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

اص�������������دارات

بغداد السبعينات: الشعر 
واملقاهي والحانات

ل���كل مدينة ذاكرة، ه���ي مبثابة الدعامة 
التي ت�س���تند اإليها اأية مدينة يف العامل، 
لي�س���ت  ه���ي  للذاك���رة  الفاق���دة  فامل���دن 
�س���وى خرائ���ب اأو جم���رد خرائ���ط ومل 
ُتبنْ بعد وتخ���رج من بني يدي معماري 
ومهند�س، فاملدين���ة الناجزة هي ذاكرة 
مفتوحة على تواريخ واأزمنة واأحداث 
ي���وم  ذات  اأُترع���ت  حي���اة  وف�س���ول 

ب�سخ�سيات وخطوب وحوادث.

األوروبيون

هرني  رواي���ات  " الأوروبي���ون" م���ن 
جيم����س ال�س���هرية الت���ي ن�س���رت للمرة 
الأوىل يف ع���ام 1878، ومن���ذ ن�س���رها 
املبكر ه���ذا اأجمع الدار�س���ون على اأنها 
حتمل الكثري م���ن البداع والتطور يف 
فن الرواية ا�س���افة اىل �س���حر احلكاية 

وقوتها.

تطّور الرواية الحديثة

يتن���اول ه���ذا الكت���اب الرواي���ة احلديثة 
يف �س���ياق تطوري ارتقائ���ي منذ بواكري 
ن�س���اأِتها الأوىل وحت���ى وقتنا احلا�س���ر، 
مل يكتِف الكتاب بال�ستغال على الرواية 
احلديث���ة - ب���ل تن���اول يف اأحد ف�س���وله 

مدخاًل موجزًا ِلرواية مابعد احلداثة.

عشت ألروي

 " ا�س���مي اأيها ال�سادة هو غابرييل غار�سيا 
ماركيز. اآ�سف فاأنا �سخ�سيا ل يروقني هذا 
ال�س���م ،لأنه �سل�س���لة م���ن كلم���ات عادية مل 
اأ�س���تطع قط ان اأربطها بنف�س���ي.ولدت يف 
بل���دة اراكات���اكا يف كولومبيا...وم���ا اأزال 
غ���ري اآ�س���ف على ذل���ك. اإنني كات���ب هياب ، 
مهنتي احلقيقية مهنة �ساحر، هكذا يتحدث 
املعل���م غار�س���يا ماركي���ز اإىل قّرائه يف هذه 
ال�سرية التي اختار لها ا�سما مثريا " ع�ست 

لأروي ."

 د. بهنام عطاهللا
يتن����اول الكت����اب درا�س����ة اأحوال الأرم����ن يف ظل الدول����ة العثمانية. 
وتاأتي اأهمية درا�س����ة اأحوالهم وما لقوه من قتل وتدمري وت�س����ريد 
عل����ى يد ق����وات الدولة العثمانية، على ال�س����عيد الإن�س����اين باعتبار 
ان اإب����ادة اجلن�����س الب�س����ري ت�س����كل اأه����م العت����داءات عل����ى حقوق 
ال�سعوب، واإن الإفناء املنظم ل�سعب نتيجة هويته الدينية والقومية 
والتاريخية  هو الأخطر يف العامل املتح�سر .وتت�ساءل الكاتبة �سمن 
هدف البحث : ملاذا اأبيد الأرمن العام 1915 من القرن املا�س����ي وما 
قبلها من قبل الدول����ة العثمانية ؟ وما هو املوقف الدويل حيال هذه 
الإب����ادة ؟ وهل من حق الأرمن الذين جنوا من هذه املجازر املطالبة 
بحقوقه����م القومية والدينية املغت�س����بة ؟ واأخريا هل يقول التاريخ 
كلمته الفا�س����لة بحق الأرمن وان�س����افهم بعد اأكرث من قرن م�س����ى؟ 
. لق����د اعتم����دت موؤلفة الكت����اب املنهج التاريخي الو�س����في لدرا�س����ة 
جذور امل�س����األة وتتبع احل����وادث التاريخية وطبيعة الإ�س����طهادات 
التي ارتكبت �س����د الأرمن يف اأواخر القرن التا�س����ع ع�س����ر ومفتتح 
القرن الع�س����رين وما رافق ذلك من حمالت ممنهجة ومقننة لتهجري 

جماعي واإبادة للجن�س الب�سري وتطهري عرقي .
ق�س����مت املوؤلفة الكتاب �س����من هيكلية تتاألف من ثالثة ف�سول ف�ساًل 
ع����ن املقدمة ومتهيد حتدث ع����ن التكوين ال�سيا�س����ي لالأمة الأرمنية 
وه����و مدخل اأويل للولوج اىل الف�س����ول الأخرى.اإذ تذكر امل�س����ادر 
ان دخ����ول اأرمينيا التاريخ كان بح����دود عام 610 قبل امليالد وحتى 

دخولها حتت حكم العثمانيني عام 1473 ميالدية. 
يف الف�س����ل الأول للكتاب تتبعت الكاتبة اجلذور التاريخية لالأرمن 
والتي عدتهم من اأقدم �س����عوب منطقة �س����رق اأ�س����يا ال�سغرى، وهم 
ينتمون اىل اأمة ذات ح�س����ارة اإن�سانية متميزة، ملا تركوه من اأديرة 
وكنائ�س ومعابد وق�س����ور واآداب وفنون . تناول هذا الف�سل ثالثة 
مباح����ث هي اأول : املوق����ع اجلغرايف لأرميني����ا . وثانيا : التعريف 
التاريخ����ي لالأرمن . اأما املبح����ث الثالث فت�س����من الزحف العثماين 

نحو اأرمينيا واحتاللها.
تناول����ت يف الف�س����ل الثاين الوقائ����ع التاأريخية للم�س����األة الأرمنية، 
حيث ق�س����م اىل ثالثة مباحث . 

الأول : احتوى على ثالثة مطالب مهمة هي: ظهور ال�سعور القومي 
لالأرمن والعوامل التي اأدت اىل ظهور املجازر والإبادة الأرمنية يف 
راأي الأرمن والأتراك.ثم اأخريا عالقة الأكراد بامل�ساألة الأرمنية.اأما 
املبحث الثاين فبحثت فيه عن الأرمن يف عهد ال�سلطان عبد احلميد 
الث����اين حي����ث تناولت في����ه �سخ�س����يته والقابه، حيث كان يو�س����ف 
باأن����ه ع�س����بي املزاج، جب����ان، متهور، منط����ٍو، مل يكن مهتم����ا بالعلم 
واملعرفة واملبادئ الإن�س����انية، كان عهده م�س����رجا بدماء كل من كان 
يخالف����ه بالراأي .املبحث الثال����ث تناول جمعية الإحتاد والرتقي من 
حيث ن�س����اأتها والنق����الب العثماين ع����ام 1908 وموقف الأرمن من 
جمعية الحتاد والرتقي و�سيا�ستها بعد ت�سليم ال�سلطة ثم اجلمعية 

واحلكم الطوراين  وموقف الأرمن منها.
الف�سل الثالث والأخري بحثت فيه الكاتبة وقائع املجازر والتهجري 
الأرمني واملواقف الدولية والعربية منها، حيث تناولت فيه املوقف 
ال����دويل والعربي من املج����ازر والإبادة الأرمنية ورحالت ال�س����وق 
والتهجري والقتل واحلقائق الر�س����مية لوقوعها منذ عام 1915، ثم 
العرتافات الر�سمية الرتكية والدولية بالإبادة واملجازر الأرمنية. 
ف�سال عن الف�سول الثالثة فقد ت�سمن الكتاب اخلامتة التي احتوت 
على ال�س����تنتاجات والتو�س����يات ثم قائمة امل�س����ادر امل�ستخدمة يف 
بناء ه����ذا الكت����اب وتنوعت بني الكت����ب العربية والكت����ب املرتجمة 
ثم الدوريات والن�س����رات واملجالت فالأطاريح والر�سائل اجلامعية 
والكت����ب الأجنبي����ة. كما احت����وى الكتاب عل����ى العديد م����ن الوثائق 
واخلرائ����ط  واجل����داول وال�س����ور الت����ي تدي����ن الدول����ة العثماني����ة 
بارتكابها اأف�س����ع اجلرائ����م واملجازر واملذابح بح����ق الأرمن والتي 
اأطل����ق عليها )جمازر �س����يفو( .كما خ�س الكتاب مبق����ررات املحكمة 
الدائمة لل�س����عوب واملنعقدة للفرتة من 13لغاية 16 ني�سان 1984، 
والت����ي اأكدت عل����ى اأن هذه اجلرمية ت�س����كل خرقا لأه����م اللتزامات 
ال�س����رورية للمجتم����ع ال����دويل وو�س����فت ب����� )اجلرمي����ة الدولي����ة( 

املنظمة.
وتاأ�سي�س����ًا عل����ى  حقيقة قيام ه����ذه املذابح، فاإن من ح����ق اأي اأرمني 
ت�س����رر يف ذل����ك املجتم����ع اأن يطال����ب احلكوم����ة الرتكي����ة بالوف����اء 
بالتزاماته����ا يف العرتاف ر�س����ميا بدورها يف ه����ذه املجزرة ولهذا 
الع�س����و اي�س����ا احلق يف اأن يتخذ اأية تدابري للم�س����اعدة واملعاونة 
ح�س����ب القواعد املعم����ول بها يف القانون ال����دويل واإعالن اجلزائر، 
الإب����ادة  يق����ع واج����ب الع����رتاف بجرمي����ة  املتح����دة  وعل����ى الأمم 
اجلماعية �س����د الأرمن، واأن ي�ساعد ال�سعب الأرمني من 
اأجل حتقيق هذه الغاية وال�سغط على تركيا لالعرتاف 
مب�سوؤوليتها عن هذه املذابح التي ارتكبت �سد الأرمن.

م����ن خالل �س����ياق ه����ذا الكت����اب ت����ورد املوؤلف����ة اأن بع�س 
به����ذه  امل�س����اركني  العثماني����ة  الدول����ة  م����ن  امل�س����وؤولني 
املذاب����ح والذي����ن لق����وا حتفهم فيم����ا بعد على ي����د منظمة 
)كوماندو�����س العدالة والثاأر( الأرمني����ة، حيث قتل طلعت 
با�س����ا وزي����ر الداخلية الرتك����ي يف برلني بتاري����خ 16 اآذار 
1921 م����ن قبل �س����وغومون تهلريان. كم����ا قتل بهاء الدين 
�س����اكري املنفذ الرئي�س����ي للمذاب����ح الأرمنية وه����و من حزب 
الحت����اد والرتق����ي يف برل����ني يف 17 ني�س����ان 1922 . ولقى  
جمال عزمي امل�سارك يف هذه املذابح  حتفه يف برلني من قبل 
اأر�س����اوير �س����ريكيان واآرام بركانيان ع�س����وي )كوماندو�س 

العدالة والثاأر( الأرمنية.
واأخ����ريا ف����اإن كتاب )الأرم����ن والدولة العثماني����ة( كتاب جدير 
بالق����راءة واملتابع����ة مل����ا يحتوي����ه م����ن حقائق دامغ����ة ومالحق 
وم�س����ادر موثقة توؤكد كلها على دور الدولة العثمانية يف قيام 
ه����ذه املج����ازر �س����د الأرمن خ�سو�س����ا يف تركيا، وهو �س����رخة 
اإدانة وا�س����حة �س����د الإبادة الأرمنية والأعمال الإجرامية التي 
ارتكبتها هذه الدولة. وقع الكتاب ب� )309( �س����فحات من القطع 

الكبري.
�س����هادة  نال����ت   ،1958 نين����وى  حمافظ����ة  موالي����د  م����ن  املوؤلف����ة 
البكالوريو�س من جامعة املو�س����ل، كلية الآداب، ق�سم التاريخ ثم 

ح�سلت على �سهادة املاج�ستري من اجلامعة احلرة . 

النجف االشرف -
 اأ�س���درت موؤ�س�س���ة دار ال���رتاث يف 
مدينة النجف الأ�سرف عملها الرتاثي 
الدكت���ور  تاألي���ف  م���ن  )مالحظ���ات( 
مه���دي املخزوم���ي ع���ن اأ�س���هر علماء 
اللغ���ة العربية وهو الإ�س���دار الثالث 
تراثية"التي  �سل�سلة"درا�سات  �سمن 

�سبق واأطلقتها املوؤ�س�سة.
الكت���اب يف 199 �س���فحة م���ن  يق���ع 
نق���ودا  وي�س���م  الوزي���ري  القط���ع 
اأدبّي���ة تراثّي���ة عل���ى بع����س املوؤّلفات 
والتحقيقات التي مت���ت طباعتها يف 
بع����س املجالت. وق���د جمعها املوؤلف 
بنف�س���ه لتخل�س يف هذا الكتاب الذي 
ت�س���من مالحظ���ات عل���ى اأربعة كتب 
ه���ي: )اب���و زكري���ا الف���ّراء( و)نح���و 
ال�س���الم(  مدين���ة  )بغ���داد  و  الفع���ل( 
و)الفعل زمان���ه واأبنيته( ف�س���اًل عن 

مالحظات عل���ى مقالة )األن���ا مدار�س 
نحوية؟!(.

وبح�س���ب م���ا اأفاد ب���ه تلمي���ذ املوؤلف 
ال���ذي  اجلناب���ي  ط���ارق  الدكت���ور 
فاإن"الكت���اب  الكت���اب  مقدم���ة  كت���ب 
يت�س���من فوائ���د جّمة ينف���ذ منها اىل 
تاري���خ النح���و وفل�س���فته ومناهج���ه 
وتطّلع���ات الكاتب���ني فيه وق���د يكون 
فيها جمال لناقد اآخر يراجع ويوازن 

ويحاور".
م�س���ريًا اىل ان"الكتاب اأ�سبح مفتاح 
ع���امل  اىل  من���ه  يل���ج  لب���اب  الق���ارئ 
املخزوم���ي النحوي وا�س���لوبه ومنه 
يلج اىل عوامل اأ�ساتذة اخرين، حيث 
ان ق���راءة ه���ذه املالحظ���ات تفتح لنا 
ناف���ذة تط���ل منه���ا على حي���اة مفعمة 
باحلركة والتنوير من غري ان نعاين 

من قراءة البحث ال�سرد".
الثر"الدكت���ور  �س���احب  وُيع���د 
املخزوم���ي"- موالي���د مدينة النجف 

الأ�س���رف )1910م – 1994م( -  من 
النق���اد امل�س���هورين يف جم���ال الدب 
واللغة الذي له ذخرية من املادة التي 
���لها باجتهاد  و�سهر بني النجف  ح�سّ
والقاه���رة وُيع���د م���ن ا�س���هر علم���اء 
اللغ���ة العربي���ة، حي���ث كان ر�س���ينًا 
يف موؤلفات���ه ل يطل���ق ال���كالم ال بعد 
ا�س���تقراء اأقوال ائمة هذا ال�ساأن، ول 
ي�س���تند ال على دليل وا�سح وم�سدر 
�س���حيح ومل تك���ن قراءات���ه لل���رتاث 
قراءة م�س���تهلكة اأو قراءة ناقد فقط، 

بل كانت قراءة ابداعية وجتديد".
ال���رتاث  دار  موؤ�س�س���ة  ان  يذك���ر 
اأطلق���ت  ال�س���رف  النج���ف  يف 
تراثية"و�س���درت  �سل�سلة"درا�س���ات 
منها حلد الن ثالثة كتب هي: احلياة 
الفكرية يف احللة خالل القرن التا�سع 
الهجري، لّب اللب���اب فيما جرى على 
املكتب���ات والكت���اب، واخريه���ا كتاب 

مالحظات.

دار التراث في النجف تصدر كتاب "مالحظات" 
ألشهر علماء اللغة العربية

أوراق 
تذك����ر موؤلف����ة كت����اب " ف����ن كتاب����ة 
ال�س����يناريو " والذي �سدر عن دار 
املدى لالإع����الم والثقاف����ة والفنون 
، للكات����ب فران����ك ه����ارو ، وال����ذي 
،اأن����ه  قرداح����ي  راني����ا  ترجمت����ه 
يلتقي منذ �س����نوات كث����رية بكتاب 
�س����يناريو طموح����ني يبحثون عن 
ا�ساليب فعالة لكتابة ق�س�س جيدة 
ويتع����رثون  الأحي����ان  غال����ب  يف 
بكتب نظرية باأكرث مما ينبغي ول 
يب����دو اأنها تلب����ي توقعاتهم ، وهذا 
م����ا دفعه����ا اإىل تاأليف ه����ذا الكتاب 
وال����ذي ق����ام من ب����ني اأم����ور اأخرى 
على ت�ساوؤلت اأ�س����خا�س يرغبون 
 ، الأول  ال�س����يناريو  كتاب����ة  يف 
فتت�س����اءل املوؤلف����ة باأي �س����يء تبداأ 
وما ه����ي الأفخاخ الت����ي ينبغي اأن 
تتجنبه����ا وكي����ف يج����ب اأن ي�س����ري 

ال�سيناريو ب�سكل جيد ؟
وفق هذه الأ�س�����س مت ت�سميم هذا 
الكت����اب به����دف كتاب����ة ق�س����ة تعرب 
عن ن�س����ائح عملية وعنا�س����ر �سرد 
وحتلي����ل ولك����ن اأي�س����ًا ع����رب اأمثلة 
م����ن  ورغب����ة   ، ومتنوع����ة  كث����رية 
املوؤلف����ة بتجنب �س����رد �سل�س����لة من 
العم����ال الكال�س����يكية التي ينبغي 
حيات����ه  يف  امل����رء  ي�س����اهدها  اأن 

لأنه����ا اأدركت اأن كتاب ال�س����يناريو 
املتمرن����ني ينال����ون اإلهاماته����م م����ن 
عوامل متنوع����ة تبداأ م����ن حوليات 
اإنغم����از برغمان احلميمية و�س����ال 
لكوين����ن  ال�س����ردي  اجل����دل  اإىل 
بالقريح����ة  م����رورا  وتارانتين����و 
الكوميدية لفرن�س����ي�س فيرب اأو بن 

�ستيلر . 
يجع����ل  ان  الكات����ب  ح����اول  وق����د 
ه����ذا الكتاب نزهة ت�س����مح لع�س����اق 
ال�س����ينما بالعث����ور عل����ى نقاط يف 
ع����امل ال�س����ينما اخلا�����س به����م ، اإذ 
اأن����ه براأي����ه ل يوج����د فيل����م اأو نوع 
�س����ينمائي يفل����ت من قواع����د كتابة 

ال�سيناريو ال�سا�سية .
اأي  لتوج����د  اأن  الكات����ب  ويوؤك����د 
و�س����فة �س����حرية لكتابة �س����يناريو 
ه����ذا  ع����رب  تاأم����ل  ولكنه����ا  جي����د 
الكتاب اأن يجد املتمرنني ا�س����اليب 
ومن�سات العمل والن�سائح الكفيلة 
بجعلهم ي�سرعون يف الكتابة اإذ ما 

وجدوا يف اأنف�سهم الإلهام .
ت�س����من الق�س����م الأول م����ن الكتاب 
ال�س����كلي  الت�س����نيف   " درا�س����ة 
م����ن  ُيع����ّد  وال����ذي   " لل�س����يناريو 
العنا�س����ر احلا�س����بة بالن�س����بة اإىل 
املنتج  اإذ اأن �سكل امللف الذي ي�سم 
ال�س����يناريو ه����و م����ا يجعل����ه يتخذ 
القرار بقراءة ال�س����يناريو اأو بعدم 

قراءته .

يوؤك����د الكاتب اأنه مل يقدم اأي منتج 
على قراءة ال�ستمرارية احلوارية 
غ����ري  ل�س����يناريو موؤلف����ه  مبا�س����رة 
فك����رة  اأوًل  �س����يقراأ  ب����ل  مع����روف 
الفيل����م ث����م ملخ�س����ه وفق����ط عندما 
املعرو�����س  بال�س����يناريو  يقتن����ع 
�س����ينتقل اإىل قراءة ال�س����تمرارية 

احلوارية .
ت�س����من الق�س����م الأول م����ن الكتاب 
وامللخ�����س  الفيل����م  فك����رة  درا�س����ة 
النواي����ا  وبي����ان  واملعاجل����ة 
وال�س����تمرارية احلوارية ، ا�سافة 
اىل بقية الركان املخت�س����ة ب�سكل 

ال�سيناريو .
وت�سمن الق�س����م الثاين من الكتاب  
����ي حيث تبني  درا�س����ة البناء الق�سّ
الكاتب����ة اأن من ال�س����عب معرفة ما 
يقف خلف ن�سوء ق�سة فيلم ، حيث 
ي�س����تخدم البع�����س حادث����ة معين����ة 
وي�ستلهم اآخرون كتابا قراأوه ، اأو 
حلمًا عا�س����وه فيما يتخ����د البع�س 
يعرفون����ه  �س����خ�س  ق�س����ة  الآخ����ر 

اأمنوذجًا .
كما من املمكن للفك����رة اأن تولد من 
هم����وم ت����راود الكاتب ، اإذ مي�س����ي 
يف  حياته����م  املخرج����ني  بع�����س 
الع����زف على وتر واح����د متناولني 
الهاج�س نف�سه يف خمتلف اأفالمهم 
فيكتبون اأو يجعلون غريهم يكتب 
�س����يناريوهات تتناول الثيمة التي 

توؤثر بهم .
ن�س����ع  اأن  يج����ب  ق�س����ة  ولكتاب����ة 
القواعد الأ�سا�سية لها وهي حتديد 
 ، النهاي����ة   ، العقب����ات   ، الأه����داف 

وحبكة احلدث وغريها .
يف الق�س����م الثالث واملتعلق اي�س����ا 
ببناء الق�سة هو بناء ال�سخ�سيات 
فبعد اأن اأ�سبح ن�س����يج ال�سيناريو 
يف متناول اليد ، ولكن ال�سخ�سيات 
مل تخرج اإىل حيز الوجود ب�سورة 
فعلي����ة بعد وه����ي ل حتمل �س����وى 
م����ن   / �س����يناريوهاتية  وظائ����ف 
حيث البطل كامت ال�سرار والبطل 

امل�ساد و.............الخ .
فعلى املتمرن على كتابة ال�سيناريو 
اأن ي�سخ�سن ال�سخو�س ومينحها 
له����ا  تخل����ق  به����ا  خا�س����ة  كينون����ة 
له����ا  ي�س����نع  واأن  عائلي����ًا  تاأريخ����ًا 
جوهري����ة  خط����وة  وه����ي  ما�س����يا 
لأن الفيل����م ل����ن ميتل����ك اأي حظ يف 
مالم�س����ة املتفرجني اإل اذا �س����نعت 
�سخ�س����يات تتمت����ع بق����در كاف من  
التعقي����د لأن املتف����رج يتماه����ى مع 
ب�س����هولة  الواقعي����ة  ال�سخ�س����يات 

اكرب . 
وتق�س����م قواع����د بن����اء ال�سخ�س����ية 
اإىل مراحل تو�س����يف ال�سخ�س����ية 
واختيار ال�سفة املهيمنة ، وتطوير 
وبطاق����ات   ، البط����ل  �سخ�س����ية 

ال�سخ�سيات .

الكت����اب  م����ن  الراب����ع  الق�س����م  اأم����ا 
فيت�س����من بناء الفيلم ، حيث ق�س����م 
بناء الفيلم اإىل ثالث ف�سول در�س 
خالله����ا وب�س����كل تف�س����يلي كيفي����ة 
بن����اء بداية الفيلم والتي تتاأ�س�����س 
م����ن اأهم قواعد احلكاية واأركانها ، 
وينتقل الكاتب يف الف�س����ل الثاين 
اإىل �س����رح تطور الأح����داث وكيفية 
اإدراتها حت����ى الو�س����ول اإىل حالة 
الذروة ، ثم ينتقل مع الف�سل الثالث 
اإىل نهاية احلكاية او الفيلم ، وهنا 
تعطي الكاتبة �س����ورة مف�سلة عن 
كيفية كتابة ال�س����يناريو وتدهم ما 
تقدمه مبالحق تو�سيحية اإ�سافية 

و�سعت يف نهاية الكتاب.

أسس وقواعد كتابة سيناريوهات 
األفالم ل� " فرانك هارو " 

ــــــــدارات ــــن اص األرمن والدولة العثمانيةم
عن دار النهضة العربية  يف بريوت – لبنان، صدر للباحثة 
نقية حنا منصور كت��اب )األرمن والدولة العثامنية( 2016. 
ويعد ه��ذا الكتاب مرجع��ا للباحثني ومتابع��ي القضية 
األرمنية ومجازر )س��يفو( التي ارتكبتها الدولة العثامنية 
ضد األرمن يف انحاء تركيا ألس��باب واهية ضاربة عرض 

الحائط كل مقرات حقوق اإلنسان.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

ضحى عبدالرؤوف المل
هي فعال رواية لخراج ما يف ال�سدور،  وقراءة لوج�ستية 
للو�س����ع الفل�س����طيني احلايل على امتداد الزمن الذي بداأ 
من����ذ الهج����رة او اله����روب،  ويف كل مكان حيث  انت�س����ار 
الك����ره للع����رب وللم�س����لمني دون ادراك جلوه����ر احلكاية 
الفل�س����طينية الت����ي ب����داأت ب����رتك اب����واب البي����وت مغلقة،  
لي����زداد احلن����ني اىل الع����ودة يف ظ����ل حياك����ة ا�س����رائيلية 
تهدف اىل توطني اليهود يف الرا�سي الفل�سطينية ب�سكل 
يبقى ا�س����الة املكان �س����اهدا على الوج����ود،  ويف البيوت 
املهجورة خا�س����ة ملا حتمله من مع����اٍن ل ميكن التكهن بها 
كاملة او  املعرفة بها،  فهل ا�ستبطن املدهون رغبة ايفانا، 
لتكون رغبة فل�س����طني املقه����ورة التي تئن حتت احتاللت 
تقع كل يوم ويف كل مكان يف العامل بحق الن�س����انية اول 

ومن ثم فل�سطني؟.
مزاحمة للفل�سطينيني يف الدنيا التي ت�سبه فكرة  حم�سوة 
بالرمزيات واليحاءات والدللت التي تركز على توحيد 
الهموم الفل�س����طينية بني امل�سيحيني وامل�سلمني،  وبني كل 
م����ن يوؤمن اأن الن�س����ان هو الن�س����ان ب����كل معتقداته التي 
يحبكه����ا املده����ون بروؤية له����ا ا�س����قاطاتها التكتيكية التي 
ترنو اىل اظهار التابوت اخل�سبي وثوب العر�س،  والباب 
املر�سوم على غالف الرواية،  والكثري من التفا�سيل التي 
جعلت من جون عري�س����ا ي�س����ل لندن �سنه 1948 لتت�سابك 
الح����داث وف����ق رمزيات توح����ي بالكثري من ال�س����تبطان 
ال����ذي اعتمد عليه املدهون يف روايته"م�سائر"ال�س����ادرة 
تب����دو  والن�س����ر"اذ  للدرا�س����ات  العربي����ة  عن"املوؤ�س�س����ة 
ديناميكي����ة التخي����الت متحركة  حيث توفي����ت هنا توفيت 
هن����اك هي الرواي����ة باكمله����ا لفل�س����طني الت����ي تنتظر نرث 

رماده����ا لتول����د هن����ا،  وتولد هن����اك وامنا يف ا�س����ارة منه 
اىل م����ا يحدث من اتفاقات ومعاهدات الخ..لكن كل ذلك ل 
يعيد لفل�س����طني حقها لتكون كق�سة حب �سهد البع�س على 

ن�سف مثواها الخري. 
ال�س����تيالء على التاريخ ه����و الحتالل القوى الذي ميثل 
بجربوت����ه حم����و �س����عب باكمل����ه م����ن الوجود، و�س����حايا 
التهوي����د لي�س����وا الب�س����ر فق����ط،  امن����ا البي����وت والآث����ار 
والرا�س����ي والتاري����خ برمت����ه، والتي مل ترث امل�س����يحية 
ومل تتح����ول لال�س����الم بلله����ا المي����ان دون ادراك ملاهي����ة 
الختالفات الن�س����انية التي تقوم على الديان،  وكني�سة 
القيام����ة يف بي����ت حل����م هي احللم ل����كل م�س����يحي،  كما ان 
القد�����س هو احللم لكل م�س����لم، وفل�س����طني ب����ني هذا وذاك 
تع����اين من التهوي����د الذي ل يرح����م احجاره����ا ول اهلها، 
فهل يحاول املدهون ترتيب دللت امل�سمون با�سلوب ذي 

ت�سويق اقرتن بق�س�س حب تتوارث بني الجيال؟.
حركات ايقاعية يف رواية ازدواجية العنا�س����ر. اذ اعتمد 
املدهون على ثنائية ال�سخو�س املتحركة،  كما اعتمد على 
ثنائية الهلوكو�س����ت والنكبة واملقارنات با�س����لوب خفيف 
ب�س����يط ذي عقد مرنة،  وم����ا مت التعوي�س عنه وما مل يتم 
اعتباره هولوكو�س����ت هو كون�س����رتو زمنية مق�س����مة اىل 
ازمنة حقيقية لها م�س����داقيتها يف احل����دث التاريخي"يف 
عتمة التاريخ البعيد ت�س����عب روؤية التفا�سيل، يف و�سح 
نه����ار احلا�س����ر"حماول جع����ل روايته تاريخي����ة ملن يريد 
ان ي����درك مفارق����ات التاري����خ يف الع�س����ر احلديث وكيف 
تطور الحتالل واين الخطاء الكبرية التي ت�س����مت عنها 
ال�س����عوب كالبيوت التي مت منحها لليهود بكل ما فيها مع 
الحتف����اظ ب�س����خرية من �س����كنوا فيه����ا من ال�س����رائيليني 
الذين ا�س����تكو خلخلة �س����رير او بابور �س����يئ ال�ستعمال،  
ويف هذا ت�س����وير واقع����ي م�س����تند اىل حقائق،لكل ما مر 

منذ النكبة اي مبرحلة ولدة وموت،  و�س����من ا�س����قاطات 
اعتم����د عليه����ا املده����ون بحرفة روائية ر�س����م م����ن خاللها 
واقع����ني،  ليتما�س����ى مع ما هو افرتا�س����ي حاليا،  لتتكون 
الج����زاء كرواي����ة يتالعب ب�سخو�س����ها من ه����و قادر على 
بن����اء احلدث املثري للده�س����ة بف����ن اعاد ل�س����حايا املحرقة 
النازي����ة او"يد في�س����م" احل����ق يف انت����زاع التعوي�س من 
المل����ان بينما مل يحدث ه����ذا ملن تركوا بيوتهم بكل ما فيها 
ملن ا�س����توطنوا بيوته����م دون اي تعوي�س له����م احلق فيه 

و�س����تان بني الهلوكو�س����ت والنكبة، فهل الرواية هي فعال 
كم����ا يق����ول املده����ون مراوغة ذاك����رة اثقلتها نو�س����تاجليا 
بنتها حكايات ت�سبه  الو�سايا وراكمتها على مرال�سنني؟ 

كث����ف املدهون م����ن التفا�س����يل التي جمعها ع����رب التاريخ 
ومن جدليات ما زالت قائمة،  ومن احاديث �س����عبية زينت 
الرواية التي و�س����ع احلقيقة فيها بني روايتني يف رواية 
واحدة،  لي�ستت القارئ ويبعده احيانا عن تلقائية اخلرب 
املوؤكد واملوجود يف �س����جالت التواري����خ التي توؤكد على 
الكثري من احلقائق التي د�سها يف رواية تاريخية بامتياز 
ه����ي لفل�س����طني،  وبثالثي����ة معا�س����رة واقعي����ة مبرارته����ا 
وحالوتها و�س����خريتها ال�س����وداء، ومتخيلة يف الرتكيبة 
احلركية الرباعي����ة التاأليف وافرتا�س����ية يف احلياة التي 
بات ين�سدها اجلميع للهروب، من احلدود وما هو ممنوع 

ومرغوب وما اىل ذلك. 
توازن����ات روائي����ة موؤمل����ة يف مقارانته����ا املبطن����ة بروؤي����ة 
�ساخرة من متحف املحرقة"يد في�سم" يف القد�س و�سول 
اىل قري����ة دي����ر يا�س����ني ومذبح����ة 1948،  وكاأن����ه  يوؤك����د 
على �س����عوبة القب����ول بالتعاي�س الذي ب����دا يف بع�س منه 
مرفو�س����ا. لأن معاناة الفل�س����طيني معق����دة حتى باحلياة 
الفرتا�س����ية التي ت�س����به يف نزاعاتها التاريخ واحلقيقة،  
وم����ا يت����م انتزاع����ه م����ن الفل�س����طينيني كل ي����وم، فه����ل من 
توليفات بني احلركات التي عزف عليها كون�سرتو روائية 
كثيفة يف مللملة امل�س����اهد من هن����ا وهناك.  لتكون الرواية 
نف�س����ها هنا وهن����اك حمبوكة ب�سل�س����لة م����ن احلكايات او 
املروي����ات التي ا�س����افت اىل الرواية �س����عبية فل�س����طينية 
لها نكهتها اخلا�س����ة التي ميكن اعتبارها كباب من ابواب 
فل�س����طني املر�س����ومة على غالف رمزي فتح����ه القارئ ومل 
ي�س����تطع اغالقه ال مب����رارة.  وكانه يف متحف روائي هو 

لفل�سطني منذ النكبة وحتى الن.

أمين منار

ياأتي كتاب"تخّيل بابل"الفائز بجائزة 
ال�س���ابقة،  دورته���ا  يف  زاي���د  ال�س���يخ 
�س���من روائع الأعم���ال التاريخية التي 
حر�س"م�س���روع كلمة"عل���ى تقدميه���ا 
للق���ارئ العرب���ي. وهو كت���اب تاريخي 
�س���ائر  والنق���د  بالتحلي���ل  يتن���اول 
الأبحاث والنظري���ات واأعمال التنقيب 
املتعلق���ة مبدين���ة باب���ل. فه���و عم���ٌل قّل 
نظ���ريه، اإذ مل ي�س���بق اأن ظهر كتاب عن 
باب���ل بهذا العم���ق املع���ريف واملنهجية 
العلمي���ة وتن���اَوَل تاري���خ املدين���ة بهذا 
ال�س���مول. الكتاب هو من تاأليف املوؤرخ 
وعامل الآثار الإيط���ايل ماريو ليِفراين 
وترجمة الأ�س���تاذ اجلامعي التون�س���ي 

عزالدين عناية.
بوجه عام يتمحور هذا امل�س���ّنف حول 
ن���واة �س���لبة، األ وه���ي منطق���ة وادي 
الرافدي���ن اأثن���اء الف���رتة املمت���دة ب���ني 
)3500 و 500 ق.م(. وكما يذكر موؤّلف 

���ى ال�س���نوات الطوال  الكت���اب فقد ق�سّ
من عم���ره منكّب���ا على تاريخ ال�س���رق، 
الدرا�س���ات،  ع�س���رات  خالله���ا  ح���رّب 
و�س���ّنف م�س���ّنفات باأكملها حول نقاط 
حمددة بعينه���ا، اإىل اأن قّرر يف النهاية 
ال�س���تغال على هذه امل�س���األة، اأي بابل. 
ح�س���ارة  تن���اول  ج���رى  الواق���ع  يف 
باب���ل م���ن جوان���ب ع���دة يف كث���ري من 
اللغات، لك���ن جممل الكتاب���ات خالطها 
الأ�س���طوري والوهم���ي، اإىل درجة اأن 
بات���ت املدينة خيالية يف اأذهان النا�س. 
مع ليِفراين تغادر املدينة ذلك املو�سع، 
لتكت�س���ي حّل���ًة واقعي���ة، تتاأ�س����س على 

حوادث وبقايا وُرُقم وُنُظم ومعامل.
وحديث البدايات عن بابل مع ليِفراين 
ع���ن  حديث���ا  بال�س���رورة  ي�س���تدعي 
اأنظم���ة احلك���م الت���ي �س���هدتها املدينة. 
ال�س���رقي"وليد  فلي�س"الطغي���ان 
باب���ل فح�س���ب، كم���ا ي���روج ع���ادة، بل 
البدائية"اأي�س���ا  �س���نوه"الدميقراطية 
كما بنّي ثوركيلد جاكوب�سون )1943( 
املخت�س بال�سومريات. اإذ ُيعيد ليفراين 
النظ���ر يف تلك الأطروح���ة متحدًثا عن 
دميقراطية ن�س���بية، لي�ست دميقراطية 

عل���ى موؤ�س�س���ات،"لأن  قائم���ة  �س���لبة، 
وظائ���ف احلك���م مل تتفّرع بع���ُد، وبنية 
ال�س���لطة لي�س���ت جلية، واآلية التن�سيق 

الجتماعي ل تزال يف طور الت�سكل".
ياأت���ي املوؤلَّ���ف احلايل �س���من م�س���روع 
�س���امل ا�س���تغل علي���ه ماري���و ليفراين، 
تن���اول اإع���ادة ق���راءة التاري���خ القدمي 
للم�سرق العربي. نحا فيه بالالئمة على 
املوؤرخ���ني املهتم���ني بتاري���خ املنطق���ة، 
كي���ف اأن املنطقة التي �س���نعت التوراة 
ول���ن  الت���وراة؟  روؤى  �س���حية  بات���ت 
يتي�س���ر ذلك الت�سحيح لتاريخ املنطقة، 
وفق ليفراين، �سوى باكت�ساف التاريخ 
ال�س���ابق للتوراة، وباب���ل على حد راأيه 
اإحدى اأعمدت���ه القوية. من ه���ذا الباب 
توّج���ب علي���ه تخ�س���ي�س موؤلَّ���ف لهذه 
املدين���ة التي تت���وارى خلفها ح�س���ارة 

حمورية يف بالد امل�سرق.
موؤل���ف الكت���اب ماري���و ليف���راين ه���و 
موؤرخ اإيط���ايل من كبار املتخ�س�س���ني 
كم���ا  ال�س���رق.  تاري���خ  يف  العاملي���ني 
املجام���ع  م���ن  العدي���د  اأن���ه ع�س���و يف 
العلمي���ة. �س���بق واأن اأ�س���در جمل���ة من 
املوؤلف���ات العلمي���ة نذك���ر منها:"اأ�س���ل 

1986(،"العالق���ات  املدينة")روم���ا 
-1600 الق���دمي  ال�س���رق  يف  الدولي���ة 

2001(،"م���ا  ق.م")نيوي���ورك   1100
اإ�س���رائيل  تاري���خ  الت���وراة:  وراء 
2003(،"الأ�س���طورة  القدمي")روم���ا 
امل�س���رق")لندن  ب���الد  يف  وال�سيا�س���ة 
2004(،"اأوروك: اأوىل املدن على وجه 

الب�سيطة")اأبوظبي 2011(.
اأم���ا مرتج���م الكت���اب عزالدي���ن عناي���ة 
فهو اأ�س���تاذ تون�س���ي يف جامع���ة روما 
)اإيطالي���ا(، �س���بق اأن اأ�س���در جملة من 
منها:"ر�س���الة  والرتجم���ات  الأعم���ال 
ن���ون  امل�س���يحي"دار  اأخ���ي  اإىل 
2015؛"ال�ستهواد العربي" من�سورات 
اجلم���ل 2006؛"نحن وامل�س���يحية يف 
الع���امل العرب���ي ويف الع���امل "توبق���ال 
2013؛ "الأديان الإبراهيمية" توبقال 
2014؛ "اأوروك. اأوىل املدن على وجه 
الب�س���يطة "كلمة 2011؛"علم الأديان" 
ملي�سال م�س���الن، املركز الثقايف العربي 
"علم الجتم���اع الديني"لإنزو   ،2009
بات�س���ي كلمة 2011؛ "الفكر امل�سيحي 
"العق���ل  2014؛  املعا�س���ر" �س���فحات 

الإ�سالمي" دار الطليعة 2012.

أوراق

   ن���رث م���ن �س���عر ، و�س���عر من حي���اة جاءت يف 
 " عن���وان  حتم���ل  الت���ي  ال�س���عرية  املجموع���ة 
الغزلي���ة الكربى " ل�س���ليم بركات والذي �س���در 
عن دار املدى لالإعالم والثقافة والفنون بطبعته 

الأوىل عام 2016 .
بقل���ِب اأو من دونه ، الآثار كلها حتت و�س���ا اآثار 
القلوب الطريحة يف معا�سرها والآثار الزفرات 
م���ن اأحم���ال املواعيد ، ب�س���جٍع وانتظ���ار يكتب 
بركات اأوىل ق�س���ائد هذا الكتاب ، فبقلٍب اأو من 
دونه ت�ستدان زفرة العا�سق بقلب ، اأو من دونه 
، اأحبهن يتفهمن اأعذار ، يج�س���د الكاتب اأن�ساقه 
الإنفعالي���ة يف ه���ذه الق�س���يدة  ، يح���اول طرق 
اأبواب الع�س���ق وال�س���جون ، النتظار و�سرعة 
القرار ، اللهفة والالمبالة " فبقلب اأو من دونه 

. عا�سق  " هو 
الكتاب يت�س���من اأكرب غزلية يف ق�س���يدة موؤلفة 
م���ن 150 �س���فحة  ، يحم���ل الكاتب فيها ياأ�س���ُه 
فطامل���ا "لجن���اة لغابة من خطفه���ن ، كلما مالأن 

و�س���ائدهن ب�س���ماء الغابات وتهكمن طوياًل من 
اأنه���ن دللن ال�س���ماء على اأر����سٍ اأخرى وجررن 
الأمكن���ه معلقة باأذي���ال اثوابه���ن" ، لينتقل اإىل 
الع�س���ق يف طرح���ه ، "اأحبه���ن ل ي���رتددن يف 
الوق���وف عل���ى اأنقا����سٍ كلم���ا ملح���ن البح���ر ل 
يرتددن يف احلفر نفخًا باأفواههن على الكلمات 
، يخرقنه���ا اإىل اجلهة الأخ���رى يف الكلمات اإذا 
ترتدد الكلم���ات مثلهن يف الرحي���ل عن املعاين 

املوؤجلة اإىل موعد اخلراب الآخر ."
لل�س���اعر طقو�س���ه ، ومقايي�س���ه ، ينف���ر اأحيان���ًا 
من بنات اأف���كاره ، واأحيانًا اأخرى يحت�س���نهن 
، جنون���ُه ال�س���عري يجعل���ه �سخ�س���ًا مزاجيًا ل 
يتقب���ل حت���ى احل���روف  املقتحم���ات كل حديث 
بالنق���ر على زجاج املع���اين يف نوافذ الكلمات ، 
بالرثثرة مق�س���ومة على "تف�س���يل الق�سب على 
الرياح" ، فهو ي�س���جر حتى يف الع�س���ق اأحيانًا 

كثرية اي�سا ، رغم اأن الع�سق رافده الوحيد .
ال�س���اعر دائم���ًا م���ا يوظ���ف الطبيع���ة واحلياة 
للو�سول اإىل قلب مع�سوقه ، فهو يحبه "ويوؤمن 
الربق يف املقا�س���ري عليه" ، لي�سع الع�سق حتى 
ي�س���لم الربق ما ي�سلم اجل�سد للج�سد ، واأحيانًا 

ي���رى الكاتب احلب اأق���رب اإىل متاهة فهو كتلك 
امل�س���اعر البائع���ات للمجه���ول الذي ا�س���تجمع 
بائعات الهوى مال يح�س���يهن من خيال ال�سفق 

بالأرقام الأرجوانية .
"فاإ�س���افات من املتاهة اإىل الطرق ل يدح�سن 
م���ن وج���ود ل  الكتاف���ة يف ل وج���ود بقط���رة 
 ، برهته���ن  يف  �س���حيح  �س���يء  كل  يدح�س���ن 
الله���ب   ، الع���رت  ال�س���نوج   ، الع���رت  املزام���ري 
الع���رت ، الفتكة الع���رت ، اأعرا�س امللح يف ذاكرة 
املعن���ى  يف  اخلو����س  يدح�س���ن  ل  ال�س���خرة 
حا�س���اًل م���ن اإب���ادة ل يدح�س���ن خي���ال هج���رة 
، م�س���تنبت م���ن خي���ال الب���زر وخي���ال قرمزية 
ع�س���ف قرمز معاك�س���تان ل يدح�س���ن اجلدران 
بال و�س���وح والزيت ال�سيخ بحكمته الزيتونية 

ودرعاته يدح�سن ."
بذل���ك ق���دم الكات���ب ف���رادة خا�س���ة وعل���ى غري 
ت�سنيف ل باحلديث يف �سياق ثرثرات احلداثة 
، ول بالقدمي يف �س���ياق ا�ستثمار املا�سي ول " 
لغ���وي " وعلى طريق���ة البالغيني ول ا�س���لوبه 
عل���ى طريق���ة النمطي���ني ، فهو �س���احب ف�س���اء 

�سعري متحول ومت�سع لأكرث من زمن .

أوراق 
النق����د يف الرواي����ة العراقية مل يظهر ب�س����كله 
الوا�س����ح و�س����ورته املوؤثرة ، لذا جند ظهور 
ع����دد م����ن الُنقاد الذي����ن حاولوا وب�س����كل جاد 
اأن ي�س����عوا اأو ير�س����وا قواعد النقد الروائي 
، متبع����ني عدة نظري����ات نقدية له����ذا اجلن�س 

الأدبي الذي بداأ يت�سدر بقية الأجنا�س .
الناق����د حمم����د جب����ري م����ن ب����ني النق����اد الذين 
ب����ادروا باأه����م امل�س����اريع النقدي����ة ، من خالل 
تق����دمي ُكتّيب����ات نقدي����ة لرواي����ات عراقية من 
بينها رواية "خان ال�سابندر" للروائي حممد 
حياوي ، ورواية " �سبيه اخلنزير " للروائي 
وارد بدر ال�سامل ، ومل يتوقف م�سروع جبري 
عند هاتني الروايتني ، بل ح�سب ما علمنا منه 
اأنه م�س����تمر بتقدمي هذه الدرا�سات النقدية ، 
وقد يكون م�سروعه التايل رواية "الأمريكان 

يف بيتي" للروائي نزار عبد ال�ستار .
بح�س����ب  رواي����ة  كل  يدر�����س  جب����ري  حمم����د 
متطلباته����ا ، حي����ث اأن����ه در�����س مت����ون خ����ان 
ال�س����ابندر ب�س����ورة وا�س����لوب خمتل����ف عّما 
در�س����ه يف رواي����ة �س����بيه اخلنزي����ر ، ويذك����ر 
جبري اأن " القارئ يبحث دائمًا عن  املحفزات 
الذاتية للقيام بفعل القراءة ، وهذه املحفزات 
ل تاأتي من فراغ وامنا من  املعطيات واقعية 
وزم����ان  م����كان  يف  تتمث����ل  الت����ي  امللمو�س����ة 

وف�ساء القراءة .
وهن����ا يج����ب اأن ن�س����تعر�س ب�س����كل اأو�س����ح 
درا�سات وقراءات حممد جبري لكلتا الروايتني 
، ففي رواية خان ال�سابندر يقدم جبري زوايا 
متع����ددة  ، ولكي ندر�����س مدخل الرواية يذكر 

الكات����ب باأننا اليوم  نحتاج اىل قراءة واعية 
متحركة ولي�س����ت �ساكنة لن�س����و�س ابداعية 
تعتمد على ا�سا�سيات  الفهم والدراك وه�سم 
الطروح����ات الفكري����ة  احلديث����ة وتطبيقاتها 
على الن�سو�س الإبداعية بقراءة حرة بعيدة 
عن الو�س����ايا العلمية واملنهجية  التي تنادي 
بها الكادمييات ، ج����اءت هذه القراءة خالية 
من الهوام�س وال�س����ارات والحالت ، لأنها 
ق����راءة ذاتي����ة لن�س ومن يري����د اأن يبحث يف 
الإط����ار النظري لهذه القراءة فاإن الكتب التي 
�س����درت عن البنيوية والتفكيكية وما بعدها 
كث����رية جدا يف املكتب����ات ، وعل����ى القارئ اأن 
ي�س����ع  احلقيقية امام����ه ، ان يتجرد من كل ما 
هو ق����دمي ثقل كاهله  ليطلق عنان اخليال يف 
تاأويل ما يريد تاأويله ويدع الن�س يبوح عن 

مكنوناته .
فف����ي رواي����ة خ����ان ال�س����ابندر يبق����ى عن�س����ر 
ال����رتدد قائم����ا وم�س����تيقظا يف ذه����ن الق����ارئ 
، رغ����م ا�س����تفزاز الذاك����رة مبا ه����و جديد لكن 
ا�س����تخدم عالم����ات يف  ، وحي����اوي  �س����ردي 
روايته توؤكد اأن العالقة بني املوؤلف والقارئ 
رغم الفا�سلة الزمنية ، ال اأن هذا الن�س عمل 
على ترمي����م اخلطوط املتقاطع����ة يف العالقة 
لي�س����د املوؤل����ف اىل حال����ة م����ن التوا�س����ل مع 
الق����ارئ ، كما ان هنالك حوافز نف�س����ية دفعت 
املوؤل����ف اىل العودة ملراجعة م����ا قام باإجنازه 
وفح�س����ه بعني الق����ارئ الناقدة ، واكت�س����اف 
الب����وؤرة املهمل����ة يف هذا الن�س والن�س����و�س 
الخ����رى م����ن اج����ل اع����ادة ترتي����ب  وتفعي����ل 
وا�س����تنها�س ما اهمل من بوؤرة م�سعة لعادة 

الربيق البداعي لها.
اأما ما يعر�س����ه الناق����د حممد جبري يف رواية  

ال�سامل  "�س����بيه اخلنزير"  للكاتب وارد بدر 
فيذك����ر الناقد اأن �س����حر ه����ذا الن�س يكمن يف 
عدة عوامل �ساعدت على متيزه واأولها جراأة 
الط����رح للمو�س����وع الغرائب����ي ، كذلك تقدمي 
وعر�����س خلفي����ات احل����ال الن�س����انية ، وم����ا 
يتبع ذلك من حوادث وتداعيات و�س����راعات 
قد توؤدي اىل حقيقة ك�س����ف المور الغام�سة 
يف ال�سراع بني ال�سيخ و�سليمة زوجة �سبيه 
اخلنزي����ر ، وانك�س����اف عورة �س����لطة ال�س����يخ 
ام����ام رجال القري����ة عندما ق����رر املواجهة مع 
" واأطلق يد رجاله  – �سبيه اخلنزير  " زلم 
يف البحث عنه داخل الهوار ولكن هل ميكن 
ع����د حماية وارد بدر �س����امل هذه حكاية بريئة 
تتحدث عن واقع النا�س الذين يعي�س����ون يف 
جمتمعات مغلقة يف الأهوار اأم ميكننا قراءة 

الوج����ه الغاط�س من ه����ذه احلكاية الغرائبية 
عن طريق املقاربة الواقعية ؟ 

فق����د اعتمدت البنية الدرامية يف الن�س����و�س 
ال�س����ردية لدى وارد بدر ال�س����امل على التدرج 
الت�س����اعدي مل�س����ارات احلكاي����ة وه����ذا لي�س 
بالأم����ر اخلا�����س يف ن�س "�س����بيه اخلنزير" 
وامنا ميك����ن تعميمه على جميع الن�س����و�س 

ال�سابقة والالحقة لدى املوؤلف .
وم����ن يقراأ وارد يفهم �س����يطنته ال�س����ردية يف 
اإخ�س����اع ال�س����ارد ومطاوعته ملا يريد اأن يبثه 
م����ن خطاب����ات ويدرك قدرته عل����ى مترير تلك 
اخلطابات من امامنا من دون ان ن�سعر بذلك 
فاإننا ننظر اىل �س����يء مير و�سيء اخر فال بد 
لقارئ وارد بدر ال�سامل ان يكون يقظا وحذرا 

امام ال�سيطنة ال�سردية .

انطالق المش��روع النق��دي لمحمد جبير مع "ش��بيه 
الخنزير"  و "خان الشابندر"

سليم بركات وغزليته الكبرى 

إلخراج ما في الصدور
قراءة في رواية "مصائر" للروائي الفلسطيني "ربعي المدهون"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

أوراق
ال�سرد الروائي احلديث يختلف جذريًا عّما قدم يف 
ال�س����ابق، فحني نق����راأ اإحدى روايات كلود �س����يمون 
والت����ي ح�سل من خاللها على جوائ����ز نوبل، نفاجاأ 
اأن تل����ك ال�سي����غ والن�سو�����س الروائية ق����د ح�سلت 
يومًا على جوائز عاملية، رغم مو�سوعاتها العظيمة  
و�سيغها املعق����دة التي عجز عنها حتى املرتجمون، 
ورواية"حديق����ة النباتات"لكل����ود �سيم����ون والت����ي 
حازت على جائزة نوبل عام 1985، ثم ترجمها اإىل 
العربية انطون حم�سي حيث �سدرت عن دار املدى 

لالإعالم والثقافة والفنون.
يذك����ر انطون حم�سي اأن ترجمة كتب كلود �سيمون 
غري ماأمون����ة العواقب، فهو الكاتب الذي ل يرتجم، 
كم����ا يذك����ر اأن م����ن اأراد اأن يذكر الكات����ب اأن من اأراد 
ق����راءة �سيمون يجب اأن يتعلم الفرن�سية  اإن مل يكن 

يعرفها.
يتب����ني من خالل قراءات ن�سو�����س �سيمون اأن لغته 
العادية ذات ال�س����لوب ال�س����ائع الذي ينتهجه عامة 
الكتاب املبا�سرين يف ق�س احلدث الذي يتناولونه، 
اأما �س����يمون فيمتلك ا�س����لوبا ولغة خا�س����تني وهما 

جوه����ر كل �س����عوبته وتعقي����ده، كم����ا اأن ل����ُه طابعا 
خا�س����ا واإن كتب بال�س����لوب ال�س����ائع فهو ل يراعي 
عالم����ات التنقيط ، وكثريا ما نالحظ ان يف كتبه قد 
ترد خم�س �س����فحات دون اإيج����اد ول نقطة، كما اأنه 
يبخل بالفوا�سل وعالمات التنقيط الأخرى، تخلو 
كتاباته م����ن وجود نقطتني يف معر�����س القول، اأما 
القوا�س فلها �س����متها اخلا�س����ة يف ن�سو�سه، فهي 
طويلة يف كثري من الحيان ويفتتح القو�س بعبارة 
لي�س����تغرق عدة �س����فحات على اإغالقه، وقد تتداخل 
يف اغل����ب الحي����ان اقوا�س فرعية �س����من القوا�س 

ال�سا�سية.
حني يكتب �س����يمون باللغة اخلا�س����ة به فاإن امل�ساألة 
تبل����غ ال����ذروة يف التعقي����د فه����و يعتمد ب����ني احلني 
والآخ����ر كتاب����ة مقطع يط����ول اأو يق�س����ر موؤلف من 
كلمات بع�س����ها مر�س����وف اىل جانب البع�س الخر 
وفيها ال�س����ماء وال�س����فات واللوان تتوا�س����ل اىل 
نهاي����ة املقط����ع دون نقط����ة او فا�س����لة ودون اأحرف 

ربط ودون افعال ت�ساعد على فهم ال�سلة بينها.
من يقراأ هذه الرواية �س����يقع يف حبها، وهذا ما دفع 
املرتجم اإىل ترجمتها لأ�سراك القارئ باملتعة، ورغم 
جمي����ع التحذي����رات التي ح����ذر بها املرتج����م اإل اأنه 
ف�س����ل ذلك جلمالية الن�س، وي����رى املرتجم اأنه قدم 

هذا العمل ب�س����كل مق����ارب اىل الكمال رغم ع�س����ره، 
وو�سح اأي�سا ان متعة قراءة العمل بالفرن�سية اأكرب 

بكثري من متعة قراءته وهو مرتجم.
تعام����ل الكات����ب يف عر�����س احلكاي����ة ه����ذه بطريقة 
ت�سوير امل�س����اهد فاأعطى طابع امل�ساهد ال�سينمائية 
لالأح����داث التي ت����دور، موجهًا مكم����الت العمل، كما 
رتب قطع اللغز الروائي م�سكاًل اإياها ت�سكياًل كامال 
، فالقط����ع املتع����ددة يف ا�س����كالها وترتيبه����ا املمكنة 
بحي����ث ميكن لكل قارئ اأن يرتبها ب�س����ورة تختلف 
ع����ن قارئ اآخر يختلف بدوره مع قارئ ثالث وهكذا 
دوالي����ك دون اأن يك����ون هنال����ك بال�س����رورة خمطئ 
وم�س����يب ب����ني الذي����ن حاول����و جتمي����ع قط����ع اللغز 
ال�س����يموين ولعل كلود �س����يمون يريد دون اأن نوؤكد 
ذل����ك على الرغم من كل ما يوؤيد هذا الراأي اأن ينتزع 
القارئ من عادة قراءته الك�سولة لي�سركه يف تاأليف 
الن�����س ليجمع ب����ني متعة الق����راءة ومتع����ة التاأليف 
والك�س����ف، ورمبا كان هذا التحدي هو الذي �سدين 
اإىل هذه الرواية وح�سم ترددي يف اجتاه املجازفة 

برتجمتها.
اأن �سيمون كاتب �سغوف بالو�سف ول تكاد �سفحة 
تخلو من و�سف مف�س����ل جل�سم اأو فر�س اأو �سجرة 
اأو غيمة اأو نهر اأو بحرية، وهو من ال�س����اخرين من 

بروتون الذي ي�س����يق ذرعًا بو�س����ف د�ستويف�سكي 
املف�س����ل لغرف����ة املرابي����ة يف"اجلرمي����ة والعقاب"، 
ولكن ما مييز كتاباته انه يت�س����ل باحلدث الروائي 
عن����د معظم هوؤلء الذين يبدو لهم تو�س����يف احلدث 
الروائ����ي ام����ر مثري ينطلقون من خالل����ه اإىل ارخاء 
العن����ان ملحتويات الال�س����عور يف تداعيات لي�س لها 
باحلدث �س����وى عالقة لفظية وهو م����ا يحمل الكثري 
عل����ى اإنكار ا�س����م الرواية بالن�س����بة له����ذا النوع من 

الكتابة.
الكات����ب كلود �س����يمون ولد يف ع����ام 1913 لأبوين 
فرن�س����يني يف تناناري����ف يف مدغ�س����قر، وتعل����م يف 
فرن�سا وبداأ الكتابة يف الأربعينات بعد مرحلة تعلم 
الر�س����م، وترك ه����ذا التدريب اأثرًا يف اأدب �س����يمون 
الذي يقول"اأكتب كتبي كما ت�سنع لوحة وكل لوحة 
تاأليف قبل كل �س����يء"، ينتمي الكاتب اإىل جمموعة 
الرواي����ة احلديث����ة التي كان من اأعالمه����ا اآلن روب 
ونتايل �س����اروت ومرغريت دورا ومي�س����يل بوتور 

وجان ريكاردو. 

القاهرة )رويترز( -
 يف اأق�س���ى جنوب م�س���ر تقع منطقة النوبة التي �سهدت 
منذ �ستينات القرن املا�سي تغريات جغرافية جذرية عند 
ال�س���روع يف بناء ال�س���د العايل قابلتها تغريات يف عقول 
وقل���وب الب�س���ر.. وحاول الكاتب امل�س���ري حممد فاروق 
ال�س���اذيل ر�سد هذه التغريات على ال�سعيديني يف اأحدث 
رواياته )�س���رية الرتاب( يف �س���رد �س���يق امتد عرب ثالثة 

اأجيال كاملة.
يق�س���م املوؤلف روايته اإىل ثالثة اأج���زاء اأولها )التغريبة( 
والذي يبداأ مب�س���هد تهج���ري اأهل النوبة م���ن قراهم التي 
�س���تغمرها املي���اه لتتح���ول اإىل بح���رية كب���رية وغ�س���ب 

وحزن اأ�سحاب الأر�س لرتك بيوتهم وحياتهم الهادئة.
ومع ال�س���طور الأوىل يظهر البط���ل الأول للرواية )اأحمد 
ُجل���ق( ذلك ال�س���اب النوبي الذي يجاهر بغ�س���به ويدعو 
عل���ى "الظامل���ني" الذي���ن يدفعون���ه خ���ارج اأر�س���ه وبيته 

فيكون جزاوؤه املعتقل دوت حماكمة اأو حتقيق.
)م�س���طفى(  واأبن���اءه  )وجن���ي(  زوجت���ه  وراءه  ي���رتك 
و)دهيب���ة( و)اإب���ني( واأم���ه )اآ�س���ريا( الذي���ن يرحلون مع 
الراحل���ني اإىل الق���رى اجلدي���دة الت���ي اأعدته���ا احلكومة 

لأهايل النوبة وحملت ا�سم )النوبة اجلديدة(.
مي���وت الر�س���يع )اإبني( وتلحق به اجلدة )اآ�س���ريا( لتبداأ 
برحيلهما هجرة جديدة لالأ�س���رة من النوبة اجلديدة اإىل 

القاهرة. ويبقى رب الأ�سرة رهن العتقال.
ومن العا�س���مة يبداأ الق�س���م الثاين والأكرب م���ن الرواية 

)ال�س���تات( حيث يقفز املوؤلف بالقارئ اإىل عام 2011 عند 
اندلع النتفا�س���ة ال�س���عبية التي اأ�س���قطت حكم الرئي�س 

ال�سابق ح�سني مبارك.
وم���ع هذه القفزة الزمنية الوا�س���عة يظه���ر اجليل الثاين 
متمث���ال يف )م�س���طفى اأحمد ُجل���ق( وابني���ه )عمر( الذي 
يتم�س���ك بج���ذوره النوبي���ة و)معت�س���م( ال���ذي يلفظه���ا 

ويرف�س حتى تعلم اللغة املحلية لأهل النوبة.
تتواىل الأح���داث يف خطني متوازيني اأحدهما �سيا�س���ي 
والآخ���ر اجتماعي حتى تبلغ ذروته���ا مبقتل البن الأكرب 
)عم���ر( اأثناء مظاه���رة للمطالبة بحق ع���ودة اأهل النوبة 

اإىل موطنهم الأول على �سفاف النيل.
وم���ع تط���ور الأحداث يف�س���ح املوؤلف املجال اأم���ام البطل 
الثاين )معت�سم( للظهور بو�سوح والتعبري عن تغريات 
طراأت على جيل ولد وتربى وعا�س بعيدا عن النوبة لكنه 
ظل حبي�س العادات والتقاليد ولون الب�س���رة املميز. ومع 
هذا الظهور تن�س���ق طاقة م�س���اعر رومان�س���ية تتدفق بني 

ال�ساب النوبي وفتاة قاهرية تزامله يف العمل.
ياأتي الق�سم الثالث والأخري بعنوان )العودة( وفيه تعود 
الف���روع التي نبت���ت بعيدا عن النوب���ة واملتمثلة يف جيل 
الأحفاد اإىل جذورها واأ�س���لها يف النوبة لت�ستقر بجوار 
اأرواح الأج���داد الت���ي مل ت���ربح املكان رغم م���رور العقود 

الطويلة.

ج���اءت الرواي���ة يف 236 �س���فحة م���ن القط���ع املتو�س���ط 
و�س���درت ع���ن دار "دّون" يف القاه���رة وه���ي الرواي���ة 
الثاني���ة للموؤل���ف )39 عام���ا( بع���د الرواي���ة البولي�س���ية 

)فيجينري( ال�س���ادرة يف 2015 والتي �س���بقتها جمموعة 
ق�س�سية بعنوان )ذكريات للبيع( يف 2012.

وحمل الغالف توقيع الفنان كرمي اآدم الذي و�سع �سورة 
�س���احرة لبيوت النوبة ذات الطابع املعماري الفريد تطل 

على نهر النيل ويحيطها النخيل من كل جانب.
والرواي���ة رغ���م تناولها املبا�س���ر للنوبة وعناي���ة املوؤلف 
الكبرية يف اختيار الأ�س���ماء والأماك���ن والألفاظ املعربة 
ع���ن املنطقة وا�ستعرا�س���ه لكث���ري من عاداته���ا وتقاليدها 
بل وحت���ى رموزها الأدبية والثقافي���ة فاإنها يف جوهرها 

تبحث عن "الوطن" مبعناه الأ�سمل والأعم.
وينج���ح املوؤل���ف اإىل حد كبري يف التميي���ز بني "الوطن" 
مبعن���اه التقلي���دي ال���ذي يرتب���ط يف الأذه���ان باحل���دود 
اجلغرافية الثابتة ليخرج بالقارئ اإىل اآفاق اأرحب ت�سمل 
اللهج���ة والأف���كار والذكري���ات ومن���ط احلي���اة واملعاين 

احللوة التي يحملها كل اإن�سان داخله اأينما ارحتل.
وبعد النتهاء من قراءة الرواية يجد القارئ نف�س���ه اأمام 
عن���وان جديد ه���و )تذييل( كتب حتته املوؤلف "اكت�س���فت 
ذات ي���وم اأنن���ا -كم�س���ريني- ل نعرف بع�س���نا البع�س. 
ننفت���ح على العامل وثقافاته فنعرف عنه الكثري ول ننفتح 
على اأنف�سنا ول نعرف �سيئا عن باقي امل�سريني فال نعرف 

�سيئا عن اأهل �سيناء اأو مطروح اأو النوبة اأو.. اأو..
اأبناء  "ف���اأردت اأن اأجع���ل من ه���ذه الرواية تعارف���ا بني 
وط���ن ل يعرفون بع�س���هم البع�س.. ه���ذه الرواية جمرد 
ال�س���رارة الأوىل ودورك اأن ت�س���عل اأنت ن���ريان املعرفة. 
جم���رد �س���هم ي�س���ري اإىل الطري���ق وعلي���ك اأنت اأن ت�س���ري 

فيه."

استحالة الترجمة وتعقيد 
النص في رواية"حديقة 

النباتات"

)سيرة التراب(.. رحلة البحث عن الوطن 
داخل جدران النفس

بغداد: مهدي باجالن 

عندما َي�س���ُب احلنني اىل مكان ووطن 
يعمل الن�سان بكل قوة لعمل كل �سيئ 
جميل كمحاولة لر�ساء الروح املعذبة 
من حقائب �س���فر والتي ت�ستاق مع كل 
وق���ت الغ�س���ق للم���كان الول والعودة 
اىل البي���ت الول والعائلة هذا �س���عور 
اغل���ب  ا�س���بح  زم���ن  يف  مغ���رتب  كل 
العراقييون يع�س���قون املن���ايف هروبا 
�س���يطر  وقه���ر  وح���روب  ماأ�س���ي  م���ن 
واق���ع  النا����س وفر�س���ها  واق���ع  عل���ى 
كل  كان  الغرب،كم���ا  الزيت���وين  زم���ن 
املغرتب���ني ومعذبني الداخ���ل باأنتظار 
�س���اعة اخلال����س وحتقي���ق احالمه���م 
املوؤجل���ة لوط���ن خ���ايل م���ن كل القه���ر 

وحجم املاأ�سي. 
ففي ذات يوم ربيعي وم�ساء نوروزي 
اه���دين الدكتور علي عبد المري عجام 
كتاب���ه املو�س���وم ع���ن بغ���داد عا�س���مة 
ال���روح وبنهاي���ة الهداء كت���ب عبارة 

دمت لبغدادنا العذبة املعذبة؟
ففي بداية الكتاب وهي ا�س���بة مبقدمة 
يتكل���م املوؤلف عن احلن���ني لتلك اليام 
اخت���زل الكات���ب الي���ام تل���ك بعب���ارة 

فل�سفية مذهلة "لي�س حنينا �سخ�سيا... 
هودفاع عن ذاكرة عراقية"

فرتة حنني ق�س���اها املوؤل���ف يف بغداد 
م���ن م�س���رية عم���رة الزمني الت���ي كان 
وتنه���ي  امل�س���يب  ق�س���اء  يف  البداي���ة 
بجماليات المكنة يف العا�سمة والتي 
حفرت ذكريات عذبة لتلك الفرتة وايام 
الدرا�س���ة وزم���الء اجلامع���ة   والف���ن 
وال�س���ينما  والف���الم  وال�س���طوانات 
فبني �س���طور الكتاب جتد هناك مدينة 
حقيقي���ة كان���ت ب���كل تفا�س���يل احلياة 
وب���كل ماحتوي���ه م���ن مع���امل اخالقية 
وقيم جمالية، ا�س���تطاع الكاتب التكلم 
عن جتربة �سخ�س���ية كيف جعل لياىل 
ال�س���مال احلزين���ة يف اغني���ة ال�س���يدة 
فريوز وليايل الربد القار�س واحلرب 
وال�س���تمتاع اىل �س���ماع ا�س���طوانات 
وقراءة كت���ب الرواي���ات العاملية دللة 
ان ذلك اجلي���ل كان قارئا جيدا وحمب 
للمطالعة وكذل���ك المكنة التي يطوف 
بنا وحمالت اللب�سة الن�سائية الفاخرة 
امل�س���توردة واحلان���ات واملطاعم التي 
حتم���ل الرقي وطابع الحرتام يف تلك 
املدينة التي رمب���ا اليوم فقدت كل تلك 

ال�سياء واحتفظت بذكريات.
واقع ال�س���طوانات والغاين العربية 
او العراقي���ة وحت���ى الغربي���ة  يف تلك 
الف���رتة دلي���ل وا�س���ح بوج���ود تذوق 

مو�س���يقي للنا�س باأ�س���وات رائعة من 
كبار امللحنني واملطربني وكذلك وجود 
ن����س غنائ���ي حقيق���ي وحل���ن �س���جن 
واداء ب�س���وت جميل هذة امليزة اليوم 
افتقدت اي�س���ا ه���ي الخ���رى فالغنية 
الي���وم عك����س ال�س���ابق فانه���ا جم���رد 

تهريج من كلمات وحلن واداء.
وكما هو واقع دور ال�س���ينما يف بغداد 
واف���الم عب���د احللي���م  حاف���ظ واب���ي 
فوق ال�س���جرة والف���الم الجنبية كلها 
طاب���ع ودلئ���ل للوع���ي الفك���ري لتل���ك 
العر����س  �س���الت  الدوروماخلفته���ا 
اجتماعي���ة  تقالي���د  م���ن  ال�س���ينمائي 
معرف���ة  يف  غن���ي  وثقافيةوم�س���در 
الخر،الت���ي اليوم مهمل���ة فال جتد من 
يع���رف معنى ال�س���ينما التي �س���اهمت 
بتقي���ف الكث���ري من النا����س وكما يديل 

بها الدكتور عجام.
 كذل���ك املراكز الثقافي���ة وليايل النا�س 
وام�س���ياتهم كانت ممزوج���ة باجلمال 
كل مفا�سل احلياة وتفا�سيل العا�سمة 
بغداد الكتاب لي�س مبذكرات �سخ�سية 
بقدر ماه���ي معلومات هائل���ة وجميلة 
لفرتة م�س���ت وم���ن ال�س���عب ان تعود 
كما هي مفقودة الي���وم وجدت بالفعل 
ان بغداد عذبة جدا لكنها اليوم ا�سرية 
ومعذبة... واحلدي���ث عن هذا احلنني 

لن ينتهي..

حنين بغدادي عذب معذب 
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ثم���ة حلظات يف بداي���ة " فاين َفي�س"، فيل���م املوزيكال 
من عام 1957 ل�س���تانلي دونن، عندم���ا تظهر فجاأة يف 
مكتبها الأنيق الأحادي اللون كي توم�س���ون التي تلعب 
دور حم���ررة املو�س���ة النيويوركي���ة، لتعل���ن اأنها خلو 
م���ن الله���ام للف�س���ل اجلديد. كان���ت م�س���األة اللون هي 
التي تقلقها. الأخ�س���ر ’’ فاح�س‘‘، الأزرق ’’ مبا�س���ر ‘‘ 
والأحمر ’’ ميت ‘‘. ثم ت�س���رق عينا توم�سون الثاقبتان 
على قطعة من قما�س وردي وت�س���ج احلياة يف وجهها. 
منذئذ ف�س���اعدا، ت�س���ّرح باأن على الن�س���اء اأن ’’ يفكرن 
بالوردي! ‘‘ هي لي�س���ت م�ساألة جمرد ثياب ن�سائية، بل 
اإعادة ر�س���م كامل للعامل الن�س���وي. لقط���ة برتاء توحي 
باأنه، من الآن ف�س���اعدا، حتى ال�س���امبو يجب اأن يكون 

زهريا.
كانت �سخ�س���ية توم�سون م�س���تَمدة من دايانا فريالند، 
حمررة املو�سة ال�سطورية يف هاربرز بازار وامريكان 
ف���وغ – وكان���ت يف احلق ا�س���طورة، متمم���ة ببدايات 
�س���بابية، حلظات ن�س���ال وعق���دات روائي���ة. وفقرة ’’ 
فك���ري بال���وردي! ‘‘، كانت اأك���رث من انطالقة ل�س���خف 
جملة �ساملة. كانت فريالند غدت �سهرية يف الثالثينات 
ب�س���بب كتابتها عمودها الثابت "مل���اذا لتفعلي"، الذي 
�سدر على �سكل �سل�سلة من الأوامر متنكرة بزي اأ�سئلة 
بياني���ة. مث���ل )) مل���اذا ل ت�س���طفي �س���عر طفلك الأ�س���قر 
بال�سمبانيا لتحافظي على لونه الذهبي كما يفعلون يف 
فرن�س���ا؟ (( اأو تبالغ )) كركند اأحمر �س���خم على مفر�س 
مائدة حريري ثقيل �س���ايف؟ (( �س���امبو كي توم�س���ون 
الوردي كان، على النقي�س من ذلك، �ساحبا اىل حد ما.

كان باإم���كان اآماندا ماكنزي �س���تيوارت ب�س���هولة كتابة 
كتاب وردي مماثل، كتاب �س���طحي، مل���يء باحلكايات 
ال�س���احرة ح���ول م���ا قالت���ه اأو فعلت���ه دي يف، كما كانت 
ُتع���َرف يف الغال���ب. لك���ن ه���ذا الكت���اب لي����س وردي���ا، 
و�س���ورة فريالند عل���ى الواجهة، الت���ي تعطي انطباعا 
بالثق���ة، هي دليل على اأن ماكنزي �س���تيوارت لها هموم 
جدية فن- تاريخية. ما تفعله يف هذه ال�س���رية اجلميلة 
هو و�س���ع فريالند ب�س���كل را�س���خ يف زمانها ومكانها، 
يف الوقت الذي ل ت�س���لبها �س���يئا م���ن موهبتها مفرطة 

احل�سا�سية.
غمو�س���ها الأول من غمو�سات كثرية كان اأنها ترعرعت 
يف باري�س ومل تتحدث النكليزية حتى بلوغها احلادية 
ع�س���رة من العمر، عندما غادرت اأ�سرتها على عجل عام 
1914. اإنه���ا اإ�س���طورة ع���ن الأ�س���ول، كان���ت تعن���ي، 
بالن�س���بة لالمريكي���ني عل���ى الأق���ل، اأن دي يف ج�ّس���دت 
احل�سا�س���ية ’’ الوربي���ة ‘‘، مكّملة بات�س���ال روحي مع 
‘‘ ] م�س���اهري اخلياط���ني   haute couture ’’ ال���� 
[ الباري�س���يني. يف الواق���ع، كان���ت فريالن���د ن�س���اأت يف 
الأّبر اإي�س���ت �س���ايد يف مانهاتن. والدتها، كانت �س���ليلة 
عائل���ة كولونيالية جنوبية، لكن والدها النكليزي جاء 
من هارينجي يف �سمال لندن، حيث كان اأبوه يعمل يف 

مكتب بريد.
فكرة اأن فريالند كانت ع�س���امية هي بالكاد ك�سف مثري 
للده�س���ة. بالن�س���بة لمراأة كانت ُترى ما�س���ية بت�سامخ 
وب�س���عر مطل���ي بال�س���ود- الأزرق واأذن���ني حممرت���ني 
لميك���ن اأن ُتّع���د اإنه���ا اأت���ت من اأ�س���رة رفيع���ة. مل تهتم 
ماكنزي �س���تيوارت، عل���ى اأي حال، بف�س���ح الزيف من 

اأجل الف�س���ح نف�سه. هي، بدل من ذلك، مهتمة بالطريقة 
الت���ي به���ا �س���اغت فريالن���د نف�س���ها على نح���و مفرط، 
كوقاي���ة نف�س���ية وكاأداة لإقتح���ام مظفر لع���امل املجالت 

الالمع يف منت�سف القرن.
ب���داأت فريالند انطالقه���ا يف 1936، ح���ني َعِملت حتت 
اإدارة كارميل �س���نو يف هاربرز بازار. وكان دافعها اىل 
ه���ذا العمل احلاج���ة اىل النقود، برغم انه���ا كانت دائما 
تنج���ح باإعطاء الإنطب���اع بكونها يف اجلوه���ر هاوية، 
تعمل من اأجل املتعة املح�سة. لكن اأي فكرة كانت فريالند 
تنق�س بها وت�سدم بازار بح�سا�سيتها ’’ الوربية ‘‘ هي 
بالكام���ل يف نزاع مع ال�سيا�س���ة الواقعية للمن�س���ورات 
الدوري���ة. م���ع غرائ���ز النم���ر اأزاء اأي حم���رر يراوده���ا 
ال�س���ك به، كانت �سنو ت�سّر على حتديد مقامها بالذهاب 
وحيدة اىل عرو�س الأزياء الباري�سية. وكان ذلك يرتك 

ند  يال فر
م���ع ’’ ال�س���فنث افنيو ‘‘ 

] �س���ارع املو�س���ة يف نيويورك [ كنب�س لها، مع اخِلَرق 
املحلية املنتجة بكميات كبرية، مالب�س لي�س���ت منا�سبة 

متاما لأنا�س لي�سوا مو�سرين متاما.
احلرب العاملية الثانية هي التي �س���نعت، حقا، دي يف. 
بتاآخي باري�س الهوت كوتري مع النازيني، حاز ال�سفنث 
افني���و على اأهميته. قب�س���ت فريالند على فر�س���تها يف 
احت�سان مواهب حملية، مثل كلري ماّكاردل، واأقنعتهم 
ب�س���نع ن���وع جديد من املالب����س لنوع جديد من ن�س���اء 
والن�س���اط،  باحليوي���ة  مفع���م  المريكي���ات:  احل���رب 

خمف�س تدريجيا، وعملي.
اإن كانت �س���نوات الربعينات اأتاحت لفريالند اأن تبزغ 
م���ن ظ���ل �س���نو، ف���اإن ال�س���تينات توجته���ا امرباطورة 
للمو�س���ة ع���ن ج���دارة، ح���ني تول���ت وظيف���ة حمرر يف 
المري���كان ف���وغ. وم���ع اأنها كان���ت هي نف�س���ها يف ذلك 
احلني يف ال�س���تينات م���ن العمر، فاإن فريالن���د ’’ فازت 
‘‘حق���ا بعق���د جديد من ال�س���نني. ابتكرت م�س���طلح ’’ 
�س���اعدت   ،] الزل���زال  اأن���ت    [ ‘‘  youthequake

جاك���ي كن���دي عل���ى اختي���ار ردائه���ا يف خط���اب 
التولية، وكانت اأول �س���خ�س ي�س���ع �س���ور فرقة 
البيتل���ز يف اإعالن المريكان فوغ. عازفة بتكرار 
عل���ى نغم���ة فتن���ة ’’ خلفي���ة الأ�س���ود الفاحم ‘‘، 
اأر�س���لت ريت�س���ارد اآفيدون ] فوتوغرايف اأزياء 
وبورتريه���ات امريك���ي [ اىل الياب���ان ونورما 
باركن�س���ون ] فوتوغرايف اأزياء وبورتريهات 
انكلي���زي [ اىل تاهيت���ي للعم���ل عل���ى اأ�س���ياء 
ا�س���تثنائية مت�س���منة فح���ول ح�س���ن بي�س، 
بخار قاط���رات وحمولة �س���احنة من مالب�س 

جميلة.
ه���ذا الن���وع م���ن الأ�س���ياء يكل���ف، م���ع ذلك، 
الكث���ري من الأموال. بينما كانت اخرتاعات 
دي يف الفيلمي���ة تنج���ح يف معظمه���ا، كان 
هناك ب�س���عة كب���وات، ويف الع���ادة عندما 
كان���ت املالب����س ل ُتعَر����س يف تفا�س���يل 
تر�س���ي �س���احبي العالن���ات. بع�س من 
اأكرث الأف���كار جموحا – كم���ا يف تقميط 
املوديل فريو�سكا باملخمل والفرو و�سط 

�س���حراء اريزون���ا – مل ت���وؤد دورها ب�س���كل 
مر����سٍ يف اأ�س���واق امليدو�س���ت. ف�س���اتينها 
الف�سفا�س���ة يف 1971، بع���د اأقل من عقد يف 
ف���وغ، واجهت نق���دا قا�س���يا. لكن لده�س���تها، 
وده�س���ة اجلميع، ح�س���لت على عملها الثالث 
يف الأهمي���ة، عندما ُعّينت م�ست�س���ارة لالأزياء 
يف متح���ف الف���ن احلدي���ث. برتكه���ا طليقة يف 
اأر�س���يف موم���ا ]  اأر�س���يف مكتب���ة املتح���ف [، 
 ’’ تركي���ب  يف  خميلته���ا  فريالن���د  ا�س���تخدمت 
ق�س����س ‘‘ مو�س���ة متقنة اىل جانب " ت�س���اميم 
ومو�س���ات هوليوود الرومان�سية والفاتنة " و" 
مو�س���ات امرباطوية الهاب�س���بورغ ". ب���دا اأمناء 
املتاح���ف وموؤرخو الفن م�س���دوهني حني مزجت 
دي يف الأ�س���ول مع الن�س���خ املطابقة اأو املواد مع 
بع�س���ها البع�س، بحي���ث ل ميكنه���ا اأن تتحقق يف 
احلي���اة الواقعية. ل���و كانت لفريالن���د نزعة ذهنية 
حتليلية، ملا كانت من�س���غلة باإعادة مواد املا�سي بل 

باإعادة روايتها ب�سكل اآخر.
تق���دم لن���ا ماكن���زي �س���تيوارت الق�س����س الت���ي تعرف 
اأنن���ا ن���ود �س���ماعها. مثل تل���ك امل���رة التي اأر�س���لت فيها 
م�ستخدمتها املوؤقتة، التي �ساءت الظروف اأن تكون يل 
رادزيويل ) اأخت جاكي اونا�س���ي�س (، ل�سراء حزمة من 
اجلزر لأنها اأرادت من فريقها من املحررين اأن ي�ستبقوا 
يف ذهنهم درجة خا�سة من اللون الربتقايل. الو�سول 
اىل جوه���ر فريالند نف�س���ها كانت املهمة الأ�س���عب، مع 
هذا، تق���وم ماكنزي مبحاول���ة مقنعة باإعطائنا و�س���فا 
لفريالند كفتاة ب�سيطة، من بيت ي�سوده التوتر، والتي 
ق���ررت اأن حتّول نف�س���ها اىل اإعجوبة. وتلك اله�سا�س���ة 
املبكرة التي اأف�س���ت اىل نرج�سية متاخرة، بقيت معها 
ب�س���كل موؤثر ط���وال حياته���ا. يف 1957، عند روؤية كي 
توم�سون ت�سخر منها يف "فاين َفي�س "، �سارت فريالند 
خارج���ة من ال�س���ينما، لتعلن فيما بعد ب���اأمل، اأكرث رمبا 
مم���ا كانت تدركه، )) اأنا اأكرث حقيقية اأكرث من اأن اأكون 

م�ساَيقة. ((
عن �شحيفة الغارديان 

اإىل  يذه���ب  اأوروب���ي  ���ل  ممثِّ ل  اأوَّ وك���ذا 
اأمريكا، حيث اأ�س���بح يف مطلع عام 1833 
ممث���اًل حمرتف���ًا. كذل���ك وال���ده فريدري���ك 
تاي���رون ب���اور الث���اين 1869 � 1931 كان 
فنَّان ال�سهرات امل�سائية وممثاًل �سينمائيًا. 
وكان وال���ده اأثناء ت�س���ويره فيلم »الربج« 
ممثل���ة  التق���ى  واإجنل���رتا  اأ�س���رتاليا  يف 
اأمريكية �س���ابة ا�س���مها هيلني اإميا ريوم.. 
ت ا�سمها ف�سارت »با�سيا«.  جها وغريَّ فتزوَّ
باأوهاي���و  »�سين�س���يناتي«  مدين���ة  ويف 
ل: »تايرون اإدموند  و�سعت مولودها الأوَّ

باور الثالث« يوم 5 ايار1914.
ب���داأ تاي���رون ال�س���غري مبمار�س���ة التمثيل 

وه���و يف �س���ن ال�س���ابعة من عم���ره، حيث 
���د دورًا يف فيل���م »البتالع"مع والدته  ج�سَّ
با�سيا. والتحق مبدر�سة بر�سيل الثانوية، 
وظه���رت فيه���ا موهبت���ه يف التمثيل. ومن 
ج حتى اأ�س���بح ممث���اًل م�س���رحيًا  ث���مَّ ت���درَّ

معروفًا.
ا�س���تمرَّ تايرون باور ال�س���اب يف التمثيل، 
وانتق���ل اإىل هولي���وود، واأ�س���بح معروفًا 
يف املجتم���ع امل�س���رحي. ويف مطل���ع ع���ام 
1933 قدم اإىل املنتج ال�س���ينمائي ليونارد 

�سيلمان على اأنَّه ممثِّل ُمهم. فاأُعطي فر�سة 
اأداء يف م�سرحية »اأ�سفل ومراقبة«.

عل���ى  تاي���رون  ح�س���ل   1934 ع���ام  ويف 
للمخ���رج  »الرومان�س���ي"  فيل���م  يف  دور 
فري���د ليفينغ�س���تون م���ع النجم���ة يوجني 
ف  تع���رَّ نيوي���ورك  ويف  لينتوفيت����س. 
با�س���يا،  والدت���ه  �س���ديقة  اإىل  تاي���رون 
فته  ال�ساعرة الأمريكية �سرتينغ، والتي عرَّ
بدوره���ا اإىل املنتج غوثري ماكلينتك زوج 
لة كاثرين كورنيل، حيث كلَّفه بتمثيل  املمثِّ

م�سرحية اأزهار الغابة.
»رومي���و  م�س���رحية  ث���مَّ  وم���ن 
»�س���انتي  وجولييت"وم�س���رحية 
جوان"للكات���ب امل�س���رحي ج���ورج برنارد 
�س���و. يف هذه الفرتة، ويف هوليوود، كان 
املنتج داريل زانوك يحاول اأن يثبِّت دعائم 
هذه املوهبة تايرون باور ل�س���الح �س���ركة 
»فوك�س"للقرن الع�س���رين. فاأعطاه زانوك 
دورًا يف فيل���م »مهجع الفتيات"مع النجمة 
ل دور  الفرن�سية �سيموين �سيمون وهو اأوَّ
لها يف فيلم اأمريك���ي. ويف 1936 مثَّل يف 
فيلم »�س���ركة لندن للتاأمني البحري«. ومن 
ثمَّ لعب دور البطولة يف فيلم »ال�سوي�س«.
فردينان���د  املهند����س  دور  ���د  ج�سَّ حي���ث 
دولي�س���ب�س ال���ذي �س���قَّ قن���اة ال�س���وي�س. 
ب���اور  تاي���رون  ع  ني�س���ان 1939 ودِّ ويف 
ج املمثلِّة »اأنابييال«،  حي���اة العزوبية وتزوَّ
وذلك يف حديقة املمثِّل ت�س���ارلز بويري. ثمَّ 
ُيعطى فر�س���ة لأداء دور الأحمق امل�س���حك 
يف فيلم »زوجة يف فرتة النهار«. بعد ذلك، 
جاءته اأربعة اأفالم جلبت له املجد يف فرتة 

الأربعينيات من القرن ال�20.
ومن ال�س���ينما اإىل امل�سرح، يذهب تايرون 
ب���اور م���ع زوجت���ه اأنابيي���ال اإىل وي�س���ت 
ب���ورت واإىل مدين���ة كونيكتيكوت، ليوؤديا 
عر�سًا م�س���رحيًا »ليليوم«، فياآب من العام 

.1941
ويف  امل�س���رح  يف  ال�س���هرة  غم���رة  ويف 
ال�س���ينما، ي�سارك باور يف احلرب العاملية 
الثانية ب�سكل فعلي، حيث التحق باجلي�س 
عقب اأن كان قد فرغ من متثيل دور �سابط 

يف  »الغو����س  فيل���م  يف  غوا�س���ة  قائ���د 
الأعم���اق«، وهو اآخر فيلم ل���ه قبل جتنيده 
اخلدم���ة  اإىل  فاأر�س���ل   .1942 اآب  يف 
الع�س���كرية كجن���دي م���ع امل�س���اة البحرية 
الأمريكي���ة. ويف اأثناء خدمته الع�س���كرية 
الإلزامي���ة اتبع دورة ط���ريان تدريبية يف 
وكوف���ئ  بكاليفورني���ا،  ت���ورو  اإل  مدين���ة 
مرك���ز  يف  الذهبي���ة  الأجنح���ة  بجائ���زة 

البحرية الأمريكية..
ويف �س���هر �س���باط 1945 قام باور برحلة 

بحري���ة اإىل املحيط الهادي كطيار مع قائد 
الأ�س���طول البح���ري احلرب���ي رق���م 353. 
م على  ومن ثم اأنهى خدمته الع�سكرية وُكرِّ
ل، �س���نة 1946.  اأدائ���ه واجبه كم���الزم اأوَّ
ويف ربيع 1947 عاد للعمل يف ا�س���توديو 
�س���ركة فوك����س. وكان يف حالة م���ن القلق 
عل���ى  اجلميل���ة  �س���ورته  تغي���ري  نتيج���ة 
ال�سا�سة ال�س���ينمائية اأمام معجبيه بعد اأن 
م به العمر، اإ�سافة اإىل خ�سيته من عدم  تقدَّ
ي بعد  ���ل جدِّ معاملته ل���دى اجلمهور كممثِّ

اأدائه اأدوارًا هزلية.
لذلك ح���ثَّ ال�س���يد زانوك على ال�س���ماح له 
باأداء �سخ�سية »�ستان كارلي�سل"التافه يف 
فيلم »مم�سى الروح ال�سريرة« املاأخوذ عن 
رواي���ة لوليم ليند�س���ي غري�س���ان. واعترب 
لها،  دوره ه���ذا من اأف�س���ل الأدوار التي مثَّ
ا ولََّد لديه ال�س���عور بالر�س���ا الذاتي عن  ممَّ

اأدائه.
ويف خري���ف 1954 طالبت���ه زوجته ليندا 
كري�ستيان بالنف�س���ال، ومن ثمَّ بالطالق، 
حي���ث دف���ع لها مبل���غ ملي���ون دولر. وكان 
�س���بق ل���ه اأن انف�س���ل عن زوجت���ه اأنابييال 
يف خري���ف 1943. ويف عام 1958، اأثناء 
ت�سوير م�س���هد ملبارزة بال�سيف مع النجم 
جورج �سانديرز، طلب تايرون من املخرج 
كين���غ في���دور اأن يوق���ف ت�س���وير م�س���هد 
املبارزة لرييح عم���وده الفقري.. ولريتاح 
من اآلم �س���ديدة يف ذراعيه و�سدره قائاًل: 
اأن���ا اآ�س���ف لأنن���ي ل اأ�س���تطيع ال�س���تمرار 

تي لي�ست جيدة. ف�سحَّ
وب�س���رعة، نق���ل من موق���ع الت�س���وير اإىل 
م�ست�س���فى روبري يف مدريد. ولكنه تويف 
ب�س���بب جلط���ة قلبية، كما ح���دث مع والده 
�س���ابقًا. ولكن هذه امل���رة يف اأثناء وجوده 
يف موق���ع ت�س���وير الفيل���م، وبعد مرا�س���م 
خل���دت يف الذاك���رة جلنازته يف اإ�س���بانيا 
نق���ل جثم���ان تاي���رون ب���اور اإىل كني�س���ة 
هولي���وود، حي���ث تلي���ت ال�س���لوات اأثناء 
دفنه يف مقربة حديقة الكني�سة بالقرب من 

قرب النجم رودلف فالنتينو.
عن البيان الماراتية

بدأت رحلته عام 1932 ومّثل في أكثر من 50 عماًل

أفالم تايرون باور.. أيقونة هوليوود

يحم��ل ك���تاب »أفالم تايرون ب��اور«، ملؤلفيه دينيس بيالفونت وألفني 
إتش.ماري��ل، مالمح وتفاصيل مس��رية إبداع وحياة أح��د أهم نج���وم 
ل هذا امل���مثل الس��يناميئ األمرييك: تاي����رون باور  هوليوود. إذ يش��كِّ
)1914 � 1958( أيقون��ة العرص الذهبي لهوليوود، وهو الذي مثَّل يف أكرث 

من خمس���ني فيلاًم، حيث بدأت رحلته يف عام 1932.
ل. إذ حصدت بعض هذه األفالم الك���ثري  وكان يف معظمها النجم األوَّ
م��ن جوائز األوس��كار، إضاف��ة إىل بط���ولة أكرث من ع��ر مرسحيات.. 

وعش����رات األعامل التلفزيونية واإلذاعية.
ف��ان أنَّ عمل تايرون باور عىل املرسح، هو الذي كان عاماًل  د املؤلِّ ويؤكِّ
ل  زة يف األفالم السينامئية. كام أنَّه ممثِّ أساسيًا جعله يؤدي أدواره املتميِّ
ل تايرون باور 1789 � 1841 الذي أىت اس��مه  ه األوَّ ، فجدُّ لدي��ه إرٌث فنيِّ
م��ن القرية الريفية الت��ي ولد فيها يف أيرلندا كان ممث��اًل مرسحيًا هزليًا. 

وهو من الرواد املرسحيني ملرسح »درري"يف لندن.

دايان���ا فريالن���د: إمبراط���ورة الموضة آلمان���دا ماكنزي 
ستيوارت

الس��يرة المهنية االستثنائية للمرأة 
إمبراط��ورة  لق��ب  انتحل��ت  الت��ي 

الموضة
ترجمة: عباس المفرجي
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راغب الياس كرش

للناقدي���ن الأكادمييني حمم���د يون�س وزياد 
عبدالله �س���در عن مطبعة الدب���اغ يف اأربيل 
الكتاب النقدي املو�سوم ب� )اأ�سلوبية التعبري 
ال�سعري يف جمموعة ف�سول املكائد ل� بهنام 

عطاالله( 2016. 
�س���م الكت���اب عتب���ة اأوىل ج���اءت بعن���وان 
اأك���دا فيه���ا  )ا�س���لوبية التعب���ري ال�س���عري( 
عل���ى اأن العن���وان يف �س���عر بهن���ام عطا الله 
يحظ���ى باأهمي���ة ل تقل عن امل���ن يف الكثري 
م���ن الأحيان، بل اأنها تتجاوز املن اإىل احلّد 
ال���ذي تبلغ فيه الّر�س���الة املنتظرة من الّن�س 
– املن، على النحو الذي ت�ستغل فيه عتبة 
العن���وان على"اإنتاجّي���ة �س���عرّية عالي���ة يف 
�سياق الإدراك النوعي لأهمية و�سع العتبات 
الن�سية يف معمارية الت�سكيل الن�سي، وهي 
تت�س���در العمل على �س���عيد التلقي الب�سري 
والإيحاء الذهني واملحتوى ال�سيميائي" ل 
بكونه احلمولة الدللّية الأو�س���ع والأرحب 
اأ�س���لوبي  مث���ري  "اأول  كون���ه  ب���ل  فح�س���ب 
يتلق���اه الق���ارئ من الن����س، عل���ى اأنه ميثل 
الوحدة ال�سوتية الأوىل امل�سحونة بالدللة 
وامل�س���تجيبة لفك���رة الن����س الأوىل برتكيز 
ينط���وي عل���ى ق���در متن���وع م���ن التداخ���ل 
والتعقي���د والغمو����س". ويف ه���ذا العم���ق 
النقدي والأهمية على �س���عيد املتلقي حاول 
ال�ّس���اعر بهنام عطا الله اأن يفي���د من الطاقة 
يف  والإيقاعّي���ة  وال�س���ورية  الأ�س���لوبية 
انفتاح الّن�س على العن���وان وعلى العك�س، 
وعلى هذا الّنح���و حاولنا اأن نركز على هذه 
املنبه���ات وعلى اأبعاده���ا الّدللّي���ة، وترتكز 

ق�س���يدته ب���ني احل���ني والآخر عل���ى املعطى 
ال�سردي من جهة، وتوظيف تقانات التعبري 
ال�ّس���عري يف ال�س���طورة والفل�سفة والدين 
والثقاف���ة وامل���وروث النق���دي العرب���ي م���ن 
جه���ة اخرى ف�س���اًل عن احل�س���ور ال�ّس���ردي 
بحيث يجعله من"و�س���ائلها يف بناء الّدللة 
اإىل  ال�ّس���عري  العم���ل  ب�س���حنة  ���عود  وال�سّ
نهايت���ه املتفّجرة، فالق�س���يدة ح���ني تغرتف 
بع�س ما يف ال�ّس���رد من عنا�سر، فاإمنا تعود 
اإىل طبيعة متاأ�سلة فيها، اإذ اأن يف كل وحدة 
من وح���دات القول ال�ّس���عري ثّمة حكاية ما، 
واِقعة �س���ردّية كامنة، غ���ري اأن هذا الكمون، 
مل يعد ممكنًا بعد هذا ال�ستباك الكوين بني 
الأجنا����س  ما يجعل الق�س���يدة بوؤرة للكثري 

من الفر�س التحليلية.
يف العتب���ة الثاني���ة التي و�س���مت ب���� )املكان 
ال�س���عري وبنية الن�س( جاء فيها: اإن املكان 
ال�ّس���عري يحظ���ى باأهمية كبرية يف ال�ّس���عر 
العرب���ي عمومًا وهو ي�س���ّكل ظاه���رة بارزة 
يف منجز ال�ّس���اعر بهنام عطا الله على وجه 
العم���وم، اإذ ميكننا مالحظ���ة جتليات املكان 
عل���ى اأكرث م���ن وجه واكرث م���ن دللة واكرث 
م���ن متظه���ر يف ان���واع امل���كان واأو�س���افه 
وتقّلباته ح�سب القدرة الفّنية، التي ي�ستغل 
عليها �ساعرنا، ولأن املكان احلاوي الّنف�سي 
ال�ّس���عرّية  واملزاجّي���ة  الفكري���ة  للتقلب���ات 
والتقب���ل يف خطاب التلقي فاأنه كّون �س���مته 
���ة الت���ي متيزه من �س���اعر لآخ���ر، اإذ  اخلا�سّ
تعد درا�س���ة املكان من الطر ال�ّسردّية املهمة 
واقعّيًا وتخياًل، فهو ير�س���د البعد النفعايل 
والوجداين والنف�سي لتقّبل ال�ّساعر للمكان 
م���ن جه���ة، وانفتاح���ه على عنا�س���ر ال�ّس���رد 
املج���اورة -الزم���ان / احل���وار / احل���دث / 

ال�سخ�سّية - يف الّن�س ال�ّسعري.
الت���ي  الّدرا�س���ات  م���ن  ال�ّس���عري  وامل���كان 

بلغ���ت ذروته���ا يف الع�س���ر احلدي���ث، وهي 
تطب���ق الّنظرّي���ة ال�ّس���ردّية �س���عرّيًا يف ه���ذا 
املن���اخ الوا�س���ع والّرح���ب، لي����س لأن املكان 
بع���د جغ���رايف حمدد يف ه���ذه الّن�س���و�س، 
الّتكوي���ن  اأ�س���ا�س  لأن���ه  واإمن���ا  فح�س���ب 
ال�ّس���عري يف الكث���ري منه���ا، وكذل���ك  لكونه 
عن�سرًا )�سردي – �س���عري( يجمع تفا�سيل 
الّن�س���و�س، ففيه يكون احلدث، ويف اأطره 
تتحّرك ال�ّسخ�س���ّية، ويدور الّزمن، ويكون 
املكان يف ال�ّس���عر وال�ّس���رد عن�سرًا مهمًا من 
عنا�س���ر البنية فيهما، وهو ل يقل اأهمية عن 
العنا�س���ر الأخرى امل�س���كلة للّن����س املنجز، 
فعنا�س���ر ال�ّس���ردي وال�ّس���عري جميعها مبا 
فيها املكان، تت�سافر وتت�سابك م�سكلة العمل 
الفن���ي، لتخرج مبفاد اإبداع���ي يغذي الّن�س 

ويحرك دللته.
وخالل العتبة الثالث���ة والأخرية فقد ارتاأى 
الناق���د حم���د يون����س وزميل���ه الناق���د زي���اد 
عبدالله ن�سر جمموعة"ف�سول املكائد"كاملة 
مرفقة مع الدرا�س���ة من اأجل حتقيق عوامل 
عدة لعل اأهمها لكي تكون يف متناول القراء 
للم�س���هد  واملتابع���ني  والباحث���ني  والنق���اد 
ال�س���عري العراقي. ولعل عمل كهذا �سيكون 
مبثاب���ة احلاف���ز الذي يح���رك الق���ارئ نحو 
قراءة اجلزء الثاين من الكتاب وهو"اجلزء 
واإن  وواعي���ة،  دقيق���ة  ال�س���عري"قراءة 
حماولة الوقوف عند املكان ال�س���عري كانت 
اأهم ما مييز هذه الروؤى، اإذ ي�س���تغل ال�ساعر 
على امل���كان بوعي وحرفي���ة عالية باعتباره 
�س���اعرا طبيعيا ينتمي على ال�سعيد الثقايف 
اىل �سعراء الأطراف وهم نخبة غذت امل�سهد 
ال�س���عري العراق���ي يف اأك���رث م���ن مرحل���ة، 
ف�س���ال عن وقوف الدار�س���ني هن���ا عند عتبة 
علم الأ�س���لوبية وما يتف���رع من روؤى نقدية، 

تتعلق باللغة وال�سور وال�سلوب.

ترجمة / عادل العامل
اإذا كان راأي اأدمون���د ويل�س���ون يف الني���و يورك���ر 
عام 1945 اأن الرواية البولي�س���ية " اأقل من الأدب 
"، فاإن جون �سرتات�س���ي كان يرى قبل ذلك بعام، 
يف �س���حيفة �س���رَتدي ريفيو، اأن القراء يعي�س���ون 
يف " الع�س���ر الذهب���ي لأدب التح���ّري النكليزي"، 
وا�س���فًا الروايات البولي�سية باأنها "حتف للت�سلية 
والهرب". وكانت روايات الع�سر الذهبي الغام�سة 
على درجة عالية من ال�سعبية والنت�سار بحيث اأن 
الأديب الأمل���اين الكبري بريتولت بريخت كان يرى 
اأن رواي���ة اجلرمي���ة "مثل الع���امل نف�س���ه، يحكمها 

النكليز"!
وت�س���تمر الآراء املتناق�س���ة اإىل يومن���ا هذا. فنجد 
�سجل غيني�س لالأرقام القيا�سية يزعم اأن كري�ستي، 
بن�س���خها املباعة البالغة اأكرث من بليويَن ن�س���خة، 
هي الثانية بعد الإجنيل و�سك�سبري يف عدد الكتب 
املباع���ة. ومع هذا يبقى اإدراك اأن روايات الع�س���ر 
الذهبي الغام�س���ة مل تكن اأكرث م���ن متارين لطيفة 
يف جم���ال ح���ل الألغ���از، واأغطي���ة مريح���ة لق���راء 
الطبقة الو�سطى املت�سوقني لالقتناع باأنه، رغم اأن 
اأ�س���يجة البيوت الريفية ميكن اأن ُتنتهك وخ�س���رة 
القري���ة تتلط���خ بالدم، ف���اإن مثل ه���ذه التجاوزات 
تتحراه���ا "اخلالي���ا الرمادية ال�س���غرية" للرتبية 

ال�سامية و�سرعان ما ي�ستعاد الو�سع القائم. 
ويوؤكد مارتن اإدواردز، يف كتابه ) الع�سر الذهبي 
 THE GOLDEN AGE جلرمي���ة القت���ل
الع�س���ر  كّت���اب  اأف�س���ل  اأن   ،)of MURDER
الذهبي، وبوجٍه خا�س اأع�ساء نادي التحري، ) اأو 
 Detection Club ،) اأدب الق�سة البولي�سية
الذي���ن يعنيه���م العن���وان الثان���وي له���ذا الكت���اب، 
"غمو�س الكّتاب الذين اخرتعوا الق�سة البولي�سية 
احلديث���ة"، ق���د حت���دوا النم���ط البدئ���ي وكانوا " 
خماطرين ا�س���تحواذيني " وهم يت�سورون جمددًا 
اإمكان���ات رواي���ة اجلرمي���ة. وكما يق���ول اإدواردز، 
"ف���اإن امل���وت العني���ف هو يف قل���ب الرواية التي 
القتل.  تدور حول 

لكن كّتاب الع�سر الذهبي، وقراءهم، مل تكن لديهم 
الرغبة اأو احلاجة لالنغما�س يف الدم ... وغالبًا ما 
يتعر�س اللعب بال دماء يف ق�س����س ما بعد النزاع 
ل�س���خرية معلقني غافلني ين�س���ون اأنه بعد كثرٍي من 
القت���ل يف ميدان املعرك���ة يكون الناج���ون بحاجة 

اإىل تغيري".
لق���د كت���ب اإدواردز، وهو روائي بولي�س���ي اأي�س���ًا 
حائ���ز عل���ى جوائ���ز وموؤر�س���ف لن���ادي التح���ري، 
كتابًا مف�س���اًل ب�س���كل رائع يخدم اأغرا�س���ًا عديدة. 
وياأت���ي في���ه رد احلكمة القائلة ب���اأن اأدب الغمو�س 
الق�س�س���ي لهذا الع�سر الذهبي مبتذل ومكرر، اإىل 
املقدمة، لكن كتاب ) الع�س���ر الذهبي جلرمية القتل 
( ه���ذا ميّثل اأي�س���ًا تاريخ���ًا لنادي التح���ري، الذي 
�ُس���ّكل يف ع���ام 1930 و�س���م بني اأع�س���ائه على مر 
ال�س���نني اأغاثا كري�س���تي، دوروثي ل. �َس���يرَيز، ج. 
ك. ميت�سيل، مارَجري األينهام، جون ديك�سون كار، 
اأدموند كري�س���بني، وكري�س���تيانا بران���د وكثريين 

غريهم. 
وي�س���رد املوؤل���ف هن���ا ع���ددًا كب���ريًا م���ن احلب���كات 
الق�س�س���ية ويتعامل م���ع افتت���ان املوؤلفني بجرائم 
احلي���اة الواقعي���ة، والطريق���ة الت���ي عك�س���ت به���ا 
ق�س����س الغمو�س يف الع�س���ر الذهبي ا�س���طراب 
الع�س���رينات و الثالثين���ات م���ن الق���رن الع�س���رين 
ف�س���اعدًا اإىل احلرب العاملية الثانية، موؤكدًا ب�سكل 
مقنع اأن "القول املتكرر باأن روائيي الأدب 
البولي�س���ي كان���وا يتجاهل���ون الوقائع 
الجتماعي���ة والقت�س���ادية روتينيًا هو 

اأ�سطورة".
ويّت�س���م بالفتن���ة ذاته���ا توثيق���ه حيوات 
نح���ٍو  عل���ى  املعذب���ة  اخلا�س���ة  املوؤلف���ني 
متك���رر؛ وينقلب اإدواردز نف�س���ه اإىل رجل 
حتّري وهو ي�ستك�سف كيف وجدت طريقها 
اإىل الروايات اأموٌر كالإدمان على الكحول، 
به���م، والل���واط  املع���رتف  غ���ري  والأطف���ال 
املكب���وح، والعاطف���ة غري املتباادل���ة، وروح 
الن�ساط ال�سيا�س���ي الراديكايل، والنفور من 

الذات. 
كما اأن هناك بع�س ال�س���تطرادات امللتب�س���ة، 
كم���ا ه���ي احل���ال ح���ني يذك���ر اإدواردز العالقة 
بني الق�سة البولي�س���ية وال�سعر. وقد ورد ذكر 
ت. ����س. األيوت، ديالن توما����س، و. ه�. اأودن، 
�سي�س���يل َدي �� لوي�س، و�سويف هناه بني اأولئك 
املطروحة اأ�س���ماوؤهم للتفح�س كنقاد اأو موؤلفني 
يف ه���ذا املجال: "فم���ن اأدغار األن بو ف�س���اعدًا، 
هن���اك ن�س���بة عالي���ة م���ن الروائيني البولي�س���يني 
اإىل كل  �س���عراء، وه���م منج���ّرون  اأي�س���ًا  كان���وا 
ن���وٍع منهما بفع���ل حتدياته البنيوي���ة"، كما يقول 

اأدواردز. 

THE IRISH TIMES / عن

أحمد ضياء 
يبتكر ال�س���اعر العماين زاه���ر الغافري 
يف تلويحته ال�سعرية التي �سدرت عن 
املدى )عام 2005( ف�س���اًء لعبيًا مغايرًا 
اإذ يعمُد اإىل فتح جمال درامي من خالل 
عتبت���ه الأوىل املتمثل���ة بالعنوان كونه 
ا�س���تطاع اأن يخلق توازيًا بني ال�س���وء 
املك���ون للظل والظالل التي تنعك�س من 
الأ�س���ياء الكائنة فوق م�س���توى �س���طح 
املياه بعد اأن ت�س���ربها اأ�س���عة ال�س���م�س 
وب���ني ل���ون املي���اه م���ن ناحي���ة اأخرى، 
وهن���ا يوظف الغاف���ري م�س���األة الظالل 
وم�ساألة اللون للمياه ويعرب عنها �سمن 
متخ�س���اته ال�سعرية املدونة يف ديوانه 
لتكون ملعبًا للحظات الإ�سهارية. ولأن 

العن���وان ه���و العتب���ة الأوىل للق���راءة 
يحرك ال�ساعر خلجات املتلقي ويداعب 
اف���كاره ع���رب د�ّس���ه التناق�س ب���ني لون 
املي���اه والظالل، كما اأنه يفتح النار على 
املرتاكم���ات اليومي���ة العالق���ة يف ذات 
ويوميات وفكر الفرد وهو يح�س بالأمل 
الإن�س���اين اإذ ي�س���اهد احباءه ينازعون 
يف اللحظات الأخ���رية من حياتهم هذه 
الفقرة التي جعلت من ال�س���اعر مغامرا 
اأي�س���ًا حي���ث  امل���وت  الط���رح ويف  يف 

ي�ستطرد قائاًل:

العافية  موَت  ا�سِقها  ربُّ  "يا 
على املنحدِر املظلم، 

الذي مت�سي فيه"�س58.
فم���ن ه���ي الت���ي �س���تموت   
ويتو�سل اأن يكون موتها مرهفًا للح�س 

والوجود وهو يداعب �سفرات التما�سك 
الداخل���ي للن�س وي�س���عنا اأمام مفرتق 
من الطرق )احلبيبة / الزوجة / الأم / 
البيئ���ة( وهنا يعمد اإىل تكري�س خطابه 
�س���من ان�س���هارات لبوتقت���ه ال�س���عرية 
املغايرة، اإذ ي�س���فف ت�س���ريحة ال�س���عر 
باأقاني���م اأ�سا�س���ية و�س���عها يف خلجاته 
اليومية للن�س وهنا ياأخذ بابًا اأ�سا�سيًا 
بالن�س كونه يحذو به �سوب مرتفعات 
ت�س���حب الظالل نحوها ث���م تنرثها يف 

معامل الوجود لذا يذكر. 
املوتى"�س48. يناُم  اجل�سر  "على 

مراآتي، اإىل  "اأنظُر 
فاأرى كيف بحيلة �سريٍة 

يخدعني هذا العامُل"�س49.
اأنت؟ "من 

الن�سيُم ي�سّرُح �سعَر املوتى

هذه الأيام"�س54. 
يع���رج عل���ى اأه���م ال�س���بل    
ال�سا�س���ية يف املوتى املتواجدين على 
اجل�س���د فهم اأما �سياد �س���مك اأو ا�سماك 
مرمي���ة، ونكت�س���ف يف ه���ذه املجموعة 
ال�سعرية بابًا وا�سحًا لالنغرا�س بنكهة 
ال�س���عر، وتلذذ املوقف الذي يبني عليه 
روؤاه الفكري���ة م���ن خ���الل اقرتاب���ه من 
�س���عر احلادثة ال���ذي ينطلق من فجاجة 
الواق���ع واأمل���ه املزمن الغاط����س يف قعر 
ي�س���رح  م���ا  فع���ادًة  ال�س���عرية،  ال���ذات 
بن�س���يانه للكلمات واجلم���ل التي بداأت 
جتع���ل من���ه مدون���ًا لنك�س���ارتها ولن 
الواقع �س���غل ال�س���اعر مبجريات كثيفة 
تعامل معها بحرفي���ة الكتابة وببقاياها 
املعا�س���ة و�س���ط �سو�س���اء العتمة التي 

اجتاحت ف�ساءنا اليومي. 

زاهر الغافري يتناسل بأحاسيسه في 
)ظالل بلون المياه(

فصول المكائد
بين أسلوبية التعبير الشعري ومعمارية التشكيل النصي

"  العصر الذهبي ألدب الجريمة "
 كريستي بعد اإلنجيل وشكسبير في عدد الكتب المباعة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 جمال العّتابي

      قدم حامد فا�س����ل اأكرث من مظهر لوقائع ميتزج فيها 
ال�س����ري الذاتي بالتاريخي وامليثيولوجي بال�سيا�س����ي، 
وال�س����ارد الكات����ب حر�س على حتطي����م الإيهام بالواقع 
مدجما �س����وته �س����من الأ�س����وات املتع����ددة يف بيئاتها 
وتاريخها ومعجمها وتلفظاتها، ووا�سعا نف�سه مو�سع 
ت�س����اوؤل، يف الإطار نف�س����ه، فاإن الرواية تتناول الواقع 
الإن�س����اين يف حالة �س����ريورة وتناق�س،وتخو�س يف 

العوامل اخلفية والظاهرة.
      الرواي����ة ال�س����ادرة ع����ن دار �س����طور ع����ام 2015، 
�سمت واحدا وع�س����رين ف�سال اأو مقطعا،الأب املنا�سل 
�سامي،جمع ح�س����اد البلدة يف �سور ال�سنني العجاف، 
�س����اعر ين�س����د بال�س����ورة ق�س����ائده كاأجنح����ة تخفق من 
حول����ه، يتج�س����م عن����اء ال�س����فر اىل املو�س����ل بحث����ًا عن 
�س����ورة ج�سر مدينته اخل�س����بي، ترك ال�سماوة يف ليل 
اأده����م ليختف����ي ع����ن اأعني جوا�س����ي�س ال�س����لطة، فحمل 
كامرت����ه قا�س����دًا ال�س����امية،يقّو�س الأب �س����امي خيمة 
غربت����ه بعد عام من متوز58، ويعود ملدينته، م�س����قط 

راأ�سه.
      ال�س����نوات العج����اف الالت����ي اآت����ني البل����دة، وهي 
مات����زال تلع����ق جراح احل����روب، حّولت اأه����ل املدينة 

اىل اأعج����از نخ����ل خاوية، ق�س����موا موج����ودات بيوتهم 
واأثاثها، يف �سنوات احل�سارات مل تبق �سوى اجلدران 
العارية، لي�س اأمام �سالم البن فر�سة يف احلياة واإعالة 
عائلت����ه �س����وى الهجرة لبل����د جماور، ف�س����ّد الرحال عرب 
لي����ل ال�س����حراء،كيف للفت����ى الهروب؟ تاركا �س����باحاته 
امللغوم����ة بب����كاء الم والبناء والخ����وات الذين فقدوا 
حنو الزم����ان، هل جديد هو الفقر؟ اإذ يرث الفقراء ماآثر 
اآبائه����م، يف حلظ����ة خوف م����ن مواجهة حر�����س احلدود 

يعود �سالم،خائبا.
 باأ�س����ابع مرجتفة ت�سقط الأم مفتاحا ف�سيا يف�سي اىل 
غرفة اأبيه،م�س����ور املدينة وخازن اأ�سرارها، الذي مات 
يف ال�س����جن،مل تبق على اجلداراإّل �س����ورته، هناك كان 
خمب����اأه، مثل كنز احلكايات يف جوف اخلزانة علبة من 
خ�سب ال�ساج، فيها تعب العمر من ال�سور والذكريات.

    حامد فا�س����ل يحتفي باملكان ال����ذي عا�س فيه واأحبه، 
املكان ال����ذي يعي�س يف قلبه وميتلك اإح�سا�س����ه بوحدة 
الزمن،امل����كان كوُنه الول، اأو ركن����ه يف العامل على حد 
تعب����ري با�س����الر، اإن ه����ذا الفق ال����ذي يفتحه با�س����الر، 
ي�س����تعيده الروائي يف الغور بتاريخ مدينته ومن�س����ّدا 
اليه، ل اأ�سك ان الروائي عاد اىل جماليات املكان ووجد 
�س����الته بقول الكات����ب الرو�س����ي با�سرتناك:)الن�س����ان 
بذات����ه اأخر�����س، وال�س����ورة هي الت����ي تتكلم(. و�س����كل 
مو�سوع روايته، كل العوامل الروائية ت�ساغ يف جتربة 
حامد فا�س����ل، من ت�س����ابك كبري يف التجرب����ة الواقعية، 
وب����ني التجرب����ة الذهنية املتخيلة، الرواي����ة مطلقة على 
واقع معا�س اأحبه، اأو اأ�س����خا�س عرفهم،فقّدم جت�س����يدا 
لقلقهم ومعاناتهم، عرب �سهادة حية عن اأحداث تاريخية 
مل����ن ي�س����عى للبح����ث الجتماع����ي والنرثوبوجل����ي او 

ال�سايكولوجي.
لها  روائ��ي��ة  �سخ�سية  املدينة  م��ن  ال��روائ��ي جعل        
الرتميزية  ابعادها  فاكت�سبت  وف�ساءاتها  تاريخها 
ا�ستح�سار  الو�سع الجتماعي وال�سيا�سي،  لتدّل على 

ال��������ت��������م��������ازج 
ب���ني ال���واق���ع���ي والأ����س���ط���وري 

الفن  حت��اور  للتخييل،  مب�ساحات  والرمزي،وحفلت 
ال�سفوي  احل��ك��ي  اأمن����اط  م��ن  امل��ع��م��اري،وت�����س��ت��ف��ي��د 
امل�ساهدات،  ال��ذاك��رة،  ال��ق��دمي��ة،اأ���س��وات  والكتابات 

الأحداث ال�سيا�سية والتاريخية والحالم والماين.
جع����ل  الرواة:)النا�س����ح(الذي  ال�س����ورة،يطّل  يف      
يغي����ث  ال����ذي  والغي����اث  حكايات����ه،  �س����داة  الن�س����يحة 
حلمتها،وال�س����يخ النوري الذي خلع على ال�سماوة حّلة 
زاهية ملون����ة مبختلف الوقائع والخب����ار عرب مراحل 
التاري����خ، عارف����ا بتاريخ العراق، منّقب����ا فيه بعمق.فهو 
اأح����د ال�س����اردين ال�سا�س����يني اىل جان����ب اجل����د والب 

واجلد والبن، وال�سيخ �سري علي.
       ي�س����كل التاري����خ املرجعي����ة الوىل للرواية وجذرها 
ال�س����يل، اإّل ان الكات����ب ليعتم����د ت�سل�س����ال تاريخيا او 
حقائ����ق تاريخي����ة، فه����ذه لي�س����ت مهمته اإمنا ه����ي مهمة 
املوؤرخ، بينما هو فنان يعتمد فن الرواية الذي يبني من 
تاريخ املدينة، معمارها الفني، وهذا يقت�س����ي ان يكون 
عل����ى معرفة جيدة ومتا�����س بالنا�س ومراقبة ودرا�س����ة 
وجوده����م الجتماعي، فاأف�س����ح عن مه����ارة ممتازة يف 
الر�س����د والتق�س����ي ب�س����دق ووعي.لذا حفل����ت الرواية 
باحداث وا�س����ماء �سخ�س����يات اأ�س����همت بتحديد مالمح 
املكان عرب مراحل زمنية متعددة، واأقول بهذا ال�سدد،ان 
حامدا اأعاد ايّل �سخ�س����يا طراوة الأمكنة وترافة النهر، 
وح�س����ور ال�سخ�سيات بقوة اىل ذاكرتي، اإذ كنت طالبا 
يف ثانوي����ة ال�س����ماوة مطل����ع �س����تينات القرن املا�س����ي، 
والغرب����ي  ال�س����رقي  واأحي����اء  واملدر�س����ون  ال�س����دقاء 
وطقو�س عا�س����وراء، اأم مو�س����ى املراأة املنا�س����لة،قطار 
امل����وت، وماأث����رة �س����ائقه عبد عبا�����س املفرج����ي، واأبناء 
املدينة يف اإنقاذ ال�س����جناء حينما ح�س����روا يف توابيت 

من احلديد يف لهيب متوز عام 63.
      ينفت����ح الن�����س عل����ى اأ�س����واق و�س����وارع ومقاه����ي 

ال�س����ماوة واأمن����اط م����ن ال�سخ�س����يات، الظرفاء 
وباع����ة  ادارة  ورج����ال  والباع����ة  وال�س����كارى 
وجتار، باأ�س����لوب م�س����وق، يكون لنهر الفرات 
فيه ح�سور متميز، بلغة �سعرية �سافية باذخة 
اجلم����ال، لي����دّل عل����ى هوي����ة املدينة اخلا�س����ة. 
الروائ����ي ينج����ح هن����ا يف تقدمي روؤي����ة جمتمع 
من�س����جمة مع تركيبة اأبنائة واختالف افكارهم، 
برثاء املعلومة ومف����ردات الروائي،وقدرته على 
الت�س����كيل املكاين واخليايل، بلغة �س����ردية �سهلة 
لحتتم����ل التاأويل، تق����وم عل ماميتلك����ه من ح�س 
التاريخ����ي  المت����داد  م�س����تثمرًا  رفي����ع،  ان�س����اين 
ملدينت����ه، ت����دع الق����ارئ يف حال����ة يقظة، م�س����دودا 
ملالم����ح الزم����ن املا�س����ي والآت����ي باجت����اه تعمي����ق 

ال�سورة لديه.
     م����ن النّق����اد م����ن ي����رى، ان الرواي����ة التي ت�س����اعد 
الق����ارئ عل����ى ط����رح ال�س����ئلة وتث����ري التفك����ري، ه����ي 
ت�س����كيل  باإع����ادة  تعن����ى  الناجحة،والت����ي  الرواي����ة 
العامل �س����من اأ�سكال واأن�س����اق اأكرث ان�سجامًا، ووفق 
هذا الراأي نت�س����اءل كذلك،هل ان حامد فا�س����ل اأخ�سع 
ه����ذا الن�����س اىل قواع����د الن�س ال�س����ردي الت����ي تخلق 
تنوعه����ا داخ����ل العم����ل وحتق����ق جماليت����ه، ه����ل خلقت 
الرواي����ة تنميطاته����ا �س����من ه����ذه القواع����د؟ وب�س����يغة 
����ًا روائيًا كجن�س  اخرى لل�س����وؤال، هل ن�سج الكاتب ن�سّ
اأدب����ي متمي����ز يف تكوينه و�س����كله لحتواء امل�س����مون؟ 
بلغ����ة تتعار�����س فيها امل�س����تويات وتتداخ����ل مبا يخلقه 
م����ن اإح�س����ا�س دائم بالتوتر، ن�س����ًا تولده لعب����ة التقنية 
والأ�س����ئلة الت����ي يطرحها عل����ى مفهوم ال�س����رد واآلياته، 
والعالقة بني الراوي وما يرويه،اأم ان الروائي احتمى 
بالتاري����خ ليق�����سّ علين����ا حكايات م����ن ع�س����ور غابرة، 
خفت����ت فيها اإ�س����راقة الن�س �س����يما يف ف�س����ول الرواية 
الخرية، واأعني حتديدًا ف�س����ل اللريات الع�س����ر، الذي 
�س����عب علينا فه����م ال�سرت�س����ال اململ فيه  بذك����ر وقائع 
ثورة الع�سرين، مثلما افتقرت الرواية اىل قوة �سلطان 
احل����ب، ومل حتت����ف ب����ه باهتم����ام،اإذ مل ت�س����رد الرواية 
حكايا الع�س����اق وتاأجج العواطف الن�سانية،�سوى تلك 
اللمحة اخلاطفة لر�س����الة حب من الطالبة املراهقة )امل 
عل����وان( اأوَع����َدت �س����الم بقبل����ة مل ترو ظماأه  يف ف�س����ل 
)قبلة �س����بارتكو�س(.يف حني ان ق�س�����س احلب ت�سبح 
يف نهر الفرات، تعربعلى ج�س����ريه ال�س����بايا الفاتنات، 

وتفتح �سنا�سيل �سفافه نوافذ للوجوه النيقة.
     يبدو يل ان مهام الروائي خرقت ال�سروط التي اأ�سرنا 
اليه����ا، اذا ما دعته بع�����س ال�س����رورات الفنية،فتعددت  
اأوجه لغة احلواراىل جمالت �س����ياغة اأ�س����ئلة الوجود 
واأ�س����ئلة الذات. ال�س����يخ النوري يخاطب �سالم: اأربعة 
قرون يا ولدي الن�سان اأخطر وح�س على هذه البي�سة 
اخلرافي����ة التي ي�س����مونها الر�س، اأتدري ان الن�س����ان 
الق����ادر على تدج����ني الوح�س يعجز ع����ن تدجني النف�س 
الأّم����ارة بال�س����وء �س262.ف�س����ال عن تع����دد الجنا�س 
التعبريي����ة اإذ تخللت الن�س،الو�س����ف واحلوار لتكون 
خلفية ت�سيء وت�ست�سيء،اأ�سعار غنائية، �سعر�سعبي، 
اأغ����ان، اأهازي����ج وق�س����ائد، مقال����ة تن����درج يف املحك����ي 

ال�سعبي.
    )بل����دة يف علب����ة(، الوثيق����ة، عم����ل اإبداع����ي، ميتل����ك 
واحلي����اة  والطبيع����ة  امل����كان  م����ن  املوق����ف  يف  قيمت����ه 
والإن�سان،ي�س����كل �س����دى عميقا للذاكرة وللمدينة التي 

اأحبها الروائي حامد فا�سل.    

جاسم العايف     
"حمم����د �س����هيل اأحم����د"   جمموعت����ه  اأ�س����در القا�����س  
الق�س�سية الأوىل )العني وال�سباك( عام 1985- مطبعة 
الر�س����الة- الكوي����ت ، اأم����ا جمموعته الق�س�س����ية الثانية 
الثقافية- وزارة  ال�س����وؤون  دار  �س����نني"-  بعد  اأو  "الآن 
الثقافة - بغداد- ف�س����درت بعد )30 ( عامًا على �س����دور 
جمموعته الأوىل. "حممد" كاتب ق�س����ة يتقن ال�س����نعة، 
وق�س�س����ه م�س����حونة بالتوت����ر، وال�س����رد لدي����ه يخ�س����ع 
ملعارف����ه وقدراته وخرباته املرتاكم����ة يف التكنيك الفني 
عند كتابته للق�س����ة الق�س����رية ، وهو لظروف خا�س����ة به 
، مل ياأخ����ذ مكان����ه الطبيعي ب����ني الق�سا�س����ني العراقيني 
خا�س����ة الذي����ن ب����داأ م�س����ريته معه����م. وه����و يف الق�س����ة 
الق�س����رية  ينحو،كاأي قا�ٍس جاٍد ،ويح�س مب�سوؤولية ما 
يكت����ب ويطرح اأمام القراء، اإىل ث����الث مراحل، نرى انها 
: ب����رق اللتماعة الأوىل اأو النبث����اق ، واخلزن الذي قد 
يط����ول اأو يق�س����ر زمنيًا،وم����ن ثم ال�س����تغال واملعاجلة. 
نالح����ظ التب����دل اجلوه����ري ال����ذي ط����راأ عل����ى اخلط����اب 
ال�س����ردي الذي ميز جمموعته الأوىل ، حيث كان اأ�س����ريًا 
للحالة ال�س����عرية التي اأط����رت بداياته الثقافية، ومن هنا 
عمل على توظيف �سخو�س جمموعته الأوىل مع اإ�ساءة 
بع�س هذه اللحظات �س����عريًا، وذلك عرب النف�س الغنائي 
الوجداين، وهذا النزوع طبع معظم ق�س�����س جمموعته 
الأوىل-العني وال�س����باك- ، عدا ق�س����ة "يوميات فرا�س����ة 
ملون����ة" حي����ث كان مكثف����ًا مكتن����زًا بالوقائ����ع اليومية- 
القا�س����ية والت����ي اكتنف����ت حي����اة طالب����ة مدر�س����ة - ابنة 
دللة �س����لع حتيطها ال�سائعات- اإ�س����افة اإىل اعتماده يف 
ال�س����تغال ،بق�سته تلك،على اآليات التقطيع وال�سيناريو 
ال�س����ينمائي، ما اأهل ق�س����ة )فرا�س����ة ملونة( لأن تتحول 
اإىل فيلم تلفزيوين ُعر�س يف الف�سائية العراقية اأواخر 
الت�س����عينات، وخ�س����ع لبع�س التغي����ريات التي كان لبد 
منها يف ذلك الزمان،وقد اأخرجه املخرج"فائز الكنعاين". 
نالح����ظ اإن املجموع����ة الق�س�س����ية "الآن اأو بعد �س����نني" 
تنح����و باجتاه منظور عالئقي ظاهرات����ي متيز بالتماثل 
والت�س����اد والن�س����جام والتنافر والقبح واجلمال . ثمة 
ثم����اٍن من ق�س�س����ها دارت اأحداثها يف ال����دول العربية:" 

القا�����س  ان�س����اع،  وق����د  وليبي����ا".  والأردن  الكوي����ت 
)�س����هيل(، يف ق�س�����س جمموعته، ل�س����رتاطات النرث 
بكل م����ا يتوفر فيه من خ�س����ونة وحتف����رات وارتطام 
الأجنحة التي متتلكها ال�سخ�سية الق�س�سية بوحول 
الرثى،م����ن ناحي����ة لغت����ه ال�س����ردية الت����ي ل تفتق����د 
للعاطف����ة ، اأو تتنكر للروؤى التي تخ�س����ع للتوجهات 
الفني����ة وا�س����رتاطاتها، وكذلك طبيعة �سخ�س����ياتها 
،م����ن الناحي����ة ال�س����ايكلوجية - الجتماعي����ة. يف 
)الآن وبعد �س����نني ( نالحظ  بو�س����وح اإن "حممد" 
يهتم جدًا باملتلقي، مهما كان م�س����تواه وتوجهاته 
الفكري����ة ، وبدت �س����خو�س ق�س�س����ه ، خليطًا من 
اأ�س����ناف ع����دة، وتنتم����ي جميعها اإىل ق����اع العامل 
الجتماعي: خادمات من �س����يالن والباك�س����تان ، 
�س����وداين يعمل يف مزارع الزيتون الليبية ُيتهم 
باإغ����واء فتاة قا�س����ر ، ومناذج اأخرى من�س����حقة 
بيد انها حتي����ا، عرب اأحالمها اخلا�س����ة،  واقعًا 
اآخ����ر ، مرفه����ًا وباذخ����ًا. تت�س����م ال�سخ�س����يات 
الق�س�س����ية، يف "الآن اأو بعد �سنني"  ب�سرائح 
تب����دو �س����ايكولوجيتها مركبة،  بحك����م تباين 
بل����ون  ام����راأة  ق�س�����س:  ومنه����ا   . عوامله����ا 
ال�س����اي)�س75( و البانكوكي����ات )�����س97( 
وثالث����ة طوابق)�س103(،وق�س�����س اأخرى 
غريه����ا ، وق�س����م م����ن الق�س�����س ل يتج����اوز 
�سفحة ون�س����ف ال�سفحة. بع�س �سخو�س 
)الآن وبعد �س����نني( مقرتبات ل�سخ�س����يات 
حقيقية التقاه����ا "القا�����س" وتعاي�س عرب 
عالقات خا�س����ة معها ، واأخرى �سمع عنها 
وع����ن الأح����داث الغرائبية الت����ي اأطرتها ، 

ومنه����ا الطاه����ر النقي الذيل، وبع�س����ها الآخ����ر املدن�س،  

ومل تخُل ،الق�س�����س، من اجلانب البتكاري يف ر�س����مها 
وما خ�س����عت له من وقائع . ) الآن وبعد �س����نني( تك�سف 
اأن الق�س�����س لي�س����ت يف الخت����الق من عدم����ه، فما اأكرث 
ال�سخ�س����يات املبتك����رة الت����ي تخلقه����ا ذائق����ة اأو رغب����ات 
القا�����س، اأي قا�����س. نالحظ اأن الق�س�����س الأربع الأوىل 
ت����دور احداثه����ا يف ال�س����مال الفريق����ي،وكل ن�����س م����ن 
الن�س����و�س الأربعة يعمل على ر�س����م �س����ورة �سخ�س����ية 
حموري����ة تتحك����م باحل����دث اأو يتحكم هو به����ا ، وتتميز 
بغرائبية اأفعالها ، ول اعتيادية هواج�سها فق�سة "مملكة 
الرج����ل الوحيد")�س5 ( تتناول مدر�س م�س����ري يعاين 
الوح����دة واحلرمان اجلن�س����ي في����داوي اآلمه مبرا�س����لة 
اأعداد كبرية من فتيات مدن افريقية واآ�س����يوية ما يقوده 
بالتايل اإىل الوقوع حتت براثن الروتني ، اإذ يخ�س�����س 
ركنًا �سريا ل�سجالت الوارد وال�سادر من ر�سائل الع�سق. 
اأما ق�سة "دوار الريح")�س13 ( فهي ن�س غنائي النربة 
تتوزع اأحداثه بني عاملني متباينني : عامل الريح والرمل 
يف اجلان����ب الليبي وعامل ريح ال�س����با و�س����ط حا�س����رة 
ا�سمها تون�س العا�س����مة . وتنتهي احلكاية حني يتحقق 
لل�س����ارد،البطل، ما يريد : البحث عن امراأة  لكنه يفقدها 
م����ن جديد؟!. ق�س����ة "اأح����الم خفا�س" )�����س23 ( تتناول 
مدير مدر�س����ة يقلب املدر�س����ة التي يديرها اإىل ما ي�س����به 
القلعة املغلقة ويبدو �سخ�س����يًا اأ�س����به ب�س����جان: " تتدىل 
من كمر بنطاله ع�س����رات املفاتيح" ، ويعد الن�س �سورة 
كاريكاتريي����ة مري����رة لطاغي����ة م�س����تبد ميث����ل ال�س����ورة 
والتوجه����ات  ال�سيا�س����ة  ووحو�����س  لطغ����اة  امل�س����غرة 
ه����ذا  م����ن  م����كان  )التوتاليتاري����ة( يف كل  واملمار�س����ات 
الع����امل، وخا�س����ًة يف عاملن����ا العرب����ي. اأم����ا ق�س����ة "خبز 
وجمر")�����س37 -72( فه����ي مطول����ة  وق����د ب����ذل القا�س 
فيها جهدًا كبريًا ل�س����غطها كي ل تتمدد ، باجتاه الرواية 
الق�سرية ، وثيمتها حكاية مطاردة ل�ساب اأفريقي يعاين 
قدرًا من النظرة الدونية يف قلب بيته )اأفريقيا ال�سوداء ( 
اإذ يتهم البطل) عثمان كومبو( باإغواء فتاة قا�سر. وبعد 
اأن يقب�����س علي����ه تنفذ فيه اأب�س����ع اأ�س����ناف العقوبات؟!. 
ويع����د الن�����س لوح����ة لو�س����ط مكاين يق����ع بني ال�س����احل 
الليب����ي والواح����ة وما ي����دور يف روؤو�س رج����ال الواحة 
، وم����ا عرف عنه����م عرب قناع����ات وتقاليد فيه����ا قدر كبري 
من الق�س����وة والعنف .اأما جتربة القا�س"حممد �س����هيل 
اأحمد" اخلليجي����ة، وعمله وحياته هناك، 

فت�س����م 

اأرب����ع ق�س�����س اأي�س����ًا ، فكانت ،بع�س����ها، تر�س����م لوحات 
�سردية تتباين وتتماثل يف اآن معا: فق�سة "اخلروج من 
النقع����ة" )�����س67 ( تروي عن �سخ�س����ية بحار،خليجي، 
عجوز تخونه زوجته ال�س����ابة، ب�س����بب عدم مقدرته على 
اإ�س����باعها ج�س����ديًا .اأما ق�س����ة "البانكوكي����ات" )�س97 ( 
فهي نكتة �س����ديدة الإي����الم واأبطالها فئة م����ن املتقاعدين 
املرتف����ني الذين ي�س����افرون اإىل)بانكوك( بحث����ًا عن بقايا 
قوة عَل اأع�س����اءهم اجلن�س����ية املتهالكة جت����ود بها!!.اأما 
ق�س����ة "ام����راأة بلون ال�س����اي")�س86( فتتف����رد بتناولها 
الغنائي اأ�س����لوبًا، والإن�ساين اختيارًا ل�سخو�سه املكبلة 
بالتابوات واحلرمانات اجلن�سية والوقوع حتت براثن 
الفقر وال�س����تالب ، وتتلخ�س بتعاطف ي�سل حلد ع�سق 
الراوي ،خادمة )�سيالنية(، تدفع بها ريح الفاقة اإىل عامل 
الدعارة العلنية . اأما ق�س����ة "ثالث����ة طوابق" )�س103( 
فهي متعددة امل�س����تويات ، وحتكي ق�س����ة فتاة عاملة يف 
اإحدى �سركات الأثاث ب�)الكويت( يدعوها رب العمل اإىل 
عامله ال�س����ري يف الطابق ال�سفلي لتكت�س����ف اأركانًا ت�سم 
مقتني����ات مث����رية للف����زع وال�س����تغراب وتفر عائ����دة اإىل 
الطابق الأر�س����ي قاذفة بنف�س����ها اإىل بح����رية من الكرات 
امللون����ة يف الق�س����م اخلا�����س بالأطفال.بقي����ة ن�س����و�س 
املجموعة ت�س����م عددًا من الق�س�س الق�سرية جدًا ون�سًا 
مط����وًل واحدًا هو "هداي����ا مار�س")�س150 ( ت�س����تظل 
جميع����ًا بعن����وان واحد هو) �س����طوح(. ويلتق����ي القارئ 
بق�س�����س متفرقة وعلى النحو التايل : "فانتازيا ح�س����اء 
الق�س")�س125 ( وهي من ق�س�����س الإدانة الالمبا�سرة 
اإذ ت�س����تغل عل����ى �سخ�س����ية ) الأب ( ال����ذي يطع����م اأبناءه 
ح�س����اء الق�س ليل نهار ، اإنها ا�س����تعارة حتمل مزيجا من 
الغرائبية واجلنون عرب تناول اأ�س����لوبي يعتمد ال�س����رد 
الو�س����في و الداخلي والغرائبية - الرتميزية يف اآن معًا 
.نالحظ اأن ق�س�����س "من يقرع الباب ، و الأزرق الكبري، 
وا�س����ميك التايتاني����ك اأي�س����ًا ، واأم����ام ال�س����باك، ورحيل 
غ����اىل ال�س����راب ، واحلب����ل ال�س����ري" )�����س171- 199( 
فهي، بحكم ثيماتها وحجمها تقع �س����من جن�س )الق�س����ة 
الق�س����رية جدًا(. وتعتمد ال�سورة املوحية ،اأو الوم�سة 
، م����ن خالل تقنية تت�س����ابه يف تبنيها للغنائية املتق�س����فة 
وال�س����رد ال�س����اعري العب����ارة ، دون الوق����وع يف فخ����اخ 

املبا�سرة و التميع.
*بداأ "حممد �س����هيل اأحمد" �س����اعرًا، ن�س����ر ق�س����ائده يف 
ال�س����حف الب�س����رية- العراقية ، ثم توجه لكتابة الق�سة 
الق�س����رية ، وتقا�س����م مع القا�س����ني)حممد خ�سري 
وحممد عبد املجيد( الفوز مب�سابقة ملحق جريدة 
ع����ام 1964 واخلا�س����ة  "اجلمهوري����ة" الثق����ايف 
بالق�س����ة الق�س����رية ، كم����ا مار�����س الرتجم����ة بع����د 
تخرجه يف ق�س����م اللغ����ة الإنكليزي����ة- كلية الرتبية 
- جامع����ة الب�س����رة، ون�س����ر تراج����م ع����دة  ، منه����ا 
ر�س����ائل"رامبو" ، جملة )الأقالم( حزيران1974،و 
رواي����ة )اأردابي����ول( ل����� )يفتو�س����ينكو( 2014 - دار 
متوز- دم�سق. نهاية ال�سبعينات ولظروف �سخ�سية 
غادر اإىل )الكويت(، وعمل يف �س����حافتها ، وا�س����طر 
للعودة بعد احتاللها ، ويف ت�سعينات احل�سار، هاجر 
خارج العراق، وعمل يف ال�س����حافة الأردنية، ثم ذهب 
اإىل ) ليبي����ا( لتدري�����س اللغ����ة النكليزية. بعد �س����قوط 
النظ����ام، ع����اد اإىل الع����راق وعم����ل حمررًا يف �س����حيفة 
"املنارة" ن�س����ف الأ�س����بوعية، والتي كانت ت�سدر يف 
الب�س����رة ، وكانت ت����وزع يف كل اأنحاء الع����راق، وكذلك 
بع�����س دول اخللي����ج العربي،واختار )ال�س����ليب الأحمر 
ال����دويل( ق�س����ة حممد �س����هيل احم����د "متاه����ة اجلندي" 
�س����من كت����اب، �س����در يف ب����ريوت ع����ام 2007 باللغت����ني 
العربي����ة والنكليزية،وحم����ل عنوان )جروح يف �س����جر 
الق�سا�س����ني  م����ن  لع����دد  ق�س����ة   )20( النخي����ل(، و�س����م 
العراقيني. ول�ه م�س����اهمات  ق�س�سية - بحثية يف كتابي 
"امل�س����غل ال�سردي- الب�سري"- بقعة زيت- و - ذاكرة 
املقه����ى، وق����د �س����درا �س����من "فن����ارات "جمل����ة) احت����اد 
اأدباء وكتاب الب�س����رة(. كما �س����درت له عن احتاد اأدباء 
وكتاب الب�سرة،عام 2014 جمموعته الق�س�سية الثالثة 

املعنونة " اتبع النهر".

النث��ر وارتط��ام  اش��تراطات 
األجنحة 

بلدة في علبة...رواية حامد فاضل 
الوثيقة، وصدى ذاكرة المدينة

يفصح الروايئ حامد فاضل يف مقدمته لروايته )بلدة يف علبة( عن أسلوب كتابة 
الرواية، يوج��ز ذلك باختصار: تحدثت عن الرسدية يف الصورة الفوتغرافية، 
ويعّرف النص بوضوح أكرث، كمحاولة لكتابة س��رية زمكانية ملدينة الساموة، 
ويزيح الروايئ االلتباس مع عنوان مشابه لقصة للكاتب أحمد خلف )رصاخ يف 

علبة(،معلاًل ان الكاتب مل يَر ضريًا يف ذلك.

صدور كتاب جديد 

لكلية اإلعالم عن 

التحقيقات الصحفية 

واالستقصائية

�سدر حديثا عن دار الكتاب اجلامعي 
يف دبي للتدري�سي يف كلية الإعالم 
باجلامعة العراقية الدكتور ح�سني 

الفالحي، كتاب بعنوان )�سحافة 
التحري وال�ستق�ساء/ التحقيقات 

ال�سحفية ال�ستق�سائية(.
وت�سمن الكتاب ت�سعة ف�سول، ت�سمن 

الأول �سرحًا عن ماهية ال�سحافة 
ال�ستق�سائية ومفهومها واأهميتها 
وم�ستلزماتها، و�سّم الثاين ماهية 

التحقيق ال�سحفي ال�ستق�سائي 
وطبيعته ومفهومه ومالحمه واأ�س�سه 

و�سروطه وخ�سائ�سه، فيما اخت�س 
الف�سل الثالث ب�سفات حمرر 

التحقيقات ال�سحفية و�سماته.
وتناول الف�سل الرابع معوقات 

اإعداد التحقيقات ال�سحفية 
ال�ستق�سائية واأهميتها ومتطلبات 

اإعدادها وتنفيذها، وجاء يف الف�سل 
ال�ساد�س اعداد التحقيقات ال�سحفية 
ال�ستق�سائية وتنفيذها، فيما ت�سمن 
ال�سابع ال�ستفادة من امكانات �سبكة 

النرتنت يف اعداد التحقيقات 
ال�سحفية، و�سرح الف�سل الثامن طرق 

العداد للمقابالت ال�سحفية واآليات 
اجراءها، اأما التا�سع فقد تناول 

التحقيقات ال�ستق�سائية وكتابتها 
وحتريرها.

نشأة املدارس اليهودية 

يف العراق 1952-1832

�سدر حديثا كتاب جديد للدكتور ن�سري 
حممود اجلبوري بعنوان )ن�ساأة املدار�س 
اليهودية يف العراق  )1832- 1952(م، 
ولقد در�س الباحث درا�سة تاريخية معمقة 
هذا املو�سوع ، حيث در�س تاريخ اأول وجود 
يهودي يف العراق ومراحل تطور اأحوالهم 
و�سروف حياتهم قبل ال�سالم وبعده، 
حتى و�سل اىل القرن التا�سع ع�سر فتحدث 
عن املدار�س اليهودية التي اأن�سئت يف تلك 
الفرتة. ومن خالل ف�سول الكتاب ومباحثه 
�سنتعرف على مبلغ اجلهد الذي بذله الباحث 
للو�سول اىل هذا الكتاب، وقد اأحلقه بعدد 
من الوثائق املدر�سية لليهود العراقيني يف 
تلك الفرتة.
        يقع الكتاب يف ف�سلني، ي�سم الف�سل 
الأول الذي جاء بعنوان )الأقلية اليهودية 
يف العراق( و�سم اأربعة مباحث هي: تاريخ 
الطائفة اليهودية يف العراق ، ال�سهيونية 
والن�ساط التعليمي يف العراق 1903-
1928م،     املدار�س اليهودية يف العراق ، 
بروتوكولت حكماء �سهيون ، بينما �سم 
الف�سل الثاين : تاريخ املدار�س اليهودية يف 
العراق ثالثة مباحث هي: املدار�س الدينية 
اليهودية يف العراق1832- 1864م،  التنظيم 
الطائفي والن�ساط الجتماعي لليهود يف 
العراق ،  املدار�س اليهودية يف العراق يف 
عهد الدولة العثمانية والحتالل الربيطاين 
والعهد امللكي.
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ــــــــدارات ــــن اص م

عدنان حسين أحمد
�س���درت ع���ن "دار التكوي���ن" بدم�س���ق جمموع���ة 
�س���عرية ُمرتجمة لل�س���اعر ديري���ك والكوت حتمل 
عن���وان "هن���ا يكم���ن الف���راغ" ق���ام برتجمتها اإىل 

العربية ال�س���اعر واملرتجم العراقي غريب ا�سكندر 
املقيم بلندن حاليا. تت�س���من املجموعة 56 ق�س���يدة 
اإ�س���افة اىل املقدم���ة الت���ي رّك���ز فيه���ا املرتج���م على 

التعري���ف بال�س���اعر والكات���ب امل�س���رحي الكاريب���ي 
ديريك والكوت، كما �س���ّلط ال�س���وء عل���ى تقنياته يف 

كتابة الن�س ال�س���عري من خالل حتليل ب�سعة مقاطع 
�س���عرية من ث���الث ق�س���ائد مهمة يف جترب���ة والكوت 
ال�س���عرية وه���ي "حُمارب���و الرتيكوت���ا"، "قطتاك" و 

ه���ل يفي حتليل هذه  ُترى،  "غيم���ة بحافات ممزقة". 
املقتطفات بالغر�س املطلوب؟ وهل ُي�س���بع هذا التاأويل 
اخلاط���ف نهم القارئ ملعرفة اأ�س���لوب والكوت، وطبيعة 

الثيم���ات الت���ي يعاجلها يف ن�سو�س���ه ال�س���عرية املركّبة 
الت���ي ل تخل���و من اإ�س���كاٍل يف روؤيتها ال�س���عرية وبنائها 
املعم���اري ال���ذي يعتم���د كث���ريا عل���ى التعال���ق والتالقح 

الن�سّيني؟
تنتم���ي غالبية هذه الن�س���و�س ال�س���عرية املرتجمة اإىل 
دي���وان "الَبَل�س���ون الأبي����س" الذي فاز بجائ���زة ت.�س. 
اإلي���وت عام 2010، وه���ي جائزة ُمعترَبة مُتنح لأف�س���ل 
جمموعة �سعرية �س���ادرة اأوًل يف اململكة املتحدة اأو يف 
جمهورية اآيرلندا. ولعل من املفيد هنا اأن ن�ستاأن�س براأي 
ال�س���اعرة اآن �ستيفن�س���ون، رئي�س���ة جلنة التحكيم،التي 
اأثنت على براعة والكوت ال�س���عرية، واأ�س���ادت بتقنياته 
التي ا�ستعملها يف هذه املجموعة ال�سعرية التي و�سفتها 
ب� "العمل املتكامل" و "املثري للم�ساعر"، كما اأغدقت عليه 
لقب "اأحد اأف�سل �سعراء الإنكليزية". فيما رّكزت الكاتبة 
�سارة كراون على تاأمل والكوت يف ثالث ثيمات اأ�سا�سية 

وهي "املوت واحلزن وانق�ساء العمر".
ل �س���ك يف اأن تقنيات والكوت وثيماته هي اأعمق بكثري  
���بة عل���ى اأهميته���ا فهو معنّي  من هذه الإ�س���ارات املُقت�سَ
بالُهوي���ة الوطني���ة، وال�س���راع ب���ني امل���رياث الأوروبي 
والثقاف���ة الكاريبي���ة الت���ي متت���د جذوره���ا اإىل الق���ارة 
ال�س���مراء، كما اأنه منهمك بفكرة التمييز العن�سري التي 
توؤرق���ه ومل تغب عن باله حلظة واحدة ولعل م�س���رحيته  

املتمي���زة "ُحلم على 
جب���ل مونك���ي" ه���ي خ���ري مث���ال ملا 
نذه���ب اإلي���ه حي���ث جمعت ه���ذه امل�س���رحية ب���ني دفتيها 
اللغ���ة ال�س���عرية املتوهج���ة والن����س امل�س���رحي املُحك���م 
ف���ال غراب���ة اأن ينال عنها جائ���زة "اأوب���ي" Obie التي 
متنحه���ا �س���حيفة The Village Voice يف مدينة 
نيويورك. وقد و�سفتها الناقدة الأمريكية اإيديث اأوليفر 

باأنها "حُتفة" م�سرحية و "ق�سيدة يف �سكل درامي".
لبد من الإ�س���ارة اإىل الَنَف�س امللحمي عند والكوت ولعل 
ديوان���ه املتفرد "اأومريو�س" الذي ا�س���توحى فيه بع�س 
ال�سخ�س���يات الرئي�س���ة من "اإلياذة" هومريو�س ليخلق 
يف خامتة املطاف ن�س���ًا ُمهجنًا قادرًا على ال�س���مود اأمام 
تق���ادم الأع���وام. وجدير ذك���ره اأن والكوت ق���د حاز على 
نوب���ل لالآداب ع���ام 1992 عن جممل اأعمال���ه الأدبية لكن 
يظل ديوان "اأمريو�س" هو ال�س���بب الرئي�س يف اإ�س���ناد 

هذه اجلائزة الكبريه اإليه.
اإّن م���ا يه���ّم القارئ العربي يف هذا الدي���وان املرُتجم هو 
طبيع���ة الرتجم���ة، واأمانته���ا العلمية، ودرج���ة اقرتابها 
من الن�س���و�س الأ�سلية ل�س���اعر بقامة والكوت وبوزنه 
النوع���ي املعروف يف الثقافة العاملي���ة. فهل كان املرتجم 
غريب ا�س���كندر متمكنًا من نقل هذه الن�سو�س ال�سعرية 

اإىل اللغة العربية؟ وما هي درجة اأمانته العلمية؟
ل �س���ك يف اأن اأي مرتج���م يح���اول اأن يك���ون اأمين���ًا يف 
ترجمت���ه لكن ه���ذه املحاولة تنح�س���ر يف اإطار التمنيات 
الت���ي قد ل جتد طريقها اإىل التحقق، هذا اإ�س���افة اإىل اأن 
فه���م املرتجم ق���د ل ُينج���ده يف بع�س الأحي���ان، ويزداد 
الأم���ر �س���وءًا حينم���ا تخذله ثقافت���ه اللغوي���ة يف التقاط 
املعاين ال�سحيحة لبع�س الكلمات املركبة وامل�سطلحات 

والأمثال ال�سائعة يف اللغة الإنكليزية.
دعني اأعرتف باأنني قراأت بع�س الق�سائد املرُتجمة غري 
مرة وا�س���تمتعت بان�سيابيتها و�سال�س���ة لغتها لكنني مل 
اأق���ع على الق�س���ائد الأ�س���لية كلها كي اأقارن الن�س���و�س 
املرتجمة بالأ�س���ول. اأي اأن تقييمي النقدي يظل قا�سرًا 
ورمبا ل ت�س���فع �سال�س���ة الن�س���و�س املرتجمة لوحدها 

من دون الوقوف على اأ�سولها.
الق�س���ائد الث���الث التي توق���ف عندها املرتج���م غريب 
ا�س���كندر يف مقدمت���ه وحلّلها حتلياًل جي���دًا ل تنطوي 
اإّل عل���ى اإ�س���كالني ل غ���ري، الأول يتعل���ق بلف���ظ كلمة 
"الرتيكوتا" بح�سب املعجم  "الرتاّكوتا" و�سحيحها 
ال���ذي كتب���ه  ال�س���يني  ال�س���وتي، وا�س���م الإمرباط���ور 
املرتج���م "كوين �س���ي هوانغ���دي" وال�س���حيح هو "كني 
�س���ي واندي". اأما الإ�سكال الثاين الذي ورد يف التقدمي 
فيتعل���ق بع���دد جي����س الرتيكوت���ا ال���ذي ح���ّدده املرتجم 
"بالآلف" بينما تفيد املعلومات املن�سورة باأن العدد هو 
اأكرث من ثمانية اآلف مقاتل اإ�سافة اإىل العربات واجلياد 
وم���ا اإىل ذل���ك. اإن دقة املرتج���م يف ذك���ر املعلومات مهما 
كانت جانبية اأو �س���غرية ت�س���اعد القارئ يف الطمئنان 

اإليه والوثوق مبا يرتجمه اإىل درجة كبرية.
لفت انتباهنا ا�س���تعمال املرتجم غريب ا�س���كندر  للحرف 
النا�س���خ امل�س���ّبه بالفع���ل "لعل" ال���ذي يفي���د التوقع هنا 
اإحدى ع�س���رة مرة يف الهوام�س الأمر الذي يك�س���ف باأن 
املرتج���م مل يتاأكد م���ن هذه الإح���الت كلها وه���ي تتعلق 
باأ�س���ماء اأمكنة و�سعراء وفنانني مثل "�سافانا" )�س31( 
التي قال عنه���ا: "لعلها املدينة الكاريبي���ة ل الأمريكية"، 

و"بافيزي")����س33( "لعل���ه ال�س���اعر الإيط���ايل املنتحر 
1908-1950"، و Eakins )����س88( ال���ذي ظ���ّن اأنه 
اإيكن���ز 1844- الأمريك���ي توما����س  الواقع���ي  الر�ّس���ام 
1916"، و Hudson )����س91( ال���ذي قد "يق�س���د به 
ال�س���اعر نهر هد�س���ون ال�س���هري بنيويورك". هذا الظّن، 
والتوق���ع، وع���دم قط���ع ال�س���ك باليق���ني ُيرب���ك الق���ارئ 
ويجعله ي�س���ّكك يف �سحة الرتجمة وم�سداقيتها اإذا كان 
املرُتجم مل يبذل جهدًا كبريًا يف فهم احلوا�س���ي والتيّقن 
من �س���حتها خ�سو�سا واأن غالبية الدواوين والروايات 
ح كل  وامل�س���رحيات الأوروبية فيها حوا�ٍس م�سهبة تو�سّ
�س���غرية وكب���رية يف الأعمال الأدبية، ول ترتك �س���اردة 
اأو واردة اإّل وت�س���ّلط عليها ال�س���وء ال���ذي يفّك رموزها 

ويحّل األغازها ومعمياتها اإن ُوِجدت.
من ال�سعوبات التي يواجهها املرتجم من اللغة الإنكليزية 
اإىل اللغ���ة العربي���ة ه���ي الكلم���ات املركّب���ة اأو املنحوت���ة 
من كلمت���ني كما ه���و احل���ال يف Sun-stoned التي 
وردت يف البيت الأول من ق�س���يدة "منت�س���ف ال�سيف" 
 Broad :التي كتبها ال�س���اعر يف "توبيغو" وقال فيها
sun-stoned beaches فرتجمها غريب ا�سكندر 
ب� " ال�س���واطئ املليئة بال�سم�س واحل�س���ى" فا�ستّط عن 
املعنى الذي ق�س���ده ال�س���اعر كثريا وذلك ب�سبب العبارة 
املركّب���ة م���ن كلمت���ي Sun و Stoned الت���ي اأوهمته 
باأنها "�س���م�س" و "ح�س���ى" وهي لي�س���ت كذل���ك، واإمنا 
هي �س���رب من "املرو  اأو الكوارتز املُرق�س بُنكت لمعة" 
و".  ���عة باملَرنْ في�س���بح املعن���ى: "�س���واطئ وا�س���عة مر�سّ
املرُتجم���ة فاطمة ناع���وت حّولت اجلملة ال�س���عرية ذاتها 
،/ �سخوٌر تلفحها  اإىل اثنتني فقالت: " �س���واطٌئ وا�سعةنْ
ال�س���م�ُس" ولأنها مل تلتقط املعنى ال�س���حيح اأي�سا فاإنها 
اجرتح���ت �س���ورة مغاي���رة ل وجود لها على ال�س���واطئ 

الف�سيحة التي كان يراها راوي الق�سيدة.
عل���ى الرغم من بع����س امللحوظات التي اأبدياناها �س���لفا 
اإل اأن كت���اب "هن���ا يكمن الف���راغ" الذي ترجمه ال�س���اعر 
غريب ا�س���كندر اإىل العربية هو كتاب ي�س���تحق الإ�سادة 
جله���ة اللغ���ة ال�س���عرية املن�س���ابة التي ي�س���تطيع القارئ 
الإح�سا�س بها، وتلّم�سها، وال�ستمتاع بها. ونتمنى عليه 
اأن يوا�س���ل هذا امل�س���روع ويرفدنا بالعدي���د من الأعمال 
ال�سعرية اأو النرثية م�س���تقبال خ�سو�سا واأن هذا العمل 
ين�سّب يف اخت�سا�سه الدقيق �سمن درا�سته العليا لنيل 

درجة الدكتوراه.

ال�س���قر  رمي  ال�س���عودية  الكاتب���ة  توق���ع 
روايته���ا اجلدي���دة "زايا" ال�س���ادرة حديثا 
ع���ن "جمموعة النيل العربية للن�س���ر" خالل 

معر�س اأبو ظبي الدويل للكتاب..
والرواية هي العمل الإبداعي الثاين للكاتبة 
بعد جمموعة ق�س�س���ية متميزة �س���درت لها 
العام املا�سي حتت عنوان "بنات النعمة" . 
"اأهل���ي واأن���ا .. ن�س���به من اقتل���ع نبتة من 
م���كان .. وحني جفت جذورها اأعاد غر�س���ها 
مب���كان اآخ���ر .. مل يتمك���ن اأب���ي اأن يزرعني 
 .. به����ا  مي���الدي  ..رغ���م  ال�س���عودية  يف 
و�س���الح مل ي�ستطع اأن يغر�س���ني بالإمارات 
.. رغ���م اأنها كانت اأكرث ي�س���را .. وبحبوحة 
.. رمب���ا لأن كليهما كان اأقل م���ن اأن يهدي�ني 
حبا حقيقيا .. لكن باحلب .. ا�ستطاع حممد 
اأن يغر�س���ني يف بالد الفرجنة كما ي�س���ميها 

ون�سحك منها.
تلك هي اقتبا�سة من رواية "زايا".. تلخ�س 
بدق���ة حالة الت�س���تت التي عا�س���تها بطلتها.. 
اإلي���ه الكاتب���ة ال�س���عودية رمي  وم���ا ترم���ي 

ال�سقر عرب �س���طور روايتها �سديدة احلبكة 
متميزة املفردة وال�سورة .

تط���رح الرواية ا�س���تفهامات عميق���ة لعل من 
اأبرزها.. مل���اذا اجلن�س���ية اأو "الهوية" التي 
تعد من اأثمن الأ�س���ياء.. قد تكون اأحيانا من 
اأرخ�س���ها ؟.. ومل���اذا تقييم الآخ���ر لك يبتدئ 
فقط بعد اأن يعرف من اأين اأنت..؟؟ مثل هذه 
الأم���ور هي ما ظلت الكاتبة تر�س���دها وتلح 
عليه���ا عرب املراحل والأحداث التي مرت بها 

بطلتها "زايا".
رمي ال�س���قر اأرادت اأن تق���ول بب�س���اطة اإن���ه 
اأينما يوجد الظلم وجد الن�سان.. م�ستلهمة 
اأفكار جيفارا وغاندي عرب �س���طور روايتها 
فق���د ظل���ت البطل���ة "زاي���ا" مثلهم���ا تق���اوم 
وتتم�س���ك بالأم���ل اإيل اأن كافاأته���ا ال�س���نون 
باحل���ب واألق���ت بها عل���ى �س���اطئه بعد طول 

معاناة. 
الرواي���ة يف ظني هدفه���ا اأعمق واأبعد كثريا 
م���ن جمرد ت�س���ليط ال�س���وء على امل�س���اعب 
والعقبات التى تواجه املراأة العربية املثقفة 

يف جمتمعاته���ا املحلي���ة م���ا يدفعه���ا للتنقل 
اإىل ث���الث دول واح���دة منها غربي���ة.. فزايا 
بطل���ة الرواية رمز لكل ام���راأة فقدت هويتها 
ووج���دت نف�س���ها يف وقائع بي���ت كما تقول 
الكاتب���ة ن�س���ا "ف�ُ�ككت ُع���راه .. الأم .. الأب 
.. املجتم���ع .. ح���ني ل متنه���ج الأم عالقته���ا 
بابنتها ..فتتبدى لها ب�س���ورة ال�س���ر املطلق 
.. وح���ني ي�س���عر الأب خ���ده حت���ى يت�س���ياأ 
كاأرجوح���ة احلدائق العام���ة تتمكن منها كل 
موؤخ���رة عاب���رة.. وجمتم���ع مل ي���راأف ب���اآٍت 

غريب" .. 
ورغ���م اخلت���ام الذي يب���دو �س���عيدا للرواية 
اإل اأنه���ا اأبدا مل تكن كالأف���الم العربية.. فقد 
يكون هذا النت�س���ار موؤقتا وهو ما دفع رمي 
ال�س���قر لأن تق���ول يف التتم���ة رغم ر�س���وها 
علي �س���اطئ احلب "اأنا اأي�س���ا .. مت�س���كنُت 
كثريا .. وتاأملت اأكرث .. وحني نظرت بالأمر 
كله وجدتن���ي اأعيد تاريخ اأبي واأتذكر رحلة 
البحري���ن الأوىل .. فبنت اخلادم .. مت�س���ي 

خادمة ولو بعد حي��ن

"زاي����ا".. جديد الكاتبة السعودية ريم الصقر

هنا يكمن الفراغ. . . ترجمة سلسة ال تخلو من 
بعض الَهَنوات

اأقامت دار ال�س���وؤون الثقافية العامة وبالتعاون مع وزارة املوارد املائية يوم الأحد املا�س���ي 
معر�سًا �ساماًل للكتاب ملنا�سبة اختيار بغداد �سمن �سبكة املدن الإبداعية.

افتتح املعر�س املهند�س مهدي ر�سيد م�ست�سار وزير املوارد املائية واملتحدث الر�سمي با�سم 
الوزارة وعدد من الإعالميني واملثقفني ومنت�سبي الوزارة. 

املعر�س الذي ا�ستمر لغاية 2016/5/12 عر�ست فيه دار ال�سوؤون الثقافية عناوين مهمة من 
اإ�س���داراتها املتنوعة من الكتب واملجالت واملو�س���وعات الثقافية التي ترفد القارئ العراقي 

بالإجنازات والإبداعات الثقافية والفنية والتاريخية.

   د. منصور نعمان 
�س���من ن�ساطات املدى الثقافية ، اإقامة حلقات 
اأ�س���بوعية يف  ني�س���ان، يتم تن���اول  كتاب اأو 
م�س���اهدة فيلم ، اإل اأن احللقة الثقافية  ارتاأت  
الأ�سبوع املن�سرم م�سرحية نيقولي غوغول 
، الت���ي  نوق�س���ت م���ع جمموعة من  ال�س���باب 
املتحم�س للثقافة ، بعد اأ�ست�سراء خدر القراءة 

، وطيا الورقة النقدية املقدمة.
الع���ام   املفت����س  لق���د م�س���ى عل���ى م�س���رحية 
قرابة القرنني،اإذ  ن�س���رت ع���ام 1836 غري اأن    
الن����س  الدرامي مل  ي���زل غنيا  مبا  يحمل من 
م�س���امني،على الرغ���م م���ن  البيئة الرو�س���ية 
املح�س���ة  التي  غلفت  جو  الأبطال والأبطال 
الثانوي���ني ، فالنكهة  رو�س���ية وال�سخ�س���يات  
حتم���ل  عبق  البيئ���ة، ول  نبال���غ  ان  قلنا  اأن  
الن����س  يق���دح  بعب���ق خا����س  بال�سخ�س���ية  
الرو�س���ية  ل�س���يق  بالبنية اخلا�س���ة، فاجلو 
العام لل�سخ�س���يات والأفكار التي  يحملونها  
والأمنيات والإرها�س���ات  هي  وليدة   حلظة 

تاريخية ، قد تعدتها  احلياة  بعقدين.
املن احلكائي:

 كتب الن�س بخم�س���ة ف�س���ول، و 52 م�س���هدا 
وبعدد  �س���فحات من القطع املتو�سط البالغة 
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�سخ�سية.
يتلخ����س  املن بت�س���رب معلوم���ات اإىل مدير 
الناحي���ة ع���ن  ني���ة الإدارة باإر�س���ال مفت����س 
ع���ام للناحي���ة ليتم  تق�س���ي  الأو�س���اع، ومبا  
ا�س���تغالل  الوظيف���ي  من�س���به  ا�س���تغل  ان���ه  
ب�س���عا ،فاجتمع  بروؤ�س���اء  الهيئات الأ�سا�سية 
،موؤ�س�س���ات  ،ق�س���ائية  تعليمي���ة  لديه:م���ن  
خريي���ة  ، ماأم���ور الربيد، وغريه���م للتباحث  
باخلط���ر القادم اإليهم وحماولة ردم الفجوات  
الت���ي غا�س���ت به���ا  الناحي���ة، اإل اأن  خ���ربا 
اآخ���ر ياأت���ي  ب���اأن  املفت�س موج���ود  يف  فندق  
ليوهم  الأهايل  مبقدمه ، فيتهافت عليه القوم 
،واب���دوا رغبته���م مب�س���اعدته،وليظهروا ل���ه 
ح�س���ن النية للغرباءوا�ست�س���افتهم  للقادمني 
والرتحي���ب به���م. واأدرك الرج���ل  باأنه���م  ق���د 
ظن���وا به �سخ�س���ا اآخر، فا�س���تد عليهم وق�س���ا 
وابتز مالهم على الرغم من كونه  �سيف مدير 
الناحية يف بيت���ه ، بل  غازل  زوجته وابنته، 
وبعدها رحل، غري انه كتب ر�سالة اىل �سديق  
يذك���ر تفا�س���يل  رحلت���ه الغريبة وكي���ف  انه  
ا�س���تغفل  اجلميع واأخذ مالهم. يكت�س���ف الكل  
باأنه���م  خدعوا به  ، وهنا ياأتي اأحداجلندرمة    
ويعلن ع���ن مقدم املفت�س ال�س���اكن يف الفندق 

ويطلب ح�سور مدير البلدية  باحلال.
املبنى املكاين:

اإن  تلم����س  البطل،مدي���ر الناحي���ة  انت���وان 
انتونوفيت�س �س���كفوزنيك ومن  مبعيته،اإمنا  
يعربون عن خا�س���ية ال�سخ�سية، التي تكون  
اأ�س���رية فكرة مهيمنة على �سلوكها العام، فاإما  
اأن تك���ون قوي���ة وتر�س���خ الآخري���ن لإرادتها 
ونزواته���ا ورغباته���ا  اجلاحم���ة ، وبالت���ايل  
ت�س���طو على مقدرات  الغري من  ال�سخ�سيات 
الت���ي  حت���اول  الدف���اع  ع���ن  نف�س���ها  اإل اأن 
وال�س���عف واخل���وف،  بالنك�س���ار  �س���عورا  
يحجم  حركته���ا وحركة حلمها يف اخلال�س. 
وان  وج���دت فر�س���ة باخلال�س فاإنه���ا  تثور 
وت���زاأر وتطال���ب حمتج���ة بقوة كب���رية ، غري  
اأنها  �س���رعان م���ا تنكفئ على نف�س���ها  مبجرد  
تغري الظرف  املواتي، وهذا يعني  اأنها  تعود  
اأدراجه���ا  اإىل  عاملها  ال���ذي  اعتادت فيه  الذل 
واخل���وف واله���وان ، وهذا  الأم���ر  يزيد  من  
ت�س���يد  ال�سخ�س���يات  التي تاأخ���ذ على عاتقها  

ال�سطوة والهيمنة على مقدرات ال�سخ�سيات 
اله�سة واخلائرة.

اإن  ال�سراع يف املفت�س  العام  يجري  بخطني 
متوازيني هما:

الأول: خ���ط ال�سخ�س���يات الت���ي  تعم���ل على 
الوهم،ايف���ان  للمفت����س  احلقيقي���ة  متوي���ه 
املوظ���ف  خلي�س���تاكوف-  الك�س���ندروفيت�س 
الب�س���يط يف بطر�س���بورج دون  اأن  يدرك���وا  
اأن املفت����س ذاته  يريد اإيهامه���م باحلقيقة هو 

الآخر.
الث���اين: ويتمث���ل بال�سخ�س���يات الت���ي  يق���ع 
عليها ال�س���يم فتتعلق  بوجود املفت�س  الوهم  
ويتقدم���ون  بالعرائ�س املت�س���منة �س���كواهم 
وقرفهم م���ن  ابتزاز مدير الناحي���ة واأعوانه، 
فق���د �س���لبهم مالهم  واأرزاقهم ،و�س���ار يبط�س 
ب���كل م���ن  ل ير�س���خ اأو ل ين�س���اع  لإرادت���ه.
اإن  حالت���ي  الق���وة وال�س���عف الت���ي تنت���اب 
ال�سخ�سيات الدرامية ،و�سراعهم  الدائر اإمنا 
ي�س���ري  اإىل حال���ة اأخرى تتمث���ل  بحاجة الكل 
اإىل البط���ل املنقذ،بطل  يخرجه���م  من  املاأزق 
ال���ذي يحيونه، وياأملون باخلروج منه، باأقل 

اخل�سائر املمكنة.
اجلدي���ر  بالتنوي���ه،اإن  الأبط���ال عل���ى ما هم 
علي���ه  يعان���ون م���ن اخل���واء الداخل���ي ، اإنهم  
�سخ�سيات جوفاء،ل تعرف  �سيئا غري ذاتها، 
وذاته���ا مهم�س���ة م���ن  الأعم���اق، اأي اأن حال���ة 
النك�س���ار قائمة وان مل  يعل���ن عنها ، بل  هي  
متثل خطا قائما متجذرا يف تكوينها  النف�سي 

والجتماعي ، اإن  مل  نقل  الإيديولوجي.
اإن حركة ال�سخ�س���يات وحم���اولت  اللتفاف 
وال�س���يطرة عل���ى املفت����س  الوه���م ، اإمنا  هي  
عملية تعرية ال�سخ�س���يات وهي  تك�س���ف عن  
خوفه���ا وقلقه���ا واأزمته���ا الداخلية و�س���عيها 
امل�س���تمر اإىلالإيهام ، و منافذ لك�س���ب املفت�س 
،الذي  حددوه  مفت�سا ، بكلمة اأخرى ، اأرادوا 
ل���ه اأن  يكون الذي  جاء  ليك�س���ف ما خفي من 
اأفعالهم ، وما متت �سرقته واإخفاءه عن  اأعني 
الإدارة.وبالت���ايل  بن���اء ن�س���ق  م���ن  العالقة  
حلماية نف�س���ها م���ن الأخطاء الت���ي وقعت بها 

ال�سخ�سيات ، وعلى راأ�سها  مدير البلدية.
اإن �س���لوك املفت����س الوه���م  خلي�س���تاكوف، ل 
يختل���ف ع���ن �س���لوك موظف���ي الناحي���ة ، ب���ل 
ه���و الب���ن الب���ار له���ذه البيئ���ة الجتماعي���ة 
املبني���ة على البتزاز وال�س���رقة وك�س���ر هيبة 
ال�سخ�سية املقابلة ،مبعنى اأن قيمة ال�سخ�سية 
ال�سخ�س���ية  حتطي���م  م���دى  عل���ى  تتاأ�س����س  
املقابل���ة واإفراغه���ا م���ن قيمته���ا الإن�س���انية ، 

وه���و ما فعل���ه املفت����س الوهم: فق���د  ابتز كل 
ال�سخ�س���يات الت���ي تزلف���ت اإلي���ه ، واقرت�س 
املال منها ل�س���رقته، وا�ست�سافة مدير الناحية 
يف  منزل���ه، والأده���ى انه  ب���داأ  يغازل  زوجة 
مدي���ر الناحية وابنتها يف  الوقت ذاته، وهذا 
الأمر اإ�س���ارة  لدرجة التف�سخ  العام ، وما يرث 
النتباه اأن كليهما  الأم وابنتها  يتمتعان بتلك 
العالقة ال�س���ريعة مع املفت����س  الوهم ، بل  اأن  
الأم متني نف�سها بحياة رغدة ومبن�سب كبري  
يناله زوجه���ا  املختل�س بعد  اأن طلب  املفت�س  
الزواج م���ن  ابنتها  التي اكت�س���فت انه  يركع 

مغازل اأمها. 
اإن خط���ة املفت����س  هي  �س���م  كل ما يقع  حتت  
ي���ده، فان  لح���ت  بالأفق  الأم الت���ي  وجدها 
فاتن���ة، داأب عل���ى مغازلتها ، وما اأن تكت�س���ف 
الفت���اة ما بينهما حت���ى يطلب يدها مدعيا  انه  
رك���ع لالأم من  اأجل اأن  ينال ر�س���اها وقبولها 
زوج���ا لبنته���ا ، اإم���ا  الأب – مدي���ر الناحية، 
فان���ه م���ا  اأن وج���د املفت�س  يقب���ل ابنته  حتى 
�سار يتقافز مثل  طفل �سغري،فقد  �سمن عدم 
العق���اب من جهة ،واملن�س���ب الق���ادم من جهة 

اأخرى.
مم���ا  ل�س���ك في���ه، اإن  ع���وامل ال�سخ�س���يات، 
معن���ى  اإل   ، احلقيق���ي  املعن���ى  م���ن  املفرغ���ة 
عل���ى  وال�س���تحواذ   ، الآخري���ن  امت�س���ا�س 
املكا�سب،ون�س���ب  الفخاخ وبالتايل التظاهر 

مبا  ل ميلك ، والتفاخر اأمام املالأ.
اإن اخلا�س���ية الدرامية التي  تاألق  من خاللها 
غوغ���ول، تكم���ن  بكتاب���ة الن����س  كوميدي���ا ، 
اأي  تاأكي���د ال�س���خرية م���ن  ال�سخ�س���يات م���ن 
خ���الل  املواق���ف  الت���ي  يزجون به���ا زجا، اأو 
�س���من اللتبا�س  احلا�س���ل كما يف  م�سرحية 
املفت����س،  اإل  اأن  عبقري���ة املوؤل���ف  مل  تذه���ب  
وقبل���ه  مول���ري  يذه���ب  كم���ا   امل�س���احلة  اإىل 
ار�س���توفاني�س وغريه من كت���اب الكوميديا، 
ب���ل  اأن ال�س���ربة الأخرية يف  امل�س���هد الأخري 
الذي  اأعلن فيه عن مقدم  املفت�س العام املكلف 
م���ن القي�س���ر، وكاأنن���ا  نع���ود ثاني���ة اىل خط 
البداي���ة، وكل  الأح���داث الت���ي م���رت، ذهبت 
مع الريح ، فاحلدث  �س���يعود  مرة ثانية بذات 
القوة والن�س���اط، فلن تكون هناك م�س���احلة، 
لن احل���دث – اخلوف املرعب – الذي �س���كَل  
بداية لنقالب اأو�س���اع ال�سخ�سيات ، من هنا 
كان اخت���الف  دراما  غوغ���ول الكوميدية  عن  
الكوميديات  الأخرى  لكتاب العامل ،لهذا  فان  
الع���ودة اإليه���ا كونه���ا  متت����س  واق���ع  احلال 

املتغري وان كانت  بفارق  قرنني.

إصدارات الشؤون الثقافية
في رحاب وزارة الموارد المائية

مسرحية المفتش  العام   
 تخض���ع  للمناقش���ة م���ن جدي���د في ظل  

الظرف الراهن
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