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

وق����د داأب����ت موؤ�ص�ص����ة املدى عل����ى طبع 
اجلدي����دة  الق����راءات  ذات  الدرا�ص����ات 
لرتاثن����ا انطالق����ا م����ن اميانه����ا  باأهمية 
ال����رتاث واعتب����ار الثقاف����ة وح����دة كلية 
متكاملة وعملية م�صتمرة ومت�صلة عرب 
الع�ص����ور، رغ����م م����ا يحدث عل����ى بع�س 
مظاهره����ا م����ن تغي����ري واخت����الف وم����ا 
ي�صتجد عليها من اإ�صافات وا�صتعارات 

من ثقافات اخرى تزيد  ثقافتنا ثراًء.
   والكت����اب ال����ذي بن ايدين����ا واحد من 
تلك الكت����ب التي تولت دار املدى طبعها 
ل�صخ�صي����ات تراثية بق����راءات ة جديدة 
اأال وه����و امل����وؤرخ والفيل�ص����وف والعامل 
الريح����ان  اأب����و  والفلك����ي  الريا�ص����ي 

البريوين. 
  و حتت عنوان )حياة البريوين( يلقي  
االأ�صتاذ حممد عبد احلميد احلمد ال�صوء 
على حياة هذا الع����امل اجلليل من خالل 
درا�ص����ة موؤلفات����ه الفلكي����ة واجلغرافية 
والفل�صفية ومنهجه يف كتابة التاريخ.

موؤكدا بان الغالب على عقلية البريوين 
كان طاب����ع العل����م الريا�ص����ي الفل�صف����ي 
وه����و اأقرب اىل اأبيق����ور من بطليمو�س 
ومل ميار�����س العم����ل ال�صيا�صي بخالف 
ابن �صين����ا وانه متاأثر ب�ص����رية اأبي بكر 
ال����رازي  وهذا م����ا �صيج����ده القارئ يف 

ف�صول الكتاب ال�صتة: 
         الف�ص����ل االأول م����ن الكت����اب يتناول 
فيه حياته واهم اأحداث ع�صره فيطلعنا 
عل����ى تاريخ الدول����ة الغزنوية والعالقة 
ب����ن البريوين  وبن ال�صلطان حممود، 
ومن ثم خليفته ال�صلطان م�صعود. وقبل 

ان ينتق����ل اىل الف�صل الثاين من الكتاب 
يق����دم لن����ا فهر�ص����ا بالكت����ب الت����ي الفه����ا 
البريوين  فيبن كي����ف وقف البريوين 
من����ذ نعومة اظف����اره عل����ى درا�صة كتب 
م����ن �صبق����ه م����ن العلم����اء مث����ل الفزاري 
اخلوارزم����ي  ط����ارق  ب����ن  ويعق����وب 
والكندي واأبو مع�صر واجليهاين وكان 
ال ي����رتك يوما من غري ان يق����راأ ويدون 
مالحظاته،وكت����ب ما ال يق����ل عن خم�صة 
ع�ص����ر كتاب����ا ور�صال����ة يف مو�صوع����ات 
كث����رية مث����ل: - )القان����ون امل�صع����ودي(

ال����ذي جند فيه اه����م اجنازات����ه يف علم 
الفل����ك  و)االآث����ار الباقي����ة ع����ن الق����رون 
اخلالية( و)حتقيق م����ا للهند من مقولة 
مقبول����ة يف العق����ل اأو مرذولة(ومتك����ن 
م����ن قيا�����س وحتدي����د خط����وط الط����ول 
والعر�س واإيج����اد ابعاد الكعبة ومتكن 
ريا�صي����ة  قوان����ن  و�ص����ع  م����ن  اي�ص����ا ً
كقانون اال�صتكم����ال اأو افناء الفرق قبل 
ان يكت�صف����ه نيوتن وه����ذا ما يبحثه يف 

الف�صل الثاين من الكتاب. 
يف الف�ص����ل الثالث )الب����ريوين املنجم( 
يعر�س لنا مبادئ عل����م التنجيم كحرفة 
قدمية جلاأ اليه����ا امللوك والعامة لتدبري 
واالجتماعي����ة  ال�صيا�صي����ة  اموره����م 
متو�ص����اًل اىل راأي مفاده بان البريوين 
كان موؤمن����ا بعل����م االأح����كام ويقي����م علم 
التنجي����م ال العرافة، مفن����دا اآراء بع�س 
الباحث����ن ممن نفوا اميان����ه بالتنجيم.

مبين����ا كيف ان����ه لتبحره يف عل����م الفلك 
طرح العديد من الفر�صيات حول ماهية 

.   ال�صنة وال�صهر واليوم عند االأ

   وعندم����ا اق����دم الب����ريوين على كتابة 
التاريخ و�صع لنف�ص����ه منهجا علميا ال 
يقوم عل����ى �صرد االأحداث والنقل على 
من �صبقه من املوؤرخن بل جتاوزهم 
بالتحلي����ل والتمحي�����س فبح����ث ع����ن 

االأ�صب����اب وتتب����ع النتائ����ج بعي����دا ع����ن 
التع�ص����ب واملذهبية.فتحت عنوان ابو 
الريحان املوؤرخ الثقة يبحث يف الف�صل 
الرابع منهج البريوين التاريخي مبينا 
كي����ف ا�صتف����اد م����ن منهجه اب����ن خلدون 
عن����د كتابة مقدمت����ه. ويف ه����ذا الف�صل 
يطلعنا البريوين عل����ى املانوية وق�صة 
ا�صح����اب الكه����ف والطوف����ان وف����ق م����ا 
جاءت يف الت����وراة واالإجنيل مو�صحًا 
اختالفه����م عم����ا ج����اء يف الق����راآن. ومن 
الروايات التي تثبت منهجية البريوين 
يف تدوي����ن احل����وادث وع����دم انحيازه 
اىل ه����ذه الفئة اأو تل����ك ما ذكره عن يوم 

عا�صوراء.
   الف�ص����ل اخلام�����س م����ن الكت����اب ج����اء 
بعن����وان ) اأب����و الريح����ان اجلغ����رايف( 
يف  الب����ريوين  اأعم����ال  في����ه  يعر�����س 
اجلغرافي����ة الب�صرية الو�صفية وخا�صة 
كتاب����ه حتدي����د نهاي����ات االأماك����ن ال����ذي 
و�صع����ه يف ب����الط حمم����ود الغزن����وي، 
وحت����ت ظ����روف �صعبة.فيو�ص����ح كيف 
�صرح الب����ريوين اأثر الو�صط اجلغرايف 
الت����ي  ال�ص����روح  تل����ك  االإن�ص����ان،  عل����ى 
و�صعت����ه يف �صف عباق����رة زمانه. ويف 
هذا ال�صياق يلقي ال�صوء على اعماله يف 
اجلغرافية الفلكية ليختم الف�صل بتتبع 
تاريخ �صناعة اخلرائط يف احل�صارات 

القدمي����ة 
يف بالد الرافدين وم�صر 

حت����ى ع�صر الب����ريوين مبين����ا االأهداف 
العام����ة ل�صن����ع اخلرائط  الت����ي حددها 
الب����ريوين واالأ�صا�����س وامل�ص����در الت����ي 

اعتمدها واأولها كتاب بطليمو�س. 
 الف�صل االأخري من الكتاب ) الفل�صفة عند 
البريوين( تن����اول فيه ماهي����ة الفل�صفة 
واأق�صامه����ا الثالث����ة: العل����م االإلهي"م����ا 
وراء الطبيعة"وفي����ه عر�����س البريوين 
م����ن منطل����ق فل�صف����ي �صف����ات اخلال����ق 
واختالف����ه  والنف�����س.  للع����امل  وخلق����ه 
ع����ن ابن �صين����ا فالذي ق����ال"كل موجود 
ممك����ن  واأم����ا  الوج����ود،  واج����ب  فه����و 
الوج����ود، وال ثال����ث لهذي����ن ال�صرب����ن 
من الوج����ود ومل����ا كان املمك����ن الوجود 
ال ب����د ان تتق����دم علي����ه عل����ة تخرجه اىل 
الوجود"وم����ن ث����م عر�����س فل�صفته عن 
الطبيعة وعن ال�صورة واملكان وحركة 
االأر�س والزم����ان، فالطبيعة  هي العامل 
املحيط بنا وهي موجودة خارج وعينا 
وم�صتقل����ة عن����ه وهي غ����ري متناهية يف 
الزمان واملكان وهك����ذا مي�صي االأ�صتاذ 
حمم����د عب����د احلمي����د يف �ص����رح فل�صفة 
الطبيع����ة عند البريوين  مو�صحا اوجه 
اخلالف م����ع اأر�صطو و اب����ن �صينا ويف 
الق�ص����م الثالث عر�س فل�صفته يف املنهج 

لتاريخي  ا
ء  لق�ص����ا ا و

والق����در والق����وة التي حت����رك  التاريخ 
والب�صر فيبن كيف طالب البريوين ان 
يبعد الب�صر عن عقولهم جميع العوامل 
التي توؤدي بنا اىل الزلل وذلك بالتحرر 
م����ن التقالي����د الت����ي تعمين����ا ع����ن روؤية 
احلقيقة التاريخية، وان نكبت رغباتنا 
 ودوافعنا ال�صخ�صي����ة وان اخبار اال
العب����ث والف�ص����اد  ق����د دخله����ا  ال�صالف����ة 
مم����ا يتوج����ب حتكيم العق����ل ورف�س ما 
يناق�ص����ه الأن طبائ����ع االأ�صي����اء جت����ري 
عل����ى �ص���� معلوم����ة ويف ه����ذا ال�ص����دد 
يبحث االأ�صتاذ حممد عبد احلميد ثالث 
كتب م����ن كتبه التاريخي����ة )كتاب االآثار 
الباقية، كتاب حتدي����د نهايات االأملكن، 
وكت����اب يف حتقيق ما للهن����د من مقولة 
يف العق����ل مقبول����ة اأو مرذول����ة( مبين����ا 

ا�صلوبه يف كتابة كل منهم. 
 م����ن ق����راءة ه����ذا الكتاب ميكنن����ا القول 
ب����اأن املوؤلف قدم ق����راءة جديدة لكتابات 
قدمية و�صخ�صية تع����د �صريته واأفكاره 
ب����ه  لتفخ����ر  اجن����از  اأعظ����م  ومنهج����ه 
وان  االإ�صالمي����ة  العربي����ة  احل�ص����ارة 
مكتباتن����ا العلمية بحاجة  اىل مثل هذه 

الدرا�صات .                                       

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

حي��اة البيرون��ي 

تاأليف: حممد عبد �حلميد �حلمد

�لنا�ضر: د�ر �ملدى – �لطبعة �لأوىل –    �س

قر�ءة: فريدة �لأن�ضاري

  نتيج��ة لروفنا �لثقافية �لتي منر بها يف �ملرحلة �حلالية ونتيجة للخطر 

�لثق��ايف �لز�ح��ف علين��ا من �خل��ار، �ختلفت وجه��ات ن��ر �ملثقفني حول 

�أهمية �لر� يف حياتنا �لثقافية و�لفكرية. فالبع�س منهم يرى باأنه ي�ضكل 

عبئ��ا ثقياًل يقف يف وجه �لتيار�ت �لفكرية �حلديثة وما ي�ضمى  باحلد�ثة، 

و�لبع�س �لآخر يجد فيه ج��زء�ً ��ضا�ضيا يف تكويننا �لثقايف و�لفكري، ولي�س 

هنا م��ا يدعو �ىل �لنقطاع عن جذورنا، و�أن در��ضته ت�ضاعد على تطوير 

و�قعنا �لثقايف وربطه باحلركات.
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زورب���ا اليون���اين ه���ي رواي���ة للكات���ب نيكو����س 
كازانتزاكي����س. ت���دور اأحداثته���ا ع���ن ق�ص���ة رجل 
مثق���ف، ا�صم���ه با�صي���ل، غ���ارق يف الكت���ب يلتق���ي 
م�صادف���ة برجل اأمّي مدر�صته الوحيدة هي احلياة 
وجتارب���ه فيه���ا. �ص���رعان م���ا تن�ص���اأ �ص���داقة ب���ن 
الرجل���ن ويتعل���م فيه���ا املثقف با�ص���يل الذي ورث 
م���اال من اأبي���ه الكثري م���ن زوربا ع���ن احلياة وعن 
حبها وفن عي�ص���ها. اأنتجت هوليوود فيلما �صهريا 
اأي�ص���ا مقت�صبا م���ن الرواية يحمل نف����س العنوان 
وق���ام ببطولته املمثل"اأنتوين كوين وحقق الفيلم 

�صهرة كبرية.
زوربا ه���ي �صخ�صي���ة حقيقية قابله���ا نيكو�س يف 
اإح���دى ا�صف���اره، وقد اعجب ب���ه اعجاب���ا �صديدا، 
فكت���ب رواي���ة با�صم���ه. امللف���ت يف رواي���ة زوربا، 
هو ق���درة نيكو����س على و�ص���ف �صخ�صي���ة زوربا 
���ل وعميق، حت���ى انك ت�صعر  ب�ص���كل مطّول ومف�صّ
لوهل���ة اأن زورب���ا ه���و ال�صخ����س االأعظ���م يف هذا 
الكون. املمي���ز يف زوربا هو انه يحب احلياة بكل 
اأ�صكاله���ا، ال يذك���ر احل���زن، ب���ل يذكر الف���رح دائما 
يف حلظات حزن���ه ال�صديد، اأو �صعادت���ه ال�صديدة، 
يرق�س رق�صته امل�صهور، )رق�صة زوربا(.. يف تلك 
الرق�صة، يقف���ز اإىل االأعلى الأمت���ار وي�صتغل كل ما 

هو حوله من ب�صر اأو من اأدوات وجمادات.

يروي �صخ�صي���ة زوربا، �صخ�س لقب���ه "الرئي�س" 
وهو �صخ����س يوناين يرغ���ب يف ا�صتثمار اأمواله 
يف م�ص���روع م���ا، فيقنع���ه زورب���ا باأن���ه ي�صتطي���ع 
ا�صتثم���ار اأمواله يف منجم للفحم، ولكن حماوالت 
زورب���ا ل�صناع���ة م�صع���د ينق���ل الفح���م م���ن مكان 
ملكان، تب���وء بالف�صل، ولكن زورب���ا املفعم باحلياة 
املدين���ة،  م���ن  الأدوات  زورب���ا  يحت���اج  يياأ����س  ال 
فياأخ���ذ كل اأموال"الرئي�س"ويذه���ب اإىل املدين���ة، 
في�صع���ر بالتع���ب، يدخل اإحدى احلان���ات، فتقرتب 
بانتقا����س  فت�صع���ره  منه"غانية"فريف�صه���ا، 
الرجول���ة، ولك���ن زورب���ا املفهم بالرجول���ة ال يقبل 
ه���ذا الت�صرف، وي�صرف كل امواله عليها، ويكتب 
ر�صالة اإىل"الرئي�س"اأنه"دافع عن كل الرجولة يف 

العامل".

بالكت���ب،  يع���رتف  ال  اأّم���ي  �صخ����س  زورب���ا 
وباملقابل"الرئي�س"�صديقه �صخ�س مليء بالكتب، 
ولطاملا �صخ���ر زوربا من تلك الكت���ب، يقول: كتبك 
تل���ك اأب�ص���ق عليه���ا، فلي����س كل م���ا ه���و موج���ود، 

موجود يف كتبك.

نقل املخرج اليوناين ماي���كل كاكوياني�س الرواية 
يف �صتيني���ات القرن املا�صي اإىل فيل���م هوليودي، 
وق���ام ببطولت���ه اأنتوين كوي���ن، واإيري���ن بابا�س، 
واآالن بيت����س. فيم���ا اأعد ل���ه املو�صيق���ى املو�صيقار 
اليون���اين ميكي�س ثيودوراكي�س، الذي األف - عام 
مت  زورب���ا"،  1988-"باليه"بعنوان"اإلك�صي����س 

تقدميه يف املرة االأوىل بفريونا االإيطالية.

وزورب���ا ا�صب���ح فلك���ور يونان���ى اأعت���رب م���ن اأهم 
العالمات الفنية للرق�س والغناء اليونانى.

تعتم���د رق�ص���ة الزورب���ا عل���ى مو�صيق���ى الزوربا 
التي اأبدعه���ا املولف املو�صيق���ى اليونانى ميكي�س 
ثيودوراكي����س لكى تك���ون املو�صيق���ى امل�صتخدمة 
يف فيل���م زوربا اليونانى ع���ام 1960 واملبنى على 
الرواي���ة التي حتم���ل ا�صمه والتي كتبه���ا نيكو�س 
كازانتزاكي����س. بع���د جناح الفيلم الق���ت مو�صيقى 
الزورب���ا �صعيب���ة هائل���ة يف اليون���ان و�صرعان ما 
اأ�صبح���ت اأح���د مع���امل املو�صيق���ى اليوناني���ة وقد 
ا�صتخدم���ت يف ع���دة م�صل�ص���الت واف���الم اجنبي���ة 
بع�صه���ا غ���ري يونانى ولع���ل كان اأهمه���ا ا�صتخدام 
املو�صيق���ى يف اإح���دى حلقات امل�صل�ص���ل االمريكى 

prison break

تودى الرق�صة بوج���ود الراق�صن يف �صف واحد 
بينه���م م�صاف���ات معين���ة حت���دد مب���د كل راق����س 
ذراع���ه وو�صعها عل���ى كتف الراق����س املجاور له. 
ام���ا حركة االرج���ل فتكون تبادلي���ة بحيث تتحرك 
االرج���ل لتو�صع الق���دم الي�صرى ام���ام اليمنى مع 
التب���ادل اأي ان تو�صع بعدها الرج���ل اليمنى امام 
الي�ص���رى ويف اأثناء ذلك يتحرك ال�صف باكمله اإىل 
الي�ص���ار واليم���ن وب�صرعات خمتلف���ة على ح�صب 
االيق���اع اخلا����س مبو�صيق���ى الزورب���ا وقد يرتك 

اأحد الراق�صن اأو بع�صه���م ال�صف ليودى عدد من 
احلركات اال�صتعرا�صي���ة الراق�صة خارجه قبل اأن 

يعود لل�صف مرة اأخرى.

يون���اين،  فيل�ص���وف  و  كات���ب  وكازانتزاكي����س 
ا�صته���ر بهذه الرواي���ة التي تعترب اأعظ���م ما اأبدع، 
ا�صتهر عاملي���ا بعد ع���ام 1964.. و جتددت �صهرته 
االأخ���ر  فيلم"االإغ���واء  اأنت���ج  حي���ث   1988 ع���ام 
ه���و  و  �صكور�صي�ص���ي  مارت���ن  للم�صيح"للمخ���رج 

ماأخوذ عن رواية لكازنتزاكي�س اأي�صا.
كت���ب كازانتزاكي����س االأودي�صة يف ملحم���ة موؤَلّفة 
م���ن 33333 بيًت���ا. وق���د بداأه���ا من حي���ث انتهت 
اأودي�ص���ة هومريو����س. وق���د اعُت���رِبَ ه���ذا العم���ُل 
ثورًة يف جمال املف���ردات اللغوية واالأ�صلوب، كما 
اأظهر مدى عم���ق معرفة كازنتزاكي����س بعلم االآثار 
واالأنرثوبولوجي���ا. كم���ا كتب وترج���م العديد من 

االأعمال االأدبية الهامة،

كتب الى الشاشه

زورب���ا اليونان���ي

�إع�������د�د/ ع����الء �مل��ف��رج��ي
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وبعد اأن ت�صرد علينا ق�صتها  يف وترها الهارب 
كاأمراأة من زم���ن الت�صدي ال�صتبداد ال�صلطات 
وحت���اول بكل عن���اد اأن تتمرد عل���ى ما دجنت 
علي���ه، لكنها تف�صل يف اجتياز احلدود اإذ يقف 
ا�صمها املمنوع من ال�صفر حاجزًا دونها ودون 
انطالقته���ا اإىل ع���امل احلري���ة فتقف���ل راجع���ة 
تل���وذ بخيبتها بع���د اأن ا�صت�صلم���ت الأمر املنع 
وت�صتعي���د يف وترها ال�ص���ري ذكريات طفولة 
ال زال���ت رائح���ة غرفها تزكم اأنفه���ا على الرغم 
م���ن اأنه���ا �صارف���ت عل���ى االأربع���ن اإذ اأن تعمد 
ك�صر امل�صباح م���ن اأحد �صاكني املنزل اأعاد لها 
ذكري���ات تلك االأ�ص���رة الت���ي كان االأب ميار�س 
فيه���ا اجلن����س م���ع اأوالده وال يق���رب زوجتيه 
بعد اأن اأجنبت كل منهما ثالثة اأوالد... اأولئك 
الذي���ن اأ�صبحوا مثلين حينما كربوا ردًا على 

اأبيهم..
وتطالعن���ا يف الوت���ر ال�صوم���ري..... ق�ص���ة 
�صديقته���ا �صومر الت���ي تاأتيها باكي���ة وتطلب 
منها اأن ت�صجل ق�صتها كاملة.... وهي العازفة 
املوهوبة املعجونة باملو�صيقى ال�صرقية لكنها 
عجزت عن اإي�صال �صوتها عرب اأوتارها فظلت 
تعزف على اأوت���ار قلبها ال على العود..  حيث 
الع���امل يفتح اأبواب���ه لل�صباب برحاب���ة اأما يف 
عم���ر يق���رب االأربع���ن وام���راأة م���ع اأحلانه���ا 
املهاجرة وطفلة �صغرية ال تعرف اأحدًا �صواها 

فالفر�س تت�صاءل اأمامها. 
وتاأخ���ذ ق�ص���ة �صوم���ر اأغلب ف�ص���ول اأو اأوتار 
ق�ص�س بلقي�س رمبا الأنها متثل حقيقة االأنثى 
الت���ي ارت�ص���ت اأن تتقم����س دور ال�صحية يف 
عامل ي�صفح كينونتها حتت جربوت رجل غري 
اآبه اإال بعامله اخلا�س وحتقيق ملذاته، ورمبا 
لنهايته���ا املفجع���ة  فن�صيح معه���ا يف حمطات 
ق�ص���ة ع�صقها الغريبة عل���ى جمتمع اعتاد على 
اأن يدج���ن االأنث���ى وفق �ص���روط ال حتيد عنها 

واإال كتب على جبينها خارجة عن الطوق... 
ويف الوت���ر العا�صق تعرتف �صومر اأن روحها 
العط�ص���ى �صتظ���ل كما هي وتظ���ل ت�صيح عمن 
ال�ص���وت  ويظ���ل  مبو�صيقاه���ا..  يحاوره���ا 
ال�صرقي يطارده���ا حاملة ب�صاع���ة ال�صفر التي 
كلم���ا اقرتبت يطراأ ما يوؤجله���ا.. حمتالة على 

مرور ال�صنوات حماول���ة االحتفاظ ب�صبابها. 
ولتب���داأ م���ن جدي���د وحت���اول يف غربته���ا اأن 
تتجرد م���ن احلب ال���ذي اجتاحه���ا كالعا�صفة 
لت�صتعي���د حريتها مع رجل اخت���ار اأن يجعلها 
مع�صوق���ة �صرية وتختار اأن تك���ون اأ�صريته ال 
اأن يك���ون اأ�صري فتنتها امللفت���ة الأنظار الرجال 
ال���ذي يحتف���ظ لنف�صه بعق���د قرانهم���ا ال�صري 
متحججًا بظروفه وزواجه امل�صتقر واأ�صرته. 
ل���ذا تقول عنه يف الوتر املهاج���ر، لقد كان هو 
�صبيهي، راأي���ت فيه لوين ول�صاين الذي ابتعد 
منذ الهجرات االأوىل حتى ولد يف قارة اأخرى 
مليئة باحلياة... فكان بيننا حبل روحي قوي 
يربطن���ا لي�صعر اأحدنا مبا ي�صي���ب االآخر ولو 
ع���ن بعد بعدما كن���ت اأراه بيني وبن روحي، 
بين���ي وبن اأنفا�صي وكان ال�صعرة التي تربط 
ج�ص���دي بروح���ي اإن قطعت �صاأم���وت، فنحن 
فيم���ا قبل االأع���وام التقين���ا، ما قب���ل االأوجاع 
ب���اآالف ال�صن���ن، م���ا قب���ل االأدي���ان والعق���ود 

والقيود. 
ويف الوت���ر احلزي���ن تق���ول، اأن احلب هو من 
كان مينحها ال�صح���ر واجلمال وت�صتعل بحبه 
ع���ن كل ما �صممت عليه. ليعو�صها عن حرمان 
عا�صت���ه يف طفولة ت�صتعي���د ذكرياتها يف وتر 
الطفول���ة فتتذكر التقالي���د التي كانت حتتم اأال 

ي�ص���ار اإىل جم���ال الفت���اة كي ال تعت���ز بنف�صها 
ويتي���ح له���ا غرورها فع���ل م���ا ال ي�صتحب، بل 
كان���ت اأمه���ا ت�صمعه���ا ال���كالم القا�ص���ي فكانت 
بدوره���ا ته���رب اإىل ال�صط���ح حي���ث النج���وم 
وال�صم���اء الوا�صعة فتجد هناك عاملها اخلا�س 
وال تهبط اإال مع امل�صاء جمربة اإىل عامل الواقع 

بوطاأته الثقيلة وغري املفهومة لها. 
وتتذك���ر برع���ب ق�صة )ذك���رى( املعلم���ة التي 
طلق���ت يف اأول يوم زفافه���ا من دون اأن ت�صمح 
لزوجه���ا اأن مي�صه���ا وال�صائع���ات الت���ي قيلت 
والل���وم الذي وج���ه للمراأة كما ه���و معتاد من 
دون اأن يع���رف اأحد ال�صب���ب احلقيقي للق�صة 
وق�ص���ة الفتاة نوري���ة التي كان���ت طالبة معها 
اإىل  املط���اف  به���ا  انته���ى  الت���ي  ال�ص���ف  يف 
الذب���ح بع���د اأن اأغواها اأح���د املوظفن فانتهك 
عر�صه���ا فدفع���ت ه���ي الثم���ن، حياته���ا بينم���ا 
ا�صتم���ر هو طليقًا.. كل ه���ذه الذكريات اأرقتها 
ليله���ا طوياًل. فتتذك���ر ح���وادث الطفولة التي 
ا�صطرتها للتنازل كث���ريًا فت�صردها يف وترها 
املرجتف...وكي���ف اختب���اأت م���ع اأب���ن خالتها 
حتت ال�صعف ف�صاهدها اأخوها و�صار يبتزها 
للح�ص���ول على اأ�صيائه���ا.. وتعر�صها لل�صرب 
املربح من اأمه���ا التي هوت عليها بعد اأن قالت 
لها اجلارة كيف ت�صمحون لفتاة مثلها باللعب 

