الفرعية  العناوين  بع�س  االأبواب  تلك  من  باب  كل  " وحمل 

املندرجة حتت مو�سوعاتها وعناوينها . 

يف كتاب �سادر عن مركز املحرو�سة 
للبحوث والتدريب والن�سر 

بالقاهرة، يف مئتني وثالثني �سفحة 
من القطع املتو�سط حتت عنوان " 
النظام الدويل بني اال�ستمرارية 

والتغيري .. درا�سة يف م�سكالت 
معا�سرة"، قام موؤلفه الدكتور 

جمال زهران بقراءة الواقع 
املتغري يف خريطة النظام العاملي، 

وكذا خريطة النظام االإقليمي 
العربي، وذلك من خالل طرح 

العديد من االأ�سئلة حول مدى ما 
يتعر�س له النظامان املحلي العربي 

والدويل العاملي من درجات الثبات 
واال�ستقرار اأوالتغري، فالكاتب 
ي�ستعر�س جمموعة مميزة من 

اآراء اأ�ساتذة العالقات الدولية يف 
م�سر والوطن العربي، ما بني موؤكد 

على حدوث تغيري جذري وكبري 
فيما يعرف بـ " نظام دويل جديد 

باأن  ومقتنع  لذلك  معار�س  وبني   ،"
التغيري الذي اأ�ساب النظام الدويل 

ال يزال �سطحيًا وموؤقتًا، وبعيداً عن 
هذه املواجهة يقوم املوؤلف يف كتابه  

بتحليل ودرا�سة عالقات التاأثري 
والتاأثر بني الداخل ال�سيا�سي 

العربي من جهة، وبني اخلارج 
الدويل العاملي من جهة اأخرى.

عر�س: حم�سن ح�سن 
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ان تعريف  م�ضطلح  العوملة كما يف معجم  
- ويب�ضرت – هي )اإك�ضاب ال�ضيء  طابع 

العاملية، وبخا�ضة جعل نطاق ال�ضيء عامليا(
من هذه املقولة يطرح الكاتب واالديب �ضعد 

حممد رحيم  �ضوؤاله  وي�ضلط ال�ضوء على 
مفهوم )عوملة  االعالم وثقافة اال�ضتهالك( 

الذي �ضدر من – املو�ضوعة ال�ضغرية – وهي 
�ضل�ضلة ثقافية �ضهرية ت�ضدر عن دار ال�ضوؤون 

الثقافية العامة .
يقول ت�ضوم�ضكي »ان و�ضائل االعالم داعمة 

مل�ضالح ال�ضلطة فهي ت�ضوه وتكذب يف الغالب 
من اجل احلفاظ على تلك امل�ضالح،لكن ذلك 

املوقف لي�س باالإ�ضتطاعة تف�ضريه ».
يقول �ضعد حممد رحيم )يخلق االعالم املوؤدلج  

ح�ضا�ضية م�ضادة للتجربة الدميقراطية 
مكر�ضا ً �ضلوكا الدميقراطيا ً بامتياز. فم�ضكلة 
» عدم تقبل الراأي االآخر » او » افرتا�س خطئه 

و�ضوء نيته املبيته حتى قبل اال�ضتماع اليه » 
يعدها عادات ذهنية �ضيئة قد اآلت اىل ا�ضاعة 

روحية رف�س كل ماهو متخلف،والتمرد 
على كل ماهو جديد،ويبدو ان التنوع الكبري 

احلا�ضل يف م�ضادر املعلومات،وقنوات 

االعالم  مل يف�س دائما اىل تو�ضيع مدارك 
املتلقني،وتفهمهم االراء املختلفة بقدر ماجعل 

بع�ضهم ينكفئون على ماعندهم،وجدت 
م�ضادر وقنوات تغذي يقينياتهم ب�ضكل  اكرث 

فاعلية،وهناك فئات وا�ضعة من املجتمعات 
العربية التقراأاو ت�ضاهد  او ت�ضمع اإال �ضحفا 

ًوقنوات تلفازية واإذاعات بعينها ت�ضبع عندها 
غرورها وتطمئنها على قناعاتها ال�ضابقة 

لت�ضعف عندها باملقابل روح املراجعة 
والنقدية( �س104.

ان العوملة  تثري عاملا من ال�ضكوك لدى 
البع�س لعدم قدرتهم على ا�ضتيعاب ماح�ضل 
من ثورة معلوماتية قلبت املوازين  القدمية 
واكت�ضحت االفكار املظلمة التي تهيمن على  

هذه املعمورة .
العامل  قرية �ضغرية باتت قريبة جدا 

من بع�ضها، خلقت م�ضاحات   للمعرفة 
ال�ضوئية وعالقات افرتا�ضية تتعزز كل يوم 
وحلظة،فهي ملمو�ضة الميكن ان ينكرها اال 

الذين يغم�ضون اعينهم عن تلك احلقيقة .
وقد ا�ضتطرد املوؤلف �ضعد حممد رحيم 

يف هذه املو�ضوعة ال�ضغرية من ذكر  
بع�س  االمثلة وخ�ض�س لكل جزء  مهمة  

ك�ضف امثوالت اخرى اثرت ف�ضول هذا 

املوؤلف،وا�ضتعان بالكثري من امل�ضادر 
واال�ضماء لف�ضح الو�ضائل القدمية،او لو�ضع 

ا�ض�س وا�ضتكمال اإي�ضاحات وو�ضائل يف  
�ضبيل التعريف  مبنهج العوملة .

فكانت هناك عنوانات مغرية يف قراءة الن�س 
مثل / ا�ضتثمار اجل�ضد و�ضلطة ال�ضورة / 

العوملة وثقافة الن�ضيان / ثقافة ال�ضورة .. 
ثقافة امل�ضاهدة / انهيار مقوالت  احلداثة 

/ االأ�ضطورة و�ضناعة الزائف / �ضلطة 
االيديولوجيا ومقت�ضيات الع�ضر / االعالم 

املوؤدلج وتاأ�ضيل منطق الهزمية .
» ان ادعاءات - بودريار - املرتكز على 
تخريجات مابعد احلداثة، من ان حرب 

اخلليج االوىل عام 1991مل تقع بعدما قال 
قبل وقوعها باأنها لن تقع يف �ضوء ان هذا 

ال�ضيل القا�ضي من التغطية االعالمية قد اعد 
الإتخام ملكاتنا املعرفية وا�ضتجاباتنا على 

نقطة ي�ضبح من امل�ضتحيل معها ر�ضم اخلط 
الفا�ضل بني احلقيقة واخليال »  �س88.

من اجلدير بالذكر ان الكاتب �ضعد حممد 
رحيم ميتلك قدرة ووعيا �ضرديا ومعرفيا 

جعل من ف�ضول هذا الكتاب فريدا يف منتاول 
هذا امل�ضطلح الذي حّجم العامل )بالعوملة(  

وعلى مرتكزات اجرائية يف اإي�ضال فهم هذا 

الواقع اال�ضتداليل 
املعباأ بقوة التكنولوجيا 

ل�ضهر ميكانيكية عتيقة 
يف بوتقة ال�ضوء 

امل�ضفر،وطرد كل ماهو 
�ضلبي بحيث يقول 

�ضعد حممد رحيم »ان 
مواجهة اإ�ضرتاتيجيات 
العوملة التعني الوقوف 

بوجه التقدم التقني 
واملعريف واالن�ضحاب 

نحوالذات وجلم فعالياتها،بل ان املحافظة 
على خ�ضائ�س الذات التكون اال بتاأكيد هذه 

الذات لنف�ضها يف االبداع االن�ضاين،وكما 
يقول برهان غليون فان العاملية 

واخل�ضو�ضية تتقدمان معا وتتمف�ضالن على 
التاريخ نف�ضه،تاريخ احل�ضارة والتتعار�ضان 
والحتتفظ الثقافة بخ�ضو�ضيتها،اي بذاتيتها 

وا�ضتقاللها اإال بقدر ما تفر�س نف�ضها عامليا 
ً« وعندئذ تكون امل�ضكلة،كما يقول غليون 
اي�ضا،«كيف ن�ضتوعب احل�ضارة من افق 
ثقافتنا وانطالقا من اطرها ومنطلقاتها 

الذاتية ...وكيف ن�ضبح نحن مركز ح�ضارة 
؟«.�س19

يف حني يعلن 
املفكرنعوم 

ت�ضوم�ضكي  عك�س 
هذا املفهوم ويرى 

ان العامل يف نكو�س 
اىل عامل اال�ضولية  
»بعد ربع قرن يعود 
ليتحدث جمددا عما 

تفعله االإ�ضرتاتيجيات 
االعالمية للرا�ضمالية 

الغربية من تكري�س 
لالأ�ضولية والالعقالنية يف جمتمعاتها 

حيث يقول عن املجتمع االمريكي باأنه اليقل 
ا�ضولية عن املجمتمع االيراين يف �ضبيل 

املثال.�س71
ان هذا الكتاب يثري جدلية املتناق�ضات 

ويحمل وجهات نظر متعددة وظفها �ضعد 
حممد رحيم يف طيات هذا الكتاب، واح�ضب 

ان املوؤلف يرى العوملة هي نتيجة انهيار 
القطب الثاين )االحتاد ال�ضوفيتي( �ضابقا 

وهو اليتع�ضب لهذا الراأي، لذلك هو يجمع 
ما امكنه من مقوالت ودالئل تدح�س 

وتوؤيد،وامل�ضتقبل هو الذي ميكنه ان يحقق 
ما نتمناه .

عن دار ال�ضروق امل�ضرية بالقاهرة، �ضدرت 
الطبعة االأوىل من كتاب" األوان اأخرى.. ق�ضة 

جديدة ومقاالت" للكاتب ال�ضحفي واالأديب 
الرتكي" اأورهان باموق" يف اأربعمائة 

واأربعني �ضفحة من القطع املتو�ضط، وهو 
اأول كتاب ي�ضدر للكاتب الرتكي بعد فوزه 
بجائزة نوبل لالأدب عام 2006، ويت�ضمن 

تفا�ضيل كاملة عن ن�ضاط الكاتب خالل 
ثالثني �ضنة من الكتابات ال�ضخ�ضية والنقدية 
والتاأملية والروائية ؛ حيث يفتح الكاتب من 
خالل هذا الكتاب نافذة على حياته اخلا�ضة، 

منذ كراهيته للمدر�ضة يف �ضباه، اإىل االأحزان 
املبكرة يف طفولة ابنته، ومن ن�ضاله الناجح 

لالإقالع عن التدخني، اإىل القلق الذي تواله 
لدى احتمال قيامه بال�ضهادة �ضد ل�ضو�س 

خائبني �ضرقوه اأثناء وجوده يف نيويورك، 
ويف هذا الكتاب يعلن باموق مرارًا وتكرارًا 

اإميانه باالأدب الق�ض�ضي، وينهمك يف تاأمل 
اأعمال ال�ضابقني اأمثال لورن�س �ضترين، 

وفيودور د�ضتويف�ضكي. جدير بالذكر اأن 
اأورهان باموق ولد يف 1952 برتكيا، و�ضدر 

له حتى االآن ثماين روايات وكتاب مذكرات 
وتاأمالت حول مدينته االأثرية" اإ�ضطنبول" 

كما ترجمت اأعماله الأكرث من خم�ضني لغة. 

�سبعة اأجزاء 
ق�ّضم باموق كتابه اإىل �ضبعة اأق�ضام ؛ اجلزء 

االأول جاء حتت عنوان" احلياة والقلق وفيه 
ا�ضتعر�س الكاتب بع�س �ضفحات حياته 

املليئة باالأحداث واالأزمات واملحن القا�ضية 
فتحدث عن" عّبارات البو�ضفور ـ مقانق 

فرانكفورت ـ ذعر الزلزال يف اإ�ضطنبول..." 
، ويف اجلزء الثاين من الكتاب والذي حمل 
عنوان" الكتب والقراءة" ا�ضتعر�س الكاتب 

جوانب حياته الثقافية، وحتدث عن" مباهج 
القراءة ـ كيف تخل�ضت من بع�س كتبي ـ ت�ضع 

مالحظات حول اأغلفة الكتب ـ حمبة فيكتور 
هوجو للعظمة ـ �ضياطني د�ضتويف�ضكي 

املخيفة..." ، اأما اجلزء الثالث فحمل 
عنوان" ال�ضيا�ضة، اأوروبا، وم�ضكالت اأخرى 

اأمام كينونة االإن�ضان" ، وحتدث فيه عن 
رحالته اإىل اأوروبا وعن" حديث اآرثر ميللر 
واجلمعية الدولية لل�ضعراء والكتاب، دليلك 
لكي تكون متو�ضطيًا..." ، وجاءت االأجزاء 

االأخرية من الكتاب حتت عنوان" كتبي 
هي حياتي ـ �ضور ون�ضو�س ـ مدن اأخرى، 

ح�ضارات اأخرى". 

حديث الكاتب 
يف مقدمة الكتاب، حتدث املوؤلف عن م�ضمون 
كتابه، فاأكد اأن هذه الطبعة من" األوان اأخرى" 
بنيت على هيكل كتاب يحمل اال�ضم نف�ضه ن�ضر 

الأول مرة يف اإ�ضطنبول عام 1999، مو�ضحًا 
اأن الكتاب االأول اتخذ �ضكل جمموعة، بينما 
هذا الكتاب ياأخذ اأ�ضكاال متتالية من �ضذرات 

وحلظات، واأفكار ال�ضرية الذاتية، واأن 
املقاالت اخلا�ضة بنيويورك يعود تاريخها 

اإىل العام 1986 عندما كان يزور املدينة 
الأول مرة كانطباعات اأوىل لرتكي زائر، وعن 

ق�ضة" اأن تنظر من النافذة" التي جاءت يف 
نهاية الكتاب، قال باموق اإنها تطابق ال�ضرية 
الذاتية له اإىل درجة اأن ا�ضم البطل رمبا كان 

اأي�ضًا اأورهان، لكن االأخ االأكرب يف الق�ضة هو 
مثل االإخوة الكبار �ضرير وطاغية، ال عالقة له 
باالأخ الكبري احلقيقي، �ضوكت باموق، املوؤرخ 

االقت�ضادي البارز، يقول اأورهان باموق 
عن نف�ضه" اعتقدت دائمًا اأنه يوجد داخلي 
جمنون نهم ورمبا مفعم بالعناد خملوق ال 
ميكن اأن يكتب ما يكفي، ي�ضع احلياة يف 

كلمات دائمًا واأبدًا". 

املوؤلف ال�سمني 
وحتت هذا العنوان يغو�س الكاتب يف عامل 
الكتابة، وبحرها الوا�ضع املتالطم ؛ فيتحدث 

عن ظروف التاأليف ومفرداته املتماوجة 
ومتعة الكتابة االأدبية والروائية، وعالقة 
كل ذلك بالكاتب والكتاب، ثم يتطرق اإىل 

عامل الرواية م�ضريًا اإىل اأن" اأعظم ف�ضيلة 
للروائي ذي اخليال املبدع هي قدرته على 

ن�ضيان العامل كما يفعل االأطفال، اأن يكون غري 
م�ضوؤول وم�ضتمتعًا به، اأن يلعب حول املكان ـ 

بقواعد العامل املعروف ـ ولكن يف نف�س الوقت 
اأن ينظر عرب رحالت خياله املحلقة بحرية 

اإىل امل�ضوؤولية العميقة اخلا�ضة بال�ضماح فيما 
بعد للقراء اأن يفقدوا اأنف�ضهم يف الق�ضة" ، 
ويوا�ضل باموق قائاًل" قد يق�ضي الروائي 

اليوم كله يلعب، ولكنه يف نف�س الوقت يحمل 
قناعة عميقة باأنه اأكرث جدية من االآخرين، 

وهذا الأنه ي�ضتطيع اأن ينظر مبا�ضرة اإىل مركز 
االأ�ضياء بنف�س الطريقة التي ال ي�ضتطيعها 
�ضوى االأطفال، ومبجرد اأن يجد ال�ضجاعة 
لو�ضع قواعد اللعبة التي كان يومًا يلعبها 

بحرية، فاإنه يعرف اأن قراءه �ضوف ي�ضمحون 
الأنف�ضهم اأن تنقاد اإىل نف�س القواعد، ونف�س 
اللغات، ونف�س العبارات، ومن ثم اأن تنقاد 

اإىل الق�ضة". 

اأموت تعبًا يف امل�ساء 
وعن خواطره اخلا�ضة جدًا عن اأوقات 

امل�ضاء، يعرب اأورهان باموق يف مقال حتت 
هذا العنوان ؛ حيث يقول" اأعود اإىل البيت 

يف االأم�ضيات واأنا اأكاد اأموت تعبًا. اأنظر 
اأمامي، اإىل الطرقات واالأر�ضفة، غا�ضبًا من 

�ضيء ما، متاأملًا، �ضاخطًا. رغم اأن خيايل ال 

يزال ي�ضتح�ضر�ضورًا جميلة، وحتى هذه 
متر ب�ضرعة يف الفيلم الذي يدور يف راأ�ضي. 
مير الوقت. ال �ضيء هناك. اإنه الليل بالفعل. 

ت�ضاوؤم واإحباط. ماذا يوجد للع�ضاء ؟" ثم 
يوا�ضل قائاًل"  املالئكة تدعوين للح�ضاب 
: ماذا فعلت اليوم يا عزيزي ؟ يف حياتي 

كلها... كنت اأعمل، ويف االأم�ضيات اأعود اإىل 
البيت. على التليفزيون، ولكني ال اأ�ضاهد 

التليفزيون االآن، رددت على التليفون مرات 
قليلة، وغ�ضبت على قليل من النا�س، ثم 

عملت، كتبت... اأ�ضبحت رجاًل... واأي�ضًا نعم، 
وبامتنان �ضديد حيوانًا". 

التدخني واملوت 
والأن باموق كان رجاًل مدخنًا ب�ضراهة، فقد 
فكر كثريًا يف هموم احلرمان من التدخني، 
خا�ضة اإذا ما كان م�ضطرًا لذلك، لكنه اأي�ضًا 

يف هذا ال�ضياق، يجعل من الكتابة معينًا على 
االإ�ضرار ؛ يقول باموق" لقد مر 272 يومًا 

منذ اأقلعت عن التدخني. اأعتقد اأنني تعودت 
على ذلك االآن. خمد تلهفي ومل اأعد اأ�ضعر 

كاأن جزءًا من ج�ضدي مت ا�ضتئ�ضاله... ال،... 
ت�ضحيح : مل اأتوقف عن ال�ضعور بالعوز، مل 

اأتوقف عن ال�ضعور وكاأنني انف�ضلت عن كلي، 
ولكني فقط اعتدت االآن على هذا االإح�ضا�س، 
وللتعبري عن ذلك ب�ضورة اأكرث دقة، لقد قبلت 

الواقع املرير...ولكي اأبقى حيًا البد اأن اأنبذ 
املدخن... وقد جنحت يف عمل ذلك، واالآن 

تلك النف�س التي تخليت عنها ان�ضمت بقواتها 
مع ال�ضيطان لدعوتي اإىل العودة... ودعوته 

ال تخيفني، وذلك، كما ترى، الأن الكتابة 
اإذا كانت جتلب لك البهجة فاإنها تلغي كل 

االأحزان". 

عقاب الكالب 
وحتت عنوان" ماذا اأعرف عن الكالب" 

ي�ضتجمع اأورهان باموق حنايا ذاكرته وما 
ميكن اأن يكون عرفه عن الكالب حيث يقول: 

الكالب الرتكية يف املجالت الهزلية، والكالب 
التي متت ترجمتها اإىل الرتكية، عندما 

تنبح تقول" هاو!" ولكن الكالب االأجنبية 
الهزيلة تقول" ووف"... ذات مرة كان هناك 

كلب اأحببته. اإذ مر وقت طويل على اآخر 
مرة راآين فيها، كان هذا الكلب يتلوى على 

ظهره يف ن�ضوة منتظرًا اأن اأالطفه حتى يبلل 
نف�ضه. فيما بعد و�ضعوا له �ضمًا ومات. من 

ال�ضهل اأن تر�ضم كلبًا. يف حي يقطنه �ضديق 
يل، هناك كلب ينبح ب�ضرا�ضة على اأي عابر 
م�ضكني، ولكنه يرتك العابر الغني مير دون 

اأن ي�ضدر �ضوتًا..." ويف نهاية كالمه عن 
الكالب يقول باموق" بعد عامني من كتابة 

هذه القطعة ون�ضرها باإحدى املجالت، 

هاجمتني جمموعة من الكالب يف حديقة 
مات�ضكا. ع�ضتني. وكان البد اأن اآخذ خم�س 

حقن يف م�ضت�ضفى رابي�س مبنطقة ال�ضلطان 
اأحمد". 

حوار �سحفي 
ويف ختام كتابه املثري املمتع، يفرد اأورهان 

باموق م�ضاحة لتفا�ضيل احلوار الذي اأجرته 
معه جملة" باري�س ريفيو" ؛ حيث وردت 
اأ�ضئلة كثرية واإجابات اأي�ضًا، مثاًل �ضاألته 

املحاورة : ما هو �ضعورك بالن�ضبة الإجراء 
احلوارات ال�ضحفية ؟ فاأجاب قائاًل : اأحيانًا 
اأكون ع�ضبيًا الأنني اأرد باإجابات غبية على 

اأ�ضئلة معينة �ضخيفة، ويحدث ذلك بالرتكية 
كما يف االإجنليزية. اإنني اأحتدث الرتكية 

بطريقة �ضيئة، واأنطق بعبارات حمقاء. 
وقد هوجمت يف تركيا ب�ضبب حماوراتي 

اأكرث مما هوجمت ب�ضبب كتبي. فكّتاب 
املقاالت واالأعمدة ال�ضيا�ضية هناك ال يقراأون 

الروايات. وردًا على ال�ضوؤال : اأين تكتب 
؟ اأجاب باموق : كنت اأفكر دائمًا اأن املكان 
الذي ينام فيه املرء اأو املكان الذي ي�ضارك 

فيه �ضريك حياته البد اأن يكون منف�ضاًل عن 
املكان الذي يكتب فيه. فالطقو�س والتفا�ضيل 

املنزلية اأحيانًا تقتل اخليال. اإنها تقتل 
روحي االإبداعية. البيت، الروتني اليومي 

يجعل اال�ضتياق للعامل االآخر ـ الذي يحتاجه 
اخليال ليعمل ـ يخبو، ولهذا فل�ضنوات كان 

يل دائمًا مكتب اأو مكان �ضغري خارج البيت 
اأعمل فيه. كانت يل دائمًا �ضقق خمتلفة.

اأول كتاب للموؤلف بعد الفوز بنوبل االأدبية عام 2006: 
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عر�س: اوراق

عر�س: ب�سار عليوي

عر�س: اوراق ق�ّسم باموق كتابه اإىل �سبعة 
اأق�سام ؛ اجلزء االأول جاء 

حتت عنوان " احلياة والقلق 
وفيه ا�ستعر�س الكاتب 

بع�س �سفحات حياته املليئة 
باالأحداث واالأزمات واملحن 

القا�سية فتحدث عن " 
عّبارات البو�سفور ـ مقانق 

فرانكفورت ـ ذعر الزلزال 
يف اإ�سطنبول ... " ، ويف 

اجلزء الثاين من الكتاب 
والذي حمل عنوان " الكتب 

والقراءة " ا�ستعر�س الكاتب 
جوانب حياته الثقافية ، 

وحتدث عن " مباهج القراءة 
ـ كيف تخل�ست من بع�س 

كتبي ـ ت�سع مالحظات حول 
اأغلفة الكتب ـ حمبة فيكتور 

هوجو للعظمة ـ �سياطني 
د�ستويف�سكي املخيفة ... " 

)نظرًا الأهمية الدرا�ضات ال�ضردية يف النقد 
االأدبي و�ضرورة االلتجاء اليها لكونها 

تقوم على نظريات حديثة لقراءة تراثنا 
احل�ضاري وا�ضتنطاق اجلوانب اجلمالية 

التي ال مُيكن للدرا�ضات التقليدية اأن 
تكت�ضفها ، فقد اآثرُت الِكتابة يف حكايات 

» كليلة وُدمنة » لكونها ُت�ضكل رافدًا اأدبيًا 
ُم�ضرتكًا ا�ضتقت منُه احلكايات ال�ضعبية 

لدى ال�ُضعوب اال�ضالمية املُتاأثرة بالثقافة 
العربية و�ُضعوب ال�ضرق االأو�ضط ب�ضكل 

عام . وال �ضك يف اأن حكايات ُكليلة ودمنة 
ورغم كونها ُمرتجمة اىل الُلغة العربية 

اأنها مُتثل انعكا�ضًا للمخيال ال�ضعبي 
لل�ضعوب االيرانية والهندية ب�ضكل عام ( 1 

. بهذِه الكلمات ، يفتتُح الباحث ) ادري�س 
كرمي حممد ( كتابُه املو�ضوم ) الوحدات 

ال�ضردية يف حكايات كليلة ودمنة ( 
ال�ضادَر حديثًا عن دار جمدالوي للن�ضر 
والتوزيع يف عمان / االأردن ، والِكتاب 

باالأ�ضا�س ر�ضالة ماج�ضتري بالعنوان 
ذاته كاَن قد تقدَم بها الباحث اىل ق�ضم 

اللغة العربية بكلية اللغات بجامعة كويه 
وبا�ضراف اأ.د. فائق م�ضطفى اأحمد . 

ت�ضمَن الِكتاب الذي يقع يف 336 �ضفحة 
من احلجم الكبري ، ثالثة ف�ضول وتوزَع 

ُكل ف�ضل يف ثالثة مباحث . وقَد �ضبَق منت 
الِكتاب مبحث اأويل تعنوَن بـ) التمهيد 
( 2 ، والن الكتاب هو ر�ضالة ماج�ضتري 

باالأ�ضل وما يرتتب على ذلَك من ح�ضور 
قوي ال�ضرتاطات البحث العلمي ، فان 

الِكتاب بقي �ضمن هذا التقوقع البحثي 
االأكادميي وبالتايل وجدَّ الباحث نف�ضُه 
غري قادر على االفالت من » فخ » البحث 
العلمي عندما عمَد اىل و�ضع تو�ضيف » 

تعريف امل�ضطلحات » وهي )الوحدات 
/ ال�ضرد / احلكاية / كليلة ودمنة(  

بو�ضفِها جزءًا من اخلط البحثي، حتت 
ُم�ضمى )التمهيد( وُهنا ُن�ضكل على الباحث 

ادراج التعريف مُب�ضطلحات بحثِه حتت 
خانة التمهيد الذي لي�س لُه اأي وجود 

ُيذكر، وُهنا نذكر مُبالحظتنا املُهمة التي 
�ضجلناها يف مقالًة �ضابقة لنا واملُتمثلة 

بت�ضخي�ضنا لال�ضكالية التي ي�ضع الكثري 
من الباحثني اأنف�ضهم فيها ، عندما يعمدون 

اىل حتويل درا�ضاتهم واأطاريحهم للن�ضر 
ككتاب يف متناول اجلميع ، فتطغى ُهنا 

اللغة البحثية العلمية ال�ضارمة على 
الكتاب مع ت�ضمينه ف�ضوال ومباحث 

م�ضتلة من كتب وم�ضادر علمية ، فتن�ضر 
كما هي دون تغيري فيها ودون اأن ُيكلف  

الباحث نف�ضه يف اأعادة �ضياغة منت 
الكتاب لتتالءم مع األيات تلقي القراء 

وهذه اال�ضكالية باتت وا�ضحة ومعروفة 
لدى اجلميع . ا�ضافًة اىل ذلَك فان الغالف 

االأول للكتاب بو�ضفِه مدخل الفعل القرائي 
، مل يحتوى على ا�ضم املوؤلف الباحث 

، فهل ان هذا كاَن خطاأً مطبعيًا اأم داللة 
ق�ضدية من املوؤلف اأم ماذا ؟!   
الوحدات ال�ضردية االيجابية 

تعنوَن الف�ضل االأول بـ ) الوحدات 
ال�ضردية االيجابية ( يف ثالثة مباحث جاء 

االأول حتت عنوان » املُغامرة والبطولة 
يف احلكايات » 3 حيُث ا�ضتطاع الباحث 

الك�ضف عن دالالت قيمة البطولة واملُغامرة  
بو�ضفها وحدة اأ�ضا�ضية من الوحدات 
ال�ضردية البارزة يف االأبواب اخلم�ضة 

ع�ضر للحكايات ، فكاَن اال�ضلوب البطويل 
وُمغامرة البطل يف احلكايات الرئي�ضة 

يتجه نحو االغراء اأو الت�ضجيع وذلَك 
عن طريق التمديد احلكائي باحلكايات 
الفرعية كي ي�ضتمر البطل باملُغامرة اأو 

املُجازفة التي يقوم بها . اأما الثاين فحمَل 
عنوان » الوفاء واال�ضتنجاد يف احلكايات 

» 4 وهي من الوحدات التي تتميز بها ُبنية 
حكايات كليلة ودمنة ، فعادة ياأتي الوفاء 
نتيجة ال�ضداقة مع االآخر فاأدب ال�ضداقة 

من �ضرورات احلياة وهي نوعان �ضداقة 
قائمة على تبادل ذات النف�س وهي 

امل�ضافاة و�ضداقة قائمة على تبادل ذات 
اليد اأي املُ�ضاعدة وهي دون االأوىل قيمة 

. فيما تعنوَن الثالث بـ« التجربة واخلربة 
والن�ضيحة يف احلكايات » 5 حيُث وجَد 

الباحث اأن حكاية احليوان بخربة عملية 
ُت�ضحح احلياة وهذِه ال�ُضْنة التي قررها 

بن املُقفع يف حكايات » كليلة ودمنة » 
بقولِه » ُثَم اأن العاقل اذا فهَم هذا الكتاب 

وبلَغ نهاية علمه فيه ، ينبغي لُه اأن يعمل 
مبا علَم منُه ينتفُع بِه ويجعلُه مثااًل ال 

يحيد عنُه » وقد وجَد الباحث اأي�ضًا اأن 
بن املقفع هَو اأول من ا�ضطنَع طريقة 
) زعموا( ال�ضردية التي ُتالئم طبيعة 

احلكايات يف �ضكلها املاألوف من القدم 
الن ا�ضتخدام هذِه ال�ضيغة تقويًة للقول 

والتاأكد من اأنُه لي�َس كالمًا ل�ضخ�س واحد 
وامنا هي �ضيغة للجمع . 

الوحدات ال�ضردية ال�ضلبية 
   حتت هذا العنوان جاء الف�ضل الثاين 

من الكتاب يف ثالثة مباحث . حمَل 
االأول عنوان » اخلوف يف احلكايات » 6  
واخلوف والذعر من الوحدات ال�ضردية 

املوجودة يف حكايات كليلة ودمنة الن 
هذا جاَء نتيجة اخلوف من بط�س ال�ُضلطة 
واال�ضارة اىل حكايات احليوان على ل�ضان 
احليوان بداًل عن متثيلها االن�ضاين جتنبًا 
لقمع احلاكم وبط�ضِه . اأما املبحث الثاين 
فتعنوَن بــ« التفريط يف ال�ضداقة وهدمها 
يف احلكايات » 7  حيُث وجَد الباحث اأن 

االتيان بخطاب ال�ضداقة ال�ضردية يف 
احلكايات يكون اتيانًا عابرًا بخطوات 

ومراحل عك�ضية ، اأي اأن وحدة ال�ضداقة 
تاأتي نتيجة تقدمي احلكايات واالأقوال 

الناجتة عن حتطيمها. فيما حمَل الثالث 
عنوان » الُكره واحُلب » 8  

الوحدات ال�ضردية التكاملية
 وهو عنوان الف�ضل الثالث مبباحثِه 

الثالثة ، حيُث تعنوَن املبحث االأول بـ 
» الوحدات ال�ضردية التكاملية ل�ضور 

احليوان » 9 حيُث يعرفها الباحث 
بو�ضفها جميع اال�ضارات باملعنى العام 

لهذِه الكلمة ، وال حتيل الوحدة حينئذ اىل 
عمل تكميلي ذي نتاج وامنا اىل ت�ضور 
مبهم اىل حٍد ما ولكنُه �ضروري لرتكيب 

الق�ضة . وحمَل الثاين عنوان » الوحدات 
ال�ضردية التكاملية ل�ضور الطيور » 10 

فيما تعنوَن الثالث واالأخري بــ« الوحدات 
ال�ضردية التكاملية ل�ضور االن�ضان » 11 

حيُث اأن �ضورة االن�ضان يف » كليلة ودمنة 
» تنق�ضم ح�ضب االأدوار واحلواريات 

، وذلَك بنَي ال�ضخ�ضيات، مثاًل اأن الأدب 
امللوك �ضهمًا كبريًا كرمز لدور االن�ضان 
يف كليلة ودمنة . وقَد تو�ضل الباحث 

اىل ُجملة من النتائج الرئي�ضية واملهمة 
يف حكايات كليلة ودمنة منها اأن هذِه 

احلكايات قد اخرتقت احلدود الزمكانية . 
كما وجَد الباحث اأن الف�ضاء احلكائي يف 
كليلة ودمنة ، ف�ضاء ُمن�ضجم مَع الف�ضاء 

االن�ضاين . وكذلَك فان اال�ضلوب التنظيمي 
يف توزيع احلكايات ُي�ضكل ) ح�ضب 

تو�ضيف الباحث ( هيكاًل تنظيميًا قائمًا 
على تدرج ظهور الداللة الثقافية للحكايات 

. وكذلَك وجَد الباحث اأن الفكرة هي 
فكرة ال�ضراع بني ثنائية الفوق والتحت 

بني امللك والفيل�ضوف ، وهذِه الفكرة 
هي مبثابة فكرة قبول امللك بن�ضائح 

الفيل�ضوف . ِختامًا مُيكن القول اأن كتاب 
) الوحدات ال�ضردية يف حكايات كليلة 

ودمنة ( ، يوؤكد حر�س موؤلفِه على �ضرب 
اأغوار املعرفة االن�ضانية وو�ضعها بني 

يدي القارئ ، كونُه حر�َس على حتويل 
ر�ضالتِه للماج�ضتري اىل كتاب كي يت�ضنى 
لطالبي املعرفة الوقوف على حقيقة جهِد 
ر�ضني امتلك مقومات النجاح . ُيذكر اأن 

املوؤلف هو من مواليد ال�ضليمانية عام 
1979 وحاليًا هو تدري�ضي يف ُكلية 

اللغات بجامعة ال�ضليمانية .
االحاالت:

1.كرمي حممد ، اأدري�س ، الوحدات ال�ضردية 
يف حكايات كليلة ودمنة ، درا�ضة بنيوية ، دار 

جمدالوي ، عمان ، االأردن 2010 ، �س11 .
2. امل�ضدر ال�ضابق ، �س15 .
3. امل�ضدر ال�ضابق ، �س43 .
4. امل�ضدر ال�ضابق ، �س79 .

5. امل�ضدر ال�ضابق ، �س 107 .
6. امل�ضدر ال�ضابق ، �س143 .
7. امل�ضدر ال�ضابق ، �س175 .
8. امل�ضدر ال�ضابق ، �س207 .
9. امل�ضدر ال�ضابق ، �س233 .

10. امل�ضدر ال�ضابق ، �س257 .

11. امل�ضدر ال�ضابق ، �س274 .

جماليات السرد في حكايات كليلة ودمنة

عوملة االعالم وثقافة اال�ستهالك

ال��م��ج��ت��م��ع  وان���ه���ي���ار م���ق���والت ال��ح��داث��ة
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يف كتاب �ضيق وطريف، �ضدر عن " 
دار اأن�س بن مالك " للن�ضر والتوزيع 

بالقاهرة، ا�ضتعر�س بالتحليل واملناق�ضة 
واملعلومات االإح�ضائية " عماد ال�ضافعي 

املعطيات  من  الكثري  الكتاب،  " موؤلف 
واحلقائق واالبتكارات العلمية احلديثة 

والطريفة يف اآن، وذلك يف ثالثة ع�ضر 
بابًا بخالف مقدمة الكتاب ؛ فتحدث عن 

عجائب الهند�ضة الوراثية، وعن لغز الكون 
وحرية العلماء، وكذلك عن م�ضانع االإنتاج 

احل�ضري، وهجرات الطيور والغبار 
الكوين، واأ�ضياء اأخرى مثرية، يف اإطار من 

الت�ضويق والعر�س املتميز . جدير بالذكر 
اأن الكتاب جاءت مادته علمية طريفة تهدف 

اإىل الت�ضلية واملتعة املفيدة لكل قارىء 
نهم يبحث عن اأ�ضرار املعرفة وتفا�ضيلها 

اخلفية . 

جينات وراثية 
يف بداية الكتاب، ويف معر�س حديثه عن 

علوم الهند�ضة الوراثية، ذكر الكاتب تلك 
ال�ضفات الوراثية املميزة التي ظهرت ب�ضفة 

خا�ضة على العديد من احليوانات، وهو 
ما اأدى اإىل زيادة اأ�ضعارها ب�ضكل خرايف 

؛ فعلى �ضبيل املثال بيع ثور ممتاز عام 
1974 مببلغ 2500000 دوالر اأي مليونان 
ون�ضف من الدوالرات لرجل من كاليفورنيا 

من �ضركة بيفالو لرتبية املا�ضية، وما ذلك 
اإال الأن هذا الثور ميكنه تلقيح األوف البقر 

ومن ثم اإنتاج قطعان نادرة، ويف عام 
1976 بيعت بقرة بكندا مببلغ 235 األف 

النها تدر150 طنًا من اللنب يف عام واحد، 
اأما االأغرب واالأكرث اإدها�ضًا ما يذكره 

الكاتب عن اإنتاج بع�س النباتات التي 
جتمع بني �ضنفني خمتلفني متام االختالف 

بينهما و�ضيجة ن�ضب، كاإنتاج نبات يجمع 
بني الطماطم والبطاط�س، اأي اأن اجلذور 

تنتج بطاط�س حتت االأر�س، و�ضاق النبات 
تخرج ثمار الطماطم حمراء فاقع لونها ت�ضر 

الناظرين!! 

