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 بين الصوفي العارف وهللا المعروف في..حد االمتزاج
ّ العشق
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الظليلة" إليفان بونين
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البعد الميتافيزيقي
للتاريخ في رواية
""الحرب والسلم
سيرة ديفيد لودج
أحد أهم الروائيين
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

وج��ع الوط��ن ،ورغي��د االغت��راب
ُ

م����ن اص��������دارات








"ح�ي�ن يك ��ون الوط ��ن خوف ��ا ،جوعا ،فق ��را ،وحاجة ،وح�ي�ن ُتنتهك
�أحالمن ��ا في ��ه ،وتقت ��ل مطاحمن ��ا ،وال جن ��د �س ��وى �شظاي ��ا �أمل يف
ه ��ذا الوط ��ن ،وح�ي�ن ُتلب�س احل ��روب �أكالي ��ل عُر� � ٍ�س ل�شبابها ،وحني
يحيطن ��ا الأمل ثم الأمل ،و ُيالحقنا القلق واالرتعاب ،و ُتهددنا ا�صواتنا
بالو�ش ��ي بنا ،ويحا�صرنا ترهيب الطغاة� ،سنجد �أن ار�ضنا و�أوطاننا
ت�ضي ��ق علينا كقرب مظلم تخنقنا حتت رمالها ،و�سنعمل جاهدين على
التح ��رر منها ،ونك�س ��ر قيود الإنتماء التي الجن ��د معنى لها ،ونلتجئ
�إىل �أح�ض ��ان الإغرتاب� ،سائليه احتواءنا" ،هذا ما خل�ص به الروائي
حم�س ��ن الرملي فرتة الثمانينات من الق ��رن املا�ضي يف روايته"فتيتٌ
ُمبعرث"التي �صدرت عن دار املدى للإعالم والثقافة والفنون.
ه ��ذه الرواي ��ة ُع� �دّت الأوىل لكاتبها "حم�س ��ن الرملي" وح ��ازت على
ترجمته ��ا �إىل االنكليزية ،كما ح�صلت على جائ ��زة �أركن�سا االمريكية
للعام  ،2002كما �ص ��درت ترجمتها �إىل اال�سبانية عام  2014بعنوان
"وداع ًا �أبناء العمومة" ،ولأهمية هذه الرواية عُدت منهج ًا ُيدر�س يف
جامعة القا�ضي عيا�ض املغربية.
الرملي ي�صف يف هذه الرواية ق�صة عائلة عراقية ،ويبحث يف معاناتها
و�صراعه ��ا االجتماع ��ي يف ظ ��ل احل ��روب ال�سلط ��ات الدكتاتوري ��ة،
تتح ��دث الرواية عن فرتة الثمانينات وما تخللها من حروب وم�شاكل
يف ظ ��ل االنظم ��ة �آنذاك ،وقد حظي ��ت هذه الرواية من ��ذ �صدورها �إىل
الدرا�س ��ة والإهتم ��ام ،كم ��ا كتب الربوف�س ��ور كام�ي�ران را�ستيغار من
جامع ��ة كولومبيا االمريكي ��ة مقا ًال عنه ��ا يف جملة"جمعية الدرا�سات
ال�ش ��رق �أو�سطية"�أن ا�ساتذة الرواي ��ة العربية املعا�صرة والتاريخ �أو
ال�سيا�س ��ة العراقية �أو االقليمية احلديثة �سيجدون هذا الن�ص بال �شك

المحن سفن النجاة

قراءة في المجوعه القصصية"محاكمة غاية" للمؤلف "حجاج نصار"
ضحى عبدالرؤوف المل











 







يعت�ب�ر هذا الكت ��اب الأ�شهر ب�ي�ن �أعمال
املخ ��رج امل�سرح ��ي الرو�س ��ي ال�شه�ي�ر
�ستان�سالف�سك ��ي  ،ال ��ذي ترج ��م اىل
الكثري م ��ن اللغ ��ات وكان ذا ت�أثري دائم
يف كبار املمثلني يف �شتى �أنحاء العامل.
ويف ه ��ذا الكتاب �صاغ �ستان�سالف�سكي
جمم ��ل النظري ��ات الت ��ي حكم ��ت عمله
الفن ��ي كمخ ��رج وممث ��ل وم ّ
ُن�ش ��ط، ،
للحرك ��ة امل�سرحي ��ة الرو�سي ��ة يف ذل ��ك
احلني.





















ُبناة العالم

�سبع ��ة م ��ن بن ��اة ال�ص ��روح ال�شاخم ��ة
 ،ير�ص ��د �ستيف ��ان زيفاي ��ج مالم ��ح
�شخ�صياته ��م عرب �أعماله ��م التي تركت
ب�صم ��ات وا�ضحة على �أدب القرن الذي
�شه ��د والدته ��م .وهم بحق بن ��اة للعامل
وم ��ن �أعم ��دة الفك ��ر والأدب � ،ش ��اءت
�أقدارهم �أن يكون ��وا عالمات بارزة يف
القرن املا�ضي.

القوية
الريح
ّ

تعك� ��س رواية "الريح القوية " للروائي
"ميغل انخل ا�ستوريا�س" ،التي ترجمها
اىل العربية"�صال ��ح علم ��اين" خمتل ��ف
ال�صراع ��ات االجتماعي ��ة الت ��ي تت�سب ��ب
بخل ��ق ثغ ��رات �سو�سيولوجي ��ة تت�ص ��ل
ب�سيا�سات العامل االقت�صادية.

 





 






ّ
مذكرات
رامبرانت

MARCEL BRION

مذك ��رات الر�س ��ام الهولن ��دي ال�شه�ي�ر
رامربان ��ت  ،كت ��اب ه ��ام �ص ��در ع ��ن "دار
امل ��دى" ترجمة ال�شاع ��ر يا�سني طه حافظ،
الكت ��اب ي ��روي انطباع ��ات ويومي ��ات
الر�سام عن الفن واحلياة  ،انه �صورة حية
للفن الت�شكيلي يف ع�صور ازدهاره.
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ب ��د�أ القا� ��ص "حج ��اج ن�ص ��ار" جمموعت ��ه الق�ص�صية
"حماكم ��ة غاية" بالق ��دوة و�سطوتها يف نف�س �شاعر
اجلي ��ل الذي يحل ��م بال�صعود اىل �سل ��م املجد من باب
ال�شعر وطقو�سه الكتابية التي متيل اىل احللم الرفيع
يف و�ص ��ف مل ��ن ا�ستع ��د لل�سف ��ر اىل البعي ��د لتنح�ص ��ر
النهاي ��ة االيحائي ��ة يف ق�صيدة �شاع ��ر مبتدئ مل تكتب
ولكنها را�سخة يف ق ��دوة وحلم ،والعالقة بني القدوة
وحتقيق احللم �ضمن حماكاة الق�ص املت�أثرة بال�صورة
اخلال�صة من اال�سفاف يف ه ��ذه الق�صة ،وباختزاالت
حقق ��ت عالقة االن�سان بحلمه و�سب ��ل حتقيقه بتوليف
مرتبط ب�إمكانية الطابع الوظيفي للق�صة التي ن�سجها
م ��ن الذاكرة م�ستخرجا احللم م ��ن القمقم املخبوء اىل
ال�س ��رد الب�سيط والعفوي ،وب ��دالالت متحركة فقدت
�سكونها ،وهي ذات حتوالت مف�صلية ان جاز التعبري
م ��ن حيث م�ساع ��دة كل مبتدئ يف ع ��امل الفن واالبداع
لتك ��ون ر�س ��االت ال�شع ��ر متوا�صلة من جي ��ل اىل جيل
وب�شغ ��ف القدوة الت ��ي ي�ضعها ال�شاع ��ر امامه لريتفع
نحو �سلم املجد ال�شعري وطقو�سه ال�ساحرة.
عناوي ��ن لق�ص� ��ص زاخ ��رة باال�سقاط ��ات االجتماعي ��ة
الزاخرة بال�ش ��ذوذ وال�سريالية ،وب�سلوكيات ايحائية
مركب ��ة تركيب ��ا يث�ي�ر ا�شمئ ��زاز الق ��ارئ .ان من حيث
ال�ص ��ور االيروتيكي ��ة الت ��ي تخلو من عم ��ق نف�سي او
فل�سف ��ي او حت ��ى ار�شادي ،فالق�ص ��ة تهدف اىل تقدمي
معاجل ��ات ذات بينه فكري ��ة ت�ضيف اىل القارئ معرفة
يف تباي ��ن احل ��دث ،واكت�ش ��اف املغ ��زى الق�ص�ص ��ي

امل�ساعد يف تدعيم املعاجلات امل�ستوحاة من الق�ص�ص،
بنم ��و افتق ��ده القا�ص"حج ��اج ن�ص ��ار" .اذ تت�س ��ارع
حرك ��ة ال�شخو� ��ص بوت�ي�رة غ�ي�ر منتظم ��ة .مما يرتك
الق ��ارئ �أم ��ام �سريالي ��ة تعك� ��س هلو�س ��ات مازو�شي ��ة
تتحدث عن االنحراف ��ات وغريها .فهل يحاول"حجاج
ن�صار"العب ��ث بالالوع ��ي والالمعق ��ول ،لي�سخ ��ر م ��ن
الواق ��ع االن�س ��اين الذي ي�ضع احلدود ل ��كل ما يت�سبب
بخل ��ل اجتماع ��ي او �سيا�س ��ي او ادب ��ي ،وه ��ل هذا ما
نبحث عنه يف فن الق�صة؟
ا�ش ��ارات ورم ��وز ودالالت غارقة بال�صم ��ت والرحيل
نح ��و البعيد مع احلفاظ على م�ستوى احلوار الذاتي،
ال�سري ��ع وبو�ص ��ف نف�س ��ي غ ��ارق بلحظ ��ات كئيبة او
معان ��اة اليم ��ة .لكنه انف ��رد باحلد�س وباالح ��كام على
ابط ��ال ق�ص�ص ��ه ،ومل يرتك للق ��ارئ فر�ص ��ة م�شاركته
بالر�ؤي ��ة واالحت ��واء او حتى التعاط ��ف ،فاالنفعاالت
باردة رغم �سرييالية الكثري منها ،وهيكل الق�صة اعتمد
على االخت�صار و�صراعات النف�س ال�ستقطاب ال�صورة
م ��ن غمو�ض مل يرو�ض ��ه يف والدة التخي�ل�ات القادرة
عل ��ى ب ��ث الق�ص ��ة روحي ��ة املجتمع ��ات اجلاحم ��ة يف
االخط ��اء ،وحتى تلك املنا�ضل ��ة يف ت�صرفاتها العبثية
نح ��و االن�س ��ان بعنف ��ه وت�سلط ��ه وقوت ��ه وجربوت ��ه،
وبكافة اال�شكال التي ي�ستخرج منها عنفه املكبوت يف
داخله غري القادر على ال�شفاء �ضمن ال نهائية الفعل او
ترك ��ه منقو�صا يرت�ص ��د اكمال ما هو خمف ��ي يف ثنايا
ق�ص�صه املبتورة االطراف تاركا لالغرتاب ،ولعناوين
م�ضموني ��ة اخ ��رى ظه ��ور ًا ي�ش ��كل االزم ��ة احلقيقي ��ة
يف الق�ص ��ة وهواج�سه ��ا املختلف ��ة االيديولوجي ��ات
يف نظرته ��ا للحي ��اة ،وحكمه ��ا عل ��ى موا�ضي ��ع �شت ��ى