مع االأوالد. 
وهكذا �صار من الال�صيء �صر تخافه وظل هذا 
احل�ص���ار يرافقه���ا على مدى �صن���وات حياتها 
تبثه عرب رفيقته���ا املو�صيقى التي علموها لها 
�صغ���رية وحرموه���ا منها كب���رية فغر�صت يف 
روحها واأ�صبحت اإدمانًا ال ت�صتطيع اخلال�س 

منه.
ويف الوت���ر املك�صور نراها ت�صك���ت عن الظلم 
يف عامل اأورب���ي للمراأة حق مثل حق الطفولة 
وحق���وق الرج���ل لكنه���ا تظ���ل ك�ص���رية مت�صح 
دموعه���ا ببوحها وكاأن حبيبه���ا يجل�س اأمامها 

وحتدثه وهو الغائب.
وتت�صاءل هل علمتنا تربيتنا ال�صرقية اأن نحب 
دور البط���ل امل�صح���ي لرنت���اح؟ ومل���اذا يكون 
ن�صيب الفقراء الطيب���ن دائمًا هو الت�صحية؟ 
رمبا اأنهم ال ميلكون �صوى اأرواحهم وقلوبهم 

في�صحون بها. 
ال���دفء ال  فق���رية الجئ���ة... تطل���ب  �صتبق���ى 
تبحث ع���ن اأ�صري بل تبحث عمن ياأ�صر روحها 

ال�صابحة بف�صاءاٍت ال حتد، مرددة بغ�صة...
"اأن حمب���ة الع�ص���ق ال�صحيح ال فن���اء لها اإال 

باملوت"
  �أبن حزم 

وت�صتذك���ر يف الوت���ر الرن���ان اأرج���اء البي���ت 

القدمي وال�صوت ال�ص���ادح الأبيها وهو يدندن 
مبو�صيق���اه، وكي���ف كان ي�صجعه���ا فرنى هنا 
ال�ص���راع بن احل�ص���ارة والتخلف يتجلى يف 
املو�صيقى مظهرًا من مظاهر تلك احل�صارة... 
ولكنها تعود مرة اأخرى لتندب حبيبها فتقول 
تتبعني النا�س بعيونهم فاأبكيك بقلبي وعقلي 
متذكرة كلم���ات والده���ا يف البحث عن احلب 

يف كل اإن�صان. 
ويف الوت���ر املن�ص���ي حتك���ي ق�ص���ة معاناته���ا 
ال���ذي تعي�ص���ه يف لي���ايل  والرع���ب النف�ص���ي 
االنتظ���ار والقل���ق عل���ى طفلته���ا م���ن املر����س 

وخمافة املوت.
لتع���ود فتحك���ي لن���ا ع���ن اأحزانه���ا املكبوت���ة 
وارتكانه���ا لل�صم���ت لتغي���ب بعي���دًا م���ا يدور 
حولها يف وتر حمرتق بظهور الفنانة اللعوب 
التي حاولت لفت نظر حبيبها لال�صتيالء عليه 
وه���ي ال ت�صتطيع ردها الأن���ه اختار لها العتمة 

والبقاء يف ظل ال�صر. 
وتف���رد يف الوت���ر املهجور �صفح���ات ر�صالتها 
التي كتبتها حلبيبه���ا ب�صكٍل مف�صل لت�صرح ما 
يعج���ز ل�صانها عن البوح ب���ه اأمامه... فتحكي 
ل���ه ع���ن م�صاعرها وه���ي وحي���دة وتعاتبه عن 
ت�صرفات���ه جتاهه���ا وم���ا ي�صبب���ه له���ا الغي���اب 
املتك���رر والطويل وعن عذابه���ا النف�صي الذي 
يدمره���ا ولكن ردة فعله تاأت���ي خميبة الآمالها، 
اإذ تنتظ���ر مط���واًل اأن يجيبها ب���ال اأمل فتت�صل 
به لتفاجاأ بقوله... ك���م اآذيتك اأنا اآ�صف مل اأكن 

اأعرف، فيقتلها بروده. 
وتقف �صاردة يف الوت���ر الهائم و�صط جمتمع 
ال تع���رف فيه �صوى حبي���ب كان يخربها باأنها 

امراأة ال ثانية لها. 
ويف الوت���ر املغت�ص���ب تته���اوى يف ذاكرته���ا 
اأن  بع���د  للع���ار  غ�ص���اًل  قتل���ت  طفل���ة  �ص���ورة 
ا�صتغفلها اأحد الرجال وارتكب الفعلة امل�صينة 
بحقه���ا فدفع���ت ه���ي ثمنه���ا وتتداع���ى اأم���ام 
خميلته���ا ال�ص���ور حت���ى ت�صل به���ا اإىل اإميان 
الطالبة الت���ي كانت تزوره���ا يف بيتها لتذاكر 
معه���ا الدرو�س فكان اأخوه���ا ي�صتغل الفر�صة 
ويحملها وهي ال�صبية بن يديه ويجل�صها يف 
اأح�صان���ه ومتتد يده اإىل م���ا هو حمرم فكانت 

  نه�ضة طه �لكرطاين 

روايــة المـونـاليــزا  

يف رو�ية )هروب �ملونوليز�( ياأخ��ذ �حلو�ر �ضو�ًء، �أكان متكاماًل وحقيقيًا �أم مل يكن 
�ضمت��ه وت�ضميته بالبوح فن�ضنف ل��ه كل �آذ�ننا و�أ�ضماعنا ونتي��ه معه يف �أجو�ء من 

�لإن�ضات.. 
�لب��وح هن��ا ياأتي مكتوب��ًا فتتقاف��ز �أب�ضارنا للته��ام �لأور�ق لك�ض��ف �مل�ضتور �لذي 
�أر�دت��ه �لكاتبة بلقي�س حممد وه��ي ت�ضرد بال وجل لو�عج �أنث��ى منفلتة من قيود 
�خل��وف و�ل��ردد فقد يكون م��ا �أوردته يف كتابه��ا )بوح قيث��ارة( ق�ض�س حقيقية 
وب��وح �ضادق لها ولن�ض��اء من جن�ضها �أم ل يك��ون... �ملهم �أنها جتع��ل كل و�حدة منا 
نح��ن )�أبناء ح��و�ء( ونحن نق��ر�أ ما ت�ضط��ر ن�ضت�ضعر �مل��ر�رة يف كل �ضط��ر... لأنه 
يحم��ل بال �ض��ك �ضيئًا من مر�رة �أيامن��ا ومعاناتنا يف عامل �لعم��ل �أو �لأ�ضرة �أو �حلب 

بكل خيباته ولذ�ته منذ �لأزل. 
ويف بوحه��ا تختلط �لوجوه و�ملالمح، تختلط �مل�ضاعر م��ع بع�ضها فال نكاد منيز بني 
ب��وح هذه �لأنث��ى �أو تلك.. ف��كل �لق�ض�س مف�ضي��ة �إىل فجيعة �لأنث��ى يف جمتمع 
ميته��ن ه��ذه �لأنث��ى يف �لعلن ويقد�ضه��ا يف �ل�ض��ر.. وي�ضفح على �أقد�مه��ا رجولته 

وكر�مته.. لكنه �أمام �ملالأ ل يعدو على ت�ضميتها باأكث�ر من )عورة(.. 
ق��د ل يرت�ضي �لكثريون ميا حوته �ضطور ه��ذه �لختالجات �لتي �تخذت ت�ضمية 
)�لب��وح(.. لأنها ت�ضرب على وتر �ل�ض��دق �ملجرد كما هو من دون تزييف �أو �لتفاف 

على و�قعه.. وعمق جر�حاته..  
يف �أوت��ار حكاياته��ا تتعدد �لوجوه و�لق�ض���س ما بني وتر هارب ووت��ر ممنوع ووتر 
عا�ض��ق و�آخر حزي��ن ومن�ضي وحمرف ومغت�ض��ب وغريق وقتي��ل ومتمرد وحتى 
�لوت��ر �حلائر و�لوت��ر �ل�ضهيد"و�ضوًل �إىل وترها �لطلي��ق... ويف كل وتر منها عامل 

من �لوجع و�لأمل و�خليبة و�لذكريات �ملرة لمر�أة تعاين ثقل �ملجتمع وهو�ضه.

وظــالل الحــب  امــرأة  قيثــارة....  بــوح 
 الوطن المحرم 
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�لقاهرة )رويرز( –

 يف روايته اجلديدة"1919"ي�صطحب الكاتب امل�صري 
اأحمد مراد قارئه يف رحلة اإىل املا�صي ويقلب �صفحات 
من كفاح بالده نحو اال�صتقالل من خالل"اأحمد"الثائر 
بقلب عا�صق املحب للحياة والذي تنتهي حياته بخيانة 

رفيق دربه.
وبط���ل الرواية"اأحمد عبد احل���ي كرية"�صاب م�صري 
كان اأب���وه �صابط���ا باملدفعي���ة واألق���ي القب����س علي���ه 
وحوكم واأع���دم رميا بالر�صا�س ل���دوره يف الثورة 

العرابية يف القرن التا�صع ع�صر.
االأوىل  �صخ�صيت���ن:  جنبي���ه  ب���ن  اأحم���د  وحم���ل 
ملوظ���ف مثق���ف م���رح يتق���ن االجنليزي���ة ولي�س له 
�ص���اأن بال�صيا�صة وينكب يومي���ا على قوارير معمل 
الكيمياء ال���ذي يعمل به بكلية الط���ب وله عالقات 

�صداقة مع اأ�صاتذة ومديري الكلية.
والوج���ه االآخر ل�صخ�صي���ة اأحمد ه���و الثائر �صد 
عملي���ة  يف  وامل�ص���ارك  الربيط���اين  االحت���الل 
حماول���ة اغتي���ال ح�صن كامل �صلط���ان م�صر مع 
�صديق���ه جني���ب االأه���واين وال���ذي حك���م علي���ه 
باالأ�صغ���ال ال�صاقة املوؤب���دة اإذ �صجن جراء القاء 
قنبل���ة حت���ت عج���الت العرب���ة ال�صلطاني���ة عام 
1915 ولك���ن اأحم���د ك���رية خ���رج لع���دم كفاية 

االأدل���ة ولع���دم اع���رتاف االأهواين علي���ه. وتقع 
الرواي���ة يف 445 �صفحة متو�صطة القط���ع و�صدرت عن 

دار ال�صروق بالقاهرة.
واأح���ب اأحم���د ال�صابة ن���ازيل ابن���ة عبد الرحي���م �صربي 
با�ص���ا ال���ذي كان حمافظ���ا للقاه���رة ث���م وزي���را للزراعة. 
وبادل���ت ن���ازيل اأحم���د احل���ب لكنه���ا - نزوال عل���ى رغبة 
والدها- تزوجت ال�صلطان فوؤاد الذي �صار ملكا فيما بعد 
واأ�صبحت اأم االأمري فاروق الذي �صي�صبح ملكا بعد وفاة 

اأبيه.
وي�صف م���راد اأحداث و�صخ�صيات روايت���ه بدقة في�صف 
نازيل عندم���ا كانت تزور �صفية ها زوجة �صعد زغلول 
زعي���م ث���ورة 1919 بالقول"اأفاقت �صفي���ة من خواطرها 
ح���ن التقط���ت اأذناها جلب���ة العرب���ة عند مدخ���ل البيت. 
حلظ���ات والحت نازيل يف ف�صت���ان يتهادى حتت ركبتيها 
يف خفة. ر�صيقة كالغزال. عق�صت �صعرها �صفرية �صميكة 
تدل���ت على كتفها قرب وجه تلوح في���ه الروافد الفرن�صية 
م���ن اأمها �صديقة �صفية العزيزة الت���ي ماتت منذ �صنوات 
مبر�س ع�صال بعد اأن اأو�صت عليها برعاية �صغريتها."

وي���وم زف���اف ن���ازيل كان اأحم���د ي�ص���ب لعنات���ه عليه���ا 
فيقول"اللعن���ة عليك يا نازيل. مل �صحي���ت بي وبنف�صك. 
مل اقتلع���ت جف���وين ب�صكن بليد". ثم رك���ن اإىل ا�صتنتاج 

بالقول"اأنت يا نازيل االأفعى والتفاحة معا."
ووا�ص���ل اأحمد حياته بعد نازيل فاأحب االأرمينية �صريان 
الت���ي غريت ا�صمه���ا اإىل ورد عند عمله���ا يف جمال البغاء 
املق��� اآنذاك ث���م اإىل لينا عندم���ا كانت تعم���ل عند بديعة 
م�صابني يف حانة"كافيه اإجيب�صيان"وحتولت ورد فيما 

بعد اىل الرهبنة وتركت عاملها القدمي.
وعندما كان اأحمد يجل�س مع لينا كان يقول يف نف�صه"اأنا 
خاي���ف اأحبك"ث���م يتذك���ر ن���ازيل في�صك���و قائال"ن���ازيل 
اأهدتن���ي رابط���ة عن���ق.. �صاع���ة جي���ب )زيني���ث( موديل 
ال�صن���ة.. ومندي���ل ب���اأول حرف م���ن ا�صمها.. )ح���رف اإن 
باالإجنليزي���ة( امللعونة.. قبل اأن تاأخذ روحي.. ثقتي يف 
احل���ب ويف نف�ص���ي.. ولدغة لن األدغها م���رة اأخرى فاأظن 
يوما اأين اأهل لالرتب���اط.. اخرجي يا نازيل من راأ�صي.. 
ابتع���دي.. فلياأكل���ك هنيئا مريئا م���ن زار �صفتيك بعدي.. 
�صيكت�صف ب�صماتي يف اأول قبلة.. امنحيني الفر�صة كي 

اأحيا ثانية."
�صحات���ة  الق���ادر  الرواية"عب���د  �صخ�صي���ات  ب���ن  وم���ن 
اجلن"ال���ذي كان يعمل مع مع�صك���ر االحتالل الربيطاين 
يف مدين���ة االإ�صماعيلية على قناة ال�صوي�س ثم حتول اإىل 

�ص���ل  منا
وثائ���ر بع���د مقت���ل اأبي���ه 

الفت���وة �صحات���ة اجل���ن عل���ى ي���دي ال�صابط اآرث���ر وكيل 
حكمدار القاهرة الذي قتله اأحمد.

وت���ورط عب���د الق���ادر -ال���ذي اأح���ب دولت عب���د احلفيظ 
فهمي ال�صعيدي���ة مدر�صة اللغة االجنليزي���ة التي زاملته 
يف منظم���ة )اليد ال�ص���وداء( - مع اأحمد يف عملية اغتيال 
حممد �صفيق با�صا وزير االأ�صغال بقنبلة من �صناعة اأحمد 
ورغم القب�س عليه فاإن���ه مل ينطق بكلمة عن اأحمد وحكم 

عليه بال�صجن املوؤبد لكنه خرج فيما بعد.
وكان���ت )الي���د ال�ص���وداء( م���ن اأب���رز املنظم���ات ال�صري���ة 
امل�صرية التي تاأ�ص�صت بهدف املقاومة امل�صلحة لالحتالل 

الربيطاين للبالد.
ولك���ن الطعن���ة تاأتي من االأه���واين الذي ي�ص���ى ب�صديقه 
اأحمد لالجنليز مقابل مكافاأة مالية وميوت بطل الرواية 
بعد تبادل الطالق النار يف مواجهة زميله واالجنليز بعد 

ان اأ�صبحوا يف نف�س اجلانب.

وتنته���ي الرواي���ة ب�ص���رد نهاي���ات اأبطالها اإذ"م���ات �صعد 
زغلول يف 23 اأغ�صط�س من عام 1927... اعتنقت نازيل 
امل�صيحي���ة ثم توفي���ت يف مايو من ع���ام 1978 يف لو�س 
اأجنلي����س باأمريكا عن عمر يناه���ز 84 عاما... عا�س عبد 
الق���ادر �صحاتة حتى عا�صر جالء االإجنليز عن م�صر �صنة 
1954 ومل ين����س يوم���ا دول���ت.. اأو يع���رف م�صريها... 
اأحم���د... ترك���ت  ل�صن���ن طويل���ة انتظ���رت ورد ظه���ور 
الرهبنة يف منت�صف الثالثينيات قبل اأن تغادر م�صر اإىل 

مكان غري معلوم."
ورواية"1919"راب���ع عمل مل���راد الذي در����س الت�صوير 
جائ���زة  نال���ت  له"فريتيجو"الت���ي  و�ص���در  ال�صينمائ���ي 
البح���ر االأبي�س املتو�ص���ط الثقافية م���ن اإيطاليا و"تراب 
يف  االأول  املرك���ز  نال���ت  االأزرق"الت���ي  املا�س"و"الفي���ل 
مبيع���ات الكتب مبعر�س القاهرة ال���دويل للكتاب 2013 
وبلغ���ت القائم���ة الق�ص���رية للجائ���زة العاملي���ة للرواي���ة 
العربي���ة )البوكر( لعام 2014 مع خم�س روايات لكل من 
العراقي���ن اإنعام كجه جي واأحمد �صع���داوي واملغربين 
عب���د الرحيم احلبيب���ي ويو�صف فا�ص���ل وال�صوري خالد 

خليفة.
و�صيعل���ن ا�ص���م الفائز بجائزة البوك���ر يف حفل يقام يوم 
29 ابريل ني�صان اجلاري ع�صية افتتاح معر�س اأبوظبي 

الدويل للكتاب.

رواية للمصري أحمد مراد عن العشق 
والثورة والخيانة تكاب���د للتخل����س منه م���ن دون ج���دوى حتى 

�صارت تتهرب من الذهاب اإىل ذلك البيت. 
ث���م تعود لتحكي كيف ارت�صت اأن تكون اإمراأة 
هام�صية �صعي���دة بلقاءات احلبيب االأ�صبوعية 
ال�صري���ة مع اأن���ه ال يوجد �صب���ب واحد يدعوه 
اإىل ذلك ومع كل هذا تع���ود لت�صتاقه ولتعي�س 
مع���ه لي���اٍل باأعمق مما كان���ت وب�صم���وٍع اأكرث 
حرقة واتق���ادًا ولهيبًا يف �ص���ور حملها الوتر 

الغريق... 
لتع���ود �صوم���ر املوجوع���ة باحل���ب يف الوت���ر 
القتيل للتفكري باإنهاء هذه العالقة املتعبة واأن 
تغل���ق بابه���ا بوجه حبيبه���ا.... ه���ذه العبارة 
ذكرتها بباب )عدالة العمياء( الفتاة التي غرر 
بها اأبن عمها الأنها عمياء ثم تخلى عنها بعدما 
اأ�صبحت حام���ل فرتكها تواجه م�صريها الذي 
حكمت به الع�ص���رية بقتلها غ�ص���اًل للعار لكنها 
قب���ل اأن تتلق���ى م�صريها املرع���ب اأ�صرت على 
ك�صف���ه اأم���ام عرو�صه التي عمل���ت على رف�صها 
لل���زواج ب���ه برغ���م حماوالته العدي���دة وظلت 
عان�ص���ًا مل تفت���ح فمها لتو�صح �صب���ب ت�صرفها 

ذاك. 
لذا تئن حت���ت عبء احل���ب، يف الوتر املتمرد 
فتق���ول اإين اأعج���ز ع���ن وج���ع احل���ب اإذا م���ا 
ح���ام كمالئكة حويل واأعجز ع���ن دفع ال�صوق 
امل�صن���ى عندم���ا يناديني احل���ب. حن ي�صعك 
ج�صدك اأمام خي���ار واحد ال ثاٍن له هو احلرب 
بين���ك وبين���ه تقتح���م م�صامات���ك وكل ذرة من 
دم���ك وخ���زات غريب���ة عذب���ة قا�صي���ة طفولية 
عابثة لذيذة ال تدري كيف تكون اأحيانًا تراها 
كال�صي���ل اجلارف ال يوقفه اأي �صد. احلرب من 
اأج���ل اللذة ه���ذه اأعذب مما يت�ص���ور املحروم 
حن انت�صاره على اجل�ص���د بعقدة النق�س اأو 
امل���وت البطيء الذي ت�صيع من���ه رائحة العفن 

والهرم. 
حينم���ا يث���ور اجل�ص���د معلن���ًا رغبت���ه اجلادة 
اأن  اأف���كارك  وجه���ات  كل  تن���ادي  لالرت���واء 
�صاع���دين ال الف�صيل���ة ت�صكت���ه وال االإهمال اأو 
االنزواء وال الف���وارق الثقافية والطبقية وما 
اإىل ذل���ك مما كبل ب���ه االإن�صان ج�ص���ده. ثورة 
اجل�ص���د كثورة الطبيعة ال تنطلق من فراغ لها 

اأ�صبابها ولها منطقها. 
وتكت�صف بعد م���رور االأعوام اأنها يف عالقتها 
العا�صف���ة مل تك���ن اأكرث من دمي���ة للمتعة فقط 
بال م�صتقبل تعمد فيه���ا دائمًا اإىل اإيقاد جنون 
اجل�ص���د، ج���ذوة ال تنطفئ بق���در جذوة احلب 
الذي حتتاجه حمتفظة بجنون بكل ما يت�صاقط 
من���ه بعد كل لق���اء حتى االأ�صي���اء املحرمة. يف 
انثياالت تهذي بها يف الوتر املحبط، وعندما 
تع�ص���ف به���ا كل ه���ذه الذكري���ات تعجب كيف 
ظل���ت حتبه بعد كل ما فعل���ه بها، ومعاملته لها 
على اإنها امراأة ال �صبيل اأمامها �صواه، هل الأنه 
واث���ق م���ن حبها ل���ه، اأم الأنه واثق م���ن نف�صه؟ 
فتت�ص���اءل مبرارة رمبا تغ���ريت النظرة للحب 

كاأعظم قيمة عرفتها الب�صرية. 
فتعرتف يف الوتر امل�صحور اأنها رمبا ال حتبه 
ه���و لذات���ه، بل حت���ب ذاته���ا هي، ل���ذا حتاول 
اإ�صعاده���ا متحملة ال�صي���م باال�صتمرار بعالقة 
طمعًا ب�صويعاٍت من اللذة وال�صعادة. لذا تقرر 
اأن تعي����س من دون اأن تفك���ر فيه، ممزقة ثوب 
اجل���واري، لكنها �صرعان ما تع���ود م�صت�صلمة 
مل�صاعرها ولو بعد م�صي زمن، وعندما تو�صك 
عالقتها به اأن تنتهي جتن وتراه اأعظم الرجال 
وال يوج���د رجل ي�صبهه فتفع���ل امل�صتحيل كي 

تبقى معه وحتتفظ به. 
فتتح���دث عن خوفها عليه م���ن كل الن�صاء، يف 
الوت���ر الباكي الأنه���ا تراه رج���ل ي�صطب غريه 
من الرجال فال تع���ود قادرة على الت�صرف مع 
قلبه���ا وج�صده���ا الراف�س ل�ص���واه، رمبا الأنها 
ام���راأة حتتاج اإىل احلنان يف بلد غريب تبكي 

على وطن مقتول. 
فتنه���ار باكي���ة يف الوت���ر ال�صائ���ع وتنقل اإىل 

امل�صت�صف���ى بعد اأن يخربها بق�صة حب جديدة 
مع اأنها اأقنعت نف�صها ملراٍت عدة باأنه ال يحبها 
واإنه يريدها جارية وهبت نف�صها بدون مقابل 
ل�صن���واٍت ع�ص���ر تاآكلتها فيها احل���رية والقلق 
والغ���رية واالإح�صا����س باالإهم���ال واالنك�صار 

والهزمية.
كل  تتوق���ف  ه���ذه  الع�ص���ر  ال�صن���وات  بع���د 
التواري���خ عندما يحمل ق���راره باإنهاء العالقة 
مدعيًا العالقة بامراأة اأخرى، من دون اأن يفكر 
باملقتل الذي ي�صببه الإن�صانة اأحبته.. فتعرتف 
اأنها عاج���زة عن فهمه حتى ول���و بعد مئة عام 

اأخرى. 
بع���د عذاباتها وحماوالته���ا العديدة لالنتحار 
ورف�صه���ا للرج���ال الذي���ن حاول���وا االق���رتاب 
منها تغ���ادر يف الوتر ال�صهي���د اإىل بلٍد اأوربي 
اآخ���ر وتهت���م بفنه���ا وحت�صد اجلوائ���ز وتهتم 
ب���كل ح���ب بطفلته���ا الت���ي ن�صيته���ا يف خ�صم 
معاناته���ا ورك�صه���ا امل�صتم���ر خل���ف حبيب ال 
ياأب���ه الأمرها ويف عام 2005 ت�صل مع طفلتها 
اإىل االأردن حمطته���ا االأخرية قبل التوجه اإىل 
اأر����س مل تطاأه���ا قدمه���ا منذ ربع ق���رن ت�صمى 
اأر����س الوطن... لك���ن ما ه���ي اإال ليلة واحدة 
يف ذل���ك البلد حتى متزق االنفج���ارات اأرجاء 
الفندق الذي تقطنه مع ابنتها والنريان تلتهم 
كل �صيء، فتطايرت اأ�ص���الء النا�س ومن بينها 
اأ�ص���الء االأم معجون���ة بدم���اء ابنته���ا... م���ن 
دون اأن تلق���ي نظرة اأخ���رية على الوطن الذي 
انتظ���رت الع���ودة اإلي���ه وم���ن دون اأن تكتم���ل 
فرحته���ا وذاب���ت رن���ات اأوتاره���ا وح�صراتها 

املوجعة يف امل�صافات واالأر�س وال�صماء.. 
وبعد ت�صديها لتجربة �صديقتها بكل ماأ�صاتها 
تعود الكاتبة لتحكي ع���ن جتربتها التي �صبق 
اأن ر�صم���ت بع����س لياليه���ا ابتداًء م���ن وترها 
املمن���وع ال���ذي بين���ت في���ه كي���ف اإنه���ا كان���ت 
ممنوع���ة م���ن ال�صف���ر بع���د اأن اعتقل���وا جميع 
رفيقاته���ا وتعر�ص���ن للتعذي���ب وتتذك���ر كيف 
تعر�ص���ت لل�ص���رب املربح م���ن اأخيه���ا بعد اأن 
علم باأنه���ا ح�صرت ن�صاط���ًا �صيا�صي���ًا ممنوعًا 
فف���ي ال�ص���رق ال يفرق���ون بن انته���اك ال�صرف 
وبن املعار�صة ال�صيا�صية حينما يتعلق االأمر 

بامراأة..
اخل���روج  اأن  املرتع���ب  الوت���ر  يف  فت�صج���ل 
م���ن الوط���ن ي�صبه حال���ة اخلروج م���ن حلظة 
احل���ب، ولقد ج���اء قرار خروجه���ا عنه ب�صبب 
اخل���وف واخلطر املح���دق بها وتت�ص���اءل هنا 
ه���ل اأن الوطن االآخر الذي �صتع���رب اإليه ي�صبه 
الع�صي���ق؟؟ ويف رحل���ة �صفره���ا املغام���رة تلك 
تتاأك���د اإنه���ا ممنوع���ة م���ن ال�صفر عل���ى الرغم 
م���ن معرفته���ا امل�صبق���ة وال جت���دي نفع���ًا كل 
تو�صالته���ا فت�صط���ر اإىل الرتجل ع���ن احلافلة 
وانتظار العودة اإىل العا�صم���ة..... فياأخذها 
اأحد العامل���ن يف املخفر احلدودي معه لتحل 
�صيف���ة عل���ى اأ�صرته وهن���اك تعي����س �صراعها 
امل���وؤمل ما بن اخل���وف من الق���ادم والقلق من 

م�صريها والتوج�س من هذه االأ�صرة..
وتكمل ق�ص���ة رعبها يف ليل الوح�صة ذاك على 
حدود من�صية وتروي عن ا�صطراب م�صاعرها 
بع���د اأن تعل���ق بها اأطف���ال االأ�ص���رة يف الوقت 
الذي يجتاحها الرعب من القادم وا�صطرارها 
اإىل اخ���رتاع اأنواع الكذب ك���ي تنجو بنف�صها 

من بط�س �صلطات النظام.   
واأخريًا تع���رب يف وترها الطليق حدو الوطن 
منطلقة اإىل بلد اآخ���ر بعد وقوفها اأمام �صابط 
اجلوازات بعدما غ���ريت ا�صمها لتكون دم�صق 
اأوىل حمطات الرحلة الطويلة بعيدًا عن اأر�س 
الوطن تارك���ة نهاية ما ح�صل له���ا يف رحلتها 
الق�صي���ة تلك مفتوح���ة لرواية اأخ���رى وعدت 
به���ا جمه���ور قراءها الذين تلقف���وا بوحها يف 
هذه احلكايا بكل �صغ���ف مهد الطريق للرواية 
لتاأخذ مدى اأو�صع من القراء والقراء يف طبعة 

ثانية. 
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غابريي���ل خو�صي���ه دي ال كونكوردي���ا غارثيا 
ماركي���ث ول���د يف اأراكات���اكا، ماجدالين���ا يف 
كولومبي���ا يف 6 مار����س ق�ص���ى معظ���م حياته 
يف املك�صي���ك واأوروبا. يعرف غارثيا ماركيث 
عائلًي���ا وب���ن اأ�صدقائ���ه بلق���ب غابيت���و، فيما 
لقب���ه اإدواردو ثاالمي���ا ب���وردا، م�صاعد رئي�س 
التحري���ر �صحيفة االإ�صبكت���ادور، با�صم غابو، 
ويع���د غارثيا ماركت من اأ�صهر كتاب الواقعية 
ال�صحري���ة، فيما يعد عمل���ه مئة عام من العزلة 
االأك���رث متثي���اًل له���ذا الن���وع االأدب���ي. وبع���د 
النج���اح الكبري ال���ذي القته الراوي���ة، فاإنه مت 
تعميم ه���ذا امل�صطلح عل���ى الكتاب���ات االأدبية 
بدًءا م���ن �صبعينات الق���رن املا�صي. ويف عام 
2007، اأ�ص���درت كل م���ن االأكادميي���ة امللكي���ة 
االإ�صبانية ورابطة اأكادمييات اللغة االإ�صبانية 
طبع���ة �صعبية تذكارية من الرواية، باعتبارها 
ج���زًءا م���ن الكال�صيكي���ات العظيم���ة الناطق���ة 

باالإ�صبانية يف كل الع�صور.
و�ص���كل ماركي���ث جزءا م���ن الب���وم االأمريكي 
الالتين���ي. وي�صتم���ل االإنتاج االأدب���ي ملاركيث 
والرواي���ات  الق�ص����س  م���ن  العدي���د  عل���ى 
اأخ���رى،  كتاب���ات  جان���ب  اإىل  والتجميع���ات، 
وتتن���اول الغالبي���ة العظم���ى من���ه موا�صي���ع 
مثل البح���ر وتاأثري ثقاف���ة الكاريبي والعزلة. 
واُعت���ربت رواي���ة مئة عام م���ن العزلة واحدة 
من اأهم االأعم���ال يف تاريخ اللغ���ة االإ�صبانية، 
الراب���ع  ال���دويل  املوؤمت���ر  خ���الل  م���ن  وذل���ك 
للغ���ة االإ�صباني���ة ال���ذي عق���د يف قرطاجنة يف 
مار����س عام 2007. باالإ�صاف���ة اإىل كونها اأهم 
اأعم���ال ماركي���ث، كان���ت اأي�صا اأك���رث االأعمال 
ا  تاأث���ريا على اأمريكا الالتيني���ة. وا�صتهر اأي�صً
باالأعم���ال االأخ���رى مثل لي����س للكولونيل من 
يكاتبه،وخري���ف البطريركواحل���ب يف زم���ن 
���ا والكثري من الق�ص�س  الكولريا.33 واأي�صً
الق�ص���رية، اإ�صاف���ة اإىل كتابته خم�ص���ة اأعمال 

�صحفية.
ح�ص���ل غارثي���ا ماركي���ث عل���ى جائ���زة نوب���ل 
ل���الآداب ع���ام 1982 وذل���ك تقدي���ًرا للق�ص����س 
الق�ص���رية والرويات التي كتبه���ا،34 والتي 
يت�ص���كل به���ا اجلم���ع ب���ن اخلي���ال والواق���ع، 
وال���ذي ب���دوره يعك�س حي���اة و�صراعات 
الق���ارة. وكان خط���اب القب���ول حت���ت 

عن���وان »العزلة يف اأمري���كا الالتينية«.و�صكل 
ماركي���ث ج���زءا م���ن جمموع���ة من اأح���د ع�صر 
كاتب���ا ح���ازوا جائ���زة نوب���ل ل���الآداب. ون���ال 
ماركيث العديد من اجلوائز واالأو�صمة طوال 
م�صريته االأدبية مثل و�صام الن�صر االأزتيك يف 
ع���ام 1982، وجائزة رومول���و جايجو�س يف 
عام 1972، وو�ص���ام جوقة ال�صرف الفرن�صية 

عام 1981.
ابت���داء م�صريت���ه التعليمي���ة االأ�صا�صي���ة بع���د 
و�صول���ه اإىل �صوكر بوقت قلي���ل. ومت اإر�صاله 
اإىل مدر�صة داخلية يف بارانكويال، ميناء عند 
م�صب نه���ر ماجدالين���ا. وا�صتهر هن���اك كونه 
�صبًيا خجواًل كان يكتب ق�صائًد �صاخرة وكان 
ير�ص���م ر�صوًما هزلية. ولق���ب ب�»العجوز"بن 
وقلي���ل  ج���اًدا  ���ا  �صخ�صً كان  لكون���ه  زمالئ���ه 

االهتمام باالأن�صطة الريا�صية.
انتق���ل غارثي���ا  ع���ام 1947،  وبع���د تخرج���ه 
ماركي���ث اإىل بوغاتا لدرا�صة القانون بجامعة 
كولومبيا الوطنية، قراأ ماركيث رواية امل�صخ 
لفرانت�س كافكا »يف الرتجمة املزيفة خلورخي 

لوي�س بورخي�س«45 والتي األهمته كثرًيا. 
عل���ى الرغم من �صغف���ه للكتاب���ة، اإال اأن غارثيا 
درا�ص���ة  يف  م�صريت���ه  يف  ا�صتم���ر  ماركي���ث 
القانون عام 1948 اإر�ص���اًءا لوالده. واأغلقت 
اجلامع���ة اأبوابه���ا اإىل اأج���ل غ���ري م�صمى بعد 
اأعم���ال ال�صغ���ب الدامي���ة الت���ي اندلع���ت يف 9 
اأبريل ب�صبب اغتيال الزعيم ال�صعبي خورخي 
اإلييث���ري جايتان، الذي كافح م���ن اأجل العدالة 
االجتماعية واإ�صالح النظام املايل واالأرا�صي 
يف ب���الده، عل���ى ي���د االأوليغار�صي���ة واإحراق 
م�صكن���ه. انتق���ل غارثي���ا ماركي���ث اإىل جامعة 
قرطاجنة، وبداأ يف العم���ل كمرا�صل ل�صحيفة 
اليونيفر�ص���ال. ويف ع���ام 1950، ت���رك جمال 
املحام���اة ليتف���رغ لل�صحافة، وع���اد من جديد 
اإىل بارانكوي���ال لي�صبح كاتب عمود ومرا�صل 
ل�صحيف���ة اإل هريالدو. وبالرغم من اأن غارثيا 
ماركي���ث مل ينٍه درا�صاته العلي���ا، اإال اأن بع�س 
اجلامع���ات مثل جامع���ة كولومبي���ا يف مدينة 
نيويورك ق���د منحته الدكت���وراه الفخرية يف 

42.االآداب
ب���داأت �صه���رة غارثي���ا ماركي���ث العاملي���ة عن���د 
ن�ص���ره لروايته مئة عام م���ن العزلة يف يونيو 

عام 1967، ويف اأ�صبوع واحد، ِبيعت ثمانية 
اآالف ن�صخ���ة. ومن هذا املنطل���ق، بداأ جناحه 
عل���ى نط���اق اأكرب وكان يتم بي���ع طبعة جديدة 
م���ن الرواية كل اأ�صبوع، و�ص���واًل ببيع ن�صف 
ملي���ون ن�صخ���ة خالل ث���الث �صن���وات. كما مت 
ترجمته���ا اإىل اأك���رث من ع�صرين لغ���ة وحازت 
اأرب���ع جوائ���ز دولي���ة. وو�صل ماركي���ث لقمة 
النج���اح وعرف���ه اجلمه���ور عندم���ا كان بعمر 
بع���د  حيات���ه  تغ���ري  جلًي���ا  وكان  االأربع���ن. 
واجلوائ���ز  حمبي���ه  وب���ن  بين���ه  املرا�ص���الت 
ع���ام  ويف  مع���ه.  اأجري���ت  الت���ي  واملقاب���الت 
1969، ح�ص���ل عل���ى جائ���زة كيان�صان���و ع���ن 
رواي���ة مئة ع���ام من العزل���ة، والت���ي اُعتربت 
»اأف�ص���ل كتاب اأجنب���ي« يف فرن�ص���ا. ويف عام 
1970، ن�ص���رت الرواي���ة باللغ���ة االإجنليزي���ة 
واُخت���ريت كواح���دة م���ن اأف�ص���ل اثن���ى ع�صر 
كتاًب���ا يف الوالي���ات املتح���دة يف ه���ذا الع���ام. 
وبعدها ب�صنت���ن، ح�صل على جائزة رومولو 
جايجو�س وجائزة نيو�صت���اد الدولية لالأدب. 
ويف ع���ام 1971 ق���ام ماري���و بارغا����س يو�صا 
بن�صر كتاب عن حي���اة واأعمال ماركيث. وعاد 
غارثي���ا ماركي���ث للكتاب���ة للتاأكي���د عل���ى ه���ذا 
النجاح. وقرر اأن يكتب عن ديكتاتور، وانتقل 
م���ع اأ�صرت���ه اإىل مدين���ة بر�صلون���ة باإ�صباني���ا، 
حي���ث اأم�صى حيات���ه حتت حك���م فرانثي�صكو 

فرانكو يف �صنواته االأخرية.
ن���ال غابريي���ل غارثي���ا ماركيث جائ���زة نوبل 
يف االآداب ع���ام 84،1982 م���ن االأكادميي���ة 
ال�صويدية ع���ن رواياته وق�ص�ص���ه الق�صرية، 
حي���ث يت���م اجلم���ع ب���ن اخلي���ال والواقع يف 
ع���امل ه���ادئ من غن���ي باخلي���ال، مم���ا يعك�س 
احلي���اة والنزاع���ات داخ���ل الق���ارة االأمريكية 
الالتينية. وكان خط���اب قبوله للجائزة حتت 
عن���وان »العزل���ة يف اأمري���كا الالتينية«.يع���د 
اأول �صخ�صي���ة كولومبية ورابع �صخ�صية من 
اأمريكا الالتينية تنال جائزة نوبل يف االآداب، 
و�ص���رح ماركي���ث بعدها: »ل���دي انطب���اع اأنه 
عن���د اإعطائي اجلائزة، ق���د اأُخذ بعن االعتبار 
اأدب �صب���ه الق���ارة، واأنن���ي ق���د ُمنح���ت اإياه���ا 
اعرتاًف���ا بكلّية و�صمولية هذا االأدب«. وح�صل 
غارثيا على العدي���د من اجلوائز واالمتيازات 

واالأو�صمة عن جممل اأعماله 

غابريل غارسيا ماركيز
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الفلسفة الطوباوية لسجين الروح
قر�ءة يف كتاب"�ضجني �لروح" للدكتور" كلود عطية"

تتع���ذر الروؤية يف كت���اب "�صجن ال���روح" للدكتور"كلود 
عطي���ة" حي���ث ان الت�ص���اد  يتفاع���ل بن ال���روح واجل�صد، 
واملراأة والرجل،  والوج���ود  والعدم،  والفكر االجتماعي 
القائ���م عل���ى املفاهي���م الدينية املبني���ة على فك���رة الثواب 
والعق���اب.  لي�صن���ع م���ن العا�صق اخلي���ايل مثالية ال ميكن 
احلف���اظ عليه���ا يف ظل طوباوي���ة مفق���ودة.  وي�صعنا منذ 
البداية امام الوهم، وما يج�صده من تذبذب تفكريي او من 
عقدة فل�صفية ذات جدلية ال تقود القارئ اىل نتيجة عقالنية 
او عاطفية.   امنا على هواج�س تنطوي على رمزية  ق�صة 
اخللق االوىل )اآدم وحواء( وعلى مزاجية ذات ت�صورات 
قلق���ة ال تخلو من ارتباك يعتم���د فيه الدكتور"كلود عطية" 
عل���ى االدب التخيل���ي امل�صح���ون باال�صل���وب الطوب���اوي 
املرتكز على ا�ص�س ال ميكن حتقيقها.  النها عبارة عن نزعة 
وجودي���ة تت�صارع فيها االفكار ال�صلبي���ة وااليجابية التي 
تتخبط فيها النف�س بن الوعي والالوعي املرتبط بالقوى 
املاورائي���ة او ما ف���وق الطبيع���ة الب�صرية"فاأ�صقطت روؤية 
اإلهي���ة تن���ّدد باجلهل الروح���ي وتثري يف ج���وف الكواكب 
العقلي���ة املاورائي���ة �صكل النفق الذي ينته���ي"اال انه ياأخذ 
بع���ن االعتب���ار االختالف بن امل���راأة والرجل وبن املوت 
واحلياة،  ولكن ما يلبث ان ي�صعنا امام"تخيالت اإن�صانية 

�صنعتها هواج�س املجانن..
ان الق���ارئ لكتاب"�صجن الروح" يدخل يف نفق اخلطيئة 
والتدني����س ب���ل يف �صج���ن ج�ص���د يح���اول التح���رر م���ن 
االجتماعي���ات اجلاثم���ة عل���ى خالي���اه، فه���و ال ي�صتطي���ع 
التحرر وال االنفالت.  اال من خالل الروح ووهمية الوجود 
الثنائ���ي امل�ص���روط اجتماعي���ا بنظ���ام تناق�ص���ي تت�صارع 
في���ه االنف����س  واالأرواح وحت���ى االج�صاد حت���ى لتنتف�س 
ذهني���ا احيان���ا من �صريالي���ة االمكنة املظلم���ة او باالحرى 
اجلحي���م الوهمي املبني على فوبيا اخلوف التي يت�صارع 
معها"كلود عطية" يف كتابه بل يف هواج�صه التي تناق�س 
نف�صه���ا بنف�صها"يف حياتي.. االإث���ارة �صيء حمتم.. وفعل 
احلب هو الن�صوة العابرة للحدود الكونية.. يف حياتي.. 
ال معن���ى لالإث���ارة.. يف ظ���ل اخل���وف والقي���ود واالأمكن���ة 

املظلمة وال�صّيقة.." 
ا�صطراب���ات يقيني���ة لكائ���ن ال يقين���ي يبح���ث ع���ن حقيقة 
الوجود، وعن ماهي���ة احلقيقة خارج اجل�صد او باالحرى 
خ���ارج احلي���اة.  اال ان م���ا م���ن احد من���ا ي�صتطي���ع معرفة 
طبيع���ة اال�صي���اء خ���ارج ج�صده وعقل���ه.  الأن ذل���ك مرتبط 
مباهي���ة اخلل���ق الت���ي جنه���ل وجوديته���ا الت���ي يبح���ث 
عنها"كل���ود عطي���ة" يف كت���اب او ج�صد او ت���راب او حتى 
من خالل"قان���ون االأر�س.. طقو�س الغاب���ات حُتّتم �صلطة 
االأرواح القوي���ة الت���ي غط�ص���ت يف اأعم���اق البح���ار الت���ي 
مالأته���ا اأنه���ار م���ن دم���اء اخل���راف والغ���زالن والكثري من 
احليوان���ات ال�صعيف���ة.. اإاّل اأنه���ا تكاد تنقر����س يف اأنحاء 
عديدة من ميادين ال���روح ال�صلطوية"..فالنماذج الذهنية 
الت���ي يرويه���ا كل���ود ليحق���ق املثالي���ة املفقودة م���ا هي اال 
متاه���ات نف�صي���ة م�صتت���ة ب���ن احلقيق���ة املطلق���ة للوجود 
وبن الوج���ود االن�صاين املبني عل���ى التناق�س وال�صراع 
االجتماع���ي ال�صيق القي���ود، وال�صدي���د يف تطلعاته نحو 
االن�صان اب���ن البيئة واملحيط، وابن الفكر الديني املت�صدد 

او غري ذلك. 
مناذج ذهنية ذات انظمة تكوينية اجتماعية تت�صارع فيما 
بينه���ا فكري���ا،  دون التميز بن اال�صا�صي���ات واملاورائيات 
ب���ن الواقع واحللم،  والفنتازيات املتخيلة. او بن ال�صعر 
واحلكم���ة والذاتي���ة واملو�صوعي���ة.  النه مقي���د باالعراف 
االجتماعية املبنية على احلياة االخالقية املرتبطة بانقياد 
اجل�صد وح�صرة الروح ال�صجينة القابعة بن جدلية اخللق 

واخلال���ق،  وب���ن التح���رر الروحي من كل م���ا هو مرتبط 
بالعالق���ات احلياتي���ة املتع���ارف عليها،  وب���ارادة االن�صان 
يف تق���ومي االعوجاج املت���وارث عليه. اال ان���ه تائه بن ما 
ه���و دين���ي،  وبن م���ا هو طوب���اوي ما ورائ���ي خمفي من 
خ���الل طبيعة االن�صان، وميله نح���و اخلري وال�صر واحلب 
والك���ره. كما  انه رغم ه���ذا خاطب االج�ص���اد او ال�صجون 
ح�ص���ب تعبريه"�صجن الروح"" اأج�ص���اد الرتبة ال�صاحلة 
تنبت بروحها"حياة االآخرة"ولي�س"اآخرة احلياة"وترقد 
يف فناء االأر�س ولي�س يف اأر�س الفناء، لتبقى هذه الروح 
املتج�ص���دة بثقافة احلياة ثائ���رة بكربيائها وعظمتها نحو 
ف�ص���اء االأبدية وفردو�صها، لرتق�س على مو�صيقى احتكاك 
االأرواح املثقل���ة بالعلم واملعرفة واحلب والن�صوة العابرة 

حلدود اجل�صد وهواج�س الدنيا من اأجل االأبد".
جدلي���ة ال تتطاب���ق فيه���ا املعاين م���ع الفكرة الت���ي يحاول 
ايجادها"كل���ود عطية"�صم���ن عبثي���ة الواقع ال���ذي ي�صمو 
االيديولوجي���ات  ذات  التب�صريي���ة  بامل�صطلح���ات  علي���ه 
امل�صبع���ة بعالق���ات فل�صفي���ة روحية جعلت���ه يت�صاءل"كيف 

ح�صلت الث���ورة يف تلك العيون الت���ي اأب�صرت النور عرب 
فل�صفة الروح؟ فهل يعك�س ال�صراع النف�صي يف كتابه على 
فل�صفة الروح التي من �صاأنها رفع االخالق نحو الالنهائية 
التي"ت�صب���ه التنقيب ع���ن الذات يف اأعماق ال���روح، فكلما 
تطفو على �صط���ح ال�صماء تقذفها اأم���واج االأر�س لتالم�س 
رمال اجل�ص���د املتحركة وترتطم باأ�ص���وار القالع الب�صرية 
املكبوتة"..ام ان البداي���ة والنهاية هي تلك املجهول الذي 
يبح���ث عنه روحيا يف كتابه املجب���ول با�صكاليات فل�صفية 
تتف���اوت مب�صتوياته���ا بن �صع���ف و�صعف، كم���ا تتاأرجح  
املثالية  التي ال ميكن الو�صول اليها. الأنه و�صع نف�صه يف 
ب���وؤرة اع�صار فك���ري ال ميكن اخلروج من���ه بنتيجة ميكن 
االعتماد عليها.  الن البذرة الروحية يف الكتاب هي وليدة 
اجتماعي���ات مطبوعة ب���ل منقو�صة بق�ص���وة على �صفحات 
تاهت فيها االفكار بن ما هو ديني وال ديني حيث  يتخبط 
الفكر بع�صوائية يحتاج القارىء بعدها  اعادة اال�صتب�صار 
الذهني���ة  م�صارات���ه  لت�صحي���ح  الذاتي���ة.   املفاهي���م  يف 

والعقالنية بل املعايري الثقافية واجلمالية واالخالقية.  
م���ا ب���ن الثقاف���ة والتثاق���ف رحل���ة ابحر به���ا نح���و املراأة 
وكينونته���ا امل�صتع�صي���ة عل���ى الفه���م، وم���ن كل النواحي 
االن�صاني���ة التي ما زالت جدليتها قائمة حتى االآن.  لي�صاأل 
ب�ص���دة :"ملاذا تبحث عن تواأم الروح وهي تعي�س حالة من 
االإكتف���اء الذاتي عل���ى كل امل�صتويات اجلن�صي���ة والثقافية 
واالجتماعي���ة العالئقي���ة؟؟؟ هل ه���ذا ال�ص���وؤال هو خا�س 
للم���راأة ام ل���كال اجلن�صن على �صواء امل���راأة او الرجل؟ اال 
نحم���ل يف دواخلنا مثالي���ة ال ميكن الو�ص���ول اليها لنتمم 
الكم���ال املن�صود؟.  ومن ثم ياأخذنا"كلود عطية"  اىل هناك 
يف رحل���ة تخيلية ال ميكن التكه���ن بزمكانيتها التي جنهل 
ماهيتها" هناك ال معنى للحياة اإن مل تلتِق الروح بالروح، 
وال معنى للحياة بعد املوت اإن مل حت�صن االأرواح بع�صها 
لتحي���ا دون قيود وقوان���ن و�صوابط ديني���ة واجتماعية 
واأخالقي���ة، تعي�س ِبُعريها الكامل حت���ى الن�صوة والكمال، 

لتك���ون روح احلي���اة وحي���اة ال���روح يف ع���امل جم���ّرد من 
اجل�ص���د، اأي جم���ّرد م���ن ثقافة ال�صيط���ان وفل�صف���ة االإلغاء 
والتدمري والتكاثر من اأجل ال�صيطرة واعتماد مبداأ"نحيا 
احل���ب بالق���وة، ولي����س بقوة احل���ب نحيا". فه���ل بن من 
ثقاف���ة �صيطانية منزوعة ال�صرور؟. وهل البذرة االن�صانية 
ه���ي يف �صراع ذات���ي بن هذا وذاك؟ وهن���ا وهناك؟ ام ان 
احلياة جميلة بب�صاطتها ومتناق�صاتها املبنية على جمالية 

الوجود االن�صاين فيها؟.
يربط"كل���ود عطية" بعمق بن ما ه���و اجتماعي متوارث،  
وب���ن ما هو ديني تب�ص���ريي وبن ذاتي���ة االن�صان املدققة 
فكري���ا بكل م���ا حولها م���ن م�صائ���ل جدلية م���ا زال يحاول 
اخلو�س فيها.  لي�صتك�صف احليوات من خالل الروح التي 
يجه���ل ماهيته���ا.  بل ويتنازع���ه ال�صك واليق���ن يف املوت 
واحلي���اة، والبداي���ة والنهاية،فامل�صام���ن ال�صيكولوجية 
يف كتاب���ه الطوب���اوي ه���ذا    يرج���ع اىل اميان���ه العمي���ق 
بوحداني���ة االن�ص���ان ال���ذي يحيا ال�ص���راع بذاتي���ة توؤدي 
اىل الن���زاع االخر مع امل���راأة، ومن ثم مع املجتمع.  ليتمرد 
ويثور ويحاول ايجاد طريق النور عرب ال�صري يف العتمة 
امليثولوجية الذي ير�صمها كل���ود بقد�صية املثالية االبدية،  
واخلل���ود واحلب املحم���ل بالقوة الروحي���ة  التي و�صعها 
يف �صج���ن اراد التح���رر من���ه.  بل وحت���ى اراد التحرر من 
ح���ب امراأة  ت�صلبه يف بع�س االحيان امل�صاعر التي جتعله 
ين�ص���اع نحوها لي�صاأل الرجل"لك���ن الرجل ي�صاأل: األي�صت 
ال���روح هي نف�صه���ا يف االأر�س ويف ال�صم���اء؟ اأم اأنها على 
طريق ال���زوال اأي�صًا؟ كيف ميكن اأن نوؤم���ن باأبدية الروح 
دون اأن نوؤم���ن باأبدية احلب؟ خا�صة احل���ب الذي ت�صربل 

بن ذرات الروح ومتّرد على ذرات اجل�صد.."
ال اع���رف ملاذا يف�صل" كلود عطية"ب���ن الرجل واملراأة يف 
كتاب���ه،  وهو ي�صعى اىل التحرر من املفاهيم الثابتة �صمن 
اجتماعيات ثقافية وفكرية وعاطفية انقاد لها وحترر منها 
انتقده���ا ومتا�صى معها احبها وك���ره وجودها،   فال�صمري 
االن�صاين ه���و الزئيق الذي تت�صاوى م���ن خالله املفاهيم، 
ومن ابرزها احلب اخلال�س نحو املراأة التي "باتت ُتدرك 
تل���ك امللهم���ة اأن الرجل قد و�صل اإىل اأعل���ى درجات التعّلق 
والت�صّب���ث بهذا احل���ب، واأن عينيها ه���ي م�صدر النور يف 
ظلمت���ه وم�صدر القوة يف حلظات �صعفه.. واأنه قد يكتفي 
بنظ���رة واح���دة ليثبت اأنه م�صتمر يف ه���ذا الوجود وقادر 
عل���ى مواجهة احلياة وال�ص���ري بخطى ثابتة نح���و االإلهام 
الروح���ي والبحث الدائم ع���ن ال���روح الهاربة"فهل حاول 
يف كتاب���ه هذا و�صع الروح الهاربة من���ه يف قمقم ذكوري 
ال ميكن اخلروج منه؟.ام انه اتخذ من فل�صفته الطوباوية 

فكرة ذات �صفة �صجن؟.
كت���اب حمم���ل بهم�ص���ات �صاعري���ة ووجداني���ة وبفل�صف���ة 
طوباوية،  ولكن ال ميكن و�صفه بالرواية او باخلروج عن 
املاأل���وف.  الن الكت���اب هو عبارة عن �ص���راع �صيكولوجي 
يح���اول من خالل كل���ود التحرر م���ن املثالية الت���ي ي�صعى 
اليه���ا االن�ص���ان يف  احل���ب،  ويف نواح اخ���رى مل ي�صتطع 
ان يتحرر منه���ا كليا. الأنها جعلته كال�صجن  الذي يتخبط 
داخ���ل متاهات الروح،   وهنا ذكرين كلود بال�صاعر القدمي 
فريجيل حي���ث يقول" بالتاأكيد �صياأت���ي اليوم/ الذي يجد 
في���ه ف���الح ي�ص���ق مبحراث���ه تربة حقل���ه/ رماح���ا و�صيوفا 
قدمي���ة عالها ال�ص���داأ/ و�صيقل���ب �صالح حمراث���ه خوذات 
ملحارب���ن قدماء/ و�صيق���ف هذا الفالح الطي���ب وقد مالأت 
نف�ص���ه احلرية/ اأم���ام العظام املفتتة الأبط���ال املعارك التي 

خلدها التاريخ...فهل من ابطال �صجناء الروح؟.

بقلم �ضحى عبد�لروؤوف �ملل

كتاب حممل بهم�ضات �ضاعرية ووجد�نية 
وبفل�ضفة طوباوية،  ولكن ل ميكن و�ضفه 
بالرو�ي��ة �و باخل��رو ع��ن �ملاألوف.  لن 
�لكتاب هو عبارة ع��ن �ضر�ع �ضيكولوجي 
يحاول من خالل كلود �لتحرر من �ملثالية 
�ليه��ا �لن�ض��ان يف  �حل��ب،   �لت��ي ي�ضع��ى 
ويف ن��و�ح �خ��رى مل ي�ضتط��ع �ن يتح��رر 
منه��ا كلي��ا. لأنها جعلت��ه كال�ضجني  �لذي 

يتخبط د�خل متاهات �لروح
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�لقاهرة )رويرز( -

"م���ا االأ�ص���ر اإال ا�صتي���الء عل���ى ج�صم �صجن 
به���ذه  االأرواح"..  حلب����س  �صبي���ل  ال  ولك���ن 
بط���ل  النوب���ي  ال�ص���اب  ا�صت�ص���رف  الكلم���ات 
رواية"جونتنامو"للكات���ب امل�ص���ري يو�صف 
م���ن  عل���ى  وه���و  املقبل���ة  �صنوات���ه  زي���دان 
طائرة ع�صكري���ة نقلته من �صج���ن قندهار يف 
اأفغان�صت���ان اإىل املعتقل االأمريكي ال�صهري يف 

كوبا.
وعلى مدى �صبع �صنوات يخو�س هذا ال�صاب 
- ال���ذي ال نعرف ا�صمه احلقيقي حتى النهاية 
- رحل���ة ظاهره���ا الع���ذاب وباطنه���ا الرحمة 
يلتقي خالله���ا بنماذج ب�صرية الرابط الوحيد 
بينها اأنها جاءت اإىل ذلك املكان املوح�س رغما 

عنها.
وي�صتمر املاأزق حت���ى يلوح الفرج مع خروج 
ال�صجن من معتقله حامال يف �صدره خبيئته 
الت���ي تك�صفت اأمام عيني���ه يف ظلمات ال�صجن 
وكان الطري���ق اإليه���ا باب���ه اخلي���ال واأر�ص���ه 
وي�صتاأن���ف  الت�ص���وف  و�صم���اوؤه  الذكري���ات 
حياته م���ن جديد بعد ان تفجرت داخله اآليات 

البقاء على قيد احلياة.
دار  ع���ن  ورواية"جونتنامو"ال�ص���ادرة 
ال�ص���روق يف القاه���رة يف 288 �صفح���ة م���ن 
القط���ع املتو�صط هي اجلزء الثاين من ثالثية 
الكات���ب واملوؤل���ف امل�ص���ري يو�ص���ف زي���دان 
امل���رة  وه���ي  ن���ور(  جونتنام���و..  )حم���ال.. 
االأوىل الت���ي ي�صدر عمل للموؤل���ف يف اأجزاء 

لكنه ي�صفها باأنها اأجزاء منف�صلة مت�صلة.
ويق���ول زي���دان يف مقابل���ة م���ع روي���رتز يف 
القاهرة"هن���اك ميكانيزم���ات )اآلي���ات( بق���اء 
قوية جدا يف االإن�صان ال تعمل اإال اذا احتدمت 

االأحوال واقت�صت الظروف هذا."
يف  امليكانيزم���ات  ه���ذه  ه���ي  واأ�صاف"م���ا 
الذكري���ات..  النظ���ر يف  اإع���ادة  جونتنام���و؟ 
احلل���م.. اخليال.. الت�صوف اللي هو موجود 

يف كل اإن�ص���ان. ه���ذه الق���وى الكامنة بتتفجر 
عن���د الل���زوم وي�صتطيع االإن�ص���ان اأن مير من 
اأحل���ك واأ�صد االأحوال بتن�صيط او تفعيل هذه 

القوى الكامنة فيه."
الروائ���ي  زي���دان  اإنت���اج  وال ميك���ن و�ص���ف 
القليلة"ظ���ل  اأعمال���ه  ان  اإال  بالغزي���ر 
ف���ة  �صا اإ عزازيل" و" لنبطي" ا و" فعى" االأ
اإىل"حمال"الق���ت رواج���ا باملنطق���ة العربي���ة 
وحقق���ت مبيع���ات مرتفعة وترجم���ت بع�صها 

اإىل االجنليزية وااليطالية.
واأ�صدرت دار ال�صروق اأكرث من 30 طبعة من 
رواية"عزازيل"التي فازت باجلائزة العاملية 
للرواية العربية )البوكر( عام 2009 وجائزة 
)اأنوبي( الربيطاني���ة الأف�صل رواية مرتجمة 

اإىل االجنليزية عام 2012.
ملعتقل"جونتنامو"وم���ا  و�صف���ه  دق���ة  وع���ن 
ي���دور داخل���ه ق���ال زيدان"ع���ادة يف اأعم���ايل 
الروائي���ة اأحر�س على عمل ن���وع من املماثلة 
لل�صخ�صي���ات اأو بالعربي���ة الف�صحى حمايثة 
مبعنى اأن تك���ون حيث كان���ت ال�صخ�صيات.. 
يف جونتنام���و كان���ت امل�صكل���ة ا�صتحال���ة اأن 
اأك���ون يف نف����س املكان لكن ه���ذا مت تعوي�صه 

والتغلب عليه بجهد بحثي �صخم."
واأ�صاف"عمل���ت م���ا ي�صب���ه املج�ص���م للم���كان 
وكن���ت كاأين عاي����س فيه فعال ووق���ت الكتابة 
كن���ت ممكن اأقعد نحو ع�ص���رة اأيام ال اأرى اأي 
�صخ�س وال اأجيب عل���ى الهاتف واأعي�س على 
ك�ص���ر اخلبز والقلي���ل من الطع���ام حتى اأ�صل 

لالح�صا�س."
ويق���دم زي���دان يف"جونتنامو"اأربعة مناذج 
للم���راأة تداع���ب اثنت���ان منه���م خي���ال البط���ل 
بينما ت�صاركه اثنت���ان معاناته داخل املعتقل. 
للمجن���دة  ه���و  االأول  احلا�ص���ر  والنم���وذج 
االأمريكي���ة �صايل التي حتاول االيقاع بالبطل 
يف بئر الفح�س بينما النموذج الثاين للطبيبة 
النف�صية �صارة التي متد له يد امل�صاعدة ومتهد 

اأمامه طريق العودة للحياة الطبيعية.

ويق���ول زيدان"ن���ورا ومه���رية مل تظه���را يف 
االأح���داث.. الل���ي ظه���روا هما �ص���ايل و�صارة 
وهم���ا نقي�ص���ان الأن ما بن هذي���ن النقي�صن 
في���ه االإن�ص���ان يف جانب���ه االأنث���وي. الت�ص���اد 
بينهم���ا يعط���ي م�صاح���ة كب���رية للوع���ي ك���ي 
ي�صي���غ �صورة اكرث اإن�صاف���ا الأن هذا موجود 

وهذا موجود."
ورغ���م عزل���ة البط���ل يف زنزان���ة ال تتع���دى 
ال  الق���ارئ  ان  اإال  اأمت���ار  ب�صع���ة  م�صاحته���ا 
ي�صتطي���ع ان ينف�ص���ل بوعي���ه عما ي���دور من 
اأح���داث �صيا�صي���ة ومتغ���ريات دولي���ة خ���ارج 
اأ�ص���وار جونتنامو وي�صاع���ده املوؤلف ببع�س 
الوقائ���ع احلقيقي���ة ال�صه���رية ذات التواريخ 
املح���ددة ليظ���ل هناك خي���ط رفي���ع ممتد بن 

الداخل واخلارج.
وقال زيدان"�صحيح ان الرواية لي�صت رواية 
�صيا�صي���ة اإمنا هي تتحدث عن االإن�صان لكن ال 
ت�صتطي���ع ان تتح���دث عن االإن�ص���ان بعيدا عن 
ه���ذا اخلي���ط ال�صيا�ص���ي الرفيع ال���ذي يف�صر 
اأ�صي���اء كثرية ويوؤث���ر ب�صكل مبا�ص���ر على كل 

النا�س مبا فيهم البطل."
واأ�صاف"الرب���ط بن البط���ل ومعاناته داخل 
الزنزان���ة وم���ا يح���دث خارجه���ا اأم���ر طبيعي 
الن م���ا ادخل���ه يف هذا املاأزق م���ن البداية هي 
االأو�صاع ال�صيا�صي���ة وبالتايل ال اأ�صتطيع اأن 
اأ�صتبعد واأنا اأكتب كتابة عميقة عن ال�صخ�صية 
هذا اجلان���ب ال�صيا�ص���ي لكنه يظه���ر باملقدار 

االأقل الهام�س احلا�صر يف االحداث."
ويقول زي���دان )56 عام���ا( اإن الطبعة االأوىل 
للرواي���ة من 20 األف ن�صخ���ة خم�ص�صة للبيع 
داخ���ل م�ص���ر لك���ن �صتت���واىل طبع���ات اأخرى 

للدول العربية واخلارج.
وق���ال الرئي�س االأمريكي باراك اوباما اأن عام 
2014 قد ي�صهد اإغ���الق ال�صجن الذي يقع يف 
خلي���ج جونتنام���و بكوب���ا. ويف مطل���ع العام 
اجل���اري كان ال�صجن ي�ص���م 155 نزيال األقي 
القب����س عليهم خ���ارج امريكا بع���د الهجمات 

الت���ي وقع���ت عل���ى الواليات املتح���دة يف 11 
�صبتمرب ايلول 2001.

اجل���زء  يف  زي���دان  وا�صتغ���ل 
االأول"حمال"التعددي���ة املكاني���ة لي�صتعر�س 
حكاي���ة ال�صاب النوب���ي الذي ق�ص���ى �صنوات 
يف  �صياحي���ا  مر�ص���دا  يعم���ل  االأوىل  �صباب���ه 
اأ�ص���وان حي���ث بحرية ال�ص���د الع���ايل واالآثار 
الفرعوني���ة ال�صارب���ة يف ج���ذور التاريخ ثم 
اال�صكندري���ة حي���ث التقى حب���ه االأول وعا�س 
اأي���ام فتوت���ه ومنه���ا اإىل ال�صودان ث���م منطقة 
اخللي���ج وبعده���ا و�ص���ط اآ�صي���ا و�ص���وال اإىل 
احل���دود الباك�صتاني���ة االأفغاني���ة الت���ي ذهب 
اجلزي���رة  لقن���اة  تلفزيوني���ا  م�ص���ورا  اإليه���ا 
حي���ث وقع يف يد الق���وات االأمريكية الزاحفة 

ال�صقاط نظام طالبان.

اإىل  الرواي���ة  بط���ل  ويف"جونتنامو"ينتق���ل 
حيز م���كاين �صي���ق ن�صبيا داخ���ل اأ�صوار ذلك 
املعتق���ل االأمريك���ي املقام على اأر����س كوبية. 
ومع ال�صفحات االأخرية يعود بنا زيدان مرة 
اأخ���رى اإىل م�ص���ر حيث تدور اأح���داث اجلزء 

الثالث واالأخري من الق�صة.
وعن اجل���زء الثالث"نور"يق���ول زيدان"نور 
ه���ي حبيب���ة البط���ل االوىل الت���ي ظه���رت يف 
)حم���ال( و�صتتن���اول الرواي���ة اأو�صاعه���ا يف 
ال�صن���وات ال�صب���ع الت���ي ق�صاه���ا البط���ل يف 

جونتنامو."
واأ�ص���اف اأن البط���ل عا����س داخ���ل �صجن لكنه 
تلم����س اآلي���ات البق���اء عل���ى قيد احلي���اة ويف 
اجل���زء الثال���ث �صرنى"كيف ميك���ن ان يت�صع 

املدى.. ون�صجن."

ال��روح أقوى م��ن جدران الس��جن في 
"جونتنامو" يوسف زيدان
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بغد�د/ �أور�ق

الغربي  للوعي  حتليلية  ���ص��ورة  هنت�س  ت��ي��ريي  ير�صم 
بال�صرق وفهمه تتمحور يف جماالت عدة اأهمها نقد الغرب 
االآخر  مع  للتعاي�س  الغرب  دع��وة  ثم  وروؤي��ت��ه،  ملركزيته 
اخليايل  )ال�����ص��رق  كتابه  يف  وذل���ك  ح�����ص��اري.  با�صلوب 
وروؤية االآخر � �صورة ال�صرق يف املخيال الغربي الروؤية 
دار  عن  وال�صادر  املتو�صط(  لل�صرق  الغربية  ال�صيا�صية 
)املدى( للثقافة والن�صر برتجمة الدكتورة مي عبد الكرمي 
حممود والتي تذكر يف مقدمة بقلمها: ما اراد هنت�س قوله 
ال�صرق اخرتاع غربي متت �صياغته عرب مراحلة  ان  هو 
الغربية  الثقافة  داخل  بطيئة  ب�صورة  ومتعاقبة  خمتلفة 
بذاته،  ال��غ��رب��ي  ال��وع��ي  م��وؤ���ص��رًا يف حت��ول  مم��ا يعطي 
الختالف  طبقًا  وتختلف  تتنوع  لل�صرق  �صورًا  وير�صم 
قائمًا  لل�صرق  الغرب  اإدراك  فيكون  وال�صيا�صة،  التاريخ 
ال�صراع  تعك�س  وال��ت��ي  املتنوعة  ال�����ص��ورة  ن��ظ��ام  على 
ال�صيا�صي والتاريخي يف العامل الغربي.. وبذلك        فان 
الكتاب يتناول الذات الغربية  اأكرث من حديثه عن ال�صرق، 
كتابه  يف  رودن�����ص��ون  مك�صيم  درا���ص��ات  الكاتب  وي��دي��ن 
واالإ�صالم  اأورب��ا  جعيط  ه�صام  وكتاب  االإ���ص��الم  جاذبية 
روؤية  ع��ن  الو�صفية  وال��ع��رو���س  البانورامية  للمعرفة 
الغرب لل�صرق، واىل كتاب ادوارد �صعيد عن اال�صت�صراق، 
املق�صور على اال�صت�صراق اال�صتعماري الكولونيايل ويف 
القرن التا�صع ع�صر يتعر�س الكتاب اإىل املراحل االأ�صا�صية 
للفكر ال�صيا�صي االأوربي والتي ت�صكل فيها اخليال اجلمعي 
الثقافة  بن�صبة  املا�صي  على  باالحتياز  بدءا  ال�صرق،  عن 
القرابة  من  بالرغم  اأ�صاًل  ال�صرقية  اليونان  اإىل  االأوربية 
روما  اإىل  احلنن  ثم  االآرية.  والفار�صية  الهندية  اللغوية 
فرجيل  انياذة  ت�صهد  كما  ثقافتها  ال�صرق  من  اأخذت  التي 
باأ�صولها الطروادية.. يقرتب تعريف هنت�س الرومان�صي 
الناعم لال�صت�صراق من االطالع على ال�صرقيات وال�صياحة، 
ويفرتق عن تعريف ادوارد �صعيد عن اال�صت�صراق بو�صفه 
خريطة للنهب ودليال �صياحيا لال�صتعمار، لكن هنت�س يقر 
باأن �صورة ال�صرق افرتا�صية و�صابقة على االت�صال، واإذا 
كان يعرتف ان االإ�صالم انت�صر ل�صهولة االإميان االإ�صالمي 
درا�صة  اإىل  االإ�صارة  بالذكر  اجلدير  فمن  ال�صيف  بقوة  ال 
فاطمة املرني�صي يف كتابها العابرة املك�صورة اجلناح التي 
وامل��وزع يف  للمراأة  الغربي  ان احلجاب  اإىل  فيه  و�صلت 
املجال العام واملقنع باحلرير واالتيكيت اأق�صى بكثري من 
اإمرباطورية  كرو�صيه  رونه  من  ب��دءًا  ال�صرقي،  احلجاب 
امل�����ص��رق و���ص��ن��اع��ة االأ���ص��ط��ورة االآري����ة واملعجزة  ب���الد 
�صفيل  دو  واي��زودور  االإغريقية، وبرين حممد و�صارملان 
ان اجلنة مكان يقع يف ال�صرق ومك�صيم رودن�صون �صرق 
االأنوار وتوما االكويني الذي تاأثر بابن ر�صد، و�صعى اإىل 
عند  ويقف  طريقته.  على  والعقل  االمي��ان  بن  التوفيق 

وبو�صتل  ال�صرقي،  اال�صتبداد  مفهوم  وتغذية  ماكيفيلي 
بودان  وج���وان  االلتهامي،  اال�ص�صرتاق  ع��ن  ومفهومه 
اعد  ال��ذي  ال�صيا�صي  اليبنتز  وم�صروع  العامل  وكوننة 
م�صروع احلملة على م�صر بناء على رغبة لوي�س الرابع 
فكرة  تر�صيخ  يف  �صاهم  ال��ذي  مونت�صيكو  وكذلك  ع�صر، 
اال�صتبداد ال�صرقي مع التغافل عن كاليغوال ونريون ي�صر 
ملعرفة  كمراآة  ال�صرقي  االآخ��ر  �صورة  على  دائما  هنت�س 
الذات ال اأفقا له كما كتب حممد نور الدين افاية يف الغرب 
املتخيل، وهو يختلف كليا عن اخلطاب االإ�صالمي القراآين 
الذي يتميز باإح�صا�س الفت بقيمة االآخر كانت هذه القيمة 
ما  هنت�س  ويلطف  ال��ظ��روف،  ح�صب  وتنخف�س  ترتفع 
وعبقرية  الغربي  الرنج�صي  خلطاب  ق��رم  ج��ورج  �صماه 
التفوق..  ثقافة  وتوطيد  التكوينية،  اجلوهرية  الغرب 
بدور  القائلة  ب��ردوي��ل  فرنان  نظرية  اإىل  هنت�س  ينحاز 
يف  املتخيل  ودور  احل�صارات  �صنع  يف  واحلقد  احلرب 
تب�صيطية  اأبعادا  اأخذت  والتي  االآخر  اإىل  النظرة  ت�صكيل 
ما  لت�صكيل  اأمريكا  وظفتها  اأيلول،  من  ع�صر  احلادي  بعد 
�صماه جورج قرم الو�صرتن التوراتي لتخلي�س العامل من 
درا�صته  هنت�س  يبداأ  الت�صاوؤل  بهذا  االإ�صالمي.  االإره��اب 
نخ�صع  اأن  يجب  االآخ��ر  ندر�س  اأن  قبل  اأنه  حقيقة  مدركًا 
اأنف�صنا للمراقبة اإزاءه، ولذلك يعر�س اإىل كيفية وماهية 
اخلطاب التاريخي وال�صيا�صي واالأدبي الذي مل يكن يومًا 
حد  على  النحن  جمتمع  لوجود  �صروري  واإمن��ا  ط��ارئ��ًا، 
تعبريه فيقول: اإن ال�صرق هو اخرتاع غربي متت �صياغته 
عرب مراحل خمتلفة ومتعاقبة ب�صورة بطيئة داخل الثقافة 
الغربية. من املنطقي اأال يكون هذا االخرتاع املق�صود قد 
جاء مبعنى خلق لالآخر، واأن ما عناه هنت�س هو االن�صطار 
�صرق-غرب، اأي ثنائية �صرق، غرب التي طفت على �صطح 
التاريخ يف القرن اخلام�س ع�صر، فيبن اأنه مت على الع�صر 
الفا�صل  الوهمي  اخلط  ظهر  فمتى  الروماين،  االإغريقي 
ال�صرق والغرب يف املخيلة اجلمعية الغربية.. تذكر  بن 
االأ�صطورة اأن حرب طروادة هي احلرب االأبرز يف تاريخ 
و�صاعت  الهومرية  امللحمة  نقلتها  التي  والغرب،  ال�صرق 
يف القرن ال�صابع قبل امليالد. لكن مل يعترب الطرواديون 
�صعوبًا اأجنبية، بل خ�صوم من ثقافة واحدة انتمى اإليها 
بذلك  لتظهر  الفر�س،  مع  احل��ال  يختلف  بينما  االإغ��ري��ق. 
النزاع  وكاأنها  )ميد(  مدينة  اإىل  ن�صبة  امليدية،  احل��رب 
االأول بن ال�صرق والغرب. هذه احلرب خلخلت ا�صتقرار 
قبل  اخلام�س  القرن  حوايل  االإغريقية،  املدن  وا�صتقالل 
هذا  ليبقى  واأوروب���ا،  اآ�صيا  بن  االنق�صام  فكان  امل��ي��الد، 
االنق�صام يف حدود املواجهات احلربية بن االمرباطورية 
ال�صا�صانية الفار�صية واالمرباطورية البيزنطية، وليغدو 
بعد ظهور االإ�صالم تقاباًل حادًا بن ال�صرق والغرب، حيث 
الكبري بن  الت�صدع  الغربين  الدار�صن  الكثري من  يعزو 
الطرفن اإىل التو�صع العربي االإ�صالمي يف القرن الثامن 
امليالدي، يف الوقت الذي يرى فيه هنت�س اأن التقابل كان 

تقاباًل �صيا�صيًا 
اق����ت���������ص����ادي����ًا 
اأك���رث مم��ا كان 
دينيًا،   ت��ق��اب��اًل 
ح����ي����ث مي��ي��ل 
اإن  ال��ق��ول  املتو�صط اإىل  ال�صرق  كر�س  الذي  التعار�س 

الغربي  اجلمعي  امل��خ��ي��ال  يف  منتظمة  غ��ريي��ة  بو�صفه 
يف  زاد  ال��ت��ي  الغريية  الو�صيط،  الع�صر  قبل  يظهر  مل 
الرابع ع�صر  تر�صيخها املد االإ�صالمي العثماين يف القرن 
حتى القرن اخلام�س ع�صر، وبلغ اأوجه يف الن�صف االأول 
من القرن ال�صاد�س ع�صر.  يف القرن ال�صاد�س ع�صر، يربز 
ال�صرق  عن  وانطباعاتهم  اآراوؤه��م  تنطوي  موؤلفن  ثالثة 
وغيوم  ميكافيلي  نيكولو  وهم  احلداثة،  من  �صيء  على 
مدر�صة  م��وؤ���ص�����س  ميكافيلي  ب�����ودان.  وج���ون  ب��و���ص��ت��ل 
بف�صله  املعروف  الواقعي،  ال�صيا�صي  والتنظري  التحليل 
ال�صيا�صية،  املوؤ�ص�صات  بن  قارن  االأخ��الق،  عن  ال�صيا�صة 
عن�صر  موؤلفاته،  بقية  يف  ب��ل  فح�صب،  اأم���ريه  يف  لي�س 
املقارنة امل�صتخدم لديه هو تركيا العظيمة فيحلل طبيعة 
بطريقتن  حتكم  االإم��ارات  كل  اأن  مالحظًا  ال�صلطة،  هذه 
خمتلفتن، فهي اإما حتكم باأمري يكون االآخرون عبيدًا له.. 
اأو باأمري وبارونين. ثم يذكر منوذجي هذين النوعن من 
احلكم، النموذج االأول مثاله ال�صلطة العثمانية. والنموذج 
الثاين مثاله: ملك فرن�صا اأما هنت�س يوؤكد اأن التقابل بن 
على  يعتمد  يعد  مل  اأوروب��ا  بداأته  ال��ذي  والغرب  ال�صرق 
اختالف ديني، بل على اختالف �صيا�صي، يظهر ب�صورة 

جنينية لدى الكاتب الفلوران�صي ميكافيلي، الذي مل يكن 
لت�صنيف  اأ�صا�صًا  �صت�صكل  هذه  مقارنته  ب��اأن  دراي��ة  على 
االأنظمة ال�صيا�صية، وبداية ملفهوم اال�صتبداد ال�صرقي فيما 
بعد. غيوم بو�صتل املواطن العاملي الكوزموبوليتي، رغب 
االإ�صالم وامل�صيحية عن طريق  باإيجاد �صبل توفيقية بن 
و�صع االأ�ص�س االأيديولوجية جلمهورية عاملية قادرة على 
يف  وامل�صلمن  وامل�صلحن  واالإغريق  الكاثوليكية  جمع 
بو�صتل  اإليها  دعا  التي  التوفيقية  حقيقة  م�صرتك،  اإميان 
م�صيحية  كونية  يف  االإ�صالمي  ال�صرق  ينحل  ب��اأن  تكمن 
التحقريية  العقلية  اأنه مل يتخل�س من  يوؤكد  ما  متجددة، 
املنتظمة جتاه ال�صرق. اأما جون بودان، فقد ا�صتغل على 
فكرة اجلمهورية العاملية لكنه مل يدع اإىل اإن�صائها، ومل يكن 
خمت�صًا بامل�صائل الرتكية االإ�صالمية، كما بو�صتل، اإال اأنه 
اأظهر يف موؤلفه الهتبلومري�س انفتاحًا حقيقيًا نحو االآخر، 
ليخل�س اإىل نتيجة مفادها اأن لي�س هناك من بن االأديان 
ما هو اأف�صل واأ�صواأ من االآخر، وباأن تنوع �صبل التقرب 
من اخلالق اإمنا هو م�صدر غنى ما يعرب عن روح ت�صامح 
القرن  ال�صدد يف  بهذا  فلوبري  به  ما جاء  عالية، ت�صاهي 
االن�صغال  من  حتواًل  �صهد  الذي  القرن  هذا  ع�صر،  الثامن 
باالأمور الدينية اإىل النقد ال�صيا�صي لل�صرق، وهكذا و�صم 
االأبرز  ال�صيا�صي  املفكر  اال�صتبداد،  ب�صرق  ال�صرق  ه��ذا 
الذي �صاهم بن�صر فكرة اال�صتبداد ال�صرقي هو مونت�صكيو 
بجمع  مونت�صكيو  ق��ام  ال�صلطات.   ف�صل  م��ب��داأ  �صاحب 
و�صرح كل القطع الواردة عن اال�صتبداد يف اأدب الرحالت 
والكتب التي األفت حول ال�صرق ال�صابقة له، وال يبدو هذا 
فار�صية  ر�صائل  يف  واإمنا  فقط،  القوانن  روح  كتابه  يف 
والغرب  ال�صرق  ال��زوج  اتخذ  اللحظة  تلك  ومنذ  اأي�صًا 
�صكلهما ال�صيا�صي الناجز.. ومنذ ذلك احلن �صكل مفهوم 
اال�صتبداد ال�صرقي املحور الذي اأنبت حوله �صورة االآخر 
على ما يالحظ هنت�س ليخل�س مونت�صكيو اإىل اأن ال�صلطة 
يف اآ�صيا يجب اأن تكون دائمًا ا�صتبدادية م�صتندًا يف ذلك 
وطبيعة  ال�صيا�صي  االإخ�صاع  قوانن  بن  العالقة  على 
اأن هذا اال�صتبداد هو ا�صتبداد ال�صرق  املناخ، بينما يرى 
نحن  اأي�صًا  هو  بل  بالكيد،  ويهددنا  بيننا،  يعي�س  ال��ذي 
بذواتنا وقد تنكرنا يف �صورة االآخر ب�صكل واع، اإىل حد 
ما اإنه نوع من االلتفاف.  �صرق التع�صب �صرق اال�صتبداد، 
ثم �صرق احلداثة، لكن لي�س بو�صفه حديثًا فكريًا بل هو 
منذ  �صياغته  الكولونيالية  اأوروب��ا  اأع��ادت  ال��ذي  ال�صرق 
منذ  التو�صعية  لل�صيطرة  لتح�صره  ع�صر،  التا�صع  القرن 
جانب  اإىل  ويظهر  م�صر،  على  ال�صهرية  بونابرت  حملة 
الفل�صفة  بف�صل  وذل��ك  املندمج،  ال�صرق  احل��داث��ة  �صرق 
اأع���ادت االع��ت��ب��ار لل�صرق م��ن خ��الل بناء  ال��ت��ي  االأمل��ان��ي��ة 
تتجنب  التي  الفل�صفة  ه��ذه  اأمثلة  الأه��م  املكون  التاريخ 
اإظهار ال�صرق على اأنه جامد، ويقوم هيغل بدمج االإ�صالم 
وال�صيما  واملعارف  العلم  اأن  ويعرتف  الكون  تاريخ  يف 

الفل�صفة قد انتقلت اإىل الغرب من العرب. 

الشرق الخيالي ورؤية اآلخر 
�خر�ع ت �ضياغته عر مر�حل تلفة د�خل �لثقافة �لغربية
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بغد�د/ �أور�ق

�صم���ن �صل�صلة )املائة كت���اب( �صدرت 
ع���ن الهيئ���ة العام���ة لق�ص���ور الثقافة 
رواية )ل���و اأن م�صافرًا يف ليلة �صتاء( 
برتجم���ة  كالفين���و  اإيتال���و  للروائ���ي 
ح�ص���ام اإبراهيم، ندخل ع���امل الرواية 
من خ���الل بطلها الباحث ع���ن اكتمال 
املنقو�ص���ة  الرواي���ات  يف  احل���دث 
واملع���اين امللتب�ص���ة للموؤلف���ن وكاأنه 
جوه���ر  ه���و  النق����س  ب���ان  ي�صعرن���ا 
وفك���رة  �ص���راب  واالكتم���ال  الع���امل، 
وهمي���ة. اإذ ي�صور الهوي���ة املت�صظية 
ال�صائعة وال�صراع بن خيارات عامل 
ناق����س، وحمال���ة االإن�ص���ان باإ�صف���اء 
معن���ى له���ذه الع�صوائي���ة والفو�ص���ى 
باحث���ًا عن اكتمال العالق���ة بن القول 
واالإمت���اع،  املتع���ة  ع���ن  وال�ص���ورة، 
ع���ن الده�ص���ة املفرت�ص���ة واالإدها����س 
املرتق���ب، بهذه ال�صيغ���ة ي�صعنا اأمام 
م�صوؤولي���ات حتت���م علين���ا امل�صارك���ة 
يف الرواي���ة مرغم���ن عل���ى املتابع���ة 
وانتظ���ار ما �صت���وؤول اإلي���ه املواجهة 
بن �صخ�صيات الرواي���ة التي �صنفها 
النق���اد �صمن قائمة اأف�صل مائة رواية 
عاملي���ة يف تاري���خ االأدب اإذ يقّدم فيها 
املوؤل���ف ر�صالة حب بنوع من ال�صدمة 
والده�ص���ة ب�صكل يتمرد عل���ى ال�صيغ 
الرائجة واملاألوف���ة.. يحتفي كالفينو 
ويح���اول  والكتاب���ة  الق���راءة  بفع���ل 
تقدمي االإجابات ع���ن اإ�صكالية العالقة 
ب���ن الكات���ب واملتلق���ي ب�صن���ع عالقة 
جدي���دة خمتلفة وهو ينطلق من فكرة 

كتاب���ة ق�ص���ة تتاألف من ق���ارئ متنعه 
ظروف���ه م���ن اال�صتم���رار يف موا�صلة 
الق�ص���ة  ي�ص���رتي  ن���راه  الق���راءة، 
اجلدي���دة الأحد املوؤلف���ن فيتفاجاأ باأن 
هناك خط���اأ واأنه���ا مقدمة بقل���م اآخر، 
وتك���ون ن�صخ���ة ناق�ص���ة، وال ميكن���ه 
امل�صي بعد البداية، فيعود اإىل املكتبة 
ال�صتب���دال الكت���اب، وهن���اك ت�صتج���د 
اأمور جديدة وظروف طارئة، يكت�صف 
اأن كث���ريًا م���ن الن�ص���خ خرج���ت بتلك 
ال�صيغ���ة الناق�صة، وي�صه���د احتجاج 
الق���راء وحر�صهم على اإمتام ما بداأوا 
بقراءت���ه، لكن ذل���ك ال يتحقق، وتبقى 
وال�صخ�صّي���ات  مبت���ورة  الق���راءات 
اأطياف���ا هائمة.. ينتقل خ���الل ف�صول 
روايت���ه واحلكايات الع�ص���ر الناق�صة 
الت���ي تتخلله���ا اإىل ع���وامل تب���دو غري 
مرتابطة، يبن���ي روايته عل���ى اأجزاء 
مبت���ورة لرواي���ات ناق�ص���ة، كل ف�صل 
يك���ون حلقة يف ع���امل مت�صل منف�صل 
ال���ذي  فامل�صاف���ر  نف�ص���ه،  الوق���ت  يف 
ينتظ���ر يف حمطة قطار يق���راأ م�صاهد 
من رواية هي روايته املكتوبة، يغيب 
الذي���ن  اجل���دد  الوافدي���ن  زح���ام  يف 
يقتحم���ون عامل���ه، فتتقهق���ر �صورت���ه 
وت�صيع يف تعاقب الف�صول املقتطعة 
لكتاب من م�صارق االأر�س ومغاربها.. 
كل ف�صل ي�صري اإىل منطقة يف العامل، 
يح���اول اأن تكون مع���ربة عن خمتلف 
اجله���ات والتوجه���ات، فم���ن اأوروبا 
اآ�صي���ا،  اإىل  اأم���ريكا  اإىل  اأفريقي���ا  اإىل 
يقحم كالفين���و موؤلفن مفرت�صن يف 
�صياق روايته التي ي�صورها على اأنها 

نتاج ف�صول مبتورة فالبناء الروائي 
ل���دى كالفينو ي�صري كما يقول بطريقة 
هي اأقرب اإىل طريقة ال�صاعر يف نظم 
ق�صيدت���ه يف رواي���ة اأراده���ا اأن تقوم 
عل���ى الفانتازيا بكامله���ا، فبقدر ما قد 
ي�صم���ره الن�س من ب�صاط���ة متوّقعة، 
الالحبك���ة،  يف  احلبك���ة  ق���ّوة  تكم���ن 
والرتاب���ط االأك���رث متان���ة يك���ون يف 
التفكك الواع���ي، والنهايات املحتملة 
املنفتح���ة..  البداي���ات  اأث���ر  تقتف���ي 
وتتكامل الف�صول الناق�صة يف الن�س 
لت�صد فجوات الواقع، وتقوم بتج�صري 
امل�صافات ب���ن الع���وامل واالختالفات 
والب�ص���ر، اإذ اإن حال���ة النق����س املنبثة 
يف م���ن الرواي���ة ترغم الق���ارئ على 
البحث ع���ن االكتمال، مم���ا يدعو اإىل 
ال�صعي ال���دوؤوب للبح���ث نحو االآخر 
ليكم���ل ب���ه ومع���ه نق�ص���ه، وي�صتكمل 
رحلت���ه و�صف���ره، بحي���ث يتمكن عرب 
البحث املن�صود من تبديد برد ال�صتاء 
وعتمة لياليه.. ويعكف قارئ كالفينو 
عل���ى مقارب���ة �صرتاتيجي���ات القراءة 
والكتابة، وتفكيك �صفراتهما من خالل 
اإ�صاعة اخلل���ط بن العناوين واأ�صماء 
املوؤلفن واالأ�صماء امل�صتعارة واللغات 
واالأغلف���ة  والطبع���ات  والرتجم���ات 
والف�ص���ول  العناوي���ن  و�صفح���ات 
ورحل���ة  والنهاي���ات..  والبداي���ات 
الق���ارئ ح���ول الع���امل م���ن كت���اب اإىل 
كت���اب يف الرواية نف�صه���ا تخت�صرها 
الق�ص�س الع�ص���ر التي تتبخر من بن 
اأ�صابع���ه تباعا، يف اللحظة التي يبداأ 
فيه���ا القراءة ميك���ن اأن يجد نف�صه يف 

قل���ب الع���امل، ويحل���م باجتم���اع تل���ك 
احلكاي���ات يف مكتب���ة م���ا، ومفرت�صا 
اأن الع���امل لي����س ب���ه �ص���وى حكاي���ات 
تبقى معلقة اأو ت�صيع يف امل�صري على 
الطري���ق. كاأن���ه بذل���ك يحاك���ي �صيغة 
األ���ف ليل���ة وليل���ة م���ن حي���ث تنا�ص���ل 
احلكاي���ات وت�صعبه���ا وانطالقه���ا يف 
متاهة الليل بحث���ا عن حياة جديدة..
يتب���دى كالفينو املج���دد املجرب دوما 
يف اأ�صكاله الروائي���ة وهند�صة بنيان 
رواياته، م�صتعيدًا بالرواية و�صاياه 
لالألفي���ة القادم���ة، تل���ك الت���ي حت���دث 
فيه���ا ع���ن ال�صرع���ة واخلف���ة والدق���ة 
والو�ص���وح والتعددية والتما�صك يف 
ع���امل يفتقر للكم���ال، ووج���د اأن الفن 
فيه يبقى هو العزاء مبحاولة التغلب 
عل���ى عقد النق�س لذل���ك تو�صف باأنها 
حماول���ة االن�ص���ان للتغل���ب على عقدة 
النق�س والتطل���ع للكمال، ورغبته يف 
اأن يك���ون هناك معنى و�صط الفو�صى 
املعّمم���ة. وه���و ينطل���ق يف م�صع���اه 
م���ن روؤي���ة فل�صفي���ة عميق���ة ت���رى اأن 
اجلم���ال والع���دل واحلكم���ة ال وجود 
له���ا اإال فيم���ا ه���و م�صط���ور وناق����س 
بال�ص���رورة، كالواق���ع ال���ذي يفر����س 
ذات���ه عل���ى ال�ص���كل الروائ���ي.. وكاأن 
كالفين���و يف ن�ص���ه يقدم فك���رة تكامل 
العوامل وتاأثره���ا بع�صها ببع�س بعد 
ان�صطاره���ا ال�صاب���ق، واأن���ه ال �ص���يء 
مبع���زل ع���ن االآخ���ر يف ه���ذا الع���امل، 
موؤكدًا اأن للمعنى النهائي الذي حتيل 
اإليه كل احلكايات وجهن ا�صتمرارية 

احلياة وحتمية املوت.

لو أن مسافرًا في ليلة شتاء..
محاولة للتغلب على عقدة النقص والتطلع للكمال

برل���ن  ج���دار  انهي���ار  بع���د  ارتفع���ت، 
ع���ام 1989.. وم���ن ث���م تف���كك االحت���اد 
 ،1991 ع���ام  ال�صاب���ق  ال�صوفييت���ي 
اأ�ص���وات كث���رية يف الوالي���ات املتحدة 
االأمريكية، للتاأكيد اأن »التاريخ انتهى.. 
واأن الراأ�صمالي���ة انت�صرت، مرة واحدة 
واإىل االأب���د، عل���ى اخل�ص���م التاريخ���ي 
اال�صرتاك���ي«.  باملع�صك���ر  املتمّث���ل 
وبالت���ايل، �صتنته���ي احل���روب وتخمد 
النزاعات ويعم اال�صتقرار جميع اأنحاء 

العامل.
ولك���ن الواقع ق���ال �صيئًا اآخ���ر، اإذ �صّبت 
حروب ع���دة وتعاظمت ظاهرة االإرهاب 
على ال�صعي���د العاملي. ومل يرتدد باراك 
اأوبام���ا، خليفة ج���ورج وولك���ر بو�س، 
الطائ���رات  ا�صتخ���دام  اإىل  اللج���وء  يف 
م���ن دون طّي���ار، �صد من اأُطلق���ت عليهم 
ت�صمية »اأعداء اأم���ريكا«. واأخذت وكالة 
املركزي���ة  االأمريكي���ة  اال�صتخب���ارات 
»�ص���ي اآي اإيه« مكانة مهّم���ة لدى االإدارة 
اجلي����س  م���ع  بالت���وازي  االأمريكي���ة، 

االأمريكي.
تط���ّور تل���ك الوكال���ة ودور اجلي�س يف 
ال�صياق االأمريكي الذي اأعقب تفجريات 
11 �صبتم���رب 2001، ه���و بالتحدي���د ما 
االأمريك���ي  ال�صح���ايف  كت���اب  ي�صرح���ه 

مارك ماّزيت���ي، املتخ�ص����س يف ق�صايا 
االأمن �صمن �صحيفة »نيويورك تاميز«، 

الذي يحمل عنوان »طريق ال�صكن«.
وم���ن امل�صائل الكثرية التي يك�صف عنها 
اال�صتخباراتي���ة  الوكال���ة  اأن  الكت���اب، 
ال�ص���دارة  دور  اأخ���ذت  االأمريكي���ة، 
يف العدي���د م���ن العملي���ات الت���ي جرى 
تنفيذه���ا يف بل���دان �صديق���ة للوالي���ات 
املتح���دة االأمريكي���ة، مث���ل الباك�صت���ان. 
ذل���ك اأن اجلي����س االأمريك���ي ال ي�صتطيع 
بناء عل���ى املعاهدات املربم���ة مع بلدان 
حليف���ة، القيام مبثل تلك املهمات. وعلى 
اأ�صا�س ذلك، »ت�صن وكالة اال�صتخبارات 
املركزي���ة االأمريكية، عملي���ات ع�صكرية 
تكتيكي���ة يف جميع اأرج���اء العامل«، كما 

يكتب املوؤلف.
ويف املقابل، وبنوع من عك�س االأدوار، 
ي�صري املوؤل���ف، اإىل اأن هناك قدرًا كبريًا 
م���ن املعلومات املتوافرة ل���دى االأجهزة 
االأمني���ة االأمريكي���ة، جمع���ت م���ن قب���ل 
القوات الع�صكرية االأمريكية املتخ�ص�صة 
الت���ي  ���ة  اخلا�صّ العملي���ات  تنفي���ذ  يف 
تقرره���ا القي���ادات االأمريكي���ة. ولي�صت 
هي وكالة اال�صتخب���ارات املركزية التي 

جمعتها.
وي�ص���ري مازيتي، اإىل اأن ما يزيد امل�صهد 

ة يف  االأمن���ي االأمريك���ي تعقي���دًا، خا�صّ
م���ا يتعّل���ق بتحديد امل�صوؤولي���ات، واقع 
ة، التي  تكاث���ر ع���دد املوؤ�ص�ص���ات اخلا�صّ
جتمع اأي�صًا املعلومات التي ت�صتخدمها 
احلكومة االأمريكي���ة. وال يرتدد املوؤلف 
يف الق���ول: اإن هناك حالة من الت�صو�س 
يف م���ا يتعّلق بالطريق���ة التي تقرر فيها 
ال�صلط���ات االأمريكي���ة: كي���ف تلج���اأ اإىل 
متار����س  كي���ف  ذل���ك،  و»وراء  احل���رب 

ال�صيا�صة«.
اإن اأح���د اخلط���وط الناظم���ة لتحليالت 
حماول���ة  يف  يتمّث���ل  الكت���اب،  ه���ذا 
تبي���ن الكيفي���ة الت���ي »تت�صاب���ك« فيه���ا 
الن�صاط���ات الع�صكرية واال�صتخباراتية 
يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكية حالل 
العقد الذي اأعقب تفجريات 11 �صبتمرب 
2011. ومم���ا يك�ص���ف عن���ه املوؤلف، اأن 
وزارة الدف���اع االأمريكي���ة »البنتاغون«، 
اأن  العلي���ا،  ال�صلط���ات  ل���دى  حاول���ت 
يجري ال�صماح لها بت�صكيل قّوة ملكافحة 
االإرهاب العاملي، وتزويدها بال�صلطات 
والكف���اءات الت���ي تتي���ح له���ا املناف�ص���ة 
املركزي���ة  اال�صتخب���ارات  وكال���ة  م���ع 

االأمريكية.
اأّما النتيج���ة االأ�صا�صية التي نتجت عن 
مث���ل ذلك التداخ���ل والت�صاب���ك يف عمل 

االأجه���زة االأمني���ة والق���وات الع�صكرية 
االأمريكي���ة، فيحدده���ا املوؤل���ف مبزي���ج 
غريب جدًا م���ن »التناف�س والتعاون يف 
الوقت نف�صه« خ���الل ال�صنوات االأخرية 
املن�صرمة. وحمور اآخر مهم من حماور 
هذا الكتاب، يتعّر�س للبحث يف اأ�صكال 
التب���ّدل العمي���ق ال���ذي ط���راأ يف �صي���اق 
م���ا بع���د 11 �صبتم���رب، على عم���ل وكالة 
االأمريكي���ة  املركزي���ة  اال�صتخب���ارات 
واحلكومة االأمريكية برّمتها، يف جمال 
مكافح���ة االأخط���ار ال�صادرة ع���ن اأعداء 

اأمريكا من غري الدول.
ب�صورة عاّمة، يقّدم مارك ماّزيتي نوعًا 
من القراءة التاريخية، متبعًا الت�صل�صل 
الزمن���ي لتط���ور اأجه���زة اال�صتخبارات 
االأمريكية، خالل ن�ص���ف القرن االأخري. 
وي�صرح اأنه ومع تفجريات 11 �صبتمرب 
ووا�صنط���ن،  نيوي���ورك  يف   2001
مالحق���ة  ه���ي  للجمي���ع،  املهم���ة  غ���دت 
»االإرهابين« و»قتله���م"اإذا اأمكن � وهنا 
دخ���ل عم���ل الطائ���رات م���ن دون طي���ار 
املوّجه���ة اإلكرتوني���ًا عل���ى اخل���ط � م���ع 
ال�صم���اح مبمار�ص���ة عملي���ات اخلط���ف 
واحلب����س واإجراء اال�صتج���واب خارج 

اأرا�صي الواليات املتحدة االأمريكية.
عن/ بيان الكتب

ال���ع���ال���م ن���ه���اي���ة  ف����ي  وح�������رب  إي�������ه«  آي  »س������ي 
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بغد�د/ �أور�ق

يقول الكات���ب االأرجنتيني األربتو مانغويل يف مقدمة 
كتاب���ة )يوميات الق���راءة.. تاأمالت ق���ارئ �صغوف يف 
ع���ام من الق���راءة( وال�صادر ع���ن دار )امل���دى( للثقافة 
والن�صر برتجمة الباحث والناقد عبا�س املفرجي: قبل 
�صنتن م�صت وبعد بلوغ���ي الثالثة واخلم�صن قررت 
اأن اأعيد ق���راءة بع�صًا من كتبي القدمي���ة املف�صلة وقد 
ده�صت مرة اأخ���رى اأن اأالحظ كيف تبدو هذه العوامل 
املرتاكم���ة واملعق���دة م���ن املا�ص���ي انعكا�ص���ا للفو�صى 
ال�صوداوي���ة التي يحياه���ا عاملنا احلا�ص���ر، وقد يلقي 
مقطع���ًا يف رواية ال�صوء فجاأة على مقالة يف �صحيفة 
يومي���ة وم�صهد معن ميكن ل���ه اأن ي�صتعيد حادثة �صبه 
من�صي���ة وكلمات قليل���ة ميكن اأن تك���ون باعثا لتاأمالت 
طويل���ة، له���ذا ق���ررت اأن اأ�صجل هذه املالحظ���ات.. ثم 
يق���ول: القراءة عبارة عن حمادث���ة فعل مريح، منعزل 
وه���ادئ وح�صي.. رمبا بعد �صنة اأكون قد اأكملت �صيئًا 
ه���و هجن من املذك���رات ال�صخ�صي���ة، والكتاب موؤلف 
ي�صتمل على مالحظات وتاأمالت واأدب رحالت و�صور 
و�صفية الأ�صدقاء والأحداث عامة و�صخ�صية م�صتلهمة 

كلها من قراءاتي.
فالكت���اب بالن�صب���ة له لي�س اإع���ادة قراءة فق���ط بل هو 
حديث ع���ن قائمة مت�صمنة حن���ن للذكريات واالأماكن 
واالأ�صدق���اء وال�صور والكلمات وكاأن���ه يقتفي اثر كل 
ذك���رى من خالل ه���ذه الوقائ���ع.. كما يق���ول باإمكاين 
كتاب���ة نوع م���ن ال�ص���رية الذاتي���ة وفقا لالأ�صي���اء التي 
منح���ت يل من اأ�صدقائي هن���ا يف مكتبي كعلبة االأقالم 
م���ن املع���دن املظف���ور و�صن���دوق فيتنام���ي  الهندي���ة 
حجري مر�ص���ع باإ�صارات ال ميكنن���ي قراءتها وعمود 
ورق���ي مر�ص���وم علي���ه �صم���اء وثقال���ة اأوراق جلدي���ة 
و�صحن بخور وذراع �صغرية م���ن االأبنو�س وغريها 
م���ن االأ�صياء الكث���رية واملر�صو�صة ف���وق طاولة عمله 
البال���غ عر�صه���ا ع�ص���رة اأق���دام واملكتظ���ة كم���ا ي�صفها 
مانغوي���ل اإىل اأبع���د، ويعلم���ا ان الرج���وع اإىل الكتب 
والق�ص����س القدمية هو ا�صتع���ادة لنكهة اأزمنة م�صت، 
كرواية جزيرة دكت���ور مورو ملوؤلفها اأت�س. جي. ولز، 
ميل���ك ن�صخة منها م���ذ كان يف الثانية ع�صرة. والكتاب 
هدي���ة من �صدي���ق مبنا�صب���ة عيد مي���الده. وق���د قراأه 
يف العطل���ة ال�صيفي���ة ويق���ول: قارئ ع���ذري، يف ذلك 
ال�صي���ف ع�ص���ت ب�صعة اأي���ام �صعي���دة، مل اأك���ن اأعرف 
�صيئ���ًا عن ق�صة ه���ذه اجلزيرة، وكنت خائف���ًا من هذا 
ال�صخ�س الغريب االأط���وار الذي يدعى دكتور مورو. 
ثم مي�صي مع كتب لكبلنغ و�صاتوبريان وكونان دويل 
وغوت���ه و�صرفانت�س ودينو بوتزاتي و�صاي �صانغون 
وبرا�س كوبا�س وهو يتمن���ى اأن يكون اأ�صدقاءه معه 
دائم���ًا، واملكان الذي يحب يرغب اأن يبقى كما هو لعّله 
ظ���ل يبحث عن تعوي�س نف�ص���ي ومعنوي عن اأ�صدقاء 

رحلوا، واأ�صي���اء واأمكنة غادرته اإىل غري رجعة، الئذًا 
بالق���راءة، وال�صيما ق���راءة الكتب الت���ي كان قد قراأها 
قب���ل �صنوات لي�ص���ت قليلة.. فالق���راءة توقظ يف املرء 
نو�صتاجلي���ا من ن���وع ما، حنين���ًا اإىل اأمكن���ة �صائعة، 
ميك���ن اأن ي�صتعيده���ا فق���ط، من ب���ن �صط���ور الكتب، 
ويومي���ات مانغوي���ل تب���داأ يف حزي���ران 2002 حيث 
ُن���ذر احل���رب على الع���راق تختل���ج يف االأف���ق، وهكذا 
تبقى اأخبار التح�صريات للحرب ومن ثم �صن الهجوم 
الع�صكري واحتالل الع���راق و�صقوط نظام �صدام يف 
خلفية هذه اليوميات، ويعل���ن بغ�صه ورف�صه للحرب 
عل���ى الرغ���م م���ن بغ�ص���ه ورف�ص���ه ال�صديدي���ن ل�صدام 
ونظامه. ويذكرنا ببودري���ارد وهو يتحدث، بتخريج 
م���ا بع���د حداث���ي، ع���ن ح���رب اخللي���ج 1991 التي لن 

تق���ع، الأن م���ا تقول���ه ال�ص���ور التلفزيوني���ة واخلطاب 
االإعالم���ي ه���و غري ذاك ال���ذي يح�صل عل���ى االأر�س.. 
يقول مانغويل: �صظاي���ا االأخبار عن احلرب الو�صيكة 
تتن���اوب بكرثة. �ص���ور تلفزيونية ب���ال معنى تعر�س 
م�صاهد رتيب���ة يف ال�صحراء، وجتمعات غري وا�صحة 
م���ن اجلنود. واأن���ا اأتنقل بن القن���وات ا�صتحوذ علّي 
�صع���ور مقزز م���ن التفكك، من ال�صظاي���ا، التي ال ينجم 
افتقاره���ا اإىل املعنى من واقع اأنها �صظايا اأو قطع، بل 
م���ن واقع اأنها تنتمي اإىل كل مفكك". ويلخ�س املاأ�صاة 
العراقية مبقول���ٍة ل�صديق له عراقي: اأي خيار حمتمل 
لن���ا ب���ن وح�صية �ص���دام، وتطرف القي���ادات الدينية، 
والنهم االقت�ص���ادي للواليات املتح���دة؟ خياراتنا بن 
قط���ع الراأ�س اأو الرجم باحلجارة اأو اأن نوؤكل اأحياء.. 

يف ذهن كل كاتب وهو يكتب قارئ افرتا�صي. والنقاد 
يحدثونن���ا ع���ن ق���ارئ �صمن���ي. غ���ري اأن مانغويل يف 
كتاب���ه اآن���ف الذك���ر يتكلم عن الق���ارئ احلقيق���ي الذي 
ه���و من حلم ودم.. عن جتربته قارئًا.. ويف عرفه فاإن 
مغ���زى احلياة يكمن يف القراءة التي ت�صبح ا�صتعارة 
لنم���ط فذ م���ن العالقة م���ع النف�س والع���امل حن يكون 
االثن���ان النف����س والع���امل يف موقع املر�ص���ود.. عرف 
�صارت���ر وب�صيء م���ن ال�صخرية املثق���ف باأنه ال�صخ�س 
الذي يد�س اأنفه فيما ال يعنيه.. اأعتقد اأن هذا التعريف 
ينطب���ق حرفيًا على القارئ، وال�صيما القارئ املحرتف 
الذي هو ف�ص���ويل ومتل�ص�س ويراقب من ثقب الباب 
برغب���ة مت�صلطة يف انتهاك حرم���ات واأ�صرار االآخرين 
والتقاط عريه���م اخلا�س.. بهذا املعن���ى ي�صبه القارئ 
بطل رواية اجلحيم له���رني باربو�س، ذلك الالمنتمي 
الذي وجد ثقبًا يف اجلدار الفا�صل بن غرفته املوؤجرة 
والغرف���ة املج���اورة يف ُنزل م���ا، وهكذا بق���ي مي�صي 
�صاعات طويلة مراقبًا النا�س العابرين يف تلك الغرفة 
م���ن غري اأن تكون لهم اأدنى فك���رة عمن يراقبهم.. اإنهم 
مف�صوح���ون اأم���ام عينيه م���ن غري اأن يعرف���وا، وهذه 
ح���ال �صخ�صيات الورق يف الدرام���ا وال�صرد يعي�صون 
حيواته���م اخلا�صة م���ن غري اأن يفك���روا باأنهم كائنات 
معرو�ص���ة على ال���دوام للقراءة وللتعري���ة.. ما يربط 
مانغوي���ل بالكتب هو عالقة تول���ه وع�صق وان�صحار.. 
قد نقول اأنها عالقة حميمة، لكنها اأكرث من هذا حتى.. 
اإنه���ا عالقة ممتدة ال تنقطع يف اأي���ة حلظة فهو يقول: 
يبدو يل اأن الكتب املكومة بجانب �صريري تقراأ نف�صها 
يل ب�ص���وت ع���ال اأثناء نوم���ي. وكاأن الكت���اب يتحول 
عامل مليء بال�صور واالأل���وان والف�صاءاآت كما ي�صف 
املظه���ر االأوربي لفندق بالي�صري يف كالغاري يبدو يف 
غ���ري حمله يف ه���ذا املحيط الغ���رب االأو�صط���ي، يبدو 
كاأن���ه خ���ارج من كت���اب له���رني جيم�س. عل���ى كر�صي 
منج���د بالقطيف���ة مب�صندي���ن و�ص���ط نخ���الت مزروعة 
يف اأواين كب���رية، اأنتظ���ر �صي���ارة تقلن���ي اإىل  بان���ف 
مراقب���ًا ال�صخ�صي���ات وه���ي تدخل وتخ���رج من ق�صة 
مث���ل �صرفانت�س ال���ذي اأبدع رواي���ة دون كيخوته اإىل 
احلد ال���ذي اكت�صب���ت مع���ه الرواية من الق���وة بحيث 
ظه���رت معها كم���ا لو اأنه���ا هي الت���ي اأوج���دت موؤلفها 
�صرفانت����س ولي����س العك����س.. يق���ول: معظ���م الكّتاب 
له���م وجود تاريخي، لي�س االأم���ر كذلك مع �صرفانت�س، 
فهو يف ذاكرت���ي �صخ�صية من  دون كيخوته اأكرث منه 
رج���ل حقيقي. غوته، جن اأو�ص���ن، ديكنز، نابوكوف 
م���ن املمكن متييزهم عل���ى اأنهم كّتاب من حلم ودم، اأما 
�صرفانت����س فيبدو يل اأن���ه اأُبتدع من خ���الل كتابه، اأي 
الكت���ب جتذبنا وت�صتدرجن���ا اإىل متاهاتها؟ ال �صك هي 
تلك التي ُتر�ص���ي اأفق توقعنا.. من اأجل اأن ي�صتهوينا 
كتاب ما، رمبا عليه اأن يقيم رابطة من االتفاق الَعر�صي 
ب���ن جتربتنا وتلك التي يف الق�صة اأو الرواية، اتفاق 

بن خميلتن، خميلتنا وتلك املدونة على الورق. 

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

يف كتاب )يوميات �لقر�ءة( 

تأمالت جديدة إلعادة اكتشاف 
عوالم كتب بعد سنوات
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حرر االأبحاث املن�ص���ورة يف هذا املجلد ب�صيغتها النهائية 
اثن���ان م���ن اأ�صات���ذة االأدب العربي يف ق�صم اللغ���ة العربية 
واآدابه���ا يف جامع���ة الب���رتا هم���ا د.خالد اجل���رب ود.نبيل 
ح�صن���ن، وكالهم���ا غن���ي عن التعري���ف ملا قدم���اه للمكتبة 
العربي���ة م���ن اأبح���اث ودرا�ص���ات ممي���زة. �ص���م الكت���اب، 
باالإ�صاف���ة اإىل كلمت���ي د.عدن���ان بدران، رئي����س اجلامعة، 
و�صم���اك العبو�ص���ي، النجل االأكرب لل�صاع���ر املكّرم، ثمانية 
وجديته���ا،  مو�صوعه���ا،  يف  وتفاوت���ت  تف���ردت  ف�ص���ول 

وتنوعها، واأ�صالة حمتواها.
بداي���ًة، ن���وه ب���دران باأهمية و�ص���رورة عقد ه���ذه الندوة 
الت���ي تكرم الراح���ل العبو�صي، حيث ت���وؤدي دورا حقيقيا 
ومهّم���ًا يف توا�ص���ل دوؤوب مع املجتم���ع، وت�صهم كذلك يف 
ن�صر الوعي بن النا�س حول ارتباط االأدب امللتزم بق�صايا 
االأم���ة امل�صريي���ة )2(. ويف كلمت���ه �صكر �صم���اك العبو�صي 
جامعة البرتا وق�صم اللغة العربية، واأ�صاد بجهود د.حلمي 
الزوات���ي ود.اأحم���د اخلطي���ب يف التخطيط له���ذه الندوة 

وتبنيها )3(.
�صكل���ت ورقة د.فهمي مقب���ل الف�صل االأول م���ن هذا املجلد 
)4(، حي���ث در����س وحل���ل �ص���ورة ال�صاع���ر العبو�صي يف 
كتاب���ات معا�صري���ه من الكت���اب واالأدب���اء والباحثن بلغة 
اأدبي���ة جميلة وعب���ارات ر�صيقة، كما ه���ي عادته يف معظم 

كتاباته واأبحاثه. 
وعلى مدى �صت وثالثن �صفحة موثقة بهوام�س ومراجع 
عديدة، تن���اول مقبل �صرية ال�صاع���ر العبو�صي والظروف 
ال�صيا�صي���ة الت���ي �صاحب���ت والدت���ه ون�صاأت���ه، ث���م حل���ل 
�صخ�صيته االأدبية والوطنية، وك�صف خاللها، مدعما باآراء 
ع���دد كبري م���ن الباحث���ن الذين تناول���وا �صع���ر العبو�صي 
وحيات���ه، عن اجلوانب االإن�صاني���ة والوطنية وال�صيا�صية 
خ���الل  م���ن  �ص���واء  اأدب���ه،  يف  واال�صالمي���ة  والعروبي���ة 
جمموعات���ه العدي���دة اأو م�صرحيات���ه ال�صعري���ة. لق���د �صف 
ه���ذا التحليل عن نف�س اأبية غي���ورة ال حتيد عن احلق وال 
جتام���ل الباطل، فكان ن�صيبه احلرم���ان من اإكمال درا�صته 
اجلامعي���ة، وت�صريده خارج وطن���ه االأم فل�صطن، واأخريا 

جتاهله اإىل حد الن�صيان، فل�صطينيا وعربيا )5(.
ال�صاع���ر  �صمري���ن،  د.رج���ا  ورق���ة  الث���اين  الف�ص���ل  �ص���م 
واالأدي���ب الفل�صطين���ي املع���روف، واأ�صت���اذ االأدب العربي 
يف معهد الرتبية للمعلم���ن يف الكويت �صابقا )6(. ناق�س 

�صمري���ن يف م�صته���ل ورقت���ه املعنون���ة"اأدب ال�ص���رية يف 
ت���راث العبو�ص���ي")7( مفهوم ال�ص���رية الذاتي���ة واأبعادها 
ال�صخ�صي���ة واالجتماعي���ة وال�صيا�صية، ث���م انطلق يبحث 
عن هذه االأبع���اد يف �صرية ال�صاع���ر العبو�صي"من ال�صفح 
اإىل ال���وادي األب���ي �ص���وت اأج���دادي". وم���ع اأن ال�صاع���ر 
الراح���ل مل يق�ص���م مذكراته �صراحة حتت ه���ذه العناوين، 
اإال اأنه وّفى هذه االأبع���اد �صمنيا ما ت�صتحق من االهتمام. 
ولق���د عقب �صمرين بالتحليل والدر�س على خمتلف اأجزاء 
تل���ك املذك���رات ب���دءا مبرحل���ة الطفول���ة االأوىل والدرا�صة 
املتع���رثة والظروف ال�صيا�صية التي �صاحبت هذه املرحلة 
عل���ى امل�صتوين الوطني والقومي، مرورا بت�صديه للعمل 
العام، وانخراطه يف مقاومة االإنكليز الذين كانوا يهيئون 
فل�صط���ن لتكون وطن���ا قوميا لليهود. ثم عل���ق على ذهابه 
للعراق وم�صاركته يف ثورة ر�صيد عايل الكيالين وعودته 
اإىل فل�صط���ن بعد اإخماد نار الث���ورة، واأخريا وقوع نكبة 
فل�صط���ن ع���ام 1948، وجلوئ���ه اإىل الع���راق واال�صتقرار 
في���ه اإىل اأن وافاه االأجل يف بغداد يوم الثامن من �صباط/
فرباي���ر ع���ام 1995 عن عمر يناه���ز اأربع���ة وثمانن عاما 

ق�صاها جماهدا بيده ول�صانه وقلبه )8(.
ويف الف�ص���ل الثالث ق���دم د.حممد �صال���ح ال�صنطي، عميد 
البحث العلم���ي يف جامعة جدارا االأردنية، نظرة حتليلية 
اأخ���رى ملذك���رات ال�صاع���ر الراح���ل مناق�ص���ا ج���دل ال�صع���ر 

والتاأريخ يف تلك املذكرات بلغة راقية واأداء متميز )9(. 
ا�صتهل ال�صنطي ورقته باالإف�ص���اح عن هدفه من الدرا�صة، 
ومنهج���ه يف حتليل مذكرات العبو�صي، وا�صتجوابه لفكر 
ال�صاع���ر وخطاب���ه ال�ص���ردي، ليلقي ال�صوء عل���ى الرتابط 
الع�ص���وي ب���ن ما هو خا����س بحياة ال�صاع���ر وما هو عام 
مرتب���ط ببيئت���ه زماني���ا ومكاني���ا، وكي���ف متك���ن ال�صاعر 
العبو�صي من تقدمي هذا كله يف اإطار لوحة مكتملة املعامل 
وال���روؤى. لقد اأكد ال�صنطي اأن مذكرات العبو�صي، ب�صرف 
النظ���ر ع���ن تعريفات ال�ص���ري الذاتي���ة ومقايي�صه���ا، �صجّل 
دقيق للوع���ي الوطني والقومي العرب���ي يف مرحلة مهمة 
م���ن تاأريخنا املعا�صر، والذي �صهد تق�صيم الوطن العربي، 
وت�صليم فل�صطن لل�صهيوني���ة العاملية، لتكون وطنا دائما 
لليه���ود، وم���ن ث���م ت�صري���د اآالف الفل�صطيني���ن، اأ�صحاب 
االأر����س ال�صرعي���ن اإىل ال�صتات، وكذل���ك الهزائم العربية 
املتتالي���ة، والتناحر على كرا�صي احلك���م، وتراجع الوعي 

القوم���ي، وا�صمحالل االهتمام بامل�صاأل���ة الرئي�صة )ق�صية 
فل�صطن(.

كما الحظ ال�صنطي اأن العبو�صي مل يغفل اجلانب الوطني 
الفل�صطين���ي حتى عندم���ا كان يتحدث ع���ن اأدق املوا�صيع 
ال�صخ�صية والعائلي���ة. واكت�صف الكاتب جوانب مهمة يف 
�صخ�صية ال�صاعر الراح���ل �صاحب املذكرات، منها ال�صدق 
والغ���رية على وطن���ه ودينه. ولعل اعرتا�ص���ه على ما قاله 
جورج اأبو �صهال، اأحد معلميه، حول حديث االإفك، معر�صًا 
ب���اأم املوؤمنن عائ�ص���ة ر�صي الل���ه عنها وعن اأبيه���ا، َلدليل 

�صادق على ذلك. 
كم���ا امتازت مذك���رات العبو�ص���ي عن مثيالته���ا من ال�صري 
الذاتية بكرثة ال�صواهد ال�صعري���ة، �صواء كانت من �صعره 
اأو من �صعر غريه. وخل�س ال�صنطي اإىل القول اإن مذكرات 
ال�صاع���ر العبو�ص���ي مزدحم���ة بح���وادث التاأري���خ على قلة 
ع���دد �صفحاتها )128 �صفح���ة(، مثقلة بعب���ري االأر�س يف 
احتفالي���ة بالوط���ن فل�صط���ن، ونكران غ���ري متكلف للذات 

.)10(
ويف الف�صل الراب���ع، اأوىل االأوراق التي تناولت بالبحث 
والتحلي���ل اأ�صع���ار العبو�ص���ي �صم���ن ه���ذا املجل���د، تناول 
د.اأحم���د اخلطيب فل�صطَن يف �صع���ر العبو�صي قبل النكبة 
وبعده���ا باأ�صل���وب ممت���ع وحتلي���ل دقيق للق�صائ���د �صمن 
اأطره���ا الزمانية واملكاني���ة والنف�صي���ة وال�صيا�صية )11(. 
ويرى اخلطيب اأن برهان الدين العبو�صي  واحد من اأبرز 
�صعراء املقاومة العرب والفل�صطينين اإىل جانب اإبراهيم 
طوقان وعبد الرحيم حممود وعبد الكرمي الكرمي وح�صن 
البحريي ومطلق عب���د اخلالق وهارون ها�صم ر�صيد. وما 
ميي���ز العبو�صي عن بع�س اأقران���ه من �صعراء فل�صطن اأنه 
�صاع���ر ثائر اأتبع القول بالفعل، فقاوم االنتداب االإنكليزي 
عل���ى اأر����س فل�صط���ن، و�ص���ارك يف ث���ورة ر�صي���د ع���ايل 
الكيالين يف العراق ع���ام 1941، وظلت فل�صطن هاج�صه 
وحلمه املط���ارد حتى انتقل اإىل الرفي���ق االأعلى غريبا عن 

اأر�صه التي اأحب واأن�صد لها اأجمل الق�صائد )12(.
وي���رى اخلطي���ب اأن مطل���ع ثالثينيات الق���رن املا�صي كان 
موع���د تبل���ور موهب���ة العبو�ص���ي ال�صعري���ة، واإح�صا�ص���ه 
احلقيقي بوج���ع بالده املبت���الة بف�صاد االأنظم���ة العربية، 
االإنكلي���زي  واالحت���الل  اليهودي���ة،  الهج���رة  وتنام���ي 
البغي����س، وت�صري���ب م�صاح���ات �صا�صع���ة م���ن االأرا�ص���ي 

الفل�صطيني���ة اململوكة لبع�س االإقطاعين العرب والزعماء 
الفل�صطينين يف ال�صه���ل ال�صاحلي الفل�صطيني ويف بقاع 
اأخرى من مدن وقرى فل�صطينية متفرقة اإىل �صركة تطوير 
اأرا�صي فل�صطن واإىل ال�صندوق القومي اليهودي )13(. 
ولذلك �صّب جام غ�صب���ه ال على االإنكليز وال�صهاينة فقط، 
ب���ل وعلى ال�صما�صرة وباعة االأر����س اأي�صا، فنعتهم باأقذع 

االأو�صاف. 
ويوؤكد اخلطيب اأن العبو�صي كان واعيا للموؤامرة العاملية 
عل���ى فل�صط���ن، فن���ذر نف�ص���ه للجهاد م���ن اأج���ل حتريرها 
بالبندقي���ة، وبالكلم���ة الواعي���ة. ويتابع اخلطي���ب ق�صائَد 
العبو�ص���ي ع���رب جمموعات���ه االأرب���ع، بيتا بيت���ا، فيجد اأن 
ال�صاع���ر قد عا�س كل هذه االأح���داث، بل تنباأ بحدوثها قبل 
وقوعها. وبعد �صياع الق�صم االأكرب من فل�صطن و�صقوطه 
بي���د اليهود عام 1948، جل���اأ العبو�صي اإىل العراق ليحمل 
امل�صع���ل م���ن جدي���د، ين���ري درب �صعب���ه واأمت���ه يف جمي���ع 
حمطاته���ا وثوراته���ا وحروبه���ا م���ع دولة االحت���الل ومع 
االأنظمة الفا�صدة التي حمت حدود الكيان ال�صهيوين منذ 

النكبة حتى يومنا هذا )14(.
لق���د �صكل���ت ورق���ة د.زاه���رة اأب���و ك�ص���ك، م���ن ق�ص���م اللغة 
العربي���ة واآدابه���ا يف جامع���ة الزيتونة اخلا�ص���ة، الف�صل 
اخلام����س من هذا املجلد، حي���ث در�صت االلتزام ال�صيا�صي 
يف �صع���ر العبو�صي )15(. وال�صيا�صة، كما يالحظ القارئ 
الأ�صعار العبو�صي، ه���ي حمور ق�صائده، وهاج�صه الدائم، 
وظله ال���ذي ال يفارقه. وتعزو اأبو ك�ص���ك التزام العبو�صي 
ال�صيا�صي اإىل اإميانه العميق بحقه كاماًل على تراب وطنه 
كاف���ة، وهذا االإميان تغّذيه عقي���دة دينية مّدته بكل اأ�صباب 
الق���وة، و�صع���ور وطن���ي فيا����س حمله على و�ص���ع روحه 
على راحت���ه مقاومًا املحتلن بالبندقي���ة والكلمة ال�صادقة 
املع���ربة. ه���ذا ال�صع���ور الفيا����س اأ�صف���ى ن���ربة خطابي���ة 
عالي���ة عل���ى معظم ق�صائ���د ال�صاعر فاأعطاه���ا �صحنة عالية 
كفيلة با�صتنها����س الهمم وحتفيز ال�صب���اب على املقاومة. 
وخل�ص���ت اأبو ك�ص���ك اإىل التاأكيد على ما ب���داأت به ورقتها 
م���ن اأن ال�صاعر العبو�صي بقي يحمل هم���وم �صعبه اإىل اأن 
غادر احلياة الدنيا معرّبًا عن ذلك بق�صائده املجلجلة التي 
ما خبا اأوارها على مدى ال�صنوات املا�صية، لتبقى نربا�صا 
ي�ص���يء عتم���ات الطريق الطويل���ة وال�صاق���ة اإىل فل�صطن 

.)16(
ويف الف�ص���ل ال�صاد����س من ه���ذا العمل، تف���ردت د.ابت�صام 
مرهون ال�صف���ار، اأ�صتاذة االأدب العرب���ي يف كلية الرتبية 
للبن���ات بجامع���ة بغ���داد، بورق���ة ع���ن الع���راق يف �صع���ر 
العبو�ص���ي )17(. وكم���ا اأ�ص���ارت الباحث���ة، ف���اإن ال�صاع���ر 
العبو�ص���ي ق���د اأِلَف الع���راق قبل الوف���ود اإلي���ه مدّر�صا عام 
1939، وم�صاركت���ه يف ث���ورة ر�صي���د ع���ايل الكيالين عام 
1941، حي���ث كان يرى، وبقي اإىل وفاته، يف اأهل العراق 
ال�صن���د احلقيقي والظه���ري القوي ل�صع���ب فل�صطن. فكان 
كث���ريا ما ي�صتنه�س هممه���م يف ق�صائده وخطبه. وعندما 
و�صل���ت طالئ���ع اجلي�س العراق���ي اإىل جنن ع���ام 1948، 
مدينة ال�صاعر، كان هو اأول من التحق بهم جماهدا. وبعد 
النكب���ة عاد اإىل العراق من جديد، فن���ال جن�صيتها العربية 
ك�صاع���ر عرب���ي منا�ص���ل يف ع���ام 1951، ثم اق���رتن بفتاة 
عراقي���ة م���ن اآل احلاف���ظ املو�صلين، فاأجن���ب منها ولدين 
هم���ا �صم���اك وح�صن. وع���ن ا�صتق���راره يف الع���راق ونيل 
هويت���ه، قال:"جئت من وطني االأ�صغ���ر اإىل وطني االأكرب 

العراق")18(.
لق���د اأح���ب ال�صاع���ر الراح���ل العراق حب���ا �صافي���ا اإىل حد 
الع�ص���ق والتقدي����س )19(، وكان ي���رى فيه املنق���ذ واالأمل 
املرج���ى، وي���رى يف اأنه���اره وبحريات���ه اأنه���ار فل�صط���ن 
وبحرياته���ا، وخا�صة بحرية طربي���ة التي ربطها ببحرية 
احلّباني���ة. كيف ال وق���د اأفرغ يف جمموعت���ه االأوىل"جبل 
للع���راق حت���ت  اإح���دى وثالث���ن ق�صي���دة  النار"وحده���ا 
باب"العراقي���ات"، ه���ذا ع���دا املقاطع املتفرق���ة يف ق�صائد 
املجموع���ة. اأم���ا جمموعات���ه االأخ���رى فم���ا خلت م���ن ذكر 
الع���راق ممج���دا وعا�صق���ا. وت�صاءل���ت ال�صف���ار يف نهاية 
ورقتها عن اأ�صباب اعتزال العبو�صي ال�صعر خالل العقدين 
ال�صابق���ن لوفاته، وقد مر الع���راق باأحداث داميات ج�صاٍم 
مل ُي�صم���ع له خاللها �صوت، بل اعت���زل النا�س واأغلق عليه 

مل مي�س وقت طويل على �لندوة �لتي عقدها ق�ضم �للغة 
�لعربي��ة يف جامع��ة �لبر� تكرمي��ا لل�ضاع��ر �لفل�ضطيني 
�لر�حل برهان �لدي��ن �لعبو�ضي، مبنا�ضبة مرور مائة عام 
عل��ى ولدته، حتى �ض��درت �أعمال هذه �لن��دوة يف جملد 
و�ح��د �ض��م �أور�قا قدمها ع��دد من �أ�ضات��ذة �لأدب �لعربي 
يف جامع��ة �لب��ر�، وبع�س �جلامع��ات �لأردني��ة �لأخرى 

و�لعربية )1(. 
لق��د جاءت هذه �لندوة يف �ضياق م��ا د�أب عليه ق�ضم �للغة 
�لعربي��ة يف جامعة �لب��ر� من عقد ن��دوة �ضنويا لتكرمي 
�أح��د �أع��الم �لفك��ر و�لأدب، يت��م خالله��ا تن��اول �أعماله 
بالبحث و�لنقا�س، ثم تن�ضر وقائع �لندوة يف كتاب، لت�ضل 
�إىل �أك��ر عدد ممك��ن من �لباحثني و�لد�ر�ض��ني، �ضو�ء من 
خالل حمالت تبادل �ملطبوعات مع �جلامعات �لأخرى، �أو 

من خالل و�ضائل �لتوزيع و�لن�ضر �لتقليدية.

بره��ان الدي��ن العبوش��ي.. ف��ارس الس��يف 
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بابه، ورمبا كان هذا �صببا يف التعتيم عليه وعلى اأ�صعاره 
خالل تلك الفرتة.

وحمل الف�ص���الن االأخ���ريان، ال�صابع والثام���ن، درا�صتن 
نقديت���ن ملجموعت���ن �صعريت���ن لل�صاعر الراح���ل )"جبل 
النار"و"جن���ود ال�صم���اء"(. فق���دم د.نبي���ل ح�صن���ن، م���ن 
ق�ص���م اللغ���ة العربي���ة واآدابه���ا يف جامعة الب���رتا، درا�صة 
ع���ن التنا�س يف �صعر العبو�صي"متخ���ذا جمموعة"جنود 
ال�صماء"منوذج���ا )20(. وق���دم د.اإبراهيم خليل، من ق�صم 
اللغ���ة العربي���ة واآدابها يف جامع���ة البرتا اأي�ص���ا، درا�صة 
اأ�صلوبي���ة يف جمموعة"جب���ل النار"لل�صاع���ر الراح���ل يف 

الف�صل الثامن واالأخري من هذا املجلد.
يف  العبو�ص���ي  �صع���ر  يف  التنا����س  اأن  ح�صن���ن  وي���رى 
جمموعته"جنود ال�صماء"مَتث���ل يف اأربعة اأنواع رئي�صة: 
االآيات القراآنية، واالأحاديث النبوية ال�صريفة، واالأ�صماء، 
واالأح���داث التاريخي���ة، والت���ي بلغت مبجمله���ا ثالثمائة 
وثالثن تنا�صا. وانتهى الباحث اإىل اأن االأفكار الدينية قد 
ا�صتحوذت على جممل اأ�صعار العبو�صي مما جعل التنا�س 

القراآين �صمة غالبة على جممل ق�صائد املجموعة )21(.
وخامت���ة اأبحاث هذا الكتاب ورق���ة د.اإبراهيم خليل )22( 
ال���ذي ق�صمه���ا اإىل ق�صمن رئي�ص���ن: االأ�صلوبي���ة: معناها 
والغاي���ة منه���ا، ثم ظواه���ر اأ�صلوبي���ة عن���د العبو�صي يف 

جمموعته"جبل النار". 
مفه���وم  الباح���ث  ا�صتعر����س  االأول  الق�ص���م  يف 
الباحث���ن، واأظه���ر  م���ن  م�صطلح"االأ�صلوبية"عن���د ع���دد 
امل�صطل���ح  ه���ذا  لفل�صف���ة  فهمه���م  و  اآرائه���م  يف  التباي���ن 
والغاي���ة من���ه. ويف الق�ص���م الث���اين اأ�ص���ار خلي���ل اإىل اأن 
ن�صو����س املجموعة ال�صعري���ة عك�صت �صخ�صي���ة ال�صاعر 
العبو�ص���ي بكل اأبعادها، وهي �صورة حية للواقع العربي 
والفل�صطيني بعد النكبة مبا�صرة، حيث �صدرت املجموعة 
بع���د النكب���ة وع�صية الع���دوان الثالث���ي على م�ص���ر. ولذا 
ج���اءت مفعمة مبا يليق بتلك املرحلة من مفردات �صيطرت 
عل���ى جمي���ع الق�صائد تقريب���ا، منها: الوطني���ة، واجلهاد، 
والعروبة، والقراآن، وال�صيف، وفل�صطن، والعزة )23(.



رغم اأهمية هذا الكتاب النابعة من اأهمية املو�صوعات التي 
مت���ت مناق�صتها، ومن مكانة الباحث���ن العلمية والفكرية، 

هناك بع�س املالحظات االأ�صا�صية والعامة، منها: 
- ك���رثة االأخطاء املطبعية يف ن�صو����س بع�س الدرا�صات 
وال�صواهد ال�صعري���ة، اإذ هناك ما ال يقل عن ع�صرة اأخطاء 
يف اإح���دى االأوراق املن�ص���ورة، مم���ا ال يلي���ق به���ذا العمل 

اجلاد. 
- افتق���ار الكت���اب لك�ص���اف ع���ام باأه���م املو�صوع���ات التي 
تناولته���ا االأبح���اث، ولك�ص���اف اآخ���ر باأ�صم���اء االأ�صخا�س 

واالأماكن الواردة يف ن�صو�س االأبحاث. 
- خل���ّو الكت���اب من قائم���ة مراجع عامة خمت���ارة من اأبرز 
املراج���ع الت���ي ا�صتعان به���ا الباحث���ون الإع���داد اأبحاثهم، 

وخلّوه كذلك من نبذة تعريفية بامل�صاركن يف اإعداده. 
- مل ميه���د املحرران للكتاب مبقدمة ُتظهر اأهميته واالآمال 

املرجوة من اإعداده ون�صره.
- لق���د و�صع النا�صر ا�صم���ه على جميع �صفح���ات الكتاب، 

بطريقة تتنافى وتقاليد طباعة الكتب.
ورغم ذلك، فاإن هذا العمل االأ�صيل ي�صتحق اهتمام اأ�صاتذة 
االأدب العربي وطلبتهم يف اجلامعات العربية، وقد يكون 
مفتاحا وحمفزا الأعمال اأخ���رى اأكرث ات�صاعا بحيث تكون 
اأ�صع���ار العبو�صي مو�صوعا غني���ا ومغريا للبحث من قبل 
طلبة الدرا�ص���ات العليا يف اجلامعات العربية واالأجنبية. 
كم���ا ي�صتح���ق ه���ذا الكت���اب اأن يج���د مكان���ه الطبيعي يف 
مكتب���ات اجلامع���ات االأردني���ة والفل�صطيني���ة والعربي���ة، 
ليك���ون يف متن���اول ي���د الباحث���ن، ب���ل ال ب���د اأن يك���ون 
�صم���ن املجموع���ات ال�صخ�صية للمهتمن ب���االأدب وال�صعر 

الفل�صطيني املقاوم.  

يي ي ا  با 
ا  ي 

د. كلكام�س نبيل

يناق�����س الكات����ب االأمريك����ي ال�صه����ري 
فيلي����ب روث يف روايت����ه "احلي����وان 
امل�صائ����ل  م����ن  العدي����د  املحت�ص����ر" 
الوجودّي����ة واجلوهرّية التي تت�صّكل 
منها حياة االإن�صان، فهو يناق�س م�صاألة 
اجلن�س واملوت والزواج والعالقات 
االأ�صرّي����ة والث����ورات االجتماعية من 
خ����الل �ص����رد مّت�ص����ل غري مق�ّص����م اإىل 
ف�ص����ول يف رواي����ة تختل����ط اأحداثها 
بتفا�صي����ل م����ن حيات����ه ال�صخ�صّي����ة. 
فالكاتب يناق�س م�صاألة التقّدم بالعمر 
لذكريات"دافي����د  خ����الل طرح����ه  م����ن 
كيبي�س"ال����ذي يبل����غ العق����د ال�صاب����ع 
م����ن عمره، وق����د بدت حيات����ه �صل�صلة 
م����ن الذكري����ات ال اأكرث، ع����ن عالقاته 
ال  اجلامعّي����ات  بطالبات����ه  املتنّوع����ة 
الكوبّي����ة  االأمريكّي����ة  ال�صاّب����ة  �صّيم����ا 
كون�صوال كا�صتيال، والتي تنحدر من 
عائلة كوبّية ثرّي����ة مهاجرة. فالكاتب 
يح����اول تو�صيح م����ا يعانيه رجل يف 
عم����ر متق����ّدم يقي����م عالق����ة م����ع �صاّبة 
يف الرابع����ة والع�صري����ن م����ن العم����ر 
ويح����اول تو�صي����ح اأ�صب����اب اجنذاب 
فت����اة يف مث����ل عمرها لرج����ل يكربها 
الثقاف����ة  ك����ون  وي����رى  بكث����ري  �صن����ا 
واحلدي����ث عن الف����ن والنق����د االأدبي 
والكت����ب واملو�صيق����ى غط����اء يخف����ي 
حقيق����ة غايت����ه الت����ي يري����د الو�صول 

اإليها اأال وهي اجل�صد.
يف  البداي����ة  يف  الرواي����ة  تغ����رق 
و�ص����ف ممل بع�����س ال�ص����يء للعالقة 
ب����ن دافي����د وكون�صوال وت����كاد تكون 
مفرط����ة يف الو�ص����ف ب�ص����كل يق����ارب 
البورنوجرافيا، ولكّن الكاتب يناق�س 
و�صط ذل����ك م�صائل متع����ّددة كالزواج 
للق�ص����اء  �صبي����ال  في����ه  ي����رى  وال����ذي 
عل����ى الغرية والقلق ال����ذي يعمر قلب 
الرجل من اأن يفقد حبيبته اأو قرينته 
ولهذا يجربها على توقع عقد يك�صبه 
الطماأنين����ة باأّنه����ا لن ترتك����ه. الكاتب 
يناق�س م�صاأل����ة انف�صال"كيبي�س"عن 
الت����ي يلق����ي به����ا  زوجت����ه والظ����الل 
ذل����ك االنف�ص����ال عل����ى عالقت����ه بابنه، 
فه����و ي�ص����ف ع����دم ق����درة االب����ن على 
م�صاحم����ة وال����ده الذي خ����ان والدته 
ويف الوق����ت نف�ص����ه ازدواجيت����ه الأن 
االأخ����ري يتم�ّصك بدور املث����ايل مع اإّنه 
يخ����ون زوجته فيم����ا بعد ه����و االآخر 
ولكّن����ه وحت����ت وطاأة م����ا اكت�صبه من 
اأّم����ه ال يقوى عل����ى االنف�صال وتبقى 
االأ�صرة بالن�صبة اإليه االأولوّية ولكّنه 
يح����اول تو�صي����ح ب����اأّن خيانته هو ال 
ت�صاب����ه خيان����ة والده ول����كاأّن الكاتب 
يحاول تو�صي����ح �صيزوفرينيا الب�صر 
من خ����الل موقف االبن ه����ذا وموقف 
كون�ص����وال الت����ي تدي����ن عالق����ة كاتب 
�صه����ري بفت����اة �صاهدته����ا ترافق����ه يف 
املقهى، لكاأّن االإن�صان يعجز عن روؤية 
واقعه بذات العن التي ينظر بها اإىل 

االآخرين.
يناق�س الكاتب م�صاألة احلرّية والتي 

يعتق����د باأّن بطله و�صع نهاية لزواجه 
م����ن اأجلها، وي����رى ب����اأّن احلرّية حّقا 
ت�صتحق كل ما قام به، فنقراأ،"التفاهة 
حرّيت����ه  ع����ن  امل����رء  تخّل����ي  ه����ي 
اأخذت  اأي�صا،"اإذا ما  باإرادته."ونقراأ 
احلرّية من����ك بالقّوة، ف����ال حاجة اإىل 
الق����ول باأّنك ل�صت تافه����ا، اإاّل بالن�صبة 
اإىل ال�صخ�����س ال����ذي انتزعه����ا من����ك 
بالق����ّوة. لكن من يتخّل����ى عن حرّيته، 
م����ن ي�صتمي����ت ليتخّلى عنه����ا، يدخل 
يك����ون  التفاهة."و"رمّب����ا  ع����امل  اإىل 
ال�صخ�س احلر جمنونا، غبّيا، منفرا، 
بائ�ص����ا، ملج����ّرد اأّن����ه ح����ر، لكّن����ه لي�س 
تافه����ا، اإّن لديه بعدا ككائن."فالكاتب 
ت�صتح����ق  اأولوّي����ة  احلرّي����ة  ي����رى 
الت�صحية ويرى باأّن ابن"كيبي�س"ال 
يق����ّدر ال�صبب الذي قام ب����ه والده من 
اجل����ه باالنف�ص����ال ع����ن اأّم����ه. تناق�س 
الرواي����ة اأي�ص����ا احل����ركات ال�صبابّية 
�صتينّي����ات  اأم����ريكا يف  والتم����ّرد يف 
القرن املا�صي ويح����اول التذكري بن 
الفينة واالأخرى مبدى جراأة الفتيات 
يف الوق����ت احلا�ص����ر مقارنة مبا كان 
علي����ه احل����ال ل����دى اأ�صرت����ه اليهودّية 
من اأواخر القرن التا�صع ع�صر والتي 
تقط����ن يف �صواحي نيويورك وكذلك 
املقارنة مع اأ�ص����رة كون�صوال الكوبّية 
والت����ي ت�صّيق عل����ى ابنتها كثريا يف 

�صنّي املراهقة.
تناق�����س الرواية م�صاأل����ة العالقة بن 
عبئ����ا  فيه����ا  وت����رى  اعم����ار خمتلف����ة 
اإ�صافّي����ا فالرج����ل يت�ص����اءل عن �صبب 
ق����دوم ه����ذه امل����راأة اإلي����ه وي�ص����اوره 

القل����ق الدائ����م بالفق����دان واخل�ص����ارة 
الو�صيكة، ولكّنه يف الوقت ذاته يرى 
ب����اأّن امل����راأة تك�صب �صيئ����ا معنوّيا من 
اإخ�ص����اع رجل كبري له وزنه و�صهرته 
يف الغالب وت�صعر بالظفر والهيمنة، 
فنقراأ،"لق����د كان����ت البداي����ة احلقيقّية 
ل�صيطرته����ا.. ال�صيط����رة الت����ي كانت 
�صيطرت����ي املدخل اإليه����ا. لقد كنت اأنا 
موؤّل����ف �صيطرته����ا علّي."ولك����ّن ه����ذا 
القل����ق يف النهاي����ة يج����ربه على قطع 
عالقته بها فج����اأة ولي�صتمر االنقطاع 
ف����رتة ثم����اين �صنوات، قب����ل اأن تعود 
م����ن جديد لتوؤّك����د له ب����اأّن النهايات ال 
تك����ون يف الغال����ب كما ه����و مفرت�س 
وب����اأّن الق�ص�����س االأ�صطوري����ة الت����ي 
ميوت فيها النا�س تباعا وفق ت�صل�صل 
اأعمارهم لي�صت من احلقيقة يف �صيء 
وباأّن النهاية الغام�صة قد تزورنا يف 

اأّية حلظة.
تناق�س الرواية اأي�صا ق�صّية املواطنة 
واالنتم����اء، فكون�ص����وال الت����ي ولدت 
اأم����ريكا ال تعت����رب نف�صه����ا كذل����ك  يف 
وت�صّر عل����ى تعريف نف�صه����ا ككوبّية 
ويزداد ذل����ك ال�صعور قّوة يف النهاية 
وكاأّن االإن�ص����ان يتقّم�����س كل م�صاع����ر 
الطاعنن يف ال�صن ما اأن حتّل النهاية 
حت����ى واإن جاءت مبّك����را. فكون�صوال 
عا�صت على �صور خلقتها بنف�صها عن 
وطنها االأم كوبا وميّزق قلبها حتّطم 
تلك ال�صور يف النهاية وتال�صي حلم 
روؤي����ة هافان����ا اأمام عينيه����ا كما رحل 
اأهلها من قبلها م����ن دون روؤية مدينة 

�صباهم واأحالمهم.

امل����وت  م�صاأل����ة  الكات����ب  يناق�����س 
ح����ال  خ����الل و�ص����ف  م����ن  واملر�����س 
وحلظ����ات  �صديق"كيبي�س"املق����ّرب 
وفاته بع����د اإ�صابته بجلط����ة دماغّية، 
ث����ّم و�صف����ه حل����ال كون�ص����وال  وم����ن 
الفاتن����ة بع����د اأن اأ�صابه����ا ال�صرط����ان 
وال����ذي اأ�صبح يهّدده����ا بفقدان ثديها 
مل  ال����ذي  االث����ري  ال�ص����يء  االمي����ن، 
ي�صتطع كيبي�س ن�صيانه على االإطالق 
طوال �صن����وات فراقهما. ي����كاد يكون 
و�صف"فيليب روث"لكل تلك امل�صاهد 
عن املر�س واجلن�س مثريا لال�صمئزاز 
وكاأّن احلي����اة تختزل يف هذه االأمور 
قبل اأن حتّل النهاية ويفنى االإن�صان، 
وكاأّن ب����ه يريد اإي�ص����ال ر�صالة مبدى 
يف  وب�صاعته����ا.  احلي����اة  عبثّي����ة 
النهاي����ة يجي����د الكاتب و�ص����ف تغرّي 
الزم����ن يف منظور كون�ص����وال ليكون 
لنظرة"كيبي�س"العج����وز  م�صابه����ا 
لل�صب����اب  بالن�صب����ة  فنقراأ،"فالوق����ت 
يتك����ّون دائما مب����ا هو املا�ص����ي، لكّن 
الوق����ت بالن�صب����ة اإىل كون�ص����وال هو 
االأن كم تبّقى لها من امل�صتقبل."ونقراأ 
اأي�صا،"اإّنه����ا االآن تقي�س الوقت بالعد 
باق����رتاب  الزم����ن  تع����ّد  االأم����ام،  اإىل 
كان  ال����ذي  امل����وت  املوت."ف�صب����ح 
يطارد"كيبي�س"وجعل����ه يعتق����د ب����اأّن 
كون�ص����وال �صتعي�����س طوي����ال بعده قد 
فاج����اأه ليزورها مبّك����را – واإن ترتك 
الرواي����ة النهاي����ة مفتوح����ة م����ن دون 
اأن نع����رف نتيجة العملّي����ة – ولكّنها 
رواي����ة توؤّكد عل����ى هاج�����س االإن�صان 
من����ذ اأقدم الع�ص����ور وخوفه من فكرة 
الفن����اء، فنق����راأ"يف كل �صخ�س هادئ 
وعاق����ل، يوج����د بداخل����ه �صخ�س ثاٍن 

خمتٍف اأحمق خائف من املوت.
الرواي���ة جميل���ة واإن كان من املمكن 
اأن ت�صي���ب القارئ باملل���ل يف بع�س 
االأج���زاء اإاّل اأّنه���ا ت�صتح���ق الق���راءة 
وثرّية باملعلومات الفنّية واملو�صيقّية 
وتنم عن ذوق رفيع للكاتب يف جمال 
ك�صوم���ان  الكال�صيكّي���ة  املو�صيق���ى 
و�صوب���ان  وبيتهوف���ن  وموت�ص���ارت 
اإىل معرفة  و�صكارالّت���ي، باالإ�صاف���ة 
قديرة يف �صوؤون فن الر�صم والنحت. 
الرواي���ة حماول���ة لتبدي���د خم���اوف 
االإن�صان من املوت وتذكري باأّن العمر 
املتق���ّدم لي�س بال�ص���رورة دليال على 
قدوم النهاية، فه���ذه النهاية قد تاأتي 
تفع���ل  ال  فنقراأ"ق���د  حلظ���ة،  اأي  يف 
ال�صرط���ان،  يفعل���ه  م���ا  ال�صيخوخ���ة 
لكّنه���ا تفع���ل م���ا يكفي."فه���ي تعبري 
عن خماوف االإن�ص���ان من التقّدم يف 
ال�ص���ن والفن���اء ولكّنها دع���وة الأن ال 
نياأ����س واإن مل تق���ّدم لن���ا البديل عّما 
يفرت�س بنا القيام به اأثناء اإنتظارنا 
ق���دوم اللحظ���ة، ولكّنني اأعتق���د باأّن 
انتظار حلظ���ة الفناء هو فن���اء مبّكر 
اأن  بن���ا  واالأج���دى  املقايي����س  ب���كل 
نن�ص���ى مو�صوع النهاي���ة حّتى تاأتي 
فج���اأة، اإن كان يف االإم���كان ن�صي���ان 
ذلك، ولكن ن�صيان ما ال ميكننا اإيقافه 
بالتاأكي���د الطريق���ة االأف�صل الأن نحيا 

ب�صعادة.

ثالثية الكهولة والموت والمتعة
 قر�ءة يف رو�ية "�حليو�ن �ملحت�ضر" 

لالأديب �لأمريكي فيليب رو



العدد )3070( السنة الحادية عشرة  االحد )4( أيار 142014

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

��ضماعيل �لقطان

ف���ى ديوان���ة )اخل�صيب���ى( ياأخذن���ا ال�صاع���ر 
طال���ب عب���د العزيز مع���ه يف رحل���ة تتزاحم 
املعجون���ة  والطبيع���ة  الرق���ة  �ص���ور  فيه���ا 
حت���ى  االر����س  يف  واالنغما����س  باالأ�صال���ة 
لي�صعب الف�صل بن مكونات امل�صهد املو�صى 
باالخ�ص���رار الباهي وبن تل���ك ال�صور التي 
تهط���ل بفع���ل طغي���ان تاأث���ريات امل�صهد على 
�صغاف الواقع  وكانه يطرز كينونته بحقائق 
التنف���ك ع���ن الواق���ع حت���ى لكاأن���ك تالم����س 
االأح���داث وترى ال�صور وه���ى جتهر ناطقة 
بجمالي���ة االيقاع���ات التي تت���واءم والروؤى 
الت���ي تتج���اوب وانثياالت ال�صاع���ر الرهيفة 

والتقاطاتة املنتقاة بحرفية عالية.
يبداأ طالب عبد العزيزجمموعته اخل�صيبية 
بق�صائد تتنوع ف���ى تناوالتها للحدث وكاأنك 
ت�صرت�صل م���ع ف�صول رواية ب�ص���ور منتقاة 
ي�صده���ا تراب���ط مع ما يج���رى عل���ى الواقع 

والذى انطبع يف ذاكرة ال�صاعر. 
فري�ص���م �ص���ورة لق�صائ���ده باإح�صا����س فنان 
ت�صكيلي واع حتى ن�صج تو�صيفاته املرتبطة 
وال���زرع  كامل���اء  تكوينات���ه  بج���ل  بالواق���ع 
والط���ن لتقدم لنا �صورا �صاج���ة بالواقعية 
املميزة واأ�صل���وب ال�صاعر الذى وكاأنه انطق 
�صورها)اخل�صيبية(ح�صري���ا م���ن خالل ما 
يتجلى لدى الق���ارئ لق�صائد ه التي ت�صعرك 
وكاأن���ك ت�ص���م عبقه���ا امل�ص���دود باملا�ص���ي من 
خ���الل املفردات املقربة للواقع والتي تعك�س 
ع�صق اخل�صيبي طالب عب���د العزيز لالأر�س 
والطبيعة بكل انثياالتها وتاثرياتها الباهية 

عليه.
انه ي�ص���وغ التو�صيفات اجلمالية ويو�صيها 
بااليق���اع الطارب عن النخيل وما حوله وما 
قرب���ه وتتهاطل من جمالي���ات توؤطر ال�صور 
يف ق�صائ���ده وتخل���ق تقاربات بن  الو�صف 
وال�ص���ورة يتجلى يف التزاوج املمو�صق يف 
م�ص���ا من حتاك���ي فرتات زمنية م���ن تاأريخ 
اأب���ى اخل�صيب يف ق�صائده )يف �صرفة ق�صر 
ال�صراجي( و)ورائحة م���اء بعيد(و)تنحني 
وامثاله���ا  )اخل�صيب���ي(  زرق���ة(و  ال�صم���اء 
تتق���ارب ال�ص���ور ال�صفيفة وبح�صي���ة موؤثرة 
تربز الت�صاق ال�صاعر باالأر�س التي يع�صق.

ان ال�صاع���ر مل يغ���ادر ه���ذه املناط���ق االآهل���ة 
بالنا����س الذين يت�صاركون فى االأر�س واملاء 
وال���زرع ويتجل���ون يف انغما�صه���م وحبه���م 
لطينها وبيوتها الب�صيط���ة وما يج�صده هذا 
الرتاك���م م���ن احلن���ن واالن�صداد ح���د الفناء 
حت���ى لي�صوره���ا اخل�صيب���ي اأنه���ا االأر����س 
التي يتداول���ون بها حزمة االحالم امللت�صقة 

بافكارهم وامل�صاحبة ل�صحوهم ورقادهم:
كانت اختال�س الندى على الغ�صون

م�صيب ال�صفرجل  يف الريح
فرح املاء على املاء

وكان���ت البغ�ص���اء حية ال تلتقطه���ا ع�صافري 
روحي

وتتك���رر �ص���ور التم���ازج يف رق���ي اإن�صاين 
بهي

هل ادلك على اكرث احلجر خيبة 
عيني التي التب�صرك يف ال�صورة؟

هل ادلك على اكرث الكالم ق�صوة؟
حن اعد اأ�صابعي واأتخطاك

وتنهال ال�ص���ور الباذخ���ة يف �صعرية)طالب 
عب���د العزي���ز( يف ه���ذا الدي���وان فينتقل اىل 
االإره���اق الوجداين والن���زوع نحو االإمتاع 
املتج���اوب م���ع اإرادات االأرواح الباحثة عن 
الله���و امل�صه���ب وه���و يتح���دث ع���ن النادلة 
اجلميل���ة فى اح���د ن���وادي )ع���ن كاوة( فى 
كرد�صت���ان القلب وهو منت�ص���ى  يكرع النبيذ 
االأحم���ر ال���ذى يحلق ب���ه على اأجنح���ة اأنات 

ال���روح املتمردة عل���ى القي���ود اجلاثية فوق 
رغب���ة الن���زوع اىل االنعت���اق والتخل�س من 

مكبالت الواقع املثخن بالهواح�س.
وب�ص���وت طربي  وهك���ذا اأت�صوره وو�صف 

يذوب لرقته  ي�صدو طالب عبد العزيز:
يا �صيد التمر وال�صباخ وال�صتات

يا�صيد االآفلن على النخل
�صباحات كثرية �صتبكى حمراثك

البا�صل العنيد
وتاأط���ري  التو�صي���ف  يف  االإج���ادة  منته���ى 
اأب���ى  �صواق���ي  بنقي���ع  املبلل���ة  ال�ص���ورة 

اخل�صيب
وي�صي���ح يف تغزله كما الزب���د الراغي عندما 

يهجر االأمواج ليهجع
اليل �صعر م�صدل على كتفي النهار

النجوم كرات نبي مبعرثة

ال�صم�س قبعة مائلة للغروب
لكن املوت �صقيق غادر دائما.

والن�صيان(وه���ي  ق�صيدته)التذك���رة  يف 
اأطول ق�صيدة يف الدي���وان ي�صتعذب التنقل  
بن اجل���زر املاليزي���ة وفتياته���ا و�صواطئها 
ال�صواط���ئ  تل���ك  ف���وق  مع���ه  ون�صرتخ���ى 
املحرو�ص���ة بالبا�صق م���ن النخيل  ومعابدها 
املتناث���رة كما املطر ال���ذى اليعرف املواقيت 
وكاأن اجلميع ي�صتحم بعد اإغفاءة م�صاج بن  

يدى فتيات بعمر اللحظات الغافية.
)يف الفندق الرط���ب( اق�صر ق�صائد الديوان 
وه���ى حتمل �صورة لرحل���ة ديوانه هذا وقد 
اأوغ���ل ال�ص���وق ب���ه وترك���ه يئن عل���ى قريته  

ونهرها و�صم�صها املهاجرة.
ت�ص���ور  وكاأنه���ا  الرط���ب  الفن���دق  ق�صي���دة 
�صج���ن ال�صياب وتلوعه على جيكور ونهرها 

ال�صويب حتى يكرب �صوقه ك�صط العرب
ق�صي���دة مكثف���ة اخت���زل به���ا مرام���ي عديدة 
وجم���ال به���ا م�صاح���ات مبه���رة م���ن ال�صوق 
واحل���ب واالأمل واملر����س ال���ذى كان يعانيه 

ال�صاعر بدر �صاكر ال�صياب.
ي���ربع طالب عب���د العزي���ز يف انهمار �صوره 
الغزلي���ة ع���ن الن�ص���اء ويحل���ق يف �صماوات 
و�صفي���ة باذخة يف مفرداته���ا وكاأنه يعي�صها 

ال�صاعة
كثرية انا

و�صعري كثري على ال�صرير
ويداي كثريتان يف الغرفة

تطوقانك  حيثما تكون
فاقدم علي

بكثري حبك تعال
يحل���ق هذا اخل�صيب���ي االأ�صيل يف انثياالت 
دع���وة حبي�ص���ة اىل االلت�صاق ح���د الذوبان 
والر�ص���وخ جلم���وح الرغب���ة  الت���ي تتزي���ن 
القل���وب  ارادات  ام���ام  لت���ذوب  وتتعط���ر 
وا�صته���اء االج�ص���اد الظامئة ح���ن جترفهما 
الن�ص���وة وتغيبهم���ا من الوع���ى لرتمتي يف 

اأح�صان العناقات  الالهفة  اىل اللقاء.
يف ق�صيدت���ه )الرعي فى ال�صه���ول( يوا�صل 
ال�صاعر طالب عبد العزيز رحلته مع التياعه 

للقاء حبيبته وهو�صه بج�صدها
يغريه فيتغزل بتفا�صيل ذلك اجل�صد املت�صلط 
عليه في�صيح متج���وال مبحطاته التي توؤجج 
الل���ذة  وتفج���ر الرغب���ات يف ج�ص���د امتلك���ه 

وخ�صع ل�صطوته امل�صتهاة.
عدي���ده  حمط���ات  اخل�صيب���ي  جتلي���ات  يف 

تغرى بالتوقف عندها  وفك �صفراتها 
الت���ي ب���رع ال�صاع���ر يف �صياغ���ة جمالياته���ا 
اللفظي���ة والتاأط���ري الذوقي ال���ذى يرتع يف 

احلداثة بامتياز وو�صوح.
لي����س طال���ب عبد العزي���ز �صاع���را مبقا�صات 
اآني���ة او قوال���ب متداول���ة وال ه���و مك���رر ملا 
�صب���ق م���ن نتاجات���ه  اجلالب���ة لالنتب���اه فهو  
ي�صب���ح  يف ف�ص���اءات �صعري���ة م�صتل���ة  م���ن 
الطبيعة وحماكية ملكوناتها حتى لكاأنك ت�صم 
عند قراءتها الطن اخل�صيبي بن �صطورها 
ت�صع���ر ببلة امل���اء ورطوب���ة �صب���اخ ب�صاتن 
بلدت���ه وت���رى ال���رتع واال�صج���ار والبيوت 

التي تقاوم التهجري. 
لق���د افلح ال�صاع���ر يف دمج الرواي���ة بال�صعر 
بتقني���ة وحرفية م�صتمدا اأدواته  يف الكتابة  
ع���ن  كاإعالم���ي ممي���ز  وكات���ب  م���ن نهج���ه 

جغرافية وتاريخ االأماكن  بحر�س  وداأب.
نخل����س اىل حقيق���ة من ع���دة حقائق  ميكن 
ان  نتط���رق ون�ص���ري اليه���ا ع���ن طال���ب عب���د 
العزيز ال�صاعر والكاتب واالإعالمي واملحلل 
والناقد بانه املتمك���ن يف كل هذه احلرفيات 
واملفا�ص���ل الثقافي���ة  بتنوعها   ون�صيف اىل 
ذل���ك انه وجه اجتماعي وي�صف���ع له ما اثرى 

به املكتبة الب�صرية والعراقية والعربية. 

طالب عبد العزيز "الخصيبي" في عشقه لالرض

عن السعادة، رحلة 
فلسفية

 
�لكتاب: عن �ل�ضعادة، 

رحلة فل�ضفية
�ملوؤلف: فريدريك لونو�ر

�لنا�ضر: فايار
ما �لذي نق�ضده 

بال�ضعادة؟ وهل تتعّلق 
مبوروثاتنا �أم هي �ضربة 

حظ ؟ هل هي م�ضاألة 
ذ�تية؟ وهل ينبغي 

�لبحث عنها؟ هذه بع�س 
�لأ�ضئلة �لتي يحاول 

�ملوؤلف �لإجابة عنها، يف 
هذ� �لكتاب.
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بغد�د/ �أو�ر�ق

الف���رق ب���ن اجلد والهزل ه���و ان االأول رم���ادي خ�صن اأج�س واالأخ���ري زاٍه ناعم 
رن���ان، ولكن بحدود العط���ر الذي ينع�صنا قليله، بينما ت�صي���ق انفا�صنا بكثريه، 
م���ن هن���ا تكمن اأهمية ق���راءة كت���اب )بيان احلد ب���ن الهزل واجل���د- درا�صة يف 
اأدب النكت���ة( وال�ص���ادر عن دار )املدى( للثقافة والن�ص���ر ملوؤلفه ال�صوري بوعلي 
يا�ص���ن، مو�صح���ًا ان النكت���ة هي جن�س م���ن اأجنا�س االأدب اله���زيل حتتل مكانًا 

مرموقًا يف االأدب ال�صعبي وخا�صة ال�صفهي منه.. وفيه يت�صاءل عن االزدواجية 
الت���ي ميار�صها عامة النا�س حن يروون النكات املحرمة والبذيئة، ثم يغ�صبون 
ويحتجون لن�صره���ا. ويقول: ملاذا هذا االإ�صرار على �صفهية الثقافة ال�صعبية..؟ 
وق���د يكون هذا الت�صاوؤل هو االأكرث اأهمية، لي����س على م�صتوى الثقافة ال�صعبية 
فح�ص���ب، بل على م�صتوى الكتابة برمته���ا فهي حتقق وجودًا موعودًا، وتف�صح 
وج���ودًا قائمًا. لذلك ف���اإن ال�صلطات مبختل���ف اأ�صكالها ال�صيا�صي���ة واالجتماعية 
والديني���ة تقف �صد ه���ذا النوع من الكتاب���ة التي تنطوي على وع���د بوجود، اإذ 
اإنه���ا تف�صح وجودها القائ���م، وال تعدها بوجود اآخر. فاإذا كان���ت الكتابة اإعادة 
�صياغ���ة لالأم���ة، مبا تنطوي علي���ه من اإعادة خل���ق، فاإنها تتطل���ب انعدام وجود 
�صلط���ات تفر����س اأيديولوجيته���ا عل���ى الكتابة، فاإع���ادة اخللق فع���ل حرية. من 
هن���ا يتب���دى ال�صبب يف وق���وف ه���ذه ال�صلطات املتوا�ص���ل �صد ه���ذا النوع من 
الكتاب���ة. وباعتب���ار النا�س بح�ص���ب ابن خلدون عل���ى دين ملوكهم ف���اإن املوقف 
م���ن الكتاب���ة واحد لدى امللوك كم���ا النا�س.. ويذك���ر املوؤلف ان كتاب���ه هو ثمرة 
جهود ل�صن���وات بداأت عام 1978بت�صجيله النكات م���ن اأفواه النا�س وال�صحف 
واملج���الت القدمية والكتب املتداولة فيق���ول: بلغت ح�صيلة ما �صجلته من نكات 
اأك���رث من اأربعة اآالف نكت���ة لكن الكتاب مل يت�صمن �صوى ج���زء منها، ففي ف�صل 
امل���راأة واجلن�س غ�ص�صت النظ���ر عن النكات اجلن�صية البحتة اأي التي تعرب عن 
الكبت اجلن�صي والتي ت�صبه افالم البورنو، فلم يكن هديف االثارة اجلن�صية وال 
ه���ي ميداين ب���ل حاولت ا�صتجالء �صورة املراأة والرج���ل والتعرف على احلياة 
الزوجي���ة وا�صتك�ص���اف العالق���ات اجلن�صي���ة من خ���الل الن���كات املتناقلة، ويف 
الف�ص���ل ال�صيا�صي واالقت�صادي مل يذكر النكات التي تبغي التجريح ب�صيا�صين 
معين���ن م���ن دون اعتب���ار ل�صيا�صته���م، وذلك لكون���ه اأراد ا�صتق�ص���اء التعبريات 
واملدل���والت كا�صتبي���ان االأم���وال والعالقات ولي����س القدح وال���ذم، مو�صحًا ان 
النكت���ة ال�صيا�صية قد ازده���رت يف العقود الثالث���ة االأخرية على �صكل 
موجات مرتافقة مع االأحداث والتغيريات منتقلة اكرث فاكرث من 
ال�صفاهي���ة اىل الكتابية.. ويقول: خرجت باجلديد حول مفاهيم 
ال�صع���ادة والفرح وال�صحك ومفه���وم النكتة واأمناطها وتفانيها، 
واين جمع���ت م���واد بحثي بنف�ص���ي، وبرغم كرثة م���ا جمعته من 
نكات وطرائف اال اين ال اعلم ان كان ثمة م�صحكات �صاعت عني 
وكانت �صتع���دل ال�صورة التي ر�صمته���ا واالآراء التي ا�صتنتجتها 

كان  يف حوزت���ي من املواد. كم���ا انني يف ب���الدي ال ميكنني التجوال مم���ا 
ب���ن النا�س و�صوؤالهم عن الن���كات والنوادر التي يحفظونه���ا خ�صية ان يثريهم 
االأم���ر ويزعجهم وق���د يت�صبب يف م�ص���كالت عنيفة.. ويذكر ك���رث اهتمام النكتة 
باأه���ل الفن خا�صة بع���د انت�صار املذياع ثم التلفاز اىل جان���ب ال�صينما وامل�صرح، 
فق���د �ص���ار االن�ص���ان اكرث مي���اًل اىل الله���و واملتعة من خ���الل االأم���ور الرتفيهية 

كاملو�صيق���ى والرق����س والغناء والتمثي���ل، وتبعًا لذلك م���ن الطبيعي ان ال تعرب 
الن���كات املتناقل���ة عن رف����س عامة النا�س له���ذه املهن وامنا ع���ن رف�صها للرتدي 
االأخالقي الذي تالحظه على ه���وؤالء الفنانن والفنانات املرتبط مبمار�صة املهن 
الفني���ة، والنكات التي ظهرت تعد املمار�ص���ات ال اخالقية يف ظاهرها، ولكن يف 
باطنه���ا اأثر للغرية واحل�ص���د من قبل املواطنن اإزاء احلري���ة يف انتهال امللذات 
الت���ي يبيحها الفنانون الأنف�صهم يف حن هم حمرومون منها، وملاذا الراأي العام 
يت�صاهل معهم من دون غريهم.. وعن نكات ع�صبية ال�صعوب اإزاء بع�صها يقول: 
النكت���ة الع�صبوي���ة �صالح �صائب مث���ل ال�ص���اروخ املوجه بعيد امل���دى كاأ�صلحة 
الف�صاء مفعوله مزمن كاال�صعاع النووي، فاذا اتهم �صعب ما االآخر ولو بالباطل 
من خالل نكتة اأ�صحكت االآخرين فما يكون من الطرف االآخر اال ان يواجه االأمر 
بنكات تث���ري ال�صحك كذلك، ونحن نقراأ ون�صمع الكثري من النكات التي تت�صمن 
اتهام���ات ال�صع���وب لبع�صها بعيوب معينة وال ندري ان كان���ت �صادقة اأم كاذبة، 
بريئة اأم مغر�صة، ومهما يكن يبقى هذا النوع من النكات الع�صبوية يقيم �صعبًا 
مبقاي����س اآخر.. وعلى امل�صتوى العاملي ن�صرت نكات عن حمق البلجيكين رمبا 
يك���ون م�صدرها الفرن�صيون، منها تنه���د البلجيكي وقال: حبذا لو كان باالأمكان 
بي���ع احلماقات، الأ�صبحن���ا جميعًا من ا�صحاب املالين.. واأخ���رى �صوؤاآل يطرح 
ع���ن ي�صب���ب انت�ص���ار البا�ص���ات العري�ص���ة، فيكون اجل���واب ان جمي���ع الركاب 
البلجيكي���ن يودون اجللو�س بالقرب من ال�صائ���ق.. وعن �صمة برودة االجنليز 
يق���ال انهم ي�صحك���ون يف يوم االأح���د من الق�ص����س التي ي�صمعونه���ا ال�صبت.. 
ويعرف النكتة باأنها حديث عن طرفن متنافرين ينتقل فجاأة من الطرف املاألوف 
او االعتيادي اىل طرف ا�صتثنائي جمهول وغري متوقع فيحدث يف املتلقي وعيًا 
م�صح���كًا باملفارقة من خالل التعوي�صية التي مينحها له، ومن املوؤكد ان تعريف 
النكت���ة باملح�صو�س اأ�صه���ل بكثري من تعريفها نظريًا، فيمك���ن ان يقف املرء امام 
هزلي���ة معين���ة حائرًا ال ي�صتطي���ع احلكم هل هي نادرة ام نكت���ة ام طرفة، ولعلنا 
ن�صتطيع م���ن اجل التفريق بن املفاهيم الثالث���ة ان ن�صرت�صد بالعالقات الفارقة 
بينه���ا، فالنادرة هي ق�ص���ة موجزة، والطرفة اأقرب اىل اللقط���ة منها اىل الق�صة 
املتكامل���ة، والنكتة اقرب اللحمة منها اىل اللقط���ة او الق�صة، والنادرة مفارقتها 
�صعيف���ة يف حن تك���ون مفارق���ة النكتة اقوى منه���ا، وقطبا املفارق���ة يف النكتة 
يت�صادم���ان ويف النادرة يتقارب���ان ويف الطرفة يتالم�صان.. ومن امثلة النوادر 
م���ا يروى عن جحا وابي نوا�س واأ�صع���ب واأ�صباههم، مثاًل ذات يوم �صرق حمار 
جحا، فالمه ا�صحابه بانه مهمل مل يح�صن قفل الباب، ورمبا �صور البيت واطئًا، 
او اأن���ه ارتك���ب ذنبًا فن���ال عقابه. فاأجابهم جح���ا: لقد كان الباب مقف���اًل وال�صور 
عالي���ًا وقد احتطت لنف�صي، ومع ذل���ك تلومونني بالذنب، فهل الل�س ال ذنب له.. 
ويخل����س املوؤلف اىل القول بان لل�صحك تاأث���ريات ج�صدية ونف�صية واجتماعية 

كمفعول اخالقي وخلقي ودليل انت�صار االيجابي على ال�صلبي.   

بي��ان الحد بين اله��زل والجد
�لنكت��ة جن�س �أدبي يحت��ل مكانًا مرموق��ًا يف �لأو�ضا �ل�ضعبية

نابليون بونابرت من العالمات الفارقة، 
اإن مل يك���ن االأك���رب بينه���ا، يف التاري���خ 
الفرن�ص���ي كّل���ه. وال ي���زال ا�صم���ه يحّرك 
حت���ى  الفرن�صي���ن  خميل���ة  يف  الكث���ري 
اللحظ���ة. ولعّله ال�صخ�صي���ة التي اأثارت 
اهتمام الكّت���اب واملحللن، كما يبدو من 
�صل�صلة الكتب الكثرية التي جعلت �صرية 
الكور�صيك���ي"ذو  ال�صاب���ط  ذل���ك  حي���اة 
القام���ة الق�ص���رية"، والذي حك���م القاّرة 
االأوروبي���ة واأ�صه���م كث���ريا يف �صناع���ة 

التاريخ العاملي، مو�صوعا لها.
وكان اآخ���ر الكتب عنه، ذاك الذي �صهدته 
رفوف املكتب���ات الفرن�صية، قبل اأ�صابيع 
قليل���ة، اإذ اإن���ه مث���ري للده�ص���ة م���ن حيث 
اإح���دى  �ص���وى  يك���ن  مل  ال���ذي  موؤلف���ه، 
اال�صرتاكي���ة  الفرن�صي���ة  ال�صخ�صي���ات 
ليوني���ل جو�صب���ان، رئي����س  ال�صه���رية: 
وزي���را  كان  اأن  بع���د  فرن�ص���ا-  وزراء 
للرتبي���ة والتعلي���م واأمين���ا اأّول للحزب 

اال�صرتاكي الفرن�صي لعّدة �صنوات-.
الده�ص���ة تاأت���ي م���ن توقع اأن���ه كان رمبا 
ي�صدر كتابا عن فران�صوا ميرتان، الذي 

عرفه جّيدا، اأو عن ج���ان جوري�س، اأحد 
الرم���وز التاريخي���ة ل���دى اال�صرتاكي���ن 
الفرن�صي���ن، وال���ذي كان قد دف���ع حياته 
ثمن���ا ملوقفه �صد احلرب العاملية االأوىل، 
لكن ب���دا اأن جو�صبان مولع���ا بنابليون. 
ذل���ك  م���ن  اأي�صا"منده�ص���ا  كان  لكن���ه 
االأث���ر الكب���ري ال���ذي ترك���ه يف التاري���خ 

الفرن�صي"، كما يكتب.
يق���ّر اجلمي���ع اأنه كان���ت هن���اك حالة من 
مار�صته���ا  وال�صح���ر،  ب���ل  االإعج���اب، 
�صورة نابليون على الكثري من املبدعن 
والكتاب، الذين لي�س اأقّلهم �صهرة بلزاك 
و�صتندال والك�صندر دوما و�صاتوبريان، 
وغريه���م  هوغ���و  فيكت���ور  وحت���ى 
الث���ورة  نابليون"بط���ل  يف  راأوا  مم���ن 
الفرن�صي���ة". لكن جو�صب���ان يرى اأنه من 
���ة نابليون"م�صاعر  املفهوم اأن تثري"ق�صّ
الرومان�صي���ن. ه���وؤالء كان���وا جميعه���م 
النابليونية"،  تاأثري"االأ�صط���ورة  حت���ت 
الت���ي �صاغها نابليون بنجاح بنف�صه عن 

نف�صه.
"ت�صاوؤالت���ه" ح���ول  جو�صب���ان  وي���ربر 

�صخ�صية نابليون، بكونه"رجل �صيا�صة 
وخمارجه���ا،  ال�صلط���ة  مداخ���ل  يع���رف 
ولدي���ه فك���رة ما ع���ن م�صالح ب���الده، مع 
مرور الزم���ن". ومن االأف���كار االأ�صا�صية 
التي ترتدد يف عمله، تاأكيده اأن �صيا�صات 
االإمرباطور وجمم���ل امل�صار الذي �صلكه 
وامل�صاري���ع التي نفذهاا، كانت باالأحرى 

لي�صت يف م�صلحة فرن�صا.
ه���ذا  يف  يب���دو  جو�صب���ان  ليوني���ل  اإن 
متجي���د  ع���ن  ج���دا  بعي���دا  الكت���اب، 
البونابرتي���ة. ويوؤّك���د اأن���ه ال ين�ص���وي 
حتت اط���ار الفتة تلك االأ�صطورة املذّهبة 
وال االأ�صطورة ال�صوداء لنابليون. لكن، 
كم���ا يق���ول، جم���د االإمرباط���ور وا�صح 
وجل���ي، ول���ن يح���اول امل�صا�س ب���ه. مع 
ذل���ك، ينتهي املوؤل���ف يف قراءت���ه لالإرث 
ل�"اإمرباطورية  النابلي���وين يف فرتت���ي 
االأّول"و"االإمرباطوري���ة  نابلي���ون 
لة اإىل  الثاني���ة"، باأنهما انتهيا يف املح�صّ

كوارث.
ي�ص���ف  اأن  يف  املوؤل���ف،  ي���رتدد  وال 
االإمرباط���ور، باأن���ه كان حاكم���ا م�صتبدا 

خ���الل ال�صنوات الطويل���ة التي اأم�صاها 
عل���ى راأ����س ال�صلط���ة. كم���ا ت���رك فرن�صا 
يف حال���ة �صيئ���ة ج���دا. لكنه ع���رف كيف 
يقوم بنوع م���ن اإعادة �صياغ���ة مذكراته 
يف  االأخ���رية  منف���اه  �صن���وات  خ���الل 
جزيرة"القدي�ص���ة هيالن���ة"، فنج���ح يف 
جعل النا�س ين�صون نزعته اال�صتبدادية، 
وقّدم نف�ص���ه ب�صورة"جن���دي يف خدمة 

الثورة الفرن�صية".
ومن خالل �صخ�صية نابليون بونابرت، 
يع���ود رئي�س وزراء فرن�ص���ا االأ�صبق اإىل 
نوع من امل�صح ال�صريع لقرنن من تاريخ 

فرن�صا واأوروبا.
وع���ن االأطروح���ة ال�صائع���ة، القائل���ة اإن 
نابليون بونابرت اأ�صاع يف اأوروبا كّلها 
اأفكار الث���ورة الفرن�صية الكربى، يجيب 
جو�صبان، انه فعل ذلك بعد اأن"حّورها". 
ولكن ذلك كله ال مينع اأن فرن�صا، خرجت 
م�صاري���ع  خمتل���ف  يف  مغامرته���ا  م���ن 
نابليون"اأق���ّل ق���وة ومو�ص���ع نف���ور يف 

اأوروبا"و"انت�صر اأعداوؤها".
عن/ بيان الكتب

�ضيا�ضات �لإمر�طور وجممل م�ضاره وم�ضروعاته كانت �ضد م�ضلحة فرن�ضا

األذى الذي خلفه نابليون..حقائق وتساؤالت
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من اصدارات

يف رو�ي��ة "م��ن ي��ر �لفردو���س"، ثم��ة ح�ض��ن �أث��ري مهج��ور 
ينط��وي عل��ى �أ�ض��ر�ر ومفاج��اآت يالحقه��ا عا�ضق��ان ويك�ضفان 
غمو���س �لح��د� و�ل�ضر�ر �خلفي��ة، فقد ت�ض��كل يف �حل�ضن 
�لنائ��ي منذ ثالثني عامًا جمتمع ع�ضو�ئ��ي قو�مه ن�ضاء ورجال 
�لجتماعي��ة   بال�ضغ��و تتعل��ق  ل�ضب��اب  مدنه��م  م��ن  ف��ّرو� 
و�ل�ضيا�ضي��ة و�لدينية للبحث عن حريته��م يف �لعي�س و�لع�ضق 
و�لفك��ر و�لفن ويقي��م �لع�ضاق و�ل�ضع��ر�ء �لهاربون م��ا ح�ضبوه 
فردو�ض��ًا يوتوبيا يعتمد �قت�ضاد�ً بد�ئي��ًا و��ضلوب عي�س مت�ضمًا 
بالزه��د ويجري تق�ضيم �لعمل فيه ح�ضب �لتكوين �لبيولوجي 
لالأف��ر�د، من دون �لعت��د�د بالأبعاد �لثقافية �لت��ي �كت�ضبتها 

�لن�ضاني��ة عر �لع�ضور مما �نتج جمتمعًا تغلي فيه �ل�ضر�عات 
�لثقافية �ملختزن��ة يف �لذ�كرة، ت �ضكونه �خل��ادع و�أ�ضر�ره، 
ويتوهم �لقائمون على �د�رة �حل�ضن �نهم حققو� �لعد�لة وهي 
يف �حل��ق عد�لة ز�ئفة م�ضخت �لف��رد وحولته �ىل نرة و�هنة 
يف �لن�ضيد �جلمعي و�أهملت ��ض��و�ق �لروح و�ضادرت خ�ضو�ضية 
�حلب و�ضخرت �لفن ت�ضخري�ً ذر�ئعيًا فًا، لتتفجر �لتناق�ضات 
�لت��ي حملها �لرجال و�لن�ض��اء من جمتمعاته��م �ل�ضابقة عندما 
 �ومة �حل�ضن فتجري �حدام �ل�ضوق ويخرق منيت�ضلل ن
متالحق��ة وتتك�ضف �ل�ض��ر�ر و�للغاز �لتي ي�ض��دم �لكثريون 

لدى �فت�ضاحها.