األعاب وراثية 
ويف اإطار و�ضفه تطلعات علماء اجلينات 

الوراثية وقيامهم باملغامرة يف هذا 
امل�ضمار، ذكر اأن من االألعاب الوراثية التي 

يلعبها مهند�ضو الوراثة حديثًا، اإدماج 
خلية كتكوت يف خلية فاأر، واإدماج خلية 

فاأر مع خلية اإن�ضان، موؤكدًا اأنه قد مت لهما 
االنق�ضام والتكاثر، لكن الطريف يف االأمر 
اأنهم فوجئوا بعد حني اأن خلية الفاأر تاأكل 
خلية االإن�ضان وتف�ضل التجربة، ويو�ضح 

الكاتب اأنه رغم ف�ضل هذه التجربة مع 
جتارب اأخرى، اإال اأن اأحالم الهند�ضة 

الوراثية ال تنتهي، بل حتلق يف اأجواء 
خرافية ووهمية اأماًل يف دمج اأجنة 

حيوانات تبغ�س بع�ضها البع�س بغ�ضًا 
�ضديدًا، كجينة الذئب مع جينة اأرنب، اأو 

دجاجة مع ثعلب، اأو جينة غزالة مع جينة 
اأ�ضد، ومن ثم يطلق العلماء الوراثيون 
الأحالمهم العنان، كيف �ضيكون �ضلوك 

الفرد االندماجي اجلديد هذا يف نوازعه 
وغرائزه، علمًا اأن جتارب الدمج اجليني 

جنحت �ضمن حدود النوع الواحد، ويبقى 
جناحها يف االأنواع املختلفة، وي�ضيف 

الكاتب اأن تطلع العلماء ميتد اأي�ضًا الإنتاج 
�ضاللة ب�ضرية جديدة يدخل يف تكوينها 

الوراثي بع�س ال�ضفات النباتية املرغوبة 

واأهمها عملية التمثيل ال�ضوئي التي يتميز 
بها النبات عن احليوان واالإن�ضان . 

الغبار الكوين 
وحتت عنوان " ال تخف اإنه الغبار الكوين 
م�ضريًا  الظاهرة  هذه  عن  الكاتب  " حتدث 

اإىل درا�ضات جديدة ت�ضتهدف ر�ضد 
اأ�ضرارها، واأو�ضح اأن اخلرباء اأح�ضوا 
كمية الغبار التي ت�ضقط على الواليات 

املتحدة االأمريكية وحدها، وقّدروها بـ 43 
مليون طن �ضنويًا، منها 31 طنا ذات من�ضاأ 

طبيعي ـ اأي ما يكفي مللء ع�ضر �ضاحنات 
كربى ـ اأما البقية ومقدارها 12 مليون 

طن فهي نتيجة اأعمال ون�ضاطات االإن�ضان، 
ويذكر الكاتب م�ضادر الغبار الكوين ممثاًل 

اإياها يف الرتبة التي تعترب اأكرب واأهم 
م�ضادر الغبار، ثم املحيطات التي تنفث 

اإىل الهواء بلورات االأمالح ال�ضغرية التي 
تقدر الكمية االإجمالية لها بني 30 مليونا، 

وع�ضرة مليارات طن يف ال�ضنة، ثم امل�ضدر 
الثالث وهو الرباكني ؛ حيث قذف بركان " 

كراكاتاو" الذي ثار عام 1883 اإىل اجلو 
اأكرث من 18 كيلومرتًا مكعبًا من ال�ضخور 

ال�ضغرية، وكان من اأهم ما ذكره الكاتب 
هنا تاأكيد الباحثني اأن املرء القاطن يف 

مدينة كبرية ي�ضتن�ضق يوميًا حوايل 50 
مليار جزيء من جزيئات الغبار . 

متفرقات 
ويف منت�ضف الكتاب ا�ضتعر�س الكاتب 

بع�س الظواهر املثرية اخلا�ضة بعامل 
الكهرباء ؛ من حيث كونها " بالء " و 

عن  مده�ضة  تفا�ضيل  و�ضاق   ،" " دواء 

ال�ضواعق وكيف اأنها تتمكن من �ضرقة 
النقود وتعرية االإن�ضان واإحداث ثقوب يف 

رزمة من ال�ضحون من و�ضطها، بل ذكر 
اأنها ا�ضتطاعت اأن تداهم رجاًل كث ال�ضعر، 

فحلقت �ضعره على هيئة �ضرائط على 
امتداد ج�ضمه برمته، كما ا�ضتعر�س الكاتب 

اأي�ضًا بع�س ما يخ�س الكون العجيب من 
اأ�ضرار وظواهر مده�ضة حتت عنوان " لغز 
الكون وحرية العلماء " فتحدث عن بدايات 

الكون و�ضطحات العلماء يف تف�ضري تلك 
البدايات، وعن نهاية الكون املتوقعة عن 

طريق قانون الطاقة حيث تنتقل احلرارة 
من الوجود احلراري اإىل وجود اآخر غري 

حراري فتت�ضاوى جميع املوجودات عندما 
ال تبقى اأية طاقة مفيدة للحياة والعمل، 
واأفرد الكاتب �ضفحات خا�ضة من كتابه 

للحديث عن اأ�ضرار الع�ضل واأنواعه ؛ فذكر 
الع�ضل امل�ضع الذي يحتوي على العن�ضر 
امل�ضع امل�ضمى الراديوم، والع�ضل ال�ضام 

الذي اأ�ضاب النحالني يف وادي " باطوم " 
عام 1877 بالدوار والغيبوبة، و�ضم النحل 

الذي يحتوي على اأحما�س الفورميك 
واالأيدروكلويك واله�ضتامني والكوليد 

ومواد اأخرى منها النحا�س والكال�ضيوم 
وزيوت طيارة . 

الفريو�س العنيد 
وحتت عنوان " االإيدز ذلك الفريو�س 

العنيد " ا�ضتعر�س موؤلف الكتاب العديد من 
التفا�ضيل املثرية حول هذا املر�س الفّتاك، 
وكذلك بع�س روايات امل�ضابني به، ثم ذكر 

بع�س االإح�ضاءات التي تقول باأن هناك 12 
مليون مراهق يف الواليات املتحدة وحدها 

لهم ن�ضاط جن�ضي، اأي اأن 12 مليون من 
اأ�ضل 29 مليون �ضاب وفتاة بني �ضن الثالثة 

ع�ضر والتا�ضعة ع�ضرة مار�ضوا اجلن�س، 
بينما حاالت االإجها�س بني املراهقات 

و�ضلت يف عام 1978 اإىل 434000 حالة، 
ناهيك عن وجود 1.3 مليون طفل يعي�ضون 

من اأمهات مراهقات واأكرث من ن�ضفهن 
غري متزوجات، اإ�ضافة اإىل 1.6 مليون 

طفل حتت �ضن خم�س �ضنوات يعي�ضون مع 
اأهمات كن مراهقات عند الوالدة، ويذكر 
الكاتب من غرائب هذا الفريو�س العنيد 
اأنه برغم قيام العلماء بتحديد الفريو�س 

وعزله بعد اكت�ضافه، الزالت تواجه هوؤالء 
العلماء العباقرة م�ضكالت ال ح�ضر لها اأثناء 

حت�ضري اللقاح ؛ اإذ ثبت االآن وجود اأكرث 
من 18 نوع خمتلف من الفريو�س، تختلف 

بع�ضها عن بع�س يف الرتكيب اجلزيئي 
للربوتينات، بل حتى النوع املعني منه 

يعاين طفرة يف مادته الوراثية من اآن الآخر 
ما يجعله يف حتول م�ضتمر يحري اأكرث 

العقول اتزانًا وحكمة. 

باحثة االأ�سداف 
وعن " ماري اآن اآننج " املولودة عام 

1799 م مبدينة " المي ريجي�س " بجنوب 
بريطانيا، والتي بداأت حياتها بهواية " 

جمع االأ�ضداف البحرية، مع اأبيها واأخيها 
مطولة  ق�ضة  الكاتب  ذكر   ،" " جوزيف 

مثرية، ا�ضتطاعت فيها " ماري " اأن تعرث 
على العديد من احلفريات النادرة يف 

العامل، والتي كان منها حفرية " االإكثيو 
�ضور " اأو " ال�ضمكة ال�ضحلية " عام 

1818م، ثم حفرية الـ " بل�ضيو �ضور " 
عام 1821، فحفرية " برتودكتيل " عام 

1828 وهي عبارة عن حفرية لطائر يبدو 
اأنه من ال�ضلف البعيد للطائر االأول ب�ضبب 

وجود اأ�ضابع طويلة يف اأطراف االأجنحة، 
ويذكر املوؤلف عن " ماري " اأنها حتولت 

من باحثة عن االأ�ضداف اإىل متخ�ض�ضة يف 
اجليولوجيا، اإىل اأن توفيت عام 1847م 

ودفنت بجانب كني�ضة �ضيدت على حافة 
املنحنيات ال�ضخرية التي كانت تذهب 
اإليها يف مدينة " المي ريجي�س "، واأن 

املتحف الربيطاين للتاريخ الطبيعي ي�ضهد 
مكت�ضفات " ماري " احلفرية ويعر�ضها 

للزوار . 

دارون والقرد 
وحتت عنوان " خدعوك فقالوا : اإن اأباك 

كان قردًا " ا�ضتعر�س الكاتب تفا�ضيل 
مثرية عن نظرية العامل الربيطاين " 
ت�ضاريل دارون " حول اأ�ضل االإن�ضان 

وتطوره، وكيف اأنه بحلول عام 1973م، 
مت العثور على اكت�ضافني هّزا كيان هذه 

النظرية هزًا عنيفًا ؛ االكت�ضاف االأول 
كان لهيكل عظمي الإن�ضان عا�س قبل 2.8 
مليون �ضنة، بينما تقول نظرية التطور 

اإن االإن�ضان مل يبداأ يف التطور قبل مليون 
�ضنة، وكانت هذه العظام الإن�ضان مثل 
االإن�ضان الع�ضري متامًا، واالكت�ضاف 

الثاين كان لهياكل عظمية الإن�ضان عا�س قبل 
مئة األف �ضنة، وا�ضتطاع تطوير التنقيب 

يف املناجم والتعدين وعرف الكتابة 
واحل�ضاب وطور االآالت والعدد املعقدة، 

بعك�س نظرية التطور التي تقرر اأن 
االإن�ضان املتقدم مل يظهر على م�ضرح احلياة 

اإال بعد 65 األف �ضنة من هذا التاريخ.

"شطحات علمية".. يتجول في طرائف 
العلم وغرائبه المثيرة

دفاتر دون ريغوبيرتو

عر�س : اوراق

عندما يكون واقعك جافًا قم باللجوء اإىل 
اخليال ، فهو غيمة ترطيب .. اأو ب�ضورة 

ة بل�ضم و بديل للزيت يف  حداثية .. هو عبَوّ
اآٍن معًا .

ن�ضتطيع ان ن�ضف رواية ماريو بارغا�س 
يو�ضا »دفاتر دون ريغوبريتو«ال�ضادرة 

عن موؤ�ض�ضة املدى للثقافة والن�ضر بكلماٍت 
افتتاحية من نف�س الرواية.وعندها �ضي�ضرع 

القارئ الب�ضيط الول وهلة اىل عا�ضفة 
من حتليل االأمرا�س النف�ضية و الف�ضامية 

امل�ضاب بها يو�ضا و املطالبة مبنع ن�ضر 

رواياته حتى يف البريو موطن راأ�ضه االأم 
. �ضوف حتتاج اإىل هذا التحليل و النقد و 

الق�ضف و التنديد اإن كنت فقط قارئًا يبحث 
من خالل الروايات عن ف�ضيلٍة تنق�ضه . 
لكن االأ�ضحاء املر�ضى بواقعيتهم �ضوف 

يقدمون كل االنفعاالت الطبيعية املتوقعة 
حيال ق�ضة ا�ضطراب يتحرك و جموح 

يتقافز خارج ال�ضندوق ال�ضي�ضيولوجي 
الذي قام بتاأ�ضي�ضه كل من املدار�س و 

الوالدين من اآباء و اأمهات . يو�ضا هو 
غراب يقول لالآخرين اأنا واثق من نف�ضي و 
اإن كنت اأعرج امل�ضية .. الأنني اأعلم اأَنّ هذا 

العَرج لي�س الأنني قلدت وال �ضرقت ؛ بل هو 
الأنني فقدت اأ�ضياء عاقلة مني و �ضحيت 

باال�ضتقامة يف �ضبيل ماال ميكن اأن يعا�س 
مرتني الأن احلياة كلها ال تعا�س غري مرة 

.. اإنه التمُتّع . و اإذ اأ�ضتخدم �ضفة التمتع 
بداًل من ” متعة ” فاإنني اأق�ضد �ضعور 

التمتع باأفعال و مرتكبات لي�ضت بال�ضرورة 
ممتعة بحد ذاتها لكن هنالك من ي�ضتمتع بها 

مثلما اأ�ضتمتع اأنا مثاًل بكتابة ن�ضو�س و 
مقاالت طويلة لي�س فيها ما يجذب القراء اأو 

يحر�ضهم يف �ضطرها الثالث على متابعتها 
اإىل ال�ضطر االأخري .

ماريو بارغا�س يو�ضا روائي و�ضحفي 
و�ضيا�ضي ا�ضباين ح�ضل على جائزة 

نوبل يف االأدب عام 2010 وذلك ب�ضبب 
�ضوره حمددة املعامل للمقاومة والتمرد 

والهزمية.عندما تر�ضح يو�ضا لرئا�ضة 
البريو يف 1990 و خ�ضرها الأن النا�س 

وا يف �ضيا�ضته و اأفكاره اليمينية ، كان  �ضُكّ
ذلك اخل�ضران غيمًة و انق�ضَعت عن اجلزء 

اخلايف من هويته اأمام البريوفيني ..عرفوا 
اأنهم هم الذين فقدوا ي�ضاريًا كانت تكفي 

قراءة واحدة لروايته املدينة و الكالب 
ليوقنوا كم كان ماأخوذًا بقطيع ال�ضيوعية 

الذي ينطبق هذا املقطع من رواية دفاتر 
دون ريغوبريتو على رموزه الذين تاأثر بهم 

.. كا�ضرتو و�ضارترعلى �ضبيل املثال:-

من  معروف  هو  مثلما  موؤلف  ” »القطيع 
اأنا�س �ضامتني ومنزوعي القدرة على 

الكالم و هم نوع من الع�ضالت املرتخية 
تقريبًا. هذا اأمر موؤكد ومثبت . اإ�ضافة اإىل 
اأن هذا القطيع يف اأزمنة البلبلة .. يف�ضل 

العبودية على الفو�ضى . و من هنا فاإن من 
يت�ضرفون كالنعاج اليكون لهم زعماء و اإمنا 

تيو�س ! وال بد من اأن �ضيئًا من طباع هذا 
اجلن�س من احليوان قد انتقل اإلينا«.

يف ر�ضائل و تخيالت دون ريغوبريتو 
وابنه فونت�ضيتو هنالك اأي�ضًا �ضالح الفن .. 

الر�ضم حتديدًا . فهو عن�ضر االإثارة االأول 
ح�ضيًا و فكريًا و ج�ضديًا و حتى معرفيًا . لن 
يقوم يو�ضا بح�ضو اأ�ضماء فنانني يف الق�ضة 
دون اأن ياأخذ بقلبك اإىل اأهم دوائر �ضريتهم 
الفنية . بل و ال�ضرية اأي�ضًا .. فاالأ�ضرار هي 

وقود الفنان. .
يف حديث ريغوبريتو عن لوحة ” املراأة 

امللتحية ” خلو�ضيه ريبريا،كان يق�س عن 
االأ�ضياء التي ت�ضيبه بالعجز اجلن�ضي 

الأ�ضابيع و يردفها باأ�ضياء ت�ضيبه بالغثيان 
حدا اأنه يتمنى املوت لفاعلها و هي كلها 

اأ�ضياء يقوم هو اأي�ضًا بفعلها لكنه يتورع 
عنها اأمام النا�س نظرًا ل�ضرية الباعث 

الغريزي فيها . وهذا هو ما يجعل من 
الغرائز �ضننًا فظة اأدت باالإن�ضان اإىل 

تنميقها ليتقبلها يف ، و من اأخيه االإن�ضان 
. فاالإن�ضان باأ�ضله ولد عاريًا ، و يو�ضا 

يوؤكد يف رواياته باالأحاديث التي ي�ضمونها 
جريئة اأن على االإن�ضان عدم ن�ضيان اأنه خلق 

عاريًا و اأن عليه التعاي�س مع احلياة وفقًا 
لهذه احلقيقة مهما ا�ضترت و جتمل و تنمق 
باأردية ج�ضدية و فكرية حتجب ت�ضاري�ضه 

عن النا�س .
اأما الفنان النم�ضاوي ايغون �ضيلي فقد كان 

علبة الكربيت اخلا�ضة بابن ريغوبريتو 
�ضريحة  هي  لوكريثيا   . ” ” فونت�ضيتو 

االحتكاك خ�ضنة التاأثري التي ت�ضعل 
خميلة الطفل �ضديدة االنحراف . �ضت�ضاهد 

مناذج من ر�ضومات ايغون ا�ضتخدمها 
الروائي كفوا�ضل بني تدوينة و اأخرى 
. و �ضتحدث نف�ضك اأنك �ضاهدت اأو�ضاع 

لوكريثيا و خادمتها اخلال�ضية كما حددها 
لهم فونت�ضيتو متامًا دون احلاجة اإىل 

االطالع على ر�ضومات ايغون . و عندما 
تقراأ« مديح زوجة االأب« و »�ضيطانات 

الطفلة اخلبيثة« و »الفردو�س على النا�ضية 
االأخرى« �ضتعرف ن�ضوة يو�ضا بالفن و ولعه 
مباورائيات الر�ضوم خا�ضًة تلك التي تر�ضد 

و تلون اأ�ضرار اجل�ضد. .
ما  اإذا  حمرتمة  يل  تبدو  احلماقة  ” اإن 
كانت جينية، وراثية... ولي�س اإذا كانت 

اختيارية ومتبناة ب�ضورة متعمدة.
�ضورمن الغوايات العاطفية اخلا�ضة 

يف جتاوزات املاألوف يف تفا�ضيلها 
الدقيقة،حينما ت�ضكل طق�ضا من الت�ضويق 

والغرابة،يف حبكة روائية مثرية.
بالطبع ال ميكن لرجل انخرط ل�ضنوات 

يف ال�ضيا�ضة و االأحزاب الثورية و اأخرى 
حقوقية و تر�ضح لرئا�ضة بلده .. اأن يكتب 

عماًل دون خو�س �ضيا�ضي . هذه االأجزاء من 
روايته مهمة الأنها ذات اأفكار متحررة عن 

احلكومات و ال�ضلطة و ال�ضعب واملجتمع ..
عندما نقراأ ليو�ضا ال ن�ضتطيع اخلروج اإال 
دة ؛ هو عك�س ما  بخامت مقا�س امراأة را�ضِ
تهدينا اإياه روايات ماركيز و �ضاراماغو 

مثاًل فبعدما نقراأ عماًل لهم نخرج اإما كوردة 
حمراء بالذات ، اأو ك�ضعلة تنتظر عداءة 

جتوب بها اأرجاًء ت�ضعد باملزيد من النور. .
 برز يف عامل االأدب بعد ن�ضر روايته االأوىل 

»املدينة والكالب« التي نال عليها جوائز 
عديدة منها جائزة »ببليوتيكا بريفي« عام 

1962 وجائزة »النقد« عام 1963 وترجمت 
اإىل اأكرث من ع�ضرين لغة اأجنبية، وتتالت 

اأعماله الروائية، وتعددت اجلوائز التي 
ح�ضل عليها، وقد كان اآخرها ح�ضوله عام 

1944 على جائزة »�ضرفانت�س لالآداب« التي 
تعد اأهم جائزة لالآداب الناطقة باال�ضبانية.

عر�س : زينة الربيعي 

كتاب يثير الجدل

بريطاني يكتب عن غرائبية القذافي وذبحه شعبه
ي�ضف كتاب "البحث عن القذايف" 

ملوؤلفه ع�ضو الربملان الربيطاين 
القذايف  كاو�ضزين�ضكي"،  "دانييل 

باأنه ديكتاتور يزدهر يف ظل الفو�ضى 
والغرابة، ومن مظاهر غرائبيته، 

اال�ضم الطويل الذي اختاره لبالده، 
وهو "اجلماهريية العربية الليبية 

ال�ضعبية اال�ضرتاكية العظمى". ورغم 
طول اال�ضم، فاإن ليبيا كما يقول 

املوؤلف ال متتلك جمتمعًا مدنيًا، وال 
متتلك موؤ�ض�ضات ع�ضرية، واإمنا جلان 
�ضعبية، واأجهزة ا�ضتخبارات، ورجال 

�ضرطة �ضرية، وقطاع عام مرتهل 
ال يكاد يعمل. عالوة على مدار�س، 

وجامعات، وم�ضت�ضفيات، وم�ضانع 
تعاين جميعها اخللل، وانعدام 

الكفاءة، والعجز عن القيام مبهامها.
وبح�ضب قراءة للكتاب ن�ضرتها جملة 

"وجهات نظر" فاإن املوؤلف الربيطاين 
يرى اأنه رغم الرثوة النفطية الهائلة 

التي تتمتع بها ليبيا، فقد ف�ضلت حتت 
حكم القذايف يف حتقيق م�ضتويات 

التنمية التي حققتها دول اخلليج 

العربية، فالقذايف مل يعمل من اأجل 
م�ضلحة �ضعبه، بل اأ�ضاع ثروته 

النفطية على احلركات التي كانت 
ترفع رايات خمتلفة، واأ�ضاعها يف 

حماولة بناء برنامج نووي مل يقدر له 
االكتمال، ويف بناء م�ضروعات �ضخمة 
م�ضكوك يف جدواها االقت�ضادية، ومل 

ينفقها من اأجل حت�ضني معي�ضة ال�ضعب 
الليبي الذي ال تزال قطاعات منه 

تعي�س يف فقر ال ميكن تخيله يف بلد 
ي�ضبح فوق بحر من النفط.

يقول موؤلف الكتاب "هناك جانبان يف 
�ضخ�ضية القذايف ي�ضككان يف اأهليته 
حلكم ليبيا : االأول تاأييده غري املربر 

وغري املفهوم للمنظمات االإرهابية، 
مثل اجلي�س اجلمهوري االإيرلندي ، 

والثاين تاأييده للطغاة الدمويني، مثل 
الديكتاتور االأوغندي االأ�ضبق عيدي 
اأمني، وديكتاتور زميبابوي احلايل 

موغابي، و�ضافيز يف فنزويال " .
وهذه النزعة تبدو وا�ضحة يف 
اإعجابه الالحمدود بالديكتاتور 

الروماين ت�ضاو�ضي�ضكو الذي اأعدم 

عام 1989.
ووفق عر�س �ضعيد كامل باملجلة 
االإماراتية، يقول املوؤلف اأنه رغم 

غرابة اأطوار القذايف وعدم اأهليته 
حكم بالده، فاإنه �ضعى جاهدًا لزعامة 
العامل العربي، وعندما مل يتمكن من 
ذلك ب�ضبب �ضخ�ضيته املتقلبة، اأعطى 

بظهره للعامل العربي، واجته اإىل 
اأفريقيا حيث اأنفق اأموااًل طائلة كي 

يح�ضل على لقب "ملك ملوك اأفريقيا"، 
والذي طاملا تباهى به يف االجتماعات، 

ويف اللقاءات ال�ضحفية.
ي�ضلط الكتاب ال�ضوء على كوارث 

القذايف التي ت�ضل اإىل ذروتها فيما 
يقوم به حاليًا من قتل ل�ضعبه الذي 
كان قد و�ضفه يف خطبة خميفة يف 
بداية االحتجاجات يف ليبيا، باأنه 

عبارة عن جمموعة من اجلرذان التي 
�ضيقوم مبطاردتها من �ضارع ل�ضارع 

ومن دار لدار ومن زنقة اإىل زنقة، 
وهو ما ن�ضاهده يتحقق بتف�ضيالته 

الرهيبة واملوؤملة طوال يوميات احلرب 
املتوا�ضلة.
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اأ�ضدر احتاد "املكتبات االأمريكية" قائمة بالكتب الع�ضرة التي حاول االأمريكيون 
بقوة حظرها يف العام املا�ضي. وقد جاء على راأ�س القائمة مرة اخرى كتاب 

جا�ضتني ريت�ضارد�ضون وبيرت بارنيل، "التانغو يحتاج اإىل ثالثة"، وهو كتاب 
م�ضور يروي ق�ضة حقيقية عن دجاجة �ضغرية تبناها طائرا بينغوين من الذكور 

يف حديقة حيوان �ضنرتال بارك يف نيويورك.
ووفق حممد ح�ضن يف جريدة "القب�س" الكويتية، مت و�ضع تلك القائمة على 

ا�ضا�س ال�ضكاوى التي قدمت اإىل امناء املكتبات العامة واملدار�س تطلب حظر 
الكتاب ب�ضبب حمتواه.

كما احتج اأولياء االأمور يف والية مي�ضوري على كتاب "اليوميات احلقيقية متاما 
لن�ضف هندي"، وهي رواية حائزة على جائزة اأدبية، وقد احتلت املرتبة الثانية 

يف قائمة الكتب التي احتج على حمتواها القراء.
واأخريا املرتبة الثالثة ومن املفارقة ان جند ان رواية "عامل جديد �ضجاع" التي 
تدور احداثها يف عامل حتظر فيه الكتب، حتتل املرتبة الثالثة يف قائمة احلظر. 
واالحتجاج على رواية الرو�ضي هيك�ضلي لي�س باالمر اجلديد، ففي عام 1980 

متت ازالتها من مكتبات املدار�س لتناولها بع�س اجلوانب اجلن�ضية، ولقد ظلت 
هذه الرواية دوما عر�ضة حلاالت حظر عديدة يف الواليات املتحدة طوال �ضنني.
وتعد رواية "عامل �ضجاع جديد" العمل الكال�ضيكي الوحيد يف قائمة عام 2010 

املمنوعة.
يف العام املا�ضي كانت الروايات االأكرث مبيعًا هي هدف االحتجاج، مثل رواية 

الدماء  م�ضا�ضي  حول  تدور  و"الغ�ضق" التي  كولني،  اجلوع" ل�ضوزان  "العاب 
ل�ضتيفاين ماير.

ووفق امل�ضدر نف�ضه، هنالك 348 تقريرًا خا�ضًا بال�ضكاوى الرامية الإزالة الكتب 
من ارفف املكتبات يف امريكا خالل عام 2010، اما يف عام 2009 فقد بلغ عدد 

تقارير ال�ضكاوى 460 تقريرًا، غري ان احتاد املكتبات االمريكي يرى ان العديد 
من ال�ضكاوى ال يتم التبليغ عنها. وقد دعا االحتاد االمريكيني اإىل "حماية اغلى 

حقوقنا اال�ضا�ضية، اي حق القراءة".

كتب أمريكية ممنوعة 
خالل 2010  

عندما بداأ الباحث واللغوي االيطايل 
املعروف كتابة الرواية كان عام 1980 

ومنذ ذلك الوقت ن�ضر اكرث من رواية 
بع�ضها مل ياأخذ وقتا طويال والبع�س 

االآخر كانت والدتها ع�ضرية، حيث كان 
بني الواحدة واالخرى اكرث من خم�س 

�ضنوات. 
ويعجب القارئ العرتافاته االخرية 

يف حما�ضراته التي ن�ضرت هذا ال�ضهر، 
الختياره عنوان  اعرتافات روائي �ضاب 

ويربر هذا االختيار بانه بداأ بكتابة 
الرواية قبل ثالثني عاما، مع انه يقول 
ع�ضرين عاما، وعليه فهو روائي �ضاب 
مبعايري الكتابة الروائية، وان مل يكن 

مبتدئا.
وبلغة الناقد ال�ضاخرة يقول ايكو انه 
مل ين�ضر اال خم�س روايات و�ضين�ضر 

الكثري يف ال�ضنوات اخلم�ضني القادمة، 
مع ان عمره االآن 78 عاما. ويجمع ايكو 

بني الناقد االدبي، الذي كتب كثريا عن 
الن�س املفتوح وعامل القارئ وتف�ضرياته 
يف الن�س، وا�ضافة اىل كونه واحدا من 

اهم اعالم اللغويات املعا�ضرة خا�ضة علم 
العالمات، ا�ضافة لتخ�ض�ضه يف درا�ضات 

العلوم الو�ضطى وعليه يفهم ال�ضياق 
الزمني واملكاين لرواياته اخلم�س، حيث 
تدور معظمها يف اجواء و�ضيطية وداخل 

االديرة والكنائ�س وهو اهتمام راكمه 
من خالل زياراته االماكن هذه ودرا�ضة 

معمارها. 
ويعرتف ايكو ان اهتماماته باالدب 

الروائي لي�ضت جديدة فقد بداأ الكتابة 
هذه يف �ضن مبكرة عندما اعد روايات 

غري مكتملة متاأثرة بروايات املغامرات 
والقرا�ضنة على �ضاكلة قرا�ضنة الكاريبي. 

ويف�ضح الكاتب هنا عن ا�ضلوبه يف 
كتابة الرواية من ناحية انه اعد يف حالة 
التجربة االوىل الر�ضومات والت�ضميمات 

وبداأ بعدها بكتابة هذه التجربة. والنه 
كان يكتب باحلرف الكبري يف حماولة 

لتقليد الروايات املطبوعة فقد كان ينتهي 
به االمر عند الف�ضل االول. ويكتب �ضاحكا 

ان كل واحد من هذه االعمال غري املكتملة 
هو يف روائع غري كاملة مثل ال�ضيمفونية 
غري الكاملة ل�ضوبري. وبعد االجهاد الذي 

ا�ضابه بداأ بكتابة ال�ضعر يف �ضن ال�ضاد�ضة 
ع�ضرة، ومل يكن يعرف ان احلاجة لل�ضعر 
املدفوع باحلب االول او العك�س �ضحيح. 

وحالة ايكو هي حالة ان�ضانية عامة ت�ضيب 
كل مراهق وقارئ مدفوع بالبحث عن طرق 

ابداعية للتعبري عن م�ضاعره املتفجرة يف 
هذه الفرتة.

الن�س االبداعي
وهنا يجب اال�ضارة اىل ان حما�ضرات 

ايكو معنية منذ البداية بتو�ضيح الكيفية 
التي ي�ضنع فيها الروائي عامل الرواية 

وكيف يخلق ال�ضخ�ضيات ويقتلها وكيف 
يبداأ م�ضهدا وينتقل اىل م�ضهد، وما 

هي حدود الرواية الزمنية واملكانية 
ومن اين يبداأ البطل ق�ضته واىل اين 

ينتهي. وما هي الطرق التي يتو�ضل بها 
الروائي خللق العامل الروائي، فهو مثال 

ال ي�ضدق مقولة ان الكاتب يكتب الرواية 
النه يريدها لنف�ضه وي�ضتهزئ باملقوالت 

اجلاهزة عن االبداعية التي تاأتي مثل 
الوحي، ويقدم امثلة متعددة من رواياته 

بندول فوكو وبودلينو وجزيرة العام 
الفائت. ويواجه ايكو قارئه بامثلة عدة 

حول الكلي�ضيهات املطروحة امام الكاتب 
واال�ضئلة اجلاهزة املكررة حول ابداعيته 
وكيف يخرج علينا برائعته. ونعرف عدم 

راحة الكاتب هنا النه ناقد اوال قبل ان 
يكون روائيا فا�ضئلة الرواية بداأت تطرح 

عليه عندما و�ضل اخلم�ضني او يزيد عندما 
اخذ بالت�ضاوؤل عن ال�ضروط التي جتعل من 

هذا العمل ابداعيا وذاك غري ابداعي، وما 
الفرق بني الكتابة التوثيقية وتلك الكتابة 

التي تعرف باالبداعية، وملاذا ال نعد 
كتابات ار�ضطو وافالطون كتابات ابداعية 

وملاذا يظل الفعل الروائي وال�ضعري 
عمال ابداعيا. ويحاول االجابة عن هذه 
اال�ضئلة بالقول ان من ال يعدون الكتابة 
الفل�ضفية كتابة ابداعية يرون يف كتابها 

ا�ضخا�ضا حمرتفني وان اعمالهم ي�ضهل 
تلخي�ضها وترجمتها باخال�س اكرث من 

ال�ضعر والرواية، مع انه يقول ان ترجمة 
لرواية )احلرب وال�ضالم( لتول�ضتوي 

ميكن ان تكون اقرب للن�س اال�ضلي منها 
حماولة ترجمة لكتاب من كتب هايدجر او 

نيت�ضه التي ي�ضعب التو�ضل اىل ترجمة 
ن�ضها. وهنا يقول هل الكان اكرث ابداعية 
من �ضريفانتي�س؟ والفرق بني الن�ضو�س 

الفل�ضفية وال�ضعرية قد يكمن يف الدور 
االجتماعي الذي متار�ضه يف احلياة، 

م�ضريا اىل ان ن�ضو�س غاليليو مع انها 
ن�ضو�س فل�ضفية وعلمية لكنها تدر�س 

يف املدار�س االيطالية على انها مثال عن 
االبداع االدبي. 

ومي�ضي ايكو باحلديث عن ماهية الكتابة 
االبداعبية وما يجعل كتابا ينتمي اىل هذا 

النوع او ذاك وي�ضرب مثال قائال انه لو 
حاول مكتبي و�ضع كل الكتب االبداعية 
يف غرفة فهل �ضتحظى مقاالت ادي�ضون 

ب�ضرف ان تو�ضع جنبا اىل جنب مع 
هاملت؟ ويقول ان البع�س اقرتح ان جمرد 

كتابة داروين عن احل�ضرات والقرود كان 
من اجل تقدمي احلقائق عن الطبيعة ولكن 

ميلفيل يف روايته املعروفة )موبي ديك( 
كتب عن احليتان وتظاهر بانه يعرف 

احلقيقة. ولكن ايكو يرى انه من ال�ضعوبة 
مبكان تعريف الكاتب الروائي وينتهي 

بنا االمر اىل جمال التف�ضريـ وللقارئ 
احلق يف اعتبار هذا العمل ابداعيا اأو 

غري ابداعي، كما انه على الكتاب الذين هم 
قراء فاهمون العمالهم، احرتام تف�ضريات 
قرائهم العمالهم وعليهم يف النهاية ان ال 

يرف�ضوا التف�ضريات هذه وال يتحدوها 
ـ مع ان ايكو يعود مرة اخرى لي�ضع 

�ضروطا على نقد القارئ الذي يجب ان 
يكون نقده م�ضبوطا مبعرفة فال ي�ضح 

مثال ان يلقي االحكام جزافا وبدون تربير.

كيف نحكم على الن�س
وي�ضرب مثاال يف املقارنة بني احلكم 
على ن�س ون�س فهو كباحث يف عامل 

اللغويات يقول انه عندما ين�ضر مقاال يف 
علم العالمات للبحث يكر�س وقتا للبحث 

فيما كان خمطئا ام حمقا يف تف�ضرياته 
ومن ان القارئ الذي مل يفهم الن�س، رمبا 
ا�ضاء فهم ما جاء فيه. ولكن االمر يختلف 

عندما ين�ضر رواية فانه ي�ضعر بالراحة وال 
يجد حاجة كي يتحدى تف�ضريات قرائه. 

ومع ت�ضاوؤالته املتعددة عن ال�ضروط التي 
جتعل او تفرق بني ما هو ابداعي وغري 

ابداعي اال انه يعود اىل القول ان القارئ 
والكاتب معا يتو�ضالن اىل نتيجة واحدة، 

فالكاتب العلمي عندما يقدم مقاال علميا 
يحاول من خالله تقدمي نظرية او اطروحة 

عن الطبيعة ومتا�ضك اجزائها مثال، لكن 
الروائي عندما يقدم رواية وال�ضاعر 

عندما يقدم ق�ضيدة فكل منهما يريد تقدمي 
احلياة بوجهها غري املت�ضق او املتنا�ضق. 

من هنا يجد الروائي وال�ضاعر نف�ضهما 
امام ا�ضئلة ملحة عن طبيعة الن�س الذي 

كتباه، وهنا يقول ايكو انه يف االيام 
االوىل التي ن�ضر فيها روايته ا�ضم الوردة 

واخذ يقدم حما�ضرات عنها كان يجيب عن 
ا�ضئلة تتعلق باالبداعية قائال ان الروائي 

رمبا كان قادرا على قول ا�ضياء ال ي�ضتطيع 
الفيل�ضوف قولها. 

قررت ان ا�سبح روائيا
ومع ان ايكو ال يدخل يف جدل حول ان 
كان الفيل�ضوف قادرا على كتابة الرواية 

او ان الروائي هو فيل�ضوف بالفطرة، 
لكنه يعرتف ان الرواية غريت الكثري 
من افكاره، فهو كفيل�ضوف وكاتب يف 

علم العالمات عندما واجه الن�س االدبي 
يف مرحلة عمله االكادميي كان عادة 
ما يتجاوز الكتابة االدبية ويعتربها 

تقليدا ويرى يف افكار االحتجاج والفن 
والفنانني والروائيني باعتبارهم �ضجناء 

مقلدين للمقلد، فيما كان يرى يف نف�ضه 
ال�ضخ�س القادر على الدخول اىل االفكار 

االفالطونية عن العامل. وايا كان احلديث 
النقدي عن ماهية االدب وطبيعة ابداعيته 

فايكو يرى ان هناك حاجة ان�ضانية 
للق�س او احلكي، الر�ضاء رغبة داخلية، 

فهو كناقد حاول ار�ضاء نزعة ان�ضانية 
�ضرورية وجد طريقه عرب ا�ضلوبني وهما 

الق�س ال�ضفاهي البنائه وخلق ق�ض�س 
ال معنى لها او ذات معنى عن اجلنيات 

وعامل اخلياالت التي يحبها االطفال، اأما 
اال�ضلوب الثاين فهو عن طريق حتويل 

كل ن�س نقدي يكتبه اىل اطار من الق�س، 
وي�ضري اىل انه عندما دافع عن اطروحة 
الدكتوراة التي كتبها عن البعد اجلمايل 

يف كتابات توما االكويني كان همه تقدمي 
اآراء وافكار القدي�س املعروف عرب اطار 

حكائي مما دعا احد املمتحنني التهامه 
مبمار�ضة الق�س الزائف م�ضريا اىل ان 

الباحث املبتدئ عندما يبداأ م�ضريته عليه 
ان يكون مهموما بالبحث عن معامل ال�ضح 
واخلطاأ اي يناق�س ما يراه غري مقبول يف 

البحث العلمي ومنطقه ويدافع عما يراه 
متنا�ضبا مع نظريات البحث العلمي هذه. 