واملن�سوج ��ة م ��ن �أزمنة لي�س ��ت حديثة رمب ��ا هي تلك
املكتوب ��ة على ج ��دران ال�سجون والكه ��وف وجدران
الع�شوائيات يف �شوارع تكرث فيها اجلرمية.
�صوت ال ا�صوات وج ��رح ال جراح ونهايات هي دماء
احلياة بعقده ��ا النازفة وغرائبها ال�صارخة عن ناجت
ح�ساب ��ي يرتك ��ه �ضم ��ن معاجل ��ة الواق ��ع اجل ��اف او
املتيب�س من العط�ش اي العط�ش االن�ساين الذي يقود
اىل �صدف واهية رمبا! لي�ست وليدة الفج�أة امنا من
توق ��ف فجائي يف مداد الق�صة ومببالغة �سريالية يف
غرائبيتها مثل"مزامري امل�ؤخرة" ،فمن الناحية الفنية
مل يب ��ذل اجله ��د الق�ص�ص ��ي ال ��ذي يجعل م ��ن الق�صة
قطع ��ة من احلياة .امنا تركها يف هذيان جتمدت فيه
العنا�ص ��ر دون اكتف ��اء تخيلي او ت�صوي ��ري .اال انه
نادى مبقوالت ت�شعبت وكرثت فيها االجزاء املفقودة
م ��ن التاريخ ،وغالبا زمني ��ة الق�صة ومكانها م�سبوكة
بالدم اال�سود كما قال يف ق�صته"برديات احلرية".
يف فكرة كل ق�صة جوه ��ر حكاية حتتاج لفن ق�ص�صي
مغاي ��ر ،فاحلداث ��ة يف ق�ص�ص ��ه مل ت�ب�رر الذوب ��ان
االجتماع ��ي ال ��ذي ان�صه ��ر بتال� � ٍ�ش ب�ي�ن االح ��داث
الق�صرية،
وبتوار مع املعلومات التي قدمها كاح�صاء
ٍ
ا�ستنكاري ذي ا�ضطراب مغمو�س بالده�شة واالخطار،
واالوج ��اع وحتى ال�سادية الت ��ي تنهار امام انطالقات
املف ��ردات املحكوم ��ة بالب�ؤ� ��س االن�س ��اين ،ووجودية
قا�سي ��ة يف مبناه ��ا ومعناها والفاظه ��ا املح�شوة التي
انت ��زع منها مف ��ردات كرثت يف العديد م ��ن الق�ص�ص،
كاالغت�ص ��اب وال�سف ��اح ،مك�س ��ور الع�ي�ن ،فتتال ��ت
ركالت ،حج ��ارة قلبك ،وحملت من ��ك �سفاحا ،العنتيل،
ر�صا�صتي االوىل الخ..

ق�ص�ص:ام ��ر�أة بل ��ون ال�شاي(� ��ص)75
و البانكوكي ��ات (� ��ص )97وثالث ��ة
طوابق(�ص،)103و �أخرى غريها ،وق�سم من
الق�ص�ص ال يتجاوز �صفحة ون�صف ال�صفحة.
بع�ض �شخو�ص ((الآن وبعد �سنني)) مقرتبات
ل�شخ�صيات حقيقية التقاها"القا�ص"وتعاي�ش
ع�ب�ر عالقات خا�صة معها ،و�أخرى �سمع عنها
وع ��ن الأحداث الغرائبية التي �أطرتها ،ومنها
الطاهر النقي الذيل ،وبع�ضها الآخر املدن�س،
ومل تخ ُل،الق�ص� ��ص ،م ��ن اجلان ��ب االبتكاري
يف ر�سمها وما خ�ضعت له من وقائع �صادمة.
((الآن وبعد �سنني)) تك�شف �أن الق�ص�ص لي�ست
يف االختالق من عدمه ،فما �أكرث ال�شخ�صيات
املبتكرة التي تخلقها ذائقة �أو رغبات القا�ص،
�أي قا� ��ص .نالحظ �أن الق�ص�ص الأربع الأوىل
ت ��دور �أحداثه ��ا يف ال�شم ��ال الأفريق ��ي،وكل
ن� ��ص من الن�صو�ص الأربع ��ة يعمل على ر�سم
�ص ��ورة �شخ�صي ��ة حمورية تتحك ��م باحلدث
�أو يتحكم هو به ��ا ،وتتميز بغرائبية �أفعالها،
وال اعتيادي ��ة هواج�سها فق�صة"مملكة الرجل
الوحيد"(�ص )5تتناول مدر�سا م�صريا يعاين
الوح ��دة واحلرم ��ان اجلن�سي في ��داوي �آالمه
مبرا�سلة �أعداد كبرية من الفتيات ،يع�شن يف
مدن افريقية و�آ�سيوية ،ما يقوده بالتايل �إىل
الوق ��وع حتت براث ��ن الروت�ي�ن� ،إذ يخ�ص�ص
ركن� � ًا �سريا ل�سجالت ر�سائل الع�شق ،الواردة
وال�صادرة� .أما ق�ص ��ة"دوار الريح"(�ص)13
فه ��ي ن�ص غنائ ��ي النربة تت ��وزع �أحداثه بني
عامل�ي�ن متباين�ي�ن :ع ��امل الري ��ح والرم ��ل يف
اجلان ��ب الليب ��ي وع ��امل ري ��ح ال�صب ��ا و�سط
حا�ضرة ا�سمها (تون� ��س) العا�صمة .وتنتهي
احلكاية حني يتحقق لل�سارد،البطل ،ما يريد:
البح ��ث عن ام ��ر�أة لكنه يفقده ��ا من جديد؟!.
ق�صة"�أح�ل�ام خفا�ش"(� ��ص )23تتناول مدير
مدر�س ��ة يقل ��ب املدر�س ��ة التي يديره ��ا �إىل ما
ي�شب ��ه القلعة املغلق ��ة ويبدو �شخ�صي� � ًا �أ�شبه
ب�سجان":تت ��دىل م ��ن كم ��ر بنطال ��ه ع�ش ��رات
املفاتي ��ح" ،ويعد الن�ص �ص ��ورة كاريكاتريية
مريرة لطاغية م�ستبد ميثل ال�صورة امل�صغرة
لطغ ��اة ووحو� ��ش ال�سيا�س ��ة والتوجه ��ات
واملمار�س ��ات (التوتاليتاري ��ة) يف كل م ��كان
م ��ن هذا الع ��امل ،وخا�ص ًة يف عاملن ��ا العربي.
�أم ��ا ق�صة"خب ��ز وجمر"(� ��ص )72- 37فه ��ي
مطول ��ة وقد ب ��ذل القا� ��ص فيها جه ��د ًا كب ً
ريا
ل�ضغطه ��ا ك ��ي ال تتم ��دد ،باجت ��اه الرواي ��ة
الق�ص�ي�رة ،وثيمته ��ا حكاي ��ة مط ��اردة ل�شاب
�أفريق ��ي يع ��اين ق ��در ًا م ��ن النظ ��رة الدوني ��ة
يف قل ��ب بيت ��ه (�أفريقي ��ا ال�س ��وداء) �إذ يته ��م
البطل(عثم ��ان كومب ��و) ب�إغواء فت ��اة قا�صر.
وبع ��د �أن يقب�ض عليه تنفذ فيه �أب�شع �أ�صناف
العقوب ��ات؟! .ويع ��د الن� ��ص لوح ��ة لو�س ��ط
م ��كاين يق ��ع ب�ي�ن ال�ساح ��ل الليب ��ي والواحة
وم ��ا ي ��دور يف ر�ؤو�س رج ��ال الواح ��ة ،وما
ع ��رف عنهم ع�ب�ر قناع ��ات وتقالي ��د فيها قدر
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ما ي�ستحق التخاذه مادة يف درو�سهم.
ه ��ذه الرواي ��ة الق�ص�ي�رة تتحدث ع ��ن املرحل ��ة الثمانينية م ��ن ت�أريخ
الع ��راق ،حي ��ث يبح ��ث بط ��ل الرواي ��ة وال ��ذي ه ��و ذاته ال ��راوي يف
مو�ضوع ��ة الهج ��رة ،مقتفي ًا �آثار �صديقه وابن عمت ��ه الذي عا�ش يف
الري ��ف العراق ��ي �أ�شب ��ه بنك ��ره يجله ��ه اجلمي ��ع �إال �أن هجرته خارج
الع ��راق مكنت ��ه من �أن ي�ستحوذ منزلة جيدة ،فه ��ذا الذي مل يكن غيابه
ووج ��وده يعني �شيئ ًا لأحد �إ�ستطاع �أن يكون �شخ�ص ًا مهم ًا خارج هذا
البلد.
وهن ��ا يح ��اول الرملي �أن ي�شري �إىل �أن هذا الوط ��ن �أ�شبه برمال تبتلع
�أبناءه ��ا ،بهوياته ��م ،و�شخو�صه ��م ،وجتعلهم جمهول�ي�ن يف كل �شيء
ومتال�ش�ي�ن يف كل �ش ��يء ،وح�ي�ن يغ ��ادر �أحده ��م خ ��ارج ه ��ذا الوطن
�سيكون ��ون كم ��ن يخ ��رج م ��ن الظ�ل�ام �إىل الن ��ور ،مجُ ددي ��ن هويته ��م
و�إن�سانيته ��م ،فيع�ت�رف بوجوده ��م يف املنف ��ى بعي ��د ًا ع ��ن االر� ��ض
والوطن.
ويرم ��ز الرملي هنا �أن املنايف ت�صبح �أحيان� � ًا وطن ًا يحتوي الالجئني
كقرب يدفننا بوجودنا
لها ،وتق�سو الأوط ��ان والأهل علينا في�صبحون ٍ
ومطاحمنا ونحن على قيد احلياة.
وهن ��ا يتح ��دث ال ��راوي �أن االعوام توال ��ت عليه من بل ��د �إىل �أخر يف
حمط ��ات االنتظ ��ار ،و�سط مكامل ��ات مقطوع ��ة ،ور�سائل الت�ص ��ل �أبد ًا
ولي� ��س ثمة اخبار ع ��ن �أهله ،كانت الغربة ت�شب ��ه ال�سجن  ،وهنا يعرب
الكاتب الراوي عن وحدته فلمن �سيحكي معاناته ،ووحدته ،و�أمله يف
بل ��د غريب ال �أحد يفهم ��ه ،وهو الذي ال يفهم �أحد ،م ��ا كان عليه �سوى
ا�ستذكار وجوه من يحب ،عمته� ،أهله ،و�أخته املري�ضة.
ويتطرق الكاتب �إىل �صفات اجلمال يف اخلارج ،ع ّما ي�سكنه يف بلده،
اله ��واء ال ��ذي يعرب عن حريت ��ه الذي يفتق ��ر لها ،والطبيع ��ة اجلميلة،
�أ�سم ��اء اال�شياء والأحي ��اء ،وكل ما يحيطه بتفا�صيل ��ه يعبث للحرية،
والطم�أنينة التي يجدها يف غربته والتي يحرم منها يف وطنه.

ب ��د�أ القا�ص"حمم ��د �سهي ��ل �أحمد"�شاع ��ر ًا،
ون�ش ��ر ق�صائ ��ده يف ال�صح ��ف الب�صري ��ة-
العراقية ،ثم توجه لكتاب ��ة الق�صة الق�صرية.
ع ��ام 1964تقا�س ��م م ��ع القا�صني"حمم ��د
خ�ضري وحمم ��د عبد املجيد"الف ��وز مب�سابقة
ملح ��ق جريدة"اجلمهورية"الثقايف اخلا�صة
بالق�ص ��ة الق�ص�ي�رة(*)� .أ�ص ��در جمموعت ��ه
الق�ص�صية الأوىل (العني وال�شباك)  -مطبعة
الر�سال ��ة -الكويت .اما جمموعته الق�ص�صية
الثاني ��ة"الآن �أو بعد �سن�ي�ن" -دار ال�ش�ؤون
الثقافي ��ة -وزارة الثقافة  -بغداد -ف�صدرت
بع ��د ( )30عام� � ًا عل ��ى �ص ��دور جمموعت ��ه
الأوىل".حممد"كاتب ق�صة يتقن ال�صنعة،
وق�ص�ص ��ه م�شحونة بالتوتر ،وال�سرد لديه
يخ�ض ��ع ملعارفه وقدرات ��ه وخرباته املرتاكمة
يف التكني ��ك الفن ��ي عن ��د كتابت ��ه للق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة ،وهو لظروف خا�ص ��ة به ،مل ي�أخذ
مكان ��ه الطبيعي ب�ي�ن الق�صا�ص�ي�ن العراقيني
خا�ص ��ة الذي ��ن ب ��د�أ م�سريت ��ه معهم".حمم ��د
قا�ص
�سهيل"يف الق�صة الق�صرية ينحو ،ك�أي ٍ
ج ��ادٍ ،ويح� ��س مب�س�ؤولية ما يكت ��ب ويطرح
�أمام القراء� ،إىل ثالث مراحل ،نرى �إنها :برق
االلتماع ��ة الأوىل �أو االنبثاق ،واخلزن الذي
ق ��د يطول �أو يق�ص ��ر زمني ًا،ومن ثم اال�شتغال
واملعاجل ��ة .نالح ��ظ التبدل اجلوه ��ري الذي
ط ��ر�أ عل ��ى اخلط ��اب ال�س ��ردي ال ��ذي مي ��ز
جمموعت ��ه الأوىل ،حي ��ث كان �أ�س�ي�ر ًا للحالة
ال�شعري ��ة التي �أطرت بدايات ��ه الثقافية ،ومن
هن ��ا عمل عل ��ى توظيف �شخو� ��ص جمموعته
الأوىل م ��ع �إ�ض ��اءة بع� ��ض ه ��ذه اللحظ ��ات
�شعري ًا ،وذلك عرب النف�س الغنائي الوجداين،
وه ��ذا الن ��زوع طب ��ع معظ ��م ق�ص�صه ��ا ،ع ��دا
ق�صة"يومي ��ات فرا�ش ��ة ملونة"الت ��ي كان ��ت
مكثف ��ة مكتن ��زة بالوقائع اليومي ��ة -القا�سية
والت ��ي اكتنف ��ت حياة طالب ��ة مدر�س ��ة  -ابنة
داللة �سل ��ع حتيطه ��ا ال�شائع ��ات� -إ�ضافة �إىل
اعتم ��اده يف اال�شتغال،بق�صت ��ه تلك،عل ��ى
�آليات التقطي ��ع وال�سيناري ��و ال�سينمائي ،ما
�أه ��ل ق�ص ��ة (فرا�ش ��ة ملون ��ة) لأن تتحول �إىل
فيلم تلفزيوين عُر�ض يف الف�ضائية العراقية
�أواخر الت�سعينات ،وخ�ضع لبع�ض التغيريات
الت ��ي كان الب ��د منه ��ا يف ذل ��ك الزمان،وق ��د
�أخرج ��ه املخرج"فائز الكنع ��اين" .نالحظ �إن
املجموع ��ة الق�ص�صي ��ة"الآن �أو بع ��د �سنني"،
تنح ��و باجت ��اه منظ ��ور عالئق ��ي ظاهرات ��ي
متيز بالتماثل والت�ضاد واالن�سجام والتنافر
ثمان من ق�ص�صها دارت
والقبح واجلمال .ثمة ٍ
�أحداثها يف الدول العربية":الكويت والأردن
وليبيا" .وقد ان�صاع ،القا�ص (حممد �سهيل)،
يف ق�ص�ص جمموعته ،ال�شرتاطات النرث بكل
ما يتوفر فيه من خ�شونة وحتفرات وارتطام
الأجنح ��ة التي متتلكها ال�شخ�صية الق�ص�صية
بوحول الرثى،من ناحية لغته ال�سردية التي
ال تفتقد للعاطفة� ،أو تتنكر للر�ؤى التي تخ�ضع
للتوجه ��ات الفني ��ة وا�شرتاطاته ��ا ،وكذل ��ك
طبيعة �شخ�صياتها،من الناحية ال�سايكلوجية
 االجتماعي ��ة .يف (الآن وبع ��د �سنني) نرى،بو�ض ��وح� ،أن"حممدا"يهت ��م ج ��د ًا باملتلق ��ي،
مهم ��ا كان م�ست ��واه االجتماع ��ي ،وتوجهاته
الفكرية -احلياتية ،وبدت �شخو�ص ق�ص�صه،
خليط� � ًا م ��ن �أ�صناف ع ��دة ،وتنتم ��ي جميعها
�إىل قاع الع ��امل االجتماعي منها :خادمات من
�سيالن والباك�ستان� ،سوداين يعمل يف مزارع
الزيت ��ون الليبي ��ة يُته ��م ب�إغواء فت ��اة قا�صر،
ومن ��اذج �أخرى مُن�سحقة بيد �إنها حتيى ،عرب
�أحالمها اخلا�صة ،واقع ًا �آخر ،مرفه ًا وباذخ ًا.
تت�س ��م ال�شخ�صيات الق�ص�صي ��ة ،يف"الآن �أو
بعد �سن�ي�ن" ب�شرائ ��ح تب ��دو �سايكولوجيتها
مركب ��ة ،بحك ��م تباي ��ن عوامله ��ا .ومنه ��ا
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كب�ي�ر م ��ن الق�س ��وة والعنف�.أم ��ا جترب ��ة
القا�ص"حمم ��د �سهي ��ل �أحمد"اخلليجي ��ة،
وعمل ��ه وحياته هناك ،فت�ض ��م �أربع ق�ص�ص
�أي�ض ًا ،فكانت،بع�ضها ،تر�سم لوحات �سردية
تتباين وتتماثل يف �آن معا :فق�صة"اخلروج
م ��ن النقعة"(� ��ص )67ت ��روي ع ��ن �شخ�صية
بحار،خليجي ،عجوز تخونه زوجته ال�شابة،
ب�سب ��ب عدم مقدرته على �إ�شباعها ج�سدي ًا�.أما
ق�صة"البانكوكيات"(�ص)97فهينكتة�شديدة
الإيالم و�أبطالها فئة م ��ن املتقاعدين املرتفني
الذين ي�سافرون �إىل(بانكوك) بحث ًا عن بقايا
ق ��وة ع َل �أع�ضاءهم اجلن�سي ��ة املتهالكة جتود
بها!!�.أما ق�صة"امر�أة بلون ال�شاي"(�ص)86
فتتفرد بتناولها الغنائي �أ�سلوب ًا ،والإن�ساين
اختي ��ار ًا ل�شخو�ص ��ه املكبل ��ة بالتاب ��وات
واحلرمانات اجلن�سية والوقوع حتت براثن
الفقر واال�ست�ل�اب ،وتتلخ�ص بتعاطف ي�صل
حلد ع�ش ��ق الراوي،خادم ��ة (�سيالنية) ،تدفع
بها ريح الفاق ��ة �إىل عامل الدعارة العلنية� .أما
ق�صة"ثالثة طوابق"(� ��ص )103فهي متعددة
امل�ستوي ��ات ،وحتك ��ي ق�ص ��ة فت ��اة عاملة يف
�إح ��دى �شركات الأث ��اث بـ(الكوي ��ت) يدعوها
رب العم ��ل �إىل عامل ��ه ال�س ��ري يف الطاب ��ق
ال�سفلي لتكت�شف �أركان ًا ت�ضم مقتنيات مثرية
للف ��زع واال�ستغراب وتفر عائ ��دة �إىل الطابق
الأر�ضي قاذفة بنف�سها �إىل بحرية من الكرات
امللون ��ة يف الق�س ��م اخلا� ��ص بالأطفال.بقي ��ة
ن�صو� ��ص املجموعة ت�ضم ع ��دد ًا من الق�ص�ص
الق�صرية جد ًا ون�ص ًا مطو ًال واحد ًا هو"هدايا
مار�س"(� ��ص )150ت�ستظ ��ل جميع� � ًا بعنوان
واحد هو(�سطوح) .ويلتقي القارئ بق�ص�ص
متفرقة وعل ��ى النحو التايل":فانتازيا ح�ساء
الق�ش"(� ��ص )125وه ��ي من ق�ص� ��ص الإدانة
الالمبا�ش ��رة �إذ ت�شتغل عل ��ى �شخ�صية (الأب)
ال ��ذي يطع ��م �أبناءه ح�س ��اء الق�ش لي ��ل نهار،
�إنه ��ا ا�ستع ��ارة حتم ��ل مزيجا م ��ن الغرائبية
واجلن ��ون عرب تناول �أ�سلوب ��ي يعتمد ال�سرد
الو�صفي و الداخلي والغرائبية  -الرتميزية
يف �آن مع� � ًا� .أم ��ا ق�ص�ص"م ��ن يق ��رع الب ��اب،
والأزرق الكبري ،وا�سميك التايتانيك �أي�ض ًا ،و
�أمام ال�شباك ،ورحيل غاىل ال�سراب ،واحلبل
ال�سري"(� ��ص )199 -171فه ��ي ،بحك ��م
ثيماته ��ا وحجمه ��ا تقع �ضمن جن� ��س (الق�صة
الق�صرية جد ًا) .و تعتمد ال�صورة املوحية�،أو
الوم�ض ��ة ،من خالل تقني ��ة تت�شابه يف تبنيها
للغنائية املتق�شفة وال�سرد ال�شاعري العبارة،
دون الوقوع يف فخاخ املبا�شرة والتميع.
(*)بع ��د تخرج ��ه يف ق�سم اللغ ��ة الإنكليزية-
كلية الرتبية  -جامعة الب�صرة ،ون�شر تراجم
عدة  ،منه ��ا ر�سائل"رامب ��و" ،جملة (الأقالم)
حزي ��ران،1974و رواي ��ة (�أردابي ��وال) ل� �ـ
(يفتو�شينك ��و)  - 2014دار مت ��وز -دم�ش ��ق.
نهاي ��ة ال�سبعينات ولظ ��روف �شخ�صية غادر
�إىل (الكويت) ،وعمل يف �صحافتها ،وا�ضطر
للع ��ودة بع ��د احتالله ��ا ،ويف ت�سعين ��ات
احل�ص ��ار ،هاج ��ر خ ��ارج الع ��راق ،وعمل يف
ال�صحاف ��ة الأردني ��ة ،ث ��م ذه ��ب �إىل (ليبي ��ا)
لتدري� ��س اللغ ��ة االنكليزي ��ة .بع ��د �سق ��وط
النظ ��ام ،ع ��اد �إىل الع ��راق وعمل حم ��رر ًا يف
�صحيفة"املنارة"ن�ص ��ف الأ�سبوعي ��ة ،والتي
كان ��ت ت�ص ��در يف الب�صرة .اخت ��ار (ال�صليب
الأحمر الدويل) ق�صته"متاهة اجلندي"�ضمن
كتاب� ،صدر يف بريوت ع ��ام  2007باللغتني
العربي ��ة واالنكليزية،وحم ��ل عنوان (جروح
يف �شج ��ر النخي ��ل) ،و�ض ��م ( )20ق�صة لعدد
م ��ن الق�صا�ص�ي�ن العراقيني .ولـ ��ه م�ساهمات
ق�ص�صية  -بحثية يف كتابي"امل�شغل ال�سردي-
الب�ص ��ري" -بقعة زي ��ت -و  -ذاك ��رة املقهى.
وقد �صدرا �ضمن"فنارات"جملة(احتاد �أدباء
وكت ��اب الب�ص ��رة) .كم ��ا �ص ��در له ع ��ن احتاد
�أدب ��اء وكتاب الب�صرة،ع ��ام  2014جمموعته
الق�ص�صية الثالثة املعنونة"اتبع النهر".



في"الفتيت المبعثر"

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

ّ
العكاز األخير..

في مرآة الحرف...

النص القصصي
سيميائية الحرب وتمظهراتها ضمن بنية
ّ
إياد خضير
�إذا كانت الرواية من الأجنا�س ال�سردية الأكرب
حجم ًا من ناحية تعدد الأحداث وال�شخ�صيات
وتن ��وع الف�ض ��اء امل ��كاين والزمن ��ي فالق�صة
الق�صرية هي يف بنيتها الوظيفية تعتمد على
احلدث الواح ��د وتط ��وره وتناميه من خالل
البداي ��ة �صع ��ود ُا نح ��و الو�سط ون ��زو ًال �إىل
النهاي ��ة املغلق ��ة �أو املفتوحة برتابط ع�ضوي
ووح ��دة مو�ضوعية ب�ي�ن �أج ��زاء احلدث يف
مراحله بتكثي ��ف و�إيجاز لغ ��وي ودور فاعل
للكلم ��ة �ضمن الرتاكي ��ب اللغوية الذي تكون
�ضم ��ن داللته لت� ��ؤدي �إىل تنمي ��ة احلدث من
حيث الدالل ��ة والإيحاء و�إن تع� �دّدت منهجية
الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة واختلف ��ت �أ�ساليبه ��ا لك ��ن
تبق ��ى العنا�ص ��ر الأ�سا�سي ��ة قواع ��د م�شرتكة
يف جمي ��ع �أنواع الق�ص كهوي ��ة متييزية لهذا
اجلن� ��س ال�س ��ردي فكم ��ا يرك ��ز بع� ��ض كتاب
الق�ص ��ة على عن�صر احلادث ��ة والبع�ض الآخر
عل ��ى ال�شخ�صي ��ة جن ��د كتاب� � ًا يجمع ��ون بني
العن�صري ��ن وهذا جن ��ده يف جتربة الروائي
والقا�ص حممد علوان وحتديد ًا يف املجموعة
الق�ص�صية (العكاز الأخري):
(� -سيدتي� ..أنا �صديقه.
قاله ��ا بخج ��ل وه ��و يق ��ف بقامت ��ه املتو�سطة
مبح ��اذاة الباب الذي فتحه �إىل الن�صف ،و�أنا
�أتاب ��ع بقاي ��ا ابت�سام ��ة مزروعة عل ��ى �شفتيه
وهو يطلب مني �أن �أمنحه ال�ساق ال�صناعية،
�أن �أعطي ��ه الط ��رف ال�صناع ��ي لزوج ��ي الذي
�أم�ضى �سنوات طويل ��ة وهو يتعكز عليه بعد
�أن فق ��د �ساق ��ه يف احل ��رب )...ق�ص ��ة تراتيل
العكاز الأخري �ص 21
لق ��د احت ��وت ه ��ذه املجموع ��ة من ث ��راء يف
جتربة القا�ص فعل ��ى اختالفات الق�ص�ص من
حي ��ث الن ��وع لكنه ��ا يف جممله ��ا ترتابط يف
م�ش�ت�ركات م�ضموني ��ة ت�ش ��كل ب� ��ؤر مركزية
لتك ��ون املجموعة يف جمملها مرتبطة بوحدة
مو�ضوعية كما جند هذا يف جداريات النحت
املتكونة من وحدات نحتية متعددة ومتباعدة
من حي ��ث الطرح وال�ش ��كل لكنها م�شرتكة يف
ب� ��ؤرة تعبريي ��ة مركزي ��ة ت�ؤل ��ف قيم ��ة كلي ��ة
وت ��دور يف فلكها مع ��اين جزئي ��ة ت�ضفي قيم
متع ��ددة وم�ستوي ��ات متنوعة للقيم ��ة الكلية
وجداري ��ة جواد �سلي ��م خري �شاه ��د على ذلك
وه ��ذا ال يت�أت ��ى ب�سهولة �أو جترب ��ة �سطحية
بل يكون ناجت� � ًا �إبداعي ًا من خالل تراكم كمي
ونوعي لتجربة �إبداعي ��ة معرفية وخري دليل
على ما تقدم متظهر ثيمة احلرب ب�سيميائيتها
املتوهجة :
(�ضحكن ��ا م� � ّرة �أخ ��رى م ��ن كلمة احل ��رب...
وت�ساءلنا...
"م ��اذا يريدنا �أن نفع ��ل باملجارف واملعاول،
ه ��ل يري ��د �أن يدف ��ن �شيئ� � ًا� ..أم �أن الأم ��ر ل ��ه
عالق ��ة بالأنا�شي ��د الت ��ي كن ��ا ن�سمعه ��ا م ��ن
املذي ��اع يف �سي ��ارة الكو�سرت الت ��ي �أو�صلتنا
�إىل هذا املكان..؟"
قال �أحدنا� ..إنها احلرب ..قلنا �أيّ حرب..؟
وم ��ن يومه ��ا ا�ستلمن ��ا املع ��اول واملج ��ارف
والبن ��ادق ..لك ��ن حينم ��ا حلت احل ��رب التي
غطتن ��ا كغيمة �س ��وداء ،ت�ساقطن ��ا واحد ًا تلو
الآخر) حفارو اخلنادق �ص 8
لق ��د كانت لثيمة احل ��رب يف غالبية املجموعة

تداعياته ��ا النف�سي ��ة
واالجتماعي ��ة وجتلياته ��ا على حا�ضر
وم�ستقب ��ل �شخ�صي ��ات الق�ص� ��ص فاحل ��رب
يف ه ��ذه املجموع ��ة وم ��ا فيه ��ا م ��ن دالالت
ومرجعية ذاكرة جمعية م�شرتكة بني القا�ص
والق ��ارئ جتعل الق ��ارئ من�صه ��ر ًا ومتفاع ًال
م ��ع جمي ��ع الق�ص�ص ب ��ل ومنتج� � ًا لف�ضاءات
داللي ��ة �أخ ��رى بح�سب نوع جتربت ��ه مع هذه
احلقب ��ة الزمنية وم ��اذا �أنتجت بع ��د انتهائها
يف الزم ��ن الفيزيائي(( :تفتح ه ��ذه الطريقة
يف ت�صور امل�سرت�س ��ل املجال مل�س�ألة ذات بعد
ميتافيزيق ��ي ..وهب م�س�أل ��ة املدلول احل�سي
الإدراكي والظاهراتي ومدلول التجربة))...
*  1لك ّنه ��ا بقي ��ت م�ستم ��رة يف �آثاره ��ا يف
احلا�ضر وامل�ستقبل بل وفاعلة يف خلق بع�ض
معطي ��ات احلا�ضر الذي ه ��و متماهي فل�سفي ًا
م ��ع املا�ضي وت�ؤثر يف �صياغ ��ة امل�ستقبل كما
يف ق�ص ��ة (تراتي ��ل الع ��كاز الأخ�ي�ر) �أو يف
ق�ص ��ة (�صهيل العرب ��ة الفارغ ��ة) وغريها من
الق�ص�ص فلقد كانت احلرب تتمظهر جتلياتها
يف حا�ض ��ر ال�شخ�صيات وتكون بع�ض �أفعال
ال�شخ�صيات نواجت عن �آثارها وما تركته يف
ذوات ال�شخ�صيات:
(خريج ��ون م� � ّرة �أخ ��رى ،م ��اذا �أ�صن ��ع
باخلريجني ،واحلرب على و�شك �أن تقوم!!
َ
�ضحك �أغلبنا من كلمة احلرب
"�أيُّ ح ��رب يعن ��ي ه ��ذا الأمر املق�ص ��ود؟!")
ق�صة حفارو اخلنادق �ص 7
("حبيبت ��ي ...ال �شيء �أق�سى من احلرب"بعد
كلمة مل �أ�ستطع �أن �أقر�أها قر�أت...
أقرب �إ َّ
يل
�أكاد �أ�سم ��ع نب�ضات قلبك� ..أح�س ��كِ � ُ
م ��ن وح�شة اجلبل ،املرارات كلها جتتمع هنا،
هم يق�صفون ،ونحن نق�صف ..هكذا �إىل ما ال
نهاية.......

االنتظ ��ار يف احل ��رب ي�سب ��ب رعب� � ًا
�أك�ث�ر من احلرب ذاتها )...ق�ص ��ة �ضوء �أزرق
�ص 14
(من ��ذ خروجه من البيت حت ��ى ولوجه بوابة
املحطة حمم�ل ً�ا بحقيبة امل�ساف ��ر �إىل احلرب،
تر�صه ��ا �أم ��ه مبالب�سه
احلقيب ��ة الت ��ي كان ��ت ّ
والكثري من الطعام� )...صهيل العربة الفارغة
�ص 30
بع ��د هذا ح ��ريٌّ بنا �ضم ��ن قراءتن ��ا النقدية
االنتاجي ��ة الفاعل ��ة �أن نت�ص ��دى لوظيف ��ة
الو�ص ��ف ال ��ذي �أث ��ث القا� ��ص في ��ه تفا�صي ��ل
امل ��كان �ضمن الزم ��ن الردي فقد ب ��رع القا�ص
حممد عل ��وان ر�ص ��د �أدق التفا�صي ��ل املكانية
وال�شخ�صانية والنف�سية ،وان يكون للو�صف
وظيفة رمزية دال ��ة على معنى معني يف �إطار
�سي ��اق احلك ��ي وق ��د يك ��ون للو�ص ��ف وظيفة
جمالي ��ة فيقوم يف ه ��ذه احلالة بعمل تزييني
وه ��و ي�ش ��كل ا�سرتاح ��ة وق و�س ��ط الأحداث
ال�سردي ��ة ويك ��ون و�صف ًا خال�ص� � ًا ال �ضرورة
له بالن�سبة لداللة احلكي ..لكن مع م�ستويات
الو�ص ��ف وثرائه ��ا يف ه ��ذه املجموع ��ة جعل
القا� ��ص وظيفة الو�ص ��ف متناغمة مع وظيفة
ال�س ��رد واحل ��وار وغري متنا�ش ��ز معها فكانت
عني الكامريا"زاوية النظر"متعددة اجلوانب
والآليات:
�در اجلبل �أمامي حي ��ث �أقف� ،أ�ضع
(يف منح � ِ
املنظار ،مراقب ًا املمرات الوعرة� ،أق ّرب عد�سة
املنظار ،حيث �صخرة غريبة بلون �أزرق داكن
عل ��ى هيئة امر�أة� ،صخ ��رة مكورة تظهر عري
امر�أة حقيقية� )..ضوء �أزرق �ص 14
(ظ�ل�ام احلفر الت ��ي �ش ّكلت خطوط� � ًا متوازية
ب ��دت دام�سة وعميقة لوال �إطالل ��ة قمر �أحالها