قررت ان ا�سمم راهبا
لكن كيف ا�ضبح ايكو روائيا، يتذكر قائال 
ان �ضديقة نا�ضرة اقرتحت عام 1978 ان 

يكتب عدد من الباحثني يف جمال الفل�ضفة 
ق�ضة بولي�ضية ق�ضرية رمبا لكي يجمعها 
يف كتاب، لكن ايكو قال لل�ضديقة انه ان 
اراد كتابة ق�ضة من هذا النوع ف�ضيكتب 

رواية بولي�ضية من خم�ضمئة �ضفحة وان 
مكان احداثها يجب ان يكون يف دير يف 

القرون الو�ضيطة، وعندما عاد للبيت بحث 
يف مكتبه عن ق�ضا�ضة ورق خرب�س عليها 

ا�ضماء عدد من الرهبان، مما يعني ان 
فكرة الرواية كانت تختمر يف روحه وان 
احلاجة لو�ضعها مو�ضع التنفيذ كان ذلك 

النقا�س الذي ا�ضعل لديه الرغبة باخراجها 
ومن هنا ولدت ا�ضم الوردة و�ضيواجه 

ايكو العديد من اال�ضئلة حول ال�ضبب 
الذي دعاه لكتابتها وملاذا قرر ت�ضميم 

الراهب. ومع انه قدم اجوبة خمتلفة عن 
هذا ال�ضوؤال اال انه يرى انه ككاتب تو�ضل 

يف مرحلة من حياته اىل قرار انه يجب 
ان يكتب رواية. ويقودنا ايكو اىل فكرة 

اخرى وهي اال�ضئلة التي يطرحها القراء 
وال�ضحافيون يف ال�ضفحات الثقافية عن 

كيف تكتب، ايكو يرد عادة بعد ان يعرت�س 
ال�ضائل من اليمني للي�ضار. مع انه يقول 
ان هذه االجابة قد تكون مثرية للده�ضة 
ملن يكتبون العربية والعربية. لكن ايكو 

تعلم يف جتربته الروائية ال�ضابة ان هناك 
عبارات يف النقد االدبي واللقاءات االدبية 

ال طعم لها مثل الهام حيث ي�ضتخدمها 
كتاب من اجل الظهور مبظهر االبداعيني 

الفنانني وكي ينالوا احرتام قرائهم. 
وي�ضري اىل ان االلهام ما هو اال زعم حيث 

يقول ان المارتني زعم اكرث من مرة ان 
ق�ضيدته تاأتيه يف حلظة الهام، لكن بعد 

وفاته وجد �ضديق له يف مكتبه، بروفات 
متعددة لق�ضائد كتبها واعاد كتابتها 

و�ضححها واعاد ت�ضحيحها. ويتحدث 
ايكو يف الوقت نف�ضه عن اخطاء النقاد 

م�ضريا اىل ان اول ناقد ن�ضر ن�ضا عن 
روايته ا�ضم الوردة والذي قال فيه ان 

الرواية كتبت يف حلظة ملهمة ولكن 
تاأثريات النقد علم اللغة على اال�ضلوب 

جتعلها حمط اهتمام عدد قليل من القراءـ 
طبعا كان على الناقد تغيري راأيه بعد ان 
باعت الرواية ماليني الن�ضخ وترجمت 

الكرث من لغة وعوجلت �ضينمائيا. وتظل 
فكرة االلهام ن�ضبية الن الكتابة رواية 

و�ضعرا ـ حتتاج باال�ضافة لالداوت 
معلومات وحقائق ومو�ضوعات فكيف 

يتاأتى للروائي اكمال روايته بدونها. قبل 
ان يجيب ي�ضخر ايكو من الفكرة عندما 

يقرتح تلقيم كمبيوتر كما هائال من الكتب 
الدينية املقد�ضة مع روايات ودليل تلفون 

من مليون ا�ضم وق�ضائد هايكو وخلطها 
معا كما اخلالط فماذا �ضتكون النتيجة: 
رواية ذائعة ال�ضيت. كل هذا للقول ان 

االلهام لي�س كافيا، بل على الروائي قبل 
ان تتخمر االفكار وتكتمل ال�ضخ�ضيات يف 

عقله القيام بعملية بحث وت�ضكيل للعامل. 
فهو يقول ان الرواية االوىل ا�ضم الوردة 

ق�ضى يف كتابتها عامني، ملاذا؟ النه مل 
يكن بحاجة للبحث فمعرفته بعامل القرون 

الو�ضطى: االديرة والكنائ�س والرهبان 
والكاتدرائيات وبحوثه الالحقة وزياراته 
لها جعلته عارفا بها. وعليه مل يكن بحاجة 

ل�ضفريات جديدة، بل كل ما يف االمر 
انه فتح خزانة ملفاته ووجد امامه كما 

هائال من املعلومات ومل يكن امامه �ضوى 
اختيار ما ينا�ضب العامل الذي تخيله، 

وهذا يف�ضر �ضبب تاأخر رواياته االخرى: 
ثمانية اعوام لرواية بندول فوكو و�ضتة 
لـ بودلينو وجزيرة العام الفائت واربعة 
فقط يف كتابة اللهيب امللغز للملكة لورنا 

النها تتحدث عن قراءاته وهو �ضبي 
يف الثالثينات واالربعينات من القرن 

املا�ضي، وكتبه كانت متوفرة يف خزانات 
و�ضناديق.

�سنوات احلمل االدبية
ماذا افعل اثناء �ضنوات املخا�س االدبية؟ 

يت�ضاءل ايكو، يقول انه يجمع املواد، 
ير�ضم ويزور االمكنة، يحمل م�ضجال 
ي�ضجل م�ضاهداته، ويراقب الغروب 

وحتوالت ال�ضم�س لونها وا�ضعاعها قبل 
الغروب، يذرع �ضوارع باري�س يف الليل 

ممثال حركات بطله وم�ضاعره، يخرتع 
لغة و�ضيطية، ويبحث عن �ضور وكلمات 

يلتقطها، كل هذا يف �ضرية وبعيدا عن 
اعني عائلته. ويقول انه عندما اقرتح 

عليه ماركو فريري حتويل روايته لعمل 
�ضينمائي، علق قائال ان روايتك كتبت 

كن�س �ضينمائي ومع انه فوجئ اال انه 
تذكر انه عندما بداأ بالكتابة ر�ضم متاهات 
وطرقات يف الكني�ضة كي يحدد املدة التي 

مي�ضي فيها الرهبان. يقدم ايكو جتربته 
الروائية على انها لي�ضت رحلة حبل وجمع 

معلومات بل هي اعادة ت�ضكيل للعامل، 
والرواية يف النهاية لي�ضت بنية لغوية 
فقط من كلمات وجمع وا�ضماء وافعال، 

فال�ضرد يف النهاية هو فعل كوزمولوجي، 
كما انه ماأخوذ من م�ضاهدات الكاتب، 

فمثال عندما ي�ضاهد �ضيارة متر من جانب 
بيته ويعجبه لونها، فهو ي�ضجل امل�ضاهدة 

يف دفرته او يخزنها يف ذاكرته حيث 
ي�ضتح�ضرها �ضاعة الكتابة.

الفكرة الرئي�سية
ومع كل التح�ضريات لت�ضكيل العامل فايكو 
يحذر من انه يجب ان ال يكون العامل دقيقا 

او �ضكال عن العامل احلقيقي حتى ال يختلط 
االمر على القارئ، والذي قد يعرف نف�ضه 

من خالل هذه االماكن باعتبارها عاملا 
حقيقيا، ومع ذلك فالكاتب مهما كان ذكيا 

فانه ال مينع قارئه من زيارة االماكن التي 
حدثت فيها وقائع الرواية، ويذكر مثال 

ان طالبا فرن�ضيني جاءوا اليه بخريطة 
م�ضورة عن باري�س التي عا�س فيها بطل 

بندول فوكو وحددوا له حانة اآ�ضيوية يف 
اخلريطة وقالوا انهم زاروها. ايكو حتدث 

عن حانة اآ�ضيوية يف ال�ضارع الذي ر�ضمه 
لبطله لكنه مل يكن واعيا بوجودها يف 

احلقيقة وقد يكون قد راآها ومل ينتبه اليها. 
بعد كل هذا فالفكرة الرئي�ضية تلعب دورا 
يف والدة اجلنني او الرواية، فكل رواية 

بداأت من فكرة ب�ضيطة، )ا�ضم الوردة( 
جاءت من فكرة انه كان يريد ت�ضميم راهب، 

وفكرة )بندول فوكو( جاءت من �ضورة 
لبندول ليون فوكو �ضاهده يف باري�س 

واخرى تخيل فيها نف�ضه �ضاربا للطبل يف 
م�ضرية للمقاومة االيطالية، اما )جزيرة 

العام الفائت( فقد ا�ضتلهمت من �ضوؤال 
�ضاأله اياه �ضحايف فرن�ضي وقال فيه انه 

باهر يف ت�ضوير الف�ضاءات. هذه الفكرة 
الرئي�ضية، املولدة تقود اىل ت�ضكيل العامل 

وبنائه وحتديد �ضوره ولغته وا�ضلوبه 
و�ضكل ال�ضرد ويلد منه عامل ال�ضخ�ضيات، 

فهو يقول ان بناء العامل ال�ضردي يحدد 
ا�ضلوب الكتابة. ويف املقابل فاال�ضلوب 

الذي يقرر ا�ضتخدامه يحدد احداث الرواية 
وتطورها. وعرب هذه اال�ضرتاتيجيات 

التي ي�ضتخدمها ويوؤكدها فانه ي�ضعر 
باحلرية كي يخرتع وي�ضيف ويعدل، 

ويحدد ال�ضوابط وميالأ الفجوات فعندما 
يقرر يف رواية من الروايات ان بطله يجب 

ان يزور الق�ضطنطينية عام 1204 حيث 
نهبها ال�ضليبيون كان عليه ان يفت�س عن 

اعذار واحداث بني مثال عام 1190 اىل 
حني النهب ومن هنا خلق احداثا وخيوطا 
روائية حتى تقود البطل اىل املدينة هذه، 

وكذا عمل نف�س االمر يف رواية اخرى، 
)بندول فوكو(، فبيبلو بطل الرواية عا�س 

احداث ثورة الطالب عام 1968 وكتب 
احداثها على كمبيوتر )اآي بي ام(، والنها 

مل تكن متوفرة يف تلك الفرتة فقد رحل 
بطله للربازيل حتى يعود مرة اخرى 

يف بداية الثمانينات حيث بداأت اجهزة 
الكمبيوتر بالتوافر. 

ال اأكتب لنف�سي
ومي�ضي ايكو يف �ضرح اأ�ض�س عامله الروائي 
وكيف يكتب الناقد رواية تتحول اىل رائعة 

بعيدا عن ادوات النقد والفل�ضفة واللغة، 
وكيف ي�ضتفيد الكاتب بوعي او بدون وعي 

من هذه االدوات يف ت�ضكيل ال�ضخ�ضيات 
والعامل الروائي واال�ضلوب، والتغلب على 

ال�ضوابط التاريخية والزمنية واملكانية، 
والت�ضفري املزدوج الذي يقوم على مبداأ 
التنا�س وال�ضرد املاورائي، م�ضريا اىل 

ان الن�س يقوم على فهم معماري، يفهمه 
اخلا�ضة اخلرباء ويفهمه العامة املهتمون 

بالت�ضميم وامل�ضاحات الوا�ضعة وجماليات 
املبنى والرواية تعمل من خالل هذا املبداأ 

فهي للخا�ضة القارئ الفاهم للعبة النقد 
واالخر الذي ال يريد اال املتعة، ويتحدث 

عن القراءة للن�س وتف�ضريه حيث يرى ان 
الن�س كائن ك�ضول يحتاج اىل من يقراأه 
مما ينفي مقوالت ع�ضابة الكتاب الذين 

يكتبون النف�ضهم. الكتاب املحا�ضرات 
يدخل قارئه يف عدد من املجاالت املتعلقة 

باللغة والتف�ضري. وركزت يف هذه العجالة 
على املحا�ضرة االوىل الكتابة من اليمني 

اىل الي�ضار وهي التي تقدم �ضورة عن 
بداياته الروائية وفيها من املرح واحليوية 

اكرث من الف�ضول التالية التي يعمل فيها 
لغته وجتربته الطويلة يف النقد والبحث 
اللغوي. وعلى خالف باموك الذي قدمنا 

حديثه عن الرواية فايكو يتميز باحلر�س 
على الدخول يف تقنيات كتابة الرواية 

والتاكيد على ذاتيته اكرث من باموك الذي 
قرر ان ي�ضبح روائيا منذ ان كان يف �ضن 

الع�ضرين، ومبقايي�س ايكو فباموك يعترب 
روائيا عجوزا، النه يف العمل الروائي 

منذ مدة. ويتفق الكاتبان يف احلديث عن 
الرواية كفعل يومي ودائم ولي�س الهاما 

وتهوميات ليلية.

في  سن الخمسين قرر أن يكون روائيا
اعترافات روائي شاب المبرتو ايكو

مع ان ايكو ال يدخل عر�س: ابراهيم دروي�س
يف جدل حول ان كان 

الفيل�سوف قادرا على كتابة 
الرواية او ان الروائي هو 
فيل�سوف بالفطرة، لكنه 

يعرتف ان الرواية غريت 
الكثري من افكاره، فهو 

كفيل�سوف وكاتب يف علم 
العالمات عندما واجه 

الن�س االدبي يف مرحلة 
عمله االكادميي كان عادة 
ما يتجاوز الكتابة االدبية 

ويعتربها تقليدا ويرى 
يف افكار االحتجاج والفن 

والفنانني والروائيني 
باعتبارهم �سجناء مقلدين 

للمقلد.

هيئة الكتاب تعيد طبع أعمال بيرم وكتاب »األغاني«
اأعادت الهيئة امل�ضرية 

العامة للكتاب طبع 
االأعمال الكاملة لل�ضاعر 
الراحل بريم التون�ضى، 
وذلك فى 4 اأجزاء، كما 

قامت اأي�ضا باإعادة طبع 
كتاب »االأغانى« الأبى فرج 
االأ�ضفهانى فى 24 جزء، 
وذلك �ضمن جمال الن�ضر 

العام بالهيئة. يذكر اأن 
الهيئة قد قامت بطبعهم من 

قبل �ضمن م�ضروع مكتبة 
االأ�ضرة.

وال�ضاعر حممود بريم 
التون�ضى ولد فى 

االإ�ضكندرية 4 مار�س 
1893 و�ضمى التون�ضى 

الأن جده الأبيه كان تون�ضيًا 
قدم اإىل م�ضر �ضنة 1833.

اأما اأبو الفرج على 
بن احل�ضني القر�ضى 

االأ�ضبهانى يرجع ن�ضبه 
لبنى اأمية وهو من اأدباء 

العرب، �ضاحب كتاب 
االأغانى، وجده مروان 

بن حممد اآخر خلفاء بنى 
اأمية، وهو اأ�ضبهانى املولد 

بغدادى املن�ضاأ، كان من 
اأعيان اأدبائها وم�ضنفيها، 

وروى عن كثري من 
العلماء، وكان عامِلًا باأيام 

النا�س واالأن�ضاب وال�ضري، 
وله اأ�ضعار كثرية.
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اي مبدع ميكن ان يتهرب من الطفولة 
او مما يدور من حوله  ويحاول ان 

يفلت من االمكنة، ويتخل�س من االزمنة 
، ويقتات  على  ا�ضياء در�س عنها او 

تعلم  منها ،ميكن الأي ان�ضان ان يبّدل 
ذاته العتيقة اىل ذات اخرى ،ومي�ضح 
و�ضم  الذكريات ،ويكتب بالفنتازيا او 
عن اي �ضيء اآخر، اال روح ال�ضاعر..!، 

هي عك�س هذه املقدرات والتحوالت 
املق�ضودة،  تلك الروح التي تتحرك  بوعي 

االيحاءات املدفونة يف الذات واالمكنة، 
وقناطر االزمنة ،التي تعرب منها اىل العامل  

االيحائي، روح ال�ضاعر خارج احلاجات 
البايولوجية ،هي روح يف منتهى 

ال�ضراعات ،واي�ضا يف منتهى الت�ضاحلات 
،هي ذروة املتناق�ضات ، روح مزدحمة 
، وروح مرتبكة ،وذات منتهكة ،لكنها 

متجذرة يف ار�ضها االوىل، الهوادة لها 
من الذكريات التي تتبع خطوات ال�ضاعر 

اينما  يتوارى .
هذا الهم االن�ضاين والكوين  جنده يف 
جمموعة ) اطرا�س البنف�ضج ( لل�ضاعر 

املبدع  �ضاكر جميد �ضيفو، الذي �ضدرت 
له الكثري من املجاميع ال�ضعرية، وغريها 

يف الفن االدبي  يف اللغتني ال�ضريانية 
والعربية،هما لغتان تت�ضكل منهما روح 

ال�ضاعر التواقة اىل التغيري او اىل جمع 
اجلزئياآت  املتناثرة يف هذا الكون البعيد 

الذي حتكمه عوامل فيزياوية متعادلة 
ومرتابطة ،لكنها التخ�ضع للمطلق 

املنظور حيث توجد الكثري من العوامل 
التي مل يكت�ضفها االن�ضان، واليتح�ض�ضها 

�ضوى ال�ضاعر احلامل .
الطر�س هي  ال�ضحيفة  التي كتبت 

وحُميت رمبا نتيجة العوامل 
الطوبوغرافية او عبثت بها يد ٌ!!،يقول 
ال�ضاعر �ضيفو يف ق�ضيدة )  انا وهوؤالء 

البنف�ضج  فوق ..( نتكرر يف احماء الكالم 
... /نتكرر يف ال�ضعود /  يف ال�ضعود 
البنف�ضج والبيبون ،دائما - / يف هذه 

الق�ضيدة يحاول ان يلقي ع�ضاه ال�ضحرية 
على اال�ضياء،فاما توم�س له برتابة 

اال�ضياء، فيرتكها واما متنحه  حكمة نائمة 
من بالد اآ�ضور التي متتد �ضاللتها االوىل 

اىل تلك الع�ضور فياأخذ تلك احلكمة 
وين�ضرها  على حبال اخليال / نتمدد يف 

�ضهونا ونومىء ُ/ اىل غيمة متوء يف 
�ضرير ال�ضماء  �س73.

يعتمد ال�ضاعر �ضاكر جميد �ضيفو  بال 
ق�ضدية  على املوروث الفلكلوري 

واملثيولوجي وعلى  ال�ضالالت املوغلة يف 
القدم التي ت�ضكلت من خاللها احل�ضارات 
االخرى ، هو ينه�س من بالد اآ�ضور واكد 

و�ضومر وجميع احل�ضارات االوىل يف 
املعمورة، التي نه�ضت من وادي الرافدين 
وهو ن�ضخ روحي متوارث يف كل ق�ضيدة 

ي�ضتح�ضر روحا من داخل هذا الكم الهائل  
املرتاكم داخل روح ال�ضاعر بل هي ارواح 

يف ج�ضد واحد، و�ضاحب هذا اجل�ضد 
معلق من اهداب عينيه يطوق ويحت�ضن 

االزمنة ويزيح عنها غبار القرون ويقراأ 
الواح الع�ضور الغابرة وت�ضاري�س 

التاريخ املا�ضية / يف حفلةٍ  للنايات / 
وعندما كان نايي ممتلئا بالقمح / كانت 

ت�ضيل منه احلياة / وكان ُيربىُء اعيادك 
الكرمية / عن الغلط وال�ضهو / ظل َّ نايي 

الُيخطئ النفخ / ودائما كانت احلياة 
ت�ضيل منه / وحينما كنت انفخ ُ فيه يف 

فيك / كنت متتلئني باحلياة يف م�ضلة 
احلاء / ويف القلب واحلديقة /حديقتك 

ال�ضرمدية ال�ضرية !!!/ �س 93.
يقتفي ال�ضاعر �ضاكر جميد �ضيفو اثر 

الكلمات النزقات ويتابعهنَّ ك�ضيادٍ  ماهر 
ولكنه �ضياد الميتلك الفخاخ ،هو يقتن�س 

زبدة احلكمة من االطرا�س املمحاة 
ويفك رموزها العاثرة باخلرب�ضات ليجد 

ماي�ضبو اليه من  معان متنوعة يف احلب، 
تراه يتغزل وهو ممتلء بالتوهج / عطر »  

زهرة النيلوفر » يجرين من ياقة قمي�ضي 
الوردي /دائما احتفي بها  / وا�ضاأل 

ايها اال�ضدقاء / مبن حتتفي انت ؟ ومن 
يحتفي بك ؟ �س 56.

ميتلك  �ضيفو قدرة التحوالت االآنية 
ال�ضريعة فحني تقراأ مطلع اية ق�ضيدة من  

اجلملة االوىل ،يظن القارىء املتحم�س 
لتتبع الق�ضيدة ان ال�ضاعر �ضينحو اىل 

مقدار معني من �ضعة ال�ضعر املده�ضة 
ولكنه يفاجئ القارىء  ب�ضدمة اثر 

اخرى ،في�ضكل حمورا ً لل�ضور واملعاين 
واال�ضتعارات فيظل متحدا مع  كل هذه 

الت�ضبيهات لي�ضتمتع بذلك / مرة .. اأخذت 
عائلة ا�ضجاري / بعيدا عن ال�ضحراء 

/ فاآويت خ�ضرة يدي .. / بدلوا له داء 
ال�ضقيقة بداء امللوك / فظل ينفخ يف ثرائه 

من ال�ضداع ! الإثراء البنوك..!!�س 49.
املتتبع للق�ضيدة انه �ضيقتفي اثرا غري 

مكمل اىل هذه ال�ضورة االوىل ، مما 
يوحي قدرة ال�ضاعر على االنقالب 

ال�ضعري ال�ضتيعاب �ضكالنية اخرى 
ت�ضتنبط معاين اخرى وقدرات للدخول 

اىل عوامل اخرى .
انظر يف هذا املقطع الذي يوحي لك 

ان هذه اللغة املروية على �ضكل مقطع 
�ضعري كيف يقبل التاأويل االول وي�ضحب 

القارىء اىل مناطق اكرث �ضعة من ذي 
قبل / وحينما ام�ضد �ضفائرك الف�ضية / 

با�ضابعي املالئكية البنف�ضجية / واأر�ضل 
فيها من ر�ضاب البنف�ضج / قلت ُ / اذن 

لن تتعرث – بعد – ا�ضنان امل�ضط  فيها – 
اأاأنت كنت جترين االأبدية / من �ضعفاتها 
/  ويزعل عليك االبد ؟ / ياه !!!!  حتام 

�ضت�ضفرين يل اكليل غار من حا�ضية االآ�س 
/ يا�ضم�ضي ؟؟؟ �س 104.

ي�ضكل ال�ضاعر �ضاكر جميد �ضيفو ثراء 
�ضعريا مده�ضا بالق�ضيدة النرثية ذات 
االإ�ضكالية من حيث ا�ضتق�ضاء االأمكنة 

واملعاين واالزمنة ،ويعتمد ذلك الرثاء 
ال�ضعري واللغوي من خالل االنتماء 

االأ�ضيل لل�ضاعر لوطنه ومعرفة تاريخه 
االجتماعي والتاريخي وال�ضيا�ضي ،هذه 

املجموعة ت�ضرح يف ابتهاج نرثي يف 
خريطة تاريخ مدن و�ضعوب توارثت عرب 
اآالف ال�ضنني هذه النزاعات واالنك�ضارات 

والفجائع .

ا�ضتطاع كتيب "عرّبوا عن �ضخطكم" ل�ضتيفان هي�ضيل، 
وال�ضادر عن دار ن�ضر �ضغرية "اأندجني" اأن يتجاوز رقم 

املليونني، يف 15 ترجمة.
وقال موؤلفه كما نقل عنه حممد املزديوي ب�ضحيفة "ال�ضرق 

االأو�ضط" اللندنية، اأنه تفاجاأ من رواج الكتاب، واملوؤلف يف 
�ضن الثالثة والت�ضعني.

14 �ضفحة فقط يت�ضمنها الكتّيب املق�ضم اإىل عدة عناوين 
هي: الدافع اإىل املقاومة هو االحتجاج، روؤيتان للتاريخ، 

عدم االكرتاث: اأ�ضواأ املواقف، احتجاجي بخ�ضو�س 
فل�ضطني، الالعنف، الطريق الذي يتوجب علينا اتباعه، 

من اأجل ع�ضيان �ضلمي. وتذكر �ضحيفة "ال�ضرق االأو�ضط" 
اأن موؤلف الكتاب يبلغ من العمر 93 عاما، وال يتوقف كما 

تقول ال�ضحيفة عن ال�ضفر واإلقاء حما�ضرات ومناق�ضة 
كل االأجيال عن الراهن الفرن�ضي، وما فيه من عن�ضرية، 

جتاه املهاجرين والغجر ورغبة يف االنطواء، وعن الراهن 
الدويل، اأي العوملة والليربالية املتوح�ضة وديكتاتورية 
االأ�ضواق املالية، وخمتلف مظاهر الظلم، وخا�ضة الظلم 

التاريخي الذي يطول ال�ضعب الفل�ضطيني، رغم اأنه من اأ�ضل 
يهودي، وعا�س يف مع�ضكرات االعتقال النازية، وكاد اأن 

يعدم لوال اأنه ا�ضتبدل با�ضمه، قبيل املناداة عليه، ا�ضم اأحد 
الذين تعر�ضوا لالإعدام، وجنح يف الفرار مرات عديدة من 

جحيم هتلر، واأ�ضبح موظفا اأمميا �ضاميا �ضاهم يف اإعداد 
حينها  ومن   1948 االإن�ضان" �ضنة  حلقوق  العاملي  "االإعالن 

اأ�ضبح �ضفريا دائما.

كنوز المدى

القزويني هو القا�ضي املوؤرخ  زكريا بن 
حممود بن حممد وي�ضل ن�ضبه  اىل االمام 
مالك  وقد لقب بالقزويني  ن�ضبة اىل بلدة 

قزوين التي ولد فيها �ضنة 605 للهجرة 
-1208 م حيث انتقل منها اىل دم�ضق وهو 

�ضاب يدر�س العلوم النقلية والعقلية ،فلما 
اكتمل عوده علميا اأنتقل اىل بغداد متوليا 

الق�ضاء يف وا�ضط واحللة زمن اآخر اخللفاء 
العبا�ضيني امل�ضتع�ضم بالله وظل يف من�ضبه  

بعد �ضقوط بغداد �ضنة 1258 منتقال اىل 
الدنيا االآخرة يف 7 حمرم �ضنة682للهجرة 

املوافق ل�ضنة1283 م .
الف القزويني يف التاريخ واجلغرافيا 
والفلك والطبيعة واعتمد الربهان على 

ا�ضا�س التجربة وهو يقول يف ذلك )لقد 
ح�ضل يل يطريق ال�ضمع والب�ضر والفكر 

والنظر حكم عجيبة وخوا�س غريبة 
فاحببت ان اقيدها لتثبت( وهو يو�ضي 

القارئ باعتماد التجربة  لتاأكيد ما قراأ عنه 
او �ضمع به  وهو بذلك يعتمد اأمربيقية 

البحث اأكرث من املادة النظرية .
 الف القزويني عددا من الكتب ابرزها 

)َا�ضافة لعجائب املخلوقات(: 1- اآثار البالد 
واأخبار العباد: وهو كتاب يف التاريخ 
يحوي ثالث مقدمات االوىل يف وجود 

املدن والقرى والثانية يف خوا�س البلدان 
والثالثة يف اأخبار االمم املا�ضية 

2- خطط م�ضر
3-االر�ضاد يف بحر قزوين 

 يعد كتاب ))عجائب املخلوقات وغرائب 
املوجو دات(( اأهم كتب القزويني بعامة 

وقد و�ضع له اربعة مقدمات نظرية حتتاج 
اىل تف�ضيل  وتعترب د�ضتورا لكل م�ضتغل 

بالعلوم 
وق�ضم القزويني كتابه اىل مقاالت ) وهي 

عندنا اليوم ابواب( وكل مقالة ت�ضمل عدة 
ف�ضول ،وق�ضم الكون اىل علوي )حيث 
ال�ضماء وال�ضم�س والكواكب والنجوم 

واملجرات( و�ضفلي )حيث االر�س وما عليها 
ومايف جوفها ( وحتدث عن النار والهواء 

وال�ضحاب والرياح واملطر وعن البحر 
واحليوانات املائية وذكر و�ضف االر�س 
واأقاليمها وتكلم عن الزالزل وذكر فوائد 
اجلبال وقال اأن وجودها يح�ضر البخار 

املرتفع من باطن االر�س ومينع الرياح اأن 
ت�ضوقها اىل اأن تربد فينزل املطر والثلج .

  وحتدث عن انهار العامل وعن العيون 
وال�ضالالت  واالبار واأنواعها 

ثم نظر اىل �ضائر الكائنات فتحدث عن 
املعادن وانواعها وعن االج�ضاد ال�ضبعة 

التي تتج�ضد يف الذهب والف�ضة والنحا�س 
والر�ضا�س واحلديد واال�ضرب واخلار�ضني 

والتي تكون يف غاية اللني مثل الزئبق 
او التي تكون يف غاية ال�ضالبة كالياقوت 

و�ضواه .
ل يف احلديث عن النجوم والنبات   ثم ف�ضّ

وانواعه واحليوان بانواعه و�ضفاته : 
املفرت�س والطائر والداجن واأبن الغابة 

النباتي واحليواين ) اأي الذييقتات على 
احليوان االقل �ضانا (... الخ.

 تناول القزويني  كل طري يف ف�ضل خا�س 
ثم عر�س النواع اخرى ا�ضماها الهوام 

واحل�ضرات وتكلم عن حيوانات الوجود لها 
يف الواقع تعي�س يف جزر ياأجوج وماأجوج 

وجزيرة الرامني روؤو�ضها كروؤو�س الب�ضر 
واج�ضامها مثل اج�ضام احليات ثم حتدث 
عن العمالقة واالقزام والفروق اجل�ضدية 

والعادات بينهما 
 ترجم كتاب القزويني هذا اىل الفار�ضية 
واالملانية والرتكية و�ضواها من اللغات 

الهميته ومقدار اجلهد املبذول فيه.

عجائب المخلوقات 
للقزويني

باسم عبد الحميد حمودي

كرثت الدرا�ضات التي حتاول تكري�س 
فعل التاأ�ضي�س ملنجز، ما زال رهني 

اعادة ا�ضتن�ضاخ لـ "تقليعات" طارئة، 
عرب اال�ضتفادة من الهالة االعالمية 

للعنونة بو�ضفها مدخاًل هامًا ملنت اأُريَد 
لُه اأن يجمع بني دفتيه ُخال�ضة لتجارب 

ُمنتقاة بفو�ضوية عالية وغري مدرو�ضة، 
مل ي�ضتطع جامعها اأن يوؤكد "فر�ضيتِه 

واقع  اأي  عن  متامًا  والغائبة  "املجهولة 
اآين ُمعا�س حتى وان كان لُه امتدادات 

على مدى ُعقود م�ضت.
وال يعني بال�ضرورة اأن املُت�ضدي للكتابة 

عن جتارب بعينها، مُيكن لُه اأن يختزل 
جُممل الفعل االبداعي حلركة ثقافية من 

خالل جمموعة حمدودة من الكتابات 
لكاتب واحد فقط. فقد تنا�ضلت االأ�ضئلة 

الواحد تلو االآخر، وهي تلهث �ضاعيًة 
للح�ضول على اجابة واعية وُمغلفة 

مبح�ضو�ضات معرفية وفكرية وجمالية 
مُيكن لها اأن ُتولّد كائنا قائما بذاته 

ُي�ضمى "امل�ضرح العراقي "الذي مازال 
يرزح حتت تاأثريات جتارب جاءت من 

خارج احلدود بكل حمموالتها اجلمالية، 
فهل منلك م�ضرحًا عراقيًا؟ اأم لدينا 

م�ضرحيون عراقيون؟ . وبالتايل فان 
احلديث عن وجود جتربة را�ضخة لها 

ما مُييزها عن باقي التجارب، يجب اأن 
يتوافر على عدة اأن�ضاق �ضكالنية بعيدًا 

عن فر�ضيات ُم�ضبقة كي ن�ضتطيع اأن  
ننفك من ظالل "التهوميات "التي حتاول 

جاهدة فر�س هيمنتها على جُممل فعل 
التلقي لدينا. حماولة كتاب ) نظرية 

العر�س امل�ضرحي العراقي احلديث ( 
ملوؤلفِه د. عقيل مهدي يو�ضف ال�ضادر 

حديثًا يف بغداد، اأن ُتنتَج ُمقاربة نقدية 

باجتاه تكري�س وجود حقيقي لنظرية 
خا�ضة بامل�ضرح العراقي هي بحاجة 

لوقفة واعية، ي�ضبقها متكن وا�ضح من 
اجتياز �ضرطية فعل التنظري بعيدًا عن 

اأي تهوميات ق�ضدية، وقبل التعر�س 
ملنت الكتاب الذي اأ�ضدرتِه ) دار ال�ضوؤون 

الثقافية العامة _ وزارة الثقافة ( 
�ضمن �ضل�ضلة ا�ضدارات اأ�ضمتها بـ) 

�ضل�ضلة االبداع امل�ضرحي ( واملتعارف 
عليِه اأن اأي ا�ضدار عن هذِه الدار ال 

ُبدَّ واأن قطع عدة اأ�ضواط زمنية حتى 
راأى النور، ومنها جلنة اخُلرباء، فهل 

ان هذا اال�ضدار قد خ�ضع ل�ضطوة 
هذِه االأ�ضواط؟، قراءة واحدة لُه تكفي 

لتبيان اأن هذا اال�ضدار مل يقطع اأي 
�ضوط منها، وُهنا ُن�ضكل على الدار 

انتقائيتها يف التعامل مع كاتب دون 
اآخر، وهذِه حالة ُم�ضخ�ضة ومعروفة. 

مل ُيبني ُمدجن هذا الفعل، اأي ماهية 
لهذه النظرية، واأبعادها، ومل ُي�ضبقها 

باأي بيان جمايل اأو فكري مُيكن لُه 
ان يوؤ�ض�س لهذه النظرية / الفر�ضية،  
عالوة على وجود �ضبابية يف خُمتلف 

تق�ضيمات الكتاب / النظرية لناحية 
عدم احتكامها ل�ضياق علمي اأو بحثي اأو 
ظاهراتي يك�ضف عن منت النظرية التي 

هي باالأ�ضا�س ف�ضفا�ضة وغري حُمددة 
باأن�ضاق وا�ضحة. ُهنا علينا تاأ�ضري ما 

هدف اليه املوؤلف يف ُمقدمة ِكتابِه عندما 
املُحايث  النقدي  الفعل  "جُممل  "اختزل 
للنتاج امل�ضرحي العراقي يف "ُمقارباتِه 

"التي اتخذت من منهج البحث الو�ضفي 
/ التحليلي يف نقوداتِه امل�ضرحية الذي 
ان�ضغل بتكري�س فنيتِه وعلميتِه بح�ضب 

تو�ضيفاته لنتاجِه النقدي فيقول ) ان 
ا�ضتمراري على النهج البحثي الو�ضفي 

/ التحليلي يف النقد امل�ضرحي الذي 
ان�ضغلت بتكري�س فنيتِه وعلميتِه، 
ُيعزز من �ضدقية "النتائج "التي 

عممها املُخرجون العراقيون ويوؤكد 
اال�ضتقاللية "االبداعية "لكل منهم، 

حتى اأنني قد �ضاطرتهم َهّمْ "االكت�ضاف 
الروؤيوي "، ودخلت معهم يف تكوين 

ال�ضورة االخراجية وانخرطت مع 
ما ُعرف باحلداثة التجريبية يف 

م�ضرحنا(. ان هكذا تو�ضالت للناقد 
ال يعني بال�ضرورة اأنها اأحكام نهائية 
ُمغلفة بـ"تابو "، خ�ضو�ضًا اذا علمنا 
اأن النقد الو�ضفي / التحليلي، لطاملا 

ين�ضغل باالن�ضاء دون الغو�س يف 
مكامن اللعبة امل�ضرحية وفك طال�ضمها. 
وبالتايل ومع هكذا تو�ضيفات، ُيق�ضر 

الناقد باأحكامِه تلك، احلراك النقدي 
العراقي املاُلزم للفعل امل�ضرحي ليجعلُه 
بغري ذي قيمة نفعية ُتذكر. ذكر املوؤلف 

/ الناقد، جمموعة من امل�ضتغلني يف 
امل�ضرح من فناين العا�ضمة باعتبارهم 
عينات وافية من امل�ضرح العراقي قام 

بتغطية "ابتكاراتهم "امل�ضرحية طوال 
اأكرث من عقدين وبالتايل ولدت من 
رحم تلك االبتكارات ) التي مازالت 

جترت جتاربها ( نظرية خا�ضة بامل�ضرح 
العراقي،  وجتاهل فناين امل�ضرح 

العراقي يف املحافظات النهم ال يدخلون 
يف خطة الكتاب/ النظرية بح�ضب 

قولِه دون تبيان ماهية هذا التجاهل 
واالق�ضاء !!. والن املوؤلف / الناقد، 

بقيَّ حبي�س خ�ضبات م�ضارح العا�ضمة، 
لذا فانُه مل ُي�ضمن كتابِه / النظرية 
اأي ُمقاربة نقدية لعر�س م�ضرحي 

عراقي من املحافظات وكاأنُه بهذا ُي�ضر 

على ابقاء املعادلة ال�ضقيمة "املركز 
والهام�س "فاعلة ورا�ضخة مع وجود 

هكذا طروحات قا�ضرة تريد الغاء جهود 
االآخرين و�ضط احتفاء ال منتهي بتجارب 
البع�س دون �ضواهم. ق�ضم املوؤلف كتابه 

اىل �ضتة ف�ضول دون وجود حاكم "علمي 
متون  على  االرجتالية  فغلبت  "يحكمها. 

تلك الف�ضول، ُرغم ت�ضمينها باقة من 
املُقاربات النقدية لعرو�س م�ضرحية 

عراقية وغري عراقية، اأُريد لهذِه 
املقاربات مع وجود ا�ضتعارات ن�ضّية من 

موؤلفات �ضابقة للناقد، اأن تكون نظرية 
قائمة بحد ذاتها. وُهنا ُن�ضكل عليِه 

طريقتِه يف توزيع تلك املُقاربات التي 
�ضبَق لُه اأن ن�ضرها يف ال�ضحافة. احتوى 

الف�ضل 13 مقاربة لعرو�س م�ضرحية 
ُقدمت يف ثمانينيات القرن املا�ضي، اأما 

الف�ضل الثاين على �ضبع ع�ضرة مادة 
منها 8 قراءات لعرو�س م�ضرحية قدمها 

د. �ضالح الق�ضب و د. فا�ضل خليل 
وغريهم. فيما كانت الـ9 الباقية هي 

حوارات مع املوؤلف واأخبار عن عرو�ضه 
امل�ضرحية يف 74 �ضفحة اأكلت من جرف 

الِكتاب، فهل هذا تاأ�ضي�س واِع ملفهوم 
النظرية؟. ويف الف�ضل الثالث فقد انتقى 

الناقد / املوؤلف عرو�س هي اأبعد ما 
تكون اأن تو�ضف بعينات قابلة الدخالها 

�ضمن مناهج البحث واال�ضتق�ضاء 
الدرا�ضية كعر�س "املحطة "لفتحي زين 

العابدين الذي حاول املوؤلف تدجينه 
نقديًا �ضمن ت�ضويقات جمانية ُتدعى 

نظرية. اأما الف�ضل الرابع، فنجد "ن�ضفًا 
عندما  النظرية  ُمقومات  ملُجمل  "كاماًل 
ُه املوؤلف اأربع ُمقاربات اأزعم اأنها  ْمنَّ �ضَ
دخيلة على منت الِكتاب. الثالثة االأُوىل 

عن عرو�س اأجنبية �ضبَق للناقد اأن 
�ضاهدها اأما الرابعة فهي مادة ُمرتجمة 

عن خُمرج اأوروبي، فاأين امل�ضرح 
العراقي من هذا وما عالقته بها؟. ويف 

الف�ضل اخلام�س، ا�ضتمرت املجانية 
يف االأحكام والنقودات والتو�ضيفات. 
فيما ت�ضمن الف�ضل ال�ضاد�س، ُمقاربات 

حاولت التحليق عاليًا عندما اتكاأت على 
فعل املُغايرة عن باقي متون الكتاب/ 

النظرية.

غيمة تموء في سرير السماء ماهية النظرية وتهويمات العنونة
املوؤلف: د. عقيل مهدي يو�سف

عر�س: ب�سار عليوي
عر�س: حممود النمر

اطرا�س  البنف�سجا�سم الكتاب: نظرية العر�س امل�سرحي العراقي احلديث

اإن احلديث عن وجود جتربة 
يزها عن  را�سخة لها ما ميمُ

باقي التجارب، يجب اأن 
يتوافر على عدة اأن�ساق 

�سكالنية بعيداً عن فر�سيات 
�سبقة كي ن�ستطيع اأن  ننفك  ممُ

من ظالل "التهوميات "التي 
حتاول جاهدة فر�س هيمنتها 

مل فعل التلقي  على جممُ
لدينا. حماولة كتاب ) نظرية 

العر�س امل�سرحي العراقي 
احلديث ( ملوؤلفِه د. عقيل 

مهدي يو�سف ال�سادر حديثًا 
قاربة  نتَج ممُ يف بغداد، اأن تمُ

نقدية باإجتاه تكري�س وجود 
حقيقي لنظرية خا�سة 

بامل�سرح العراقي هي بحاجة 
لوقفة واعية.

ق����ض����ي����ة

كتيب عن فلسطين لمؤلف يهودي يبيع مليوني نسخة
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نقراأ رواية ما فنح�س كما لو اأننا حممولون على اأجنحة 
مو�ضيقى ملهمة.. حتلق بنا الكلمات واجلمل واالأحداث 
امل�ضرودة اإىل االأعايل، مانحة اإيانا اخلفة، دفء الروح، 

ال�ضعور باالن�ضجام، وفي�ضا من امل�ضرات. واأظن اأن ال�ضبب 
االأهم يف هذا هو جمال االإيقاع يف منت الرواية، ودقته 

و�ضحره.
لكل عمل �ضردي َنَف�ضه، اإيقاعه اخلا�س، متامًا مثل ال�ضعر، 

غري اأن الن�س ال�ضردي هو غري الن�س ال�ضعري، واالختالف 
بينهما يكمن يف �ضكل االإيقاع وطبيعته وعالقاته داخل بنية 

الن�س. والكاتب بحاجة اإىل �ضبط اإيقاع ن�ضه، والتحكم 
فيه، لتاأ�ضيل وتعزيز قيمته الفنيه واجلمالية. وثمة نّقاد 
حتّروا عن ت�ضابهات وتناظرات، ال�ضيما يف االإيقاع، بني 

بناء الن�س الروائي والبناء يف الفنون الت�ضكيلية كالر�ضم 
والنحت والعمارة واملو�ضيقى.

   اإن اختيار االإيقاع يعني الروائي يف اأثناء كتابته لعمله، 
وبح�ضب اأمربتو اإيكو يف كتابه ) اآليات الكتابة ال�ضردية ( 

فاإن "الدخول اإىل رواية �ضبيه بالرحلة اإىل اجلبل. يجب 
اختيار َنَف�س، واختيار اإيقاع لل�ضري، واإاّل فاإننا �ضنتوقف 
يف البداية". ولكن ما الذي يحدد االإيقاع يف الن�ضو�س 

ال�ضردية؛ اأهي جر�س الكلمات وانتظام اجلمل وحتوالتها؟. 
ينفي اإيكو اأن يكون االأمر كذلك.. يقول؛ "اأما يف ال�ضردية 

فاإن الَنَف�س ال يعود اإىل اجلمل، بل مرتبط بوحدات كربى، 
اأي مبقاطع حدثية. فهناك روايات تتنف�س مثل الغزالن 
واأخرى مثل حوت اأو فيل. اإن التناغم ال يكمن يف طول 

الَنَف�س بل يف انتظامه".
   يرتبط االإيقاع يف الرق�س بدينامية اجل�ضد، بالتناغم 

والتنا�ضق والتاآلف احلا�ضل بني حركات االأع�ضاء: الراأ�س، 
ال�ضدر، االأطراف، الخ. فهل للج�ضد وو�ضعيته، حلظة 

الكتابة، عالقة ما بعملية الكتابة؟. واإىل اأي مدى ي�ضبح 
اإيكو على حق يف قوله؛ "روٌح للتلحني تفكر من خالل 

اإيقاعات االأ�ضابع التي ت�ضرب على ملم�س االآلة". حيث 
ال�ضرد، يف راأيه، هو تفكري باالأ�ضابع؟.

   يعرف الكّتاب، رمبا لي�س ب�ضكل واٍع متامًا، اأنهم 
حمكومون باإيقاع ما خالل عملية الكتابة. وحني ينتقل 

الكاتب وهو م�ضتغرق يف حّمى كتابة ن�س اأدبي اإىل كتابة 
عمود �ضحايف مثاًل فاإنه �ضيعاين من حالة ارتباك وت�ضو�س 

موؤقت، وبعبارة اأدق؛ من حالة فقدان لالإيقاع. ويتفاقم 
االأمر اأكرث بعد فراغه من عموده ال�ضحايف وعودته اإىل 

ن�ضه االإبداعي، اإذ يكون بحاجة اإىل بع�س الوقت ال�ضتعادة 
اإيقاع الن�س ثانية. ولذا ين�ضح كبار الكّتاب ب�ضرورة تفرغ 

الكاتب لعمله من غري اأن ي�ضغله �ضيء عنه. وهناك كّتاب 
ميتنعون عن قراءة الروايات، يف اأثناء كتابة رواياتهم، 
لئال تت�ضرب روح واإيقاع الن�س املقروء ) ال�ضيما اإذا كان 

ر�ضينًا وموؤثرًا ( اإىل ن�ضيج الن�س املكتوب.
   يتطرق اإيكو اإىل عن�ضري زمن الكتابة وزمن احلدث، 

وكيف يحاول اأن يقلِّ�س امل�ضافة بينهما.. يقول؛ "اإين 
اأحتدث عن الكتابة باملفهوم املادي، الفيزيقي، واأحتدث عن 

اإيقاع اجل�ضد واإيقاع االنفعاالت". وي�ضت�ضهد مبثال من 
روايته ) ا�ضم الوردة (: م�ضهد ممار�ضة جن�ضية بني اأدزو ) 

�ضخ�ضية يف الرواية ( وبني امراأة تت�ضلل خل�ضة اإىل الدير. 
وعن ت�ضوير االنفعال امل�ضاحب لفعل احلب حيث متتزج 
الن�ضوة ال�ضوفية بالن�ضوة االإيرو�ضية.. يقول؛ "لقد كان 

اأدزو هو الذي ميار�س اجلن�س، ولي�س اأنا، اأما اأنا فقد كان 
علّي فقط اأن اأترجم انفعاالته اإىل لعبة لليدين والعينني. 

كما لو اأنني كنت اأريد اأن اأحكي ق�ضة حب من خالل 
ال�ضرب على طبل".

  اإذا كان فعل االإيقاع هو �ضبط بنية 
الن�س ومعماره واإ�ضفاء احليوية 

وروح احلركة والنظام عليه فاإن هذا 
االإيقاع يبقى عامل جذب للمتلقي من 

ح اإيكو  اأجل اأن يوا�ضل القراءة. ويلمِّ
اإىل القارئ املتواطئ الذي ي�ضايره 

يف عمله. واأظن اأن اأحد �ضروط هذا 
التواطوؤ هو قبول القارئ باإيقاع الن�س، 

وان�ضجامه معه، وانت�ضائه به.

إيقاع النص السردي
سعد محمد رحيم

ويف كتابه ) الوطن يف �ضعر ال�ضياب( 
ي�ضري د. كرمي مهدي امل�ضعودي اإىل �ضبب 

اختياره هذا املو�ضوع واأهميته يف 
الدرا�ضات احلديثة، حيث بني يف مقدمة 

الكتاب بان درا�ضة )الوطن( يف ال�ضعر هو 
من اأكرث املوا�ضيع اإيحاء بالبعد ال�ضيا�ضي 

واالجتماعي بغري التعامل مع الن�ضو�س 
االإبداعية بو�ضفها وثائق تاريخية، اأو 

�ضيا�ضية،  اأو اجتماعية، اأو بتعبري اآخر: 
كيف تدر�س )الداللة( غري معزولة عن 

)البناء(؟ 
واأ�ضار اإىل اأن املق�ضود بالوطن يف 

هذا البحث هو )العراق(، ولي�س مطلق 
الوطن، ولهذا كان همُّ الدرا�ضة من�ضبا 

على ما يعنيه العراق وطنا يف �ضعر 
ال�ضياب، ومل تعن مبفهوم الوطن يف 

الروؤية، وهو يتنقل من املحلي والقومي 
اإىل االإن�ضاين والكوين، بالنظر اإىل تطور 

الوعي وحتوالت الروية.
فقد ق�ضم الباحث كتابه اإىل متهيد وبابني، 

االأول )دالالت الوطن( ويحتوي على 
ف�ضلني، اأما الثاين فهو )بناء دالالت 
الوطن( ويحتوي على ف�ضلني اأي�ضا.

وقد اأ�ضار يف التمهيد اإىل ثالثة مفاهيم، 
هي الوطن، الداللة، البناء وبني اأن 

الوطن لدى االإن�ضان، وال�ضيما االأديب 
يتخذ اأبعادا مت�ضعبة متداخلة، فهو 

انتماء وتاريخ وخليط معقد من امل�ضاعر 
والعواطف يحتاج �ضربها اإىل عمليات 

حتليل معقدة ،بل ميكن للوطن ان يتخذ 
�ضورا واأمناطا متنوعة، فيت�ضع اأحيانا 

لي�ضمل العامل كله، وقد ي�ضيق يف بع�س 
االأحيان حتى ميكن اختزاله اإىل حديقة 
منزل، واأو�ضح اأن فكرة الوطن ترتبط 

باملاأوى واال�ضتقرار املكاين مقرتنا 
بـ)االأهل( ،فاملاأوى ميثل املركز املكاين 
الذي ياألفه االإن�ضان ويعود اإليه بعد اأن 

يجهد نف�ضه يف ك�ضب عي�ضه، م�ضريا اإىل 
ورودها يف اأكرث من معنى يف االأدبيات 
الدينية، ويف معاجم اللغة العربية، كما 

قارن بني مفهومها يف الرتاث العربي 
ومفهوم الوطن يف الع�ضر الراهن، فهناك 

)الوطن العام( وهو وطن كل مواطن، 
و)وطن الذات( الذي ال عالقة له بال�ضيا�ضة 

وجمرياتها، وهو )املكان( الذي ياألفه 
االإن�ضان من)الوطن العام( .وان الفرق بني 
)الوطن العام( و)وطن الذات( بالنظر اإىل 

العالقة بهما – هو الفارق بني اال�ضتجابة 
لل�ضرورة واال�ضتئنا�س باالختيار 

،فالوطن العام قدر مفرو�س ،ووطن الذات 
اختيار حر.

واأ�ضار يف مفهوم الداللة اإىل الفرق بني 
املعنى والداللة وبني اآراء اللغويني 

القدامى واملحدثني يف هذه الق�ضية، 
مميزا بني املعنى ال�ضعري واملعنى 

النرثي، وان موقف ال�ضاعر من الوطن 
هو الذي يحدد )داللة( الوطن يف وعي 

ال�ضاعر اأو روؤيته ال�ضعرية، و�ضيكون هذا 
املوقف )الداللة ( يف ال�ضعر معادال للوطن 
نف�ضه: اأي اأن )الوطن( لدى ال�ضاعر – اأي 
�ضاعر– هو )داللته( التي ن�ضتخل�ضها من 

�ضعره .
وذكر اأن بناء )الداللة( يتجلى يف التاأويل 

وقدرة الناقد اأو القارئ الذي ميتلك 
مفاتيح للدخول اإىل الن�س ال�ضعري، 

وال تتاأتى هذه املزية الأي كان،  فالتاأويل 
والتف�ضري مفاهيم لها حدود ومعان متنح 
الن�س االأدبي دالالت حمتملة وقد تختلف 

من قارئ اإىل اآخر.
واأ�ضار د. كرمي امل�ضعودي اإىل اأن التاأويل 

يحتاج اإىل من هو جدير بالت�ضدي له 
علما وثقافة واحرتاما لالإبداع، وميكن 
من خالل التفاعل بني القارئ – الناقد 

مبوؤهالته، والن�س مبا يختزنه من 
اإمكانات اأن تتح�ضل الداللة التي يكنها 

الن�س االأدبي.
ويف الباب االأول – الف�ضل االأول املعنون 

بـ )دالالت الوطن العام( تناول الباحث 
حمددات دالالت الوطن العام يف �ضعر 

ال�ضياب وهي :1. داللة االأغالل 2. داللة 
)الثورة – الت�ضحية (  3. داللة املثال. 
فالوطن – االأغالل: يتحدد انطالقا من 

واقع الوطن الذي يعي�ضه ال�ضياب باأبعاده 
ال�ضيا�ضية، واالقت�ضادية، واالجتماعية 

وتت�ضكل يف وعيه مقرتنة بخطوط املاأ�ضاة 
التي خلقتها ظروف الوطن، وطبيعة 

احلكم وتعدد )االأغالل( بتعدد م�ضتويات 
املاأ�ضاة  م�ضريا يف ذلك اإىل ق�ضيدتي 

ال�ضياب التى تظهر جوانب هذه املاأ�ضاة 
منذ بواكري حياته .

وهي )حطمت قيدا من قيود( وق�ضيدة 
)دجلة الغ�ضبى( والتي ي�ضري فيها اإىل 

ثالوث التخلف، اجلهل والفقر واملر�س، 
كما بني اأن وعي ال�ضياب مباأ�ضاته هو 

الذي اأنتج هذه الق�ضائد املفعمة باحلزن 
واملتمثلة بالواقع اآنذاك حيث يرى 

ال�ضياب ذاته اأو واقعه مكبال باالأغالل، 
فاملرحلة هي التي اأنتجت هذه الق�ضائد 

والتي كان ي�ضعى فيها اإىل جت�ضيد داللة 
الوطن ذاتها يف ق�ضائد تن�ضجم مع وعي 

التجديد ال�ضعري.
ويف ) الوطن – الثورة – الت�ضحية 

( اأ�ضار الباحث اإىل داللة االأغالل التي 
ا�ضتبطنت معاناة ال�ضاعر حيث تر�ضحت 

داللة اأخرى للوطن تنطوي على )الرف�س( 
لواقع الوطن، والداللة اجلديدة تبداأ من) 

التحري�س (حتى ترتكز يف )الثورة (
التي يتلم�س ال�ضاعر بذرتها يف تناق�ضات 

الواقع.
كما تناول ق�ضيدتي ال�ضياب )ماأ�ضاة 

امليناء( و)اأعا�ضري( التي تت�ضمن داللة 
)االأغالل( والتي تنطوي على داللة 

)الثورة( وت�ضاعد نغمة احلما�س التي 
خلقتها انتفا�ضة ال�ضعب الذي يريد حتطيم 

اأغالله ملمحا اإىل تبا�ضري ال�ضباح بعد 
تطاول ليل مظلم.

وبني  د. كرمي امل�ضعودي اأن بروز داللة 
الثورة يف �ضعر ال�ضياب يعود اإىل مرحلة 

مبكرة  من جتربته ال�ضعرية، وان اأعمق 
الق�ضائد جت�ضيدا لداللة )الثورة( عنده 

هي ق�ضيدة )مدينة بال مطر( حيث ميتزج 
الوعي الواقعي العميق بالبناء الذي 

يفيد من عنا�ضر فنية تت�ضافر على ن�ضج 
التجربة ال�ضعرية، وقد اأفاد ال�ضياب يف 

تلك املرحلة من االأ�ضاطري يف العديد 
من الق�ضائد التي حتر�س على الثورة، 

وخ�ضو�ضا يف ق�ضائد،  )النهر واملوت(، 
و)امل�ضيح بعد ال�ضلب (، و) يا اأبا 

االأحرار(.
ويف )الوطن-املثال( در�س الباحث هذه 
الثيمة التي تتحقق يف ق�ضيدة ال�ضياب  

)اأن�ضودة املطر( حيث تتمازج الداللة 
التى توؤكد ارتقاء الوعي بالبناء الذي 

ال\يتنازل عن �ضرط االإبداع، وان قراءة 
الق�ضيدة تك�ضف عن تفاعل مع الواقع 
ومتثل الأعمق اأبعاده، ومتازج الذات 

واملو�ضوع 
فال�ضياب ال يلجاأ اإىل املبا�ضرة يف حتديد 

موقفه، اأو تنفيذ روؤيته التي �ضتحدد داللة 
الوطن يف الق�ضيدة، بل يتخذ من املراأة 

رمزا للوطن بعد ان يوحد بينهما، وتقرتن 
)عينا احلبيبة( اللتان يغرقهما االأ�ضى 

بالنخيل منذ ال�ضطر االأول:
عيناك غابتا نخيل �ضاعة ال�ضحر 

وي�ضري اإىل اأن ما مينح الق�ضيدة هذه 
الروؤية عمقها اأنها تنطلق من احللم 

ال�ضعري )االإن�ضاين( الذي يختلف عن 
حلم اليقظة الهروبي، فباحللم ال�ضعري 

يحقق ال�ضاعر معنى رائعا من معاين الفن 
يف اإحالل )املمكن( حمل )الواقعي( مبا 

يوؤكد وعيا نا�ضجا يف فهم الواقع، واإدراك 
وحدة االإبعاد الزمنية.

ويف الف�ضل الثاين املعنون بـ) دالالت 
وطن الذات( يقف د. امل�ضعودي على 

تعلق ال�ضاعر العربي مبا�ضيه منذ الع�ضر 
اجلاهلي، فال�ضاعر دائما كثري االحتفال 

باملا�ضي، اأما ال�ضياب فقد كانت حياته 
تت�ضم بكثري من اخل�ضو�ضية، والتفرد 

مباأ�ضاويتها الفاجعة، فاإذا كان ُيتمه 
وفقره- اأ�ضال زيادة على اإح�ضا�ضه احلاد 

بعدم و�ضامته – هويته الوجدانية فان 
ثمة عاملني اأ�ضهما يف تثبيت مالمح تلك 

الهوية، واأ�ضافا اإليها اأبعادا وخطوطا 
عميقة الغور يف حتديد عالقته بوجوده، 
وفر�ضتا عليه اأن يتقوقع يف ذاته، و�ضار 

ينظر اإىل حياته ب�ضورها ورموزها كلها 
– انطالقا  واألوانها  داللتها  مينحها  – بل 

من تلك الذات. وان اأول هذين العاملني 
هو: اإخفاقه يف ال�ضيا�ضة بعد الذي �ضببته 

له من غربة وانك�ضار وفاقة فانتهى اإىل 
عزلة مريرة، واالآخر، مر�ضه الذي بدا 

ب�ضيطا يف مرحلة مبكرة من حياته، ولكنه 
اتخذ م�ضارا ماأ�ضاويا جعله يذكره ببوؤ�ضه 

و�ضقائه.
وقد ا�ضتطاع الباحث حتديد دالالت الذات 

مبا ياأتي :
1.اإن كل داللة ت�ضكل خطا بارزا يف 

ق�ضائد حقبة زمنية معينة وفق طبيعة 
حياة ال�ضاعر يف تلك احلقبة، واإذا رافق 

الداللة ظالل من الدالالت االأخرى، فان 
هذه الظالل تعمق الداللة االأ�ضلية بخالف 
دالالت )الوطن العام( التي قد تتداخل يف 

الق�ضيدة الواحدة ب�ضبب غياب الروؤية، اأو 
عدم و�ضوحها تارة، وكون  الق�ضائد هي 

ناجت اال�ضتجابة االآنية للواقع تارة اأخرى 
ان دالالت وطن الذات جميعها تنبع من 

الذات، وتت�ضكل على وفق حاالتها ، تك�ضف 
بعدا  عاطفيا، وال حتدد موقفا �ضيا�ضيا، اأو 
فكريا، ولهذا فان الوطن يف هذه الدالالت 

هو ما تن�ضده الذات مالذا.
  وقد ظهر ل�ضعر ال�ضياب ثالث دالالت كلية 

،هي الوطن – الطفولة ، الوطن-املنزل 
، والوطن– القرب، فالوطن – الطفولة، 

كما يرى الدكتور كرمي امل�ضعودي تتج�ضد 
مالمح داللته يف ق�ضيدة )غريب على 

اخلليج( التي تنطلق من معاناة الفقر يف 
الغربة وتر�ضم جانبا من هموم الذات حني 

كان ال�ضاعر بعيدا عن وطنه، فال�ضاعر 
يف هذه الق�ضيدة �ضاعر مي�ضه ال�ضوق 

ويحجب احلنني الطاغي يف خياله قدرة 
ا�ضتح�ضار الوطن يف بعده ال�ضيا�ضي، 

واالجتماعي فيعود اإىل العراق بو�ضفه 
)ذكرى( جتيء من واقع اآخر.

    اأما الوطن–املنزل، تتج�ضد داللته يف 
�ضوء ذلك )مبنزل( ال�ضياب يف احلا�ضر، 

فهو يختزل الوطن، فال يرى فيه غري 
منزله، وال تعدو الذكريات يف بيته اأي 

ق�ضيدة حتقق هذه الداللة غري ما يت�ضل 
باأجواء عائلية حميمة، ولي�س من فارق 
بني ق�ضيدة واأخرى يف هذا اجلانب اإال 

ا�ضتذكار ال�ضياب لطفله واالإحلاح على ذكر 
الزوجة .

الوطن–القرب، بداأ هاج�س املوت يلح على 
ال�ضياب بدءا من غربته املكانية باحثا عن 
ال�ضفاء، وكان يرى يف الواقع املو�ضوعي 

ما ميده باأ�ضباب االأمل اأحيانا، وحني مل 
يجد �ضفاءه يف بريوت مي�ضي اإىل لندن، 

وكاأنه ميار�س نوعا من خداع الذات، 
وحني ينظر اإىل حاله بعني احلقيقة يجد 
املوت ماثال اإمام ناظريه، وقد جت�ضد ذلك 

يف ق�ضيدته )امام باب الله( ويف الباب 
الثاين – بناء دالالت الوطن – الف�ضل 

االأول املعنون ب )بناء دالالت الوطن 
العام( اأ�ضار الباحث اإىل اأن ق�ضائد النمط 

)احلر( التي ج�ضدت دالالت الوطن 
العام مل تكن كلها على الدرجة نف�ضها من 
االإتقان ال�ضعري، وبقي جتديد القالب اأو 
الت�ضكيل العام �ضكليا يف كثري منها، ومل 
يتحقق فيها ما يجعل بناءها قادرا على 

ن�ضج دالالت �ضعرية ي�ضهم البناء نف�ضه يف 
توجيه القارئ اإليها واأكرثها مل تختلف 
يف ميلها اإىل اخلطابية والتقريرية عن 

الق�ضائد التقليدية.
وبني الدكتور امل�ضعودي اأن الق�ضائد  
التي نحت منحى جتديديا ي�ضتند اإىل 
وعي التجديد، واالإخال�س ملتطلباته 

قليلة قيا�ضا اإىل الق�ضائد التي اأ�ضري 
اإليها، واأكرثها اأهمية املطوالت )املوم�س 

العمياء، حفار القبور، واملخرب( وعلى 
الرغم من االإطالة والزوائد وامليل اإىل 

التف�ضيل– وهي ظواهر ت�ضيع يف هذه 
الق�ضائد على تفاوت فيما بينها، فاإنها 

مثلت اجنازا متميزا يف جتربة ال�ضياب 
ال�ضعرية، ولكنها فيما يت�ضل بداللة 

االأغالل مل تكن ت�ضري اإال اإىل ملمح من 
مالمح هذه الداللة،وهو الفقر، وان كانت 
عنا�ضر بنائها جت�ضد بحدة �ضورة لواقع 

مظلم وتر�ضح اأ�ضى ثقيال �ضببه الفقر 
الذي يوؤلف البوؤرة ال�ضوداء التي تنطلق 

منها خيوط الق�ضيدة لتن�ضر �ضوادها على 
اللغة، وف�ضائها فيبدو خانقا.

فالباحث اختار ملتابعة)دالالت الوطن 
العام( على ق�ضيدة )ح�ضناء الكوخ( 

لداللة )االأغالل( و )حفار القبور( لداللة 
)الثورة(، و)اأن�ضودة املطر( لداللة )املثال( 

وقد تو�ضل يف حتليله لق�ضيدة )ح�ضناء 
الكوخ ( باأنها ق�ضيدة توحي باملعاناة يف 
حياة االإن�ضان )الفتاة( والقهر الذي يرزح 

حتت ظله الوطن )الريف( يجعل الق�ضيدة 
معربة عن داللة )االأغالل( وان هذه 

الداللة �ضيا�ضية ولي�ضت �ضعرية بالنظر 
اإىل الق�ضيدة كاملة، وان ر�ضحت بع�س 

مقاطعها دالالت �ضعرية جزئية توحي 
بواقع مكبل .

اأما ق�ضيدة )حفار القبور( فقد بني الباحث 
باأنها ق�ضيدة حتقق متيزها الداليل يف 

فرادة مو�ضوعها، مب�ضتواه الواقعي، فان 
رمزيتها تنبعث من طبيعة املو�ضوع نف�ضه، 

اإذ ال ميكن ت�ضور اأن يكون )حفار القبور( 
اإن�ضانا يحتمله الواقع ب�ضورته تلك، ومن 

هنا جترب الق�ضيدة قارئها على ا�ضتغوارها 

للك�ضف عن بعد اآخر لهذه ال�ضخ�ضية، 
ولعاملها )املقربة(، وقبول الق�ضيدة لهذا 

التف�ضري الرمزي يعد جناحا يف م�ضتوى 
البناء الفني.

كما اأن قراءتنا املقطع االأول توؤكد االلتحام 
الع�ضوي بني ال�ضورة واالإيقاع، وحركة 

الزمن التي تركز ح�ضور املوت يف لغة 
الق�ضيدة ،لترت�ضح الداللة التي تن�ضجم مع 
�ضيطرة املوت ال�ضيا�ضي، واختناق احلياة 

يف واقع الق�ضيدة.
ويف ق�ضيدة )اأن�ضودة املطر( يقف د. كرمي 

امل�ضعودي على معجم الق�ضيدة وطغيان 
البعد الرومان�ضي، وان كانت مفرداتها 
تنتمي اإىل املعجم التقليدي )حمراء اأو 
�ضفراء من اأجنة الزهر(، والذي يبني 

�ضورة ملونة نواتها كلمة )اأجنة (، 
فال�ضورة ال�ضلبية للوطن على الرغم مما 

فيها من ق�ضوة اأو ظلم فاإنها حتمل يف 
اأح�ضائها بذرة التغيري )الثورة( التي ما 

تزال هاج�ضا يف �ضورة جنني يختبئ يف 
قطرات املطر. فا�ضد �ضور الياأ�س حتمل يف 
ثناياها بذور االأمل، اإذ �ضيوؤول الواقع اإىل 
م�ضتقبل ملئ باخلري والنماء باملطر الرامز 

للثورة .
ويف الف�ضل الثاين املعنون بـ)بناء دالالت 

وطن الذات( تناول الباحث ق�ضائد املرحلة 
االأخرية من اإبداع ال�ضياب، وهي مرحلة 

الغربة التي متيزت ق�ضائدها )بالغنائية( 
والهموم )العاطفية( حيث نحت منحى 

رومان�ضيا قوامه التعبري.
واأ�ضار اإىل اأن �ضعر هذه املرحلة كان 

اقل جودة وابتكارا، اأو تركيزا وجراأة 
من م�ضتوى ق�ضائد ديوانه )اأن�ضودة 

املطر(، فقد عاد البناء اإىل التفكك واأ�ضبح 
اال�ضتخدام االأ�ضطوري غري ناجح، 

وم�ضّوها، وجمرد اإظهار للمعرفة.
وبني اأهم الظواهر الفنية البارزة يف �ضعر 

الغربة امليل اإىل املبا�ضرة، واخلطابية 
اإىل درجة تقربه اأحيانا من النرث، وان 

من معامل نزوع هذا ال�ضعر اإىل املبا�ضرة 
واخلطابية كرثة النداء وفعل االأمر اإذ ال 

تكاد ق�ضيدة تخلو منها، حيث نتلم�س ذلك 
يف ق�ضيدة )خذيني(وق�ضيدة )و�ضية من 

حمت�ضر( بو�ضوح :
يا �ضمت يا �ضمت املقابر يف �ضوارعها 

احلزينة 
فيا الق النهار 

كما جلاأ ال�ضاعر اإىل اال�ضتفهام الإ�ضاعة جو 
من اخلطابية على �ضعره وقد ر�ضد الباحث 

دالالت الوطن يف �ضعر هذه املرحلة، 
فوجدها تنح�ضر بالعراق– الطفولة، 
والعراق – املنزل، والعراق – القرب 

وتتلون مبا كان دافعا لتحوالت �ضورة 
الوطن يف روؤية ال�ضاعر، كالفقر، واملر�س، 

واالإح�ضا�س باملوت، وتك�ضف )املفردات( 
عن حدود هذه الروؤية اإذ تنح�ضر بالبحث 

عن )مكان( ال�ضاعر، و)زمانه( و)اأهله( وما 
يت�ضل به من ذكريات.

كما قام بتحليل بناء الق�ضائد التي متثل 
دالالت وطن الذات، وهي )غريب على 

اخلليج( لداللة )الطفولة(، و )اإقبال 
والليل( لداللة )املنزل( و)جيكور اأمي( 

لداللة )القرب(.
وقدم يف خامتة الكتاب نتائج تو�ضالته 

والك�ضف عن منهجه التحليلي يف اأداء هذا 
البحث واأهميته وتقدمي قراءة نا�ضجة 

ل�ضورة الوطن يف �ضعر ال�ضياب وحياته 
املليئة باملواجع واملاآ�ضي.

يذكر اأن هذا الكتاب �ضادر عن دار �ضفحات 
للدرا�ضات والن�ضر يف دم�ضق، ويقع يف 

)215( �ضفحة من القطع الكبري.

موقف ال�ساعر من الوطن هو الذي يحدد داللة الوطن يف وعيه

الوطن في شعر السياب للدكتور كريم مهدي المسعودي

مل يكن ال�سياب ا�سما طارئا على 
الدر�س االأكادميي، فقد ن�سرت اإحدى 

الدوريات العربية ببلوغرافيا عن 
جمموع االطاريح التي كتبت عن �سعره 
خالل الثمانينيات من القرن املا�سي يف 

اأوروبا حيث اأ�سارت  اإىل بلوغها اأكثـر 
من ثالثني اأطروحة اآنذاك، ناهيك عن 

اجلامعات االأخرى يف الوطن العربي، 
ومن هنا فان اأي باحث يقف اأمام هذا 

ال�ساعر مبهورا ومتحريا، فالكثري مما 
جاء يف منجزه االإبداعي قد مت بحثه، 

واألف يف نتاجه و�سريته الذاتية العديد 
من الكتب، حيث يبدو االختيار �سعبا 

اأمام اأي دار�س تدفعه الرغبة اإىل تقدمي 
ال�سيء اجلديد عن هذا ال�ساعر. ويف 

تقديري فاإن مو�سوعة الوطن لكثـرتها 
يف االأدبيات ال�سيا�سية جتعل العديد 

من الباحثني يتهيبون الولوج اإىل هذا 
املو�سوع الرتباطه باملفهوم ال�سيا�سي اأو 

االأيدلوجي للوطن.

عر�س: عبد االأمري خليل

يف الباب االأول – الف�سل 
االأول املعنون بـ )دالالت 

الوطن العام( تناول الباحث 
حمددات دالالت الوطن 

العام يف �سعر ال�سياب وهي 
:1. داللة االأغالل 2. داللة 

)الثورة – الت�سحية (  3. 
داللة املثال. 

فالوطن – االأغالل: يتحدد 
انطالقا من واقع الوطن 

الذي يعي�سه ال�سياب باأبعاده 
ال�سيا�سية، واالقت�سادية، 
واالجتماعية وتت�سكل يف 

وعيه مقرتنة بخطوط 
املاأ�ساة التي خلقتها ظروف 

الوطن، وطبيعة احلكم 
وتعدد )االأغالل( بتعدد 

م�ستويات املاأ�ساة  م�سريا يف 
ذلك اإىل ق�سيدتي ال�سياب 

التى تظهر جوانب هذه 
املاأ�ساة منذ بواكري حياته.
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اصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لالعالم والثقافة والفنون

موضوع هذا الكتاب- فلسفة الحب في 
تطورها التاريخي. وهو يبحث في نشوء 

التصورات األولى عن الحب وطبيعته ومعناه 
في سياق الفكر الفلسفي األوروبي، بدءًا 

بالفكر اإلغريقي وانتهاء بالثقافة األوروبية 
المعاصرة، وتأثيرات هذه التصورات على 
األخالق، والفلسفة وعلم الجمال، واألدب 

والشعر والفن.
إن فلسفة الحب هي علم قديم، والحب 
موضوع خالد، كان دوما موضع اهتمام 

اإلنسان. انه مسألة فلسفية مهمة ومعقدة، 
مثلها مثل معنى الحياة، والموت والخلود. 
والحب وثيق الصلة باألخالق وعلم الجمال 
وعلم النفس، فالحب من أسمى العواطف 
اإلنسانية وأقواها واشملها. وقد أدركت 

الفلسفة األوروبية الصلة الوثيقة التي تربط 
بين الحب والمعرفة، وعلى أساس هذه 

الصلة ولدت نظرية اإليروس األفالطوني، 
حيث ينظر الى الحب كطريق الى “المعرفة 
اإليروسية”، كعروج إلى الحقيقة، إلى قيم 

الوجود اإلنساني الشمولية.
ويتناول الكتاب مفهوم الحب عند كبار 

المفكرين والفالسفة والفنانين بدءًا بأفالطون 
وانتهاء بالفالسفة والمفكرين األوروبيين 

المعاصرين.
إن فلسفة الحب جزء ال يتجزأ من حياة أوروبا 
الروحية والثقافية، وان االطالع على مراحل 

تطور الحب وأفكاره الرئيسة، ورموزه 
وصوره، واألعمال الفلسفية الفنية واألدبية 

المكرسة لموضوع الحب يسمح بفهم أعمق 
لخصائص هذه الثقافة وخصوصيتها.