�إىل �أ�ش ��كال لرجال يقف ��ون قريب ًا من
اجل�سر ..وح ��وّ ل ال�سماء �إىل لطخة
م ��ن ال�ضوء ب ��د�أت باالت�س ��اع ببطء)
ج�سر املالئكة �ص 92
(مت ��دد عل ��ى فرا�شه وه ��و يح� � ّ�س �أنّ
ج�س ��ده ّ
تخ�ش ��ب م ��ن التع ��ب و�صدره
ي�ضيق بفعل تدخني ع�ش ��رات ال�سكائر
الت ��ي �أحرقها طوال الي ��وم منذ �سماعه
خرب موت �صديقه )...مطر بلون الرثاء
�ص 95
�إن امل�شاه ��د الت ��ي ر�سمه ��ا لن ��ا القا� ��ص
حمم ��د عل ��وان كان ��ت �إحال ��ة �إىل ع ��وامل
مرتامية يف امتداده ��ا الزمني مما جعلها
متوهجة بدواله ��ا و�شا�سع ��ة ب�إيحاءاتها،
مم ��ا يج ��ذب الق ��ارئ الواع ��ي �إىل احلق ��ل
املغناطي�س ��ي لع ��وامل الق�ص� ��ص فيتماه ��ى
يف ا�ستغراقه م ��ع تفا�صيل املكان الذي كان
القا�ص ير�سمه بر�ؤي ��ة فائقة الدقة ويتفاعل
مع �شخ�صي ��ات الق�صة املركزي ��ة والهام�شية
(اذا كان ال�س ��رد ي�ش ��كل احلرك ��ة الزمني ��ة يف
احلك ��ي ،ف�أن الو�صف هو اداة ت�شكيل �صورة
امل ��كان)*  2كم ��ا يتجل ��ى يف ق�صة"حف ��ارو
اخلن ��ادق" ،فامل ��وت املج ��اين ل�شب ��اب افن ��وا
العم ��ر يف الدرا�س ��ة وتخرج ��وا حامل�ي�ن
�شهاداتهم ثم �سيق ��وا �إىل اخلدمة الع�سكريه،
يتحك ��م به ��م �شخ� ��ص برتبة عري ��ف ال يحمل
�شه ��ادة ابتدائي ��ة ي�أمره ��م بحم ��ل املع ��اول
واملج ��ارف وحفر اخلنادق وه ��م م�ستغربون
عندما ي�سمعوا منه كلمه حرب:
(لكن حينما حلت احل ��رب التي غطتنا كغيمة
�س ��وداء ،ت�سقطنا واحد تل ��و االخر ومل تنفع
كل احلفر التي خفرناها باملعاول واجلارف..
اذ اخرتقتنا �شظاياها بال رحمة�)..ص8
كم ��ا �أن القا� ��ص ق ��د �أعط ��ى �صف ��ات �إن�سانية
م ��ن خالل الو�ص ��ف لبع�ض عنا�ص ��ر الطبيعة
اجلام ��دة مب ��ا يع ��رف ب� �ـ (�أن�سن ��ة الأ�شي ��اء)
فاجلب ��ل يت� ��أمل ويئ ��ن ويري ��د �أن يقف ��ز �إىل
ال�سم ��اء فلقد �أ�ض ��اف �إىل اجلبل هذه الأ�شياء
الت ��ي ه ��ي م ��ن خ�صائ� ��ص االن�س ��ان فكان ��ت
�صورة متوهجة ومكثفة املعاين:
(املدفعي ��ة الت ��ي كان ��ت تنقر خا�ص ��رة اجلبل
مروح ��ة يومه ��ا �أح�س�ست ان اجلب ��ل يئن بل
يريد ان يقفز اىل ال�سماء احتجاج ًا على موته
او موتنا الذي كان و�شيك ًا) �ص12
(بقي ��ت �ص ��ورة امل ��ر�أة ال�صخري ��ة تنظر �إىل
اجلانب الآخر حيث العدو"....مباذا تفكرين
الآن ومب ��اذا تفكر املر�أة الزرقاء على الطريق
ال�صاع ��دة �إىل القمة وهي تدي ��ر ر�أ�سها بيننا
وبينه ��م �أحيان� � ًا �أكاد �أ�سم ��ع هم�سها يف �أذين
وهي حتدثن ��ي ب�أمل"�إن احلرب ب ��د�أت توجع
خا�صرتي") �ص14
لق ��د جتل ��ى الن�سي ��ج الو�صف ��ي م ��ن خ�ل�ال
القامو�س اللغوي ل ��دى القا�ص حممد علوان
فكانت تراكيبه اللغوية خمتزلة مكثفة الداللة
حين� � ًا وحين� � ًا م�سرت�سل ��ة ح�س ��ب مقت�ضيات
ال�ض ��رورة التعبريية وكان لأ�سلوبية القا�صة
من حيث ا�ستعاراته البالغية �أو ت�شبيهاته �أو
كنايات ��ه يف �إطار املجاز البالغي �أثر فاعل يف
توه ��ج امل�شاهد التي ي�صفه ��ا ب�أ�سلوب بالغي
حين� � ًا وب�أ�سل ��وب مبا�ش ��ر يف �أحي ��ان �أخ ��رى
وفق توازن يعك�س ح�صافة ر�ؤيته الفنية وما
ي�ت�رك �أثر ًا �أكرب يف املتلق ��ي ،فنجد يف بع�ض
الرتاكيب اقرتاب اللغة ال�سردية من ال�شعرية

نصوص عضوية في أحسن تقويم
النرثي ��ة والتي م ��ن �ش�أنها �إيق ��اد وهج داليل
يغري الق ��ارئ بلذة جمالية ،وج ��ذب �إيحائي
ي�ش ��كل م ��ن خالل ��ه مكام ��ن الن� ��ص امل ��وازي
وغ�ي�ر املرئي �إ�ضافة �إىل الإزاحة يف عنونات
ق�ص�ص ��ه (تراتي ��ل الع ��كاز الأخ�ي�ر � /صهي ��ل
العرب ��ة الفارغة  /مطر بل ��ون الرثاء) فالبناء
اللغوي ونحته داللي ًا مل يكن من عفو اخلاطر
�أو ملج ��رد احل�ش ��و ب ��ل كان راف ��د ًا �إغنائي� � ًا
لوجوداني ��ة البنية ال�سردية ،فكانت ال�شعرية
يف بع�ض الرتاكيب ذات طاقة تعبريية هائلة
�أغن ��ت م�ساح ��ات ال�س ��رد املبا�ش ��ر ،وه ��ذا ما
ن ��راه يف الكلم ��ات املركزي ��ة الت ��ي كانت ذات
�سيميائي ��ة عالي ��ة من حي ��ث الوه ��ج والدفق
ال ��داليل ال ��ذي تبث ��ه كموج ��ات يف ف�ضاءات
الت�أمل القرائي:
(م ��ا ب ��ه...؟ حزنه الذي يخفي ��ه حتت خرائط
وجهه ..تلك اخلرائط التي حفرها حزن كبري
وغام�ض� )..،ص 23
(قريب ًا من الفجر الذي ر�أيت خيمته الر�صا�صية
ُّ
ت�شق الظلم ��ات الأفق من خالل النافذة املطلة
عل ��ى حيوات مدينة امتدت ب�سعة ال متناهية،
بد�أت �أ�سمع مزام�ي�ر �سيارات ت�شق ال�شوارع
القريبة من امل�ست�شفى� )..ص90
(ه ��ل تتظاهرين كم ��ا تفعل امل ��ر�أة ال�صخرية
بالن ��وم الآن ،ها �أنا �أختل� ��س النظر �إليك عرب
املنظ ��ار ،امل ��ر�أة املزروعة و�س ��ط اجلبل ّ
تفك
دبو� ��س �شعره ��ا وتنرثه على ظهره ��ا� )..ص
15
لق ��د كان القامو� ��س اللغ ��وي للقا� ��ص حمم ��د
عل ��وان �إثرائي� � ًا م ��ن حمايث ��ة املف ��ردات التي
يختاره ��ا �ضم ��ن بني ��ة الرتاكي ��ب النحوي ��ة
لتكون له ��ذه الكلمات املركزي ��ة وظيفة داللية
حتيل �إىل م�ستويات متعددة يف جتذر املعنى
و�إ�ضف ��اء دالالت جدي ��دة م ��ن خ�ل�ال تفج�ي�ر
الطاق ��ة الكامن ��ة لبع� ��ض املف ��ردات املركزي ��ة
ك� �ـ (احل ��رب  /اجلب ��ل  /الط ��رف ال�صناعي /
العرب ��ة الفارغ ��ة  /ج�سر املالئك ��ة  /املطر...
�إل ��خ) فلقد كان له ��ذه الكلمات �ضم ��ن الن�سيج
الق�ص�صي املحب ��وك بحذاقة وح�صافة توهج
متدفق بالدالالت الت ��ي ترتبط بر�ؤية القا�ص
ولي�س فقط مبا تعنيه يف املعاجم:
(كن ��ت م�ضرج� � ًا بدمائ ��ك ور�أيت قرب ��ك رج ًال
يحم ��ل ّ
ر�شا�ش� � ًا رمادي ًا ،مل يت�س ��نَ يل �أن �أرى
وجهه  /و�أنت مبالب�سك الع�سكرية ..ووجهك
الودي ��ع وبقاي ��ا ابت�سام ��ة متخ�شب ��ة علي ��ه)
�ص85/84
(لك ّني بعد ثالثة �أيام حملت ال�ساق ال�صناعية
بعد �أن لففتها بال�شر�ش ��ف الأبي�ض ...وحتت
�شجرة ت�ضج ب�أ�ص ��وات هديل حمامات بي�ض
يحلق ��ن قريب ًا من رجال ب�أطراف �صناعية)...
�ص 25
مت�ض هذه الليلة بي�سر على �أحد بدء ًا من
(مل ِ
املالئك ��ة التي كانت حت ��وم قريب ًا من اجل�سر،
تقرتب وتبتعد من احلديقة املنطفئة املحاذية
ل�ساقية (القناة) ،لكن ملكني بجناحني هائلني
�أنف�ص�ل�ا ع ��ن الآخري ��ن� ...ش� � ّكال نفطت�ي�ن
بي�ضاويني على رماد احلديقة) �ص 88
كل ه ��ذا كان يتمظه ��ر م ��ن خ�ل�ال املفارق ��ة
ال�سردية التي متك ��ن القا�ص حممد علون من
خ�ل�ال ث ��راء جتربته وغنى لغت ��ه �أنى يديرها
بح�صاف ��ة وفطن ��ة وه ��ذه املفارق ��ة ه ��ي التي
ميكنه ��ا �أن تعود �إىل املا�ضي �أو �إىل امل�ستقبل
وتكون قريب ��ة �أو بعيدة ع ��ن حلظة احلا�ضر

�أي عن حلظة الق�صة التي يتوقف فيها ال�سرد
من �أج ��ل �أن يف�سح امل ��كان لتل ��ك املفارقة �إننا
ن�سم ��ي م ��دى املفارقة ه ��ذه امل�ساف ��ة الزمنية
وميك ��ن للمفارق ��ة �أن تط ��ول �أو تق�صر وهذه
املدة هي ما ن�سميه ات�ساع املفارقة * 2جريار
جنيت.
(ما ال�ضري يف ان يقودك الطرف اىل بيتي كل
ي ��وم!! لأنه �سرعان ما فتح الباب واختفى يف
الظالم)�ص28
لق ��د �أدت املفارق ��ة ال�سردي ��ة �إىل حال ��ة ترقب
وت�شوي ��ق وه ��ي الوظيف ��ة اجلمالي ��ة وكم ��ا
يق ��ول الدكتور قا�سم املقداد الن القا�ص يقدم
لن ��ا م ��ن خاللها �صفح ��ة جميلة عل ��ى امللفوظ
الو�صف ��ي �أي�ض� � ًا ،و �أن يك ��ون خادم� � ًا لن� ��ص
�أط ��ول وبالت ��ايل علي ��ه �أن يك ��ون ج ��زء ًا م ��ن
الدراما ويندمج فيها وهي ما ن�سميه الوظيفة
الدرامي ��ة يتيح الفر�صة لالنتقال من م�شاهدة
عم ��ل �إىل ممار�س ��ة عم ��ل مطاب ��ق او مماث ��ل
له. 3*..
(ق ��ال له �أبوه ..ال تخ ��ف �سيطفئون اال�ضواء
وت ��رى ال�سينم ��ا بعيني ��ك ..ها ه ��ي ال�سينما
�أمام ��ك ..ر�أى و�س ��ط الظلمة رج ��اال يركبون
جي ��ادا عالي ��ة مبه ��ارة فائق ��ة وه ��م يحملون
م�سد�س ��ات ي�شدونه ��ا و�س ��ط �أحزم ��ة مليئ ��ة
بالطلق ��ات املختلف ��ة االحج ��ام واالل ��وان،
م�سد�س ��ات يحركونها ويخرجونه ��ا مبهارة،
ك ��م حاول ان يقلده ��م فيما بعد  ,يركب خ�شبة
ق�ص�ي�رة ويبد�أ بالرك�ض وال ��دوران ،ويخرج
خ�شبة �صغرية �آخرى يثبتها يف تكة لبا�سه)..
�ص41
�إن املجموع ��ة الق�ص�صية"الع ��كاز االخري"من
خ�ل�ال قراءتنا الت�أويلي ��ة املنتجة لها اكت�شفنا
فيه ��ا الكثري م ��ن الف�ض ��اءات الدال ��ة املوحية
من خ�ل�ال ال�ش ��كل املعم ��اري للق�ص ��ة والبنى
املركزي ��ة التي ت�ش ��ع يف ثنايا الن�ص ال�سردي
ب�إيحاءاتها و�أي�ضاُ من حيث ا�سلوبها ال�سل�س
وقراءته ��ا املمتع ��ة بل ��ذة جمالي ��ة فه ��ي ت�شد
الق ��ارئ �إىل �أحداثها وجتعل ��ه يف حالة ترقب
دائ ��م ويف و�ض ��ع ذهن ��ي ممت ��ع م ��ن الت�أهب
للمفاج� ��آت يف تطور الأح ��داث ،احلديث عن
احل ��رب حمزن لك ��ن ينقلنا القا� ��ص ب�أ�سلوبه
املف ��رط بالواقعية �إىل درجة ملفته للنظر� ..إذ
يغو�ص يف �صور املجتمع العراقي وعذاباته
يف احلرب واحلال ��ة واالقت�صادية وال�صحية
والنف�سي ��ة املحطم ��ه ك ّله ��ا �ص ��ور حقيقي ��ة
واقعي ��ة م َّر بها املواطن العراقي يف حقبة من
الزمن..
يذكر �أن املجموعة الق�ص�صية �صادره عن دار
عدنان للطباع ��ة والن�شر 104
�صفحة باحلجم املتو�سط
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عدنان حسين أحمد
�ص ��درت ع ��ن "من�ش ��ورات �ضف ��اف" بب�ي�روت جمموع ��ة
�شعري ��ة جدي ��دة لل�شاعر �أدي ��ب كمال الدي ��ن حتمل عنوان
"يف م ��ر�آة احل ��رف" وهي املجموع ��ة الثامنة ع�شرة يف
�سل�سل ��ة �إ�صداراته ال�شعرية .ت�ضم هذه املجموعة خم�سني
ق�صيدة متنوعة يف ثيماتها ال�شعرية ،و�أجوائها النف�سية،
ومقارباتها الفنية التي تعتمد كثريًا على الوحدة الع�ضوية
للن� ��ص ال�شعري ال ��ذي يبدو للقارئ مُكتم�ل ً�ا ومُغل ًقا وغري
قابل للحذف �أو الإ�ضافة �أو التعديل.
ُترى ،ما الذي نق�ص ��ده بالوحدة الع�ضوية؟ وكم هو حجم
الق�صائد التي تتوفر على هذه الوحدة الع�ضوية �سواء يف
ه ��ذه املجموعة �أم يف جمموعاته ال�سبعة ع�شر ال�سابقات؟
ومل ��اذا يلج�أ �إىل هذه التقنية يف كتابة ن�صو�صه ال�شعرية؟
الن ّقاد ال ُقدامى �شبّهوا الق�صيدة بج�سم الإن�سان ال�سليم فال
ع�ضو �آخر لأنه �سوف
يج ��وز �أن نخلع ع�ضوً ا ونر ِّكبه بدل ٍ
ي�ش ��وِّ ه ال�صورة القومية املتنا�سقة التي ر�سخت يف �أذهان
النا� ��س .ولعل من املفي ��د هنا �أن ن�ست�أن�س ب ��ر�أي �أبي علي
احلامتي ال ��ذي قال":الق�صي ��دة مثل االن�س ��ان يف ات�صال
ببع�ض فمتى انف�صل واح ��د عن الآخر �أو
بع� ��ض �أع�ضائ ��ه
ٍ
باين ��ه يف �صح ��ة الرتكي ��ب غ ��ادر باجل�سم عاه ��ة تتخوّ ن
حما�سنه ،وتع ّفي معامل جماله ،وقد وجدت ح ّذاق ال�شعراء
و�أرب ��اب ال�صناع ��ة من املحدث�ي�ن حمرت�سني م ��ن مثل هذا
احلال احرتا�س ًا يجنبهم �شوائب النق�صان) (".
ق ��د ال نغايل �إذا قلنا ب� ��أن معظم ق�صائد ه ��ذه املجموعة �أو
�سواها م ��ن جمموعات �أديب كمال الدي ��ن ال�شعرية تتوفر
ن�صا
عل ��ى الوحدة الع�ضوية التي توحي للقارئ ب�أنه يقر�أ ً
متوا�شجً ��ا ال ميك ��ن التالعب بن�سق ��ه ال�س ��ردي �أو خلخلة
بنيت ��ه املُتنا�سقة الت ��ي ُتذ ِّكرنا ببنية الإن�س ��ان"يف �أح�سن
تقومي".
مع �أن ق�صيدة"�أغنية �إىل الإن�سان"مكوّ نة من ثالثة �أق�سام
كن�ص واح ��دٍ مُت�شابكٍ م ّ
ُت�ضام .فلقد
�إ ّال �أنه ��ا يجب �أن ُتقر�أ ٍ
ب ��ذ َر ال�شاعر كلمة"�أغنية"يف الق�س ��م الأول الذي ي�ستدعي
اال�ستم ��اعْ ،
وو�ض ��ع الإيق ��اع وتردي ��ده ،والرق� ��ص عل ��ى
�أنغام ��ه يف الق�س ��م الثاين �إذا كان قلبه ح ًّي ��ا ينب�ض ولي�س
م�صنوعً ��ا م ��ن اخل�شب �أو احلج ��ر ،لك ��نْ �أيَّ رق�صة �سوف
يرق�ص ه ��ذا الإن�سان؟ �أهي رق�صة القردة �أم رق�صة الذئاب
الت ��ي �س ُتف�سد الن�ص؟ ومب ��ا �أن الأغنية تتحدث عن"احلاء
ت�صوف ��ة"وال ب�أ� ��س
والباء"ف�ل�ا مندوح ��ة من"رق�ص ��ة املُ ّ
يف"رق�ص ��ة الأيتام"�أو"رق�صة الغرقى"�أم ��ا �إذا ا�ستحالت
ه ��ذه الرق�ص ��ات كله ��ا فم ��ا عل ��ى الإن�س ��ان �إ ّال �أن"يكتف ��ي
بوح�شيت ��ه املُ�سترتة"الت ��ي تغلق دائرة الن� ��ص متامًا بعد
�أن اكتمل ��ت وحدة املو�ض ��وع ،وانتهى ال�شاع ��ر من و�ضع
اللم�سات الأخرية على ق�صيدة احلب ال�صويف التي �أخذت
�ش ��كل الأغنية تارة ،و�شكل الرق�صة ال�صوفية تارة �أخرى،
و�شكل اللوحة املُكتملة تارة ثالثة.
كل الثيم ��ات التي وردت يف هذه الق�صي ��دة �سوف تتكرر،
أوان و�آخ ��ر ،يف ثنايا هذه املجموع ��ة ال�شعرية التي
ب�ي�ن � ٍ
ك ّر�سه ��ا ال�شاعر �أديب كمال الدين للحُ ب ال�صويف ،والغرق
الأب ��دي ،ومعنى الكتابة ،واخلروج عل ��ى الن�ص ،ولإيالن
تو�سد رمال البحر الأبي�ض املتو�سط.
الذي ّ
تتك ��وّ ن ق�صيدة"نه ��ر �سحري"م ��ن �أربع ��ة مقاط ��ع طويلة
بع� ��ض ال�شيء لك ��ن الذي يوحِّ ده ��ا ويجعل منه ��ا ق�صيدة
ع�ضوي ��ة ه ��و النهر و�شاطئ ��ه والراوي ال ��ذي كان مي�شي
على ال�شاطئ"بح ��ذر وانتباه"لكنه مع ذل ��ك غرق"و�شبع
غر ًق ��ا" .لع ��ل �أجم ��ل م ��ا يف ه ��ذا الن� ��ص ه ��و �أن�سن ��ة
ال�شاع ��ر للج�س ��ر اخل�شب ��ي الذي ي�ت�رك مكان ��ه وي�ضيع
كلما"ي�شع ��ر باحل ��زن �أو باملل ��ل � /أو بالرغب ��ة العارم ��ة
يف االنتحار�� �(".ص )16ورمب ��ا ُتذ ِّكرنا ه ��ذه الق�صيدة
بـ"ج�س ��ر الأئمة"ال ��ذي كان"يزعل"فينفل ��ت م ��ن وثاقه
ويهرب بعيدًا لكن البغداديني كانوا يعيدونه �إىل مكانه

م�صحوبًا بالهاله ��ل املو�سيقى ال�شعبي ��ة والأنا�شيد كي ال
يغ�ضب ثانية ويهرب من جديد.
حتت�ش ��د ق�صيدة"ق ��ال الذئب� :أن ��ا ه ��و البحر!"امل�ؤلفة من
ثالث�ي�ن مقط ًع ��ا بثالث�ي�ن فك ��رة �أو يزي ��د �إذا م ��ا ا�ستثنينا
الأف ��كار املت�شظية �أو امل�ؤازرة .فه ��ذه الق�صيدة تكاد تكون
منج ��م �أف ��كار ال ين�ضب .ففي املقط ��ع الأول يتماهى الذئب
بالبحر فل ��م نعد نعرف �أيهما الذئ ��ب و�أيهما البحر .يعالج
املقط ��ع الرابع ال�شخ�صي ��ة ال�شيزوفرينية للكاتب العراقي
ك�أمنوذج لل�شخ�صية العراقية املُزدوجة التي تقول ال�شيء
يتحدث ع ��ن ا ُ
ُ
حلب ويمُ ار�س
ونقي�ض ��ه يف � ٍآن واحد":كان
الكراهي ��ة  /كان يرتجم ّ
للع�ش ��اق ويرق�ص مع اجلالدين /
كان يبكي �أمام الله  /لريفع نخبه عاليًا للطاغية"(�ص.)20
يف املقطع اخلام�س ينرث �أمامن ��ا ال�شاعر باقة من الأ�سماء
ال�شعرية املحفورة يف الذاكرة اجلمعية للق ّراء �أمثال غوته
و�شيل ��ر ،املع ّري وديك اجلن ،ال�س ّي ��اب وا ُ
حلطيئة من دون
�أن نن�س ��ى فكرة العم ��ى �أو ثيمة الرحيل الأب ��دي وما تب ّثه
هذه الأ�سم ��اء الكبرية من �شعاع �سحري يظل يتوهج على
مدار املجموعة ال�شعرية برمتها.
يحتف ��ي املقط ��ع الثام ��ن ب�أظ ��رف تعريف للق�صي ��دة حيث
يق ��ول ال�شاعر�":أن تكون م ��ن دون قدم�ي�ن  /ويُطلب َ
منك
كل يوم � /أن مت�ش ��ي على حبلِ ال�سريك ال�شاهق  /وتحَ ْ َ
تك
النا ُر والطبو ُل واجلمهور / :تلك هي الق�صيدة�(".ص)28
وه ��ي ذات ال�صورة ال�شعرية الت ��ي اختارها ال�شاعر حلال
ال�صدي ��ق الناق ��د الذي يكت ��ب عن هذا النمط م ��ن الق�صائد
ال�سوريالي ��ة التي تدور يف فلك الأع�صاب امل�شدودة ،وتلج
عامل الإثارة والذهول ،وحتاول الإم�ساك بامل�ستحيل.
الب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إىل �أنّ ق�صائ ��د هذه املجموع ��ة برمتها
ق ��د ُكتبت يف عام ��ي  2014و  2015ب�أديلي ��د يف �أ�سرتاليا
�شهد ع ��ام  2015حتديدًا غ ��رق �آالف م ��ن املهاجرين
وق ��د ِ
الذي ��ن كانوا يحلمون بالو�صول �إىل ال�شواطئ الأوروبية
لك ��ن �أمواج املتو�س ��ط �سحبته ��م �إىل الأعم ��اق و�أ�صبحوا
ُطعمًا للأ�سم ��اك وحيتان البحر .وبغي ��ة الإم�ساك باملنحى
الرتاجي ��دي مل�آ�س ��ي الغ ��رق املتك ��ررة �أ�ص ّر ال�شاع ��ر �أديب
جت�س ��د روح
كم ��ال الدي ��ن عل ��ى كتاب ��ة ن�صو� ��ص �شعرية ّ
الع�ص ��ر  Zeitgeistا َ
خل � ِ�رب ال ��ذي نعي�ش ��ه ولع ��ل
ق�صيدة"�إيالن"لوحده ��ا تكف ��ي �أن تكون رم� � ًزا لهذا الزمن
الذي ّ
يقطر حز ًنا و�أملًا ومرارة .وب�سبب �شيوع فكرة املوت
وهيمنته ��ا عل ��ى ال�ش ��وارع ،واملقابر،

وال�شق ��ق ال�سكني ��ة ،و�شا�ش ��ات التلف ��زة ظ ��نّ ال�شاعر"ب�أن
ه ��ذه ال�ص ��ور ه ��ي �إع�ل�ان جت ��اري ل�شرك ��ة عزرائي ��ل
الكربى!"(�ص)24
يع ��ود ال�شاع ��ر �أدي ��ب كم ��ال الدي ��ن �إىل امللحم ��ة ال�شعرية
الأوىل يف الوج ��ود لينه ��ل م ��ن نبعه ��ا الأول ،ويذ ِّكرن ��ا
بق�صيدت ��ه القدمية ج� �دًا التي اختارها ُمع ��د الأنطولوجيا
م ��ن دون �أن يع ��رف ال�سبب�":ألأنه ��ا كان ��ت مو�شوم ��ة بدم
�أنكيدو  /ودم ��وع كلكام�ش؟"(�ص ،)29بل �أنه يذهب �أبعد
منه ��ا حينما يل ��ج �إىل"�سفينة نوح"لكنه مل يلت � ِ�ق �أحدًا من
الناجني".
يك� � ِّرر �شاعرنا احلرويف كلمات النهر ،والبحر ،وال�شاطئ،
وال�ساح ��ل كثريًا فالغرابة �أن حت�ضر ال ��زوارق ،وال�سفن،
والرح�ل�ات ،والغرقى وما �إىل ذلك لكن ��ه يغرينا بالوقوف
ع ��ن �أ�ش ��كال الق�صائ ��د وم�ضامينه ��ا ال�شعري ��ة .فالق�صيدة
الق�ص�ي�رة ت�شبه"عود الثقاب"التي توح ��ي لل�سامع وك�أنه
يتحدث عن"ق�صي ��دة الوم�ضة"�أو"اللحظة التنويرية"من
دون �أن ي�سميه ��ا� .أم ��ا الق�صي ��دة الطويل ��ة ف�إنه ��ا مملة وال
ين�صح بكتابتها �إ ّال يف ح ��ال الكتابة عن رحلة عظيمة مثل
رحلة"كلكام�ش"الت ��ي كان يروم من خاللها احل�صول على
ع�شبة اخللود.
الأ�سئل ��ة الت ��ي تزدح ��م يف ذهن ال�شاعر ه ��ي كثرية مبكان
ق ��د تقرتب من حج ��م الأ�سئلة امل�ؤرقة الت ��ي تدور يف ذهن
املفكر والع� �المِ والفيل�سوف فالغرابة �أن يكتب �أديب كمال
ق�صيدة"�إذا"الت ��ي تت�أل ��ف م ��ن  27مقط ًع ��ا وه ��ي �أمنوذج
للق�صي ��دة الع�ضوي ��ة املت�شابكة التي ت�شب ��ه قطعة فنية من
ن�سي ��ج وحده ��ا مبنية عل ��ى ثنائي ��ة "النقط ��ة واحلرف".
ومب ��ا �أن املقاطع كث�ي�رة ج� �دًا ف�سنكتفي ببع� ��ض النماذج
الت ��ي ميح�ضها ال�شاع ��ر حُ بًا من نوع خا� ��ص مثل"ملحمة
كلكام�ش"و"ق�ص ��ة يو�سف"و"�سفين ��ة نوح"حي ��ث يق ��ول
يف الأوىل�":إذا كان ��ت النقطة هي الأ�سطورة  /فمن يكون
احل ��رف� / :أه ��و كلكام� ��ش � /أم �أنكي ��دو � /أم الأفعى التي
�سرقت عُ�شبة اخللود؟"(�ص� .)53أما يف"ق�صة يو�سف"
فنق ��ر�أ الن� ��ص الآتي ال ��ذي يقول في ��ه ال�شاع ��ر�":إذا كانت
النقطة هي زليخة  /فمن يكون احلرف� / :أهو يو�سف � /أم
قمي�ص يو�س ��ف � /أم الربهان الذي ر�آه يو�سف؟"(�ص)60
�أم ��ا املقط ��ع الثالث والأخ�ي�ر فيت�س ��اءل فيه ال�شاع ��ر�":إذا
كانت النقطة هي الت ّفاحة  /فمن يكون احلرف� / :أهو �آدم
� /أم ح ��وّ اء � /أم الذي و�سو�س لهم ��ا � /آناء الليل و�أطراف
النهار؟"(� ��ص� .)61أخرتن ��ا املقاط ��ع الثالث ��ة �أع�ل�اه لأن
بع�ضه ��ا يتعلق بالأ�سط ��ورة ،وبع�ضها الآخر يفيد من
الق�ص�ص القر�آنية من جهة ،وي�ضمِّن بع�ض العبارات
القر�آنية من جهة �أخرى.
عودًا على الوحدة الع�ضوي ��ة للق�صيدة وا�شرتاطاتها
الفني ��ة التي متنعها م ��ن التف ّكك والت�شت ��ت واالنهيار.
وبغية كتابة هذا النمط من الن�صو�ص املتوا�شجة البد
من بنية ق�ص�صية ،وت�صعيد درامي ،ومنوّ �شخ�صيات.
والب ��د م ��ن بداي ��ة وذروة ونهاي ��ة كم ��ا ه ��و احل ��ال يف
ق�صيدة"قطرات دم"و"خروج عل ��ى الن�ص"و"�إيالن يف
اجلنة"و"ح ��روف و�أبناء"ورمب ��ا تك ��ون ه ��ذه الأخرية
�أو�ض ��ح منوذج للوحدة الع�ضوية التي متتد على م�ساحة
الق�صي ��دة برمته ��ا .ويب ��دو �أن وج ��ود اال�شخا� ��ص الذين
يتمثل ��ون ب ��الأب الذي م ��ات وخ ّلف ولدي ��ن جميلن �أجنب
كل واح ��د منهم ��ا ثالث ��ة �أبناء كان ��وا ال�سب ��ب الرئي�س يف
تغطي ��ة م�ساح ��ة الن� ��ص ال�شعري ال ��ذي مي ��ور بالأحداث
املتالحقة الت ��ي انتظمت يف ج�سد الق�صي ��دة منذ مُفتتحها
حت ��ى منتهاه ��ا الأمر ال ��ذي �أف�ضى �إىل الوح ��دة الع�ضوية
الت ��ي جتم ��ع �أط ��راف الق�صي ��دة كن�سي ��ح �س ��ردي متتابع،
مت�صاع ��د ،ين�شد الو�صول �إىل النهاي ��ة املق�صودة من دون
احلاج ��ة �إىل امل ��رور باملم ��رات ال�ضيقة وامللتوي ��ة التي قد
ت�أخذن ��ا �إىل ق�ص� ��ص جانبية ُتثقل كاهل الن� ��ص ال�شعري،
وحت ّد من حركته ،وتطفئ وهجه ،وتقتل فيه قوّ ة املفاج�أة
والإدها�ش.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الحرف"ل��و" ودالالت��ه الموحي��ة ف��ي الن��ص
س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل
غالب ًا ما يربط الكاتب العشق
بالوطن ،وغالب ًا ما ُيجسد هذا
الحب بشخوص ،فالبعض
يربط النساء بالوطن ،وآخرون
ميزجونهم برجال ،فكثري ًا
ما يشبه وجعنا مع من نحب
وجع أوطاننا ،فأحيانا يكونون
هم املنفى بنفورهم منا،
وأخرى يحتوينا الحبيب كوطن،
وقد يكون هذا االحتواء قاتال
فنشعر بأننا ضحايا عشق
كام أننا ضحايا وطن .ويف
كتاب"الدروب الظليلة" ،الذي
صدر عن دار املدى لإلعالم
والثقافة والفنون للكاتب إيفان
بونني والذي ترجمه الكاتب
عبد الله حبه وكام عودنا
إيفان بونني يف بقية كتبه أنه
يناقش ويتعمق يف الخوض
بعامل املرأة ،ميولها ورغباتها
ورصاعاتها بكل املجاالت
والجوانب ويعطي الدور
يعدها
الثانوي للرجل ألنه ّ
عاملا كبريا يستحق الخوض
والتجربة.

أحمد فاضل

ل ��و مل يكت�ش ��ف كولومب� ��س
�أمريكا
لكن ��ت الآن �ألع ��ب (الغمي�ضة)
مع بناتي
وعن ��د الع�ص ��ر جنتم ��ع ح ��ول
�صينية ال�شاي املهيل والكعك
ول ��كان �أخ ��ي يت�سل ��ل بهم� ��س
�أ�صابعه
يطرق باب البي ��ت قائال - :هل

النساء والوطن

في رواية "الدروب الظليلة" إليفان بونين

أوراق
ايف ��ان بونني يعم ��د مثل الر�س ��ام والنح ��ات �إىل ر�سم
ونح ��ت اجلم ��ال املتج�س ��د يف امل ��ر�أة ،ب ��كل حُ �س ��ن
وان�سج ��ام م ��ن حي ��ث اال�ش ��كال واخلط ��وط وااللوان
الت ��ي وهبتها الطبيعة ل ُه ،فمث�ل�ا تنعدم الأحداث متاماُ
يف الأق�صو�صتني"كامرغ"و"مائة روبية"فهما مبثابة
�صورت�ي�ن المر�أتني بكل جمالهم ��ا الأ�صيل واملتوح�ش
– ب�صفتهما من ظواهر الطبيعة.
فف ��ي رواية"الدروب الظليلة"ت�ضطل ��ع الن�ساء بالدور
الرئي�س ��ي يف ه ��ذه الرواي ��ة� ،أما الرج ��ال فهم فقط يف
اخللفي ��ة الت ��ي ت�ت�راءى عليه ��ا ال�شخ�صي ��ات و�أفع ��ال
البطالت ،والتوج ��د �شخ�صيات رجالية بل ثمة م�شاعر
ومعان ��اة فقط ،حي ��ث اكت�سبت وحدة بالغ ��ة وامتناع ًا
يجري الرتكيز دائم� � ًا على �سعيه"ه ��و"– �إليها"هي"،

الشعري "لو لم يكتشف كولومبس أمريكا"

و�سعيه ال�شديد �إىل بلوغ �سر و�سحر"الطبيعة"الأنثوية
اجلذاب ��ة ،وي ��ورد بون�ي�ن �أق ��وال الكات ��ب الفرن�س ��ي
غو�ست ��اف فلوب�ي�ر ال ��ذي بو�سع ��ه �أن ين�سبه ��ا لنف�س ��ه
�أي�ض ًا":تب ��دو يل الن�ساء ك�سر غام�ض ،وكلما �أوغل يف
درا�ستهن يقل �إدراكي لهن".
ف ��كل وح ��دة م ��ن ال�شخ�صي ��ات الن�سائي ��ة الكثرية يف
كتاب"الدروب الظليلة"عبارة عن �شخ�صية حيوية ذات
خ�صال رو�سية غاية يف الأ�صالة .كما �أن الأحداث تدور
دوم� � ًا تقريب ًا يف رو�سيا القدمي ��ة ،و�إن دارت خارجها،
كما نرى ذل ��ك �أي�ض� � ًا يف ق�صتي"باري�س"و"ث�أر"مث ًال،
ف� ��إن الوط ��ن يبقى مع ذل ��ك يف قل ��وب الأبط ��ال .و�أكد
بونني"لق ��د حملن ��ا معن ��ا رو�سيا ،وفطرتن ��ا الرو�سية،
واينما حللنا ال منلك �سوى �أن ن�شعر بها".
لق ��د كان العمل يف ت�ألي ��ف كتاب"الدروب الظلية"الذي
ميك ��ن القول ب�أن الكات ��ب كان عا�شق ًا ل ��ه ،مبثابة �إنقاذ
ل ��ه ،واحلد م ��ن الأهوال املقرتفة يف الع ��امل (فيومياته
مليئ ��ة بو�صف �أهوال احل ��رب العاملية الثانية) .عالوة

عل ��ى ذلك ف�إن ابداع ��ه كان جت�سيد ًا ملقاومة الأديب لهذا
الكابو� ��س و�شاه ��د ًا عل ��ى �إرادته الإبداعي ��ة اخلا�ضعة
ل�سلطت ��ه وح ��ده ومعن ��ى خا�ضع ��ة جل ��ر�أة الكات ��ب،
وعموم� � ًا فق ��د حاف ��ظ بون�ي�ن عل ��ى �شجاعت ��ه واعتمد
على ذكري ��ات معا�صريه فما قدم ،وه ��ذا ما عود بونني
ق ��راءه عليه حي ��ث ذكر �أن يف �إحد مقاه ��ي ني�س"نادر ًا
ما كان يون�ي�ن ي�سافر لها"�أن ر ّد على �س� ��ؤال تافه لأحد
معارفه عن �صحته بالق ��ول على ر�ؤو�س امللأ وب�صوت
عال �أن ��ه ال ي�ستطيع العي�ش حن يزمع"هذان اخلادمان
ٍ
احلقريان"�أي هتلر ومو�سليني"حكم العامل.
�أي�ض� � ًا غالب� � ًا م ��ا جن ��د يف ه ��ذا الكتاب مالحظ ��ات عن
عم ��ل الكات ��ب يف ت�ألي ��ف هذا الكت ��اب ،وال ��ذي يجري
�أحيان ًا"بن�شوة"وا�ستمرار :فمثال يذكر جملة"�أوا�صل
الكتاب ��ة من ��ذ �شه ��ر دون توق ��ف ،و�أحيان� � ًا يف وق ��ت
مت�أخ ��ر م ��ن الليل وقبي ��ل الن ��وم"� ،إ�ضاف ��ة �إىل وجود
�إ�ش ��ارات �أخ ��رى ب�ش� ��أن كتاب ��ات ق�ص� ��ص �أخ ��رى ل ��ه
مثل"ناتايل"ذاك ��ر ًا"يف الأم�س ..بد�أت بكتابة ناتايل

�ستانكيفيت� ��ش ووا�صل ��ت كتاب ��ة الق�ص ��ة بع ��د الغداء
�أي�ض� � ًا وحت ��ى الواح ��دة لي ًال ،وكن ��ت يف الوق ��ت ذاته
�أ�ش ��رب الكوني ��اك ،ومل �أنل ق�سط ًا كافي� � ًا من النوم ومل
�أغادر البيت هذا اليوم"الآن يف نحو ال�ساعة اخلام�سة
تقريب ًا كنت �أكتب طوال هذا الوقت".
بون�ي�ن ه ��ذا الأدي ��ب الرو�س ��ي ال ��ذي ولد ع ��ام 1870
ون�شر ق�ص�صه الأوىل ب�ي�ن عامي "1900 – 1892يف
الد�سكرة – يف القرية – تفاح ��ات �أنطونوفكا"� ،سافر
�إىل باري� ��س وب ��د�أ بن�ش ��ر �أعماله"زاخ ��ار فوربي ��وف،
ك�أ� ��س احلياة ،الأ�شق ��اء ،قواعد احل ��ب ،االبن ،حترير
تول�ست ��وي ،ال ��دروب الظليلة"وح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة
نوب ��ل عن روايته"ال ��دروب ظليلة"عام  1933وتويف
ع ��ام  ،1953وكان يج�ت�رح يف �أواخ ��ر �أيام ��ه م�أثرت ��ه
وحي ��د ًا �أمام كتابه ال ��دروب الظلية فق ��د �أ�ضحى جزء ًا
ال يتج ��ز�أ م ��ن الأدب الرو�س ��ي العامل ��ي ،يل ��ون ب�شت ��ى
التالوين"ن�شي ��د �إن�شاد"القل ��ب الإن�ساين ما دام الب�شر
باقي على وجه االر�ض.

من �أحد هنا؟!
وهو املتيقن متاما ب�أننا يف انتظاره
ه ��ذه الأبي ��ات اخلم�س ��ة م ��ن ق�صي ��دة "لو مل
يكت�ش ��ف كولومب� ��س �أمريكا"والت ��ي حمل ��ت
كذل ��ك عن ��وان املجموع ��ة ال�شعري ��ة لل�شاعرة
العراقية املغرتبة فليح ��ة ح�سن ال�صادرة عن
دار ج ��ان للن�شر يف �أملانيا ع ��ام  2015بواقع
� 54صفحة من النوع املتو�سط والتي احتوت
على  29ق�صيدة نرثية حداثوية ،اكت�شفت �أنها
�صنعت ن�صو�صها ب ��ذكاء وبرعت يف حتويل
�آالمه ��ا ال�شخ�صي ��ة �إىل خف ��ة حرك ��ة بالغي ��ة
ج ��اءت عرب جتربة �شعرية طويلة حاولت من
خ�ل�ال جملها البليغة و�صوره ��ا �أن ت�صل �إىل
ذروة الفزع الإن�ساين امل�ستحكم يف النفو�س،
ول ��و متعنا قليال يف تلك احلركة لتعرفنا على
حرف"لو"ال ��دال عل ��ى العر� ��ض والو�ص ��ل
والتمن ��ي كون ��ه الأ�سا� ��س ال ��ذي قام ��ت عليه
�أك�ث�ر ق�صائد املجموع ��ة لت�صل بن ��ا ال�شاعرة
من خالله �إىل �أنن ��ا نبقى نحلم ونتمنى علهما
يحققان بع�ض الذي يجول يف نفو�سنا.
للكاتب والناقد الأكادميي الأمريكي املعروف
لورن� ��س دبلي ��و مازينو تعريف جمي ��ل للنقد
بع ��د �إجابته ل�س� ��ؤال عنه":ما ه ��و الهدف من
النقد"؟ قال":من �ضم ��ن املعاين التي يحملها
هن ��اك معن ��ى �آخ ��ر ل ��ه ه ��و درا�س ��ة وتقيي ��م
وتف�س�ي�ر الأدب ،والأعمال الفني ��ة ،والأفالم،
واالجتاه ��ات االجتماعية  ،واله ��دف من هذا
الن ��وع من النقد ه ��و فهم املع ��اين املمكنة من
الظواه ��ر الثقافي ��ة ،وال�سياق ��ات املتبل ��ورة
خالل ��ه وغالبا ما يت ��م �إجراء حماول ��ة لتقييم
مدى �إنتاجه الثقايف واملتعلق ببقية النتاجات
الثقافي ��ة الأخرى وما هي مكانتها �ضمن نوع
مع�ي�ن منه ��ا� ،أو تقليد ثقايف مع�ي�ن"( ،)2كان
الغر� ��ض من �س ��وق حدي ��ث مازين ��و هنا هو
اله ��دف من فهم املع ��اين املمكنة الت ��ي رافقت
ظاهرة ا�ستخدام اللغة ال�شعرية التي يحاول
ال�شاعر من خاللها التفرد والتميز مع احلفاظ
على بقي ��ة بناء الق�صي ��دة �ش ��كال وم�ضمونا،
ولأنن ��ا �أمام هذه الظاهرة ال�شعرية التي نكاد
نتلم�سه ��ا والت ��ي جت�س ��دت به ��ذه املجموع ��ة
لل�شاعرة فليحة ح�سن املولودة نهاية �ستينات
الق ��رن املا�ض ��ي يف النج ��ف الأ�ش ��رف والتي
نهلت تنوع ��ا �أدبيا من خ�ل�ال قراءتها لأمهات
الكت ��ب منذ دخوله ��ا املدر�سة حتى متكنت من

منحنا دواوين �شعرية عديدة هي:
"لأنني فتاة""،زيارة ملتحف الظل""،خم�سة
عناوي ��ن ل�صديق ��ي البحر""،ول ��و بع ��د
حني""،ق�صائ ��د �أم ��ي""،ال تق ��ل �أن ��ا ق ��ل
�أن ��ا"� ،" part of me"،إ�ضاف ��ة �إىل كت ��اب
يف النق ��د الأدبي وجمموع ��ة ق�ص�صية وعددا
من الروايات ف�إن ال�شاعرة قد وفرت من خالل
ا�ستخدامه ��ا لتلك اللغ ��ة �سرتاتيجية وا�ضحة
لتن�شي ��ط ق�صائدها با�ستخدامها احلرف (لو)
الذي بقي �شكل ��ه حمافظا على داللته وبرموز
خمتلفة كما �سنتعرف على ذلك من خالل �أوىل
ق�صائ ��د املجموعة ال�شعرية"ل ��و مل �أحبك هل
كنت �س�أجنو؟":
بعي ��دا ع ��ن ك ��وين �س�أم ��وت مث ��ل بقي ��ة �أهل
الأر�ض
وي�صري اجل�سد �سمادا لل�شجرة
يعّلق بع�ض منه يف عجالت ال�سيارات
يطمع بع�ض الطري ببع�ض اللحم
علي
فيجهز باملنقار ّ
�إىل �أن تقول:
بعيدا عن كل الأفكار الالبد �ستنمو
يف كل دروب الر�أ�س
لو مل �أجدك
هل كنت �س�أجنو؟!
�أنظ ��ر حرف (لو) هن ��ا يف هذا الن�ص كيف مت
ا�ستخدامه ،وانظر له يف ن�صها الآخر"لو يف
�إمكانك �أن حتيا بعيدا عني!":
افع ْل
ل ��و يف �إمكان ��ك �أن تع�ص ��ر م ��ن غي ��م ال ��روح
و�ضوء
وحتيل رماد اليوم التالف باقات �أمل
افع ْل
ول ��و ا�سطعت ب� ��أن تب�ص ��ر يف امل ��ر�آة �شظايا
غربك
افعلها،
نعم
افعلها
واحيا من غري وجودي
لو �أمكنك �أن حتيا بعيدا عني
�إنه التن�شيط اللغوي اجلمايل الذي حتدث عنه
ال�شاع ��ر والر�سام الإنكلي ��زي دانتي غابرييل
رو�سيت ��ي ( )1882 – 1828ال ��ذي �أث ��رت
�آرا�ؤه يف الرمزي�ي�ن الأوربي�ي�ن وكان املمه ��د
الرئي�سي لظهور احلركة اجلمالية يف ال�شعر،
وال�شاع ��رة حينما ا�ستخدمت"لو"�أعطت لهذا
احل ��رف �أ�ش ��كاال ورم ��وزا خمتلف ��ة زادت من
جمالي ��ة الن� ��ص ال�شع ��ري م ��ع كل م ��ا يحويه
من �أمل املعاتب ��ة والوجدان ،وهذه هي �إحدى
اال�ستخدام ��ات ال�سرتاتيجي ��ة اجلميل ��ة التي
انتهجته ��ا ال�شاعرة بتطوي ��ع حروفها كما يف
ق�صيدة"ابرئني الذمة"التي تقول فيها:
ف�أنا حني يجن ال�شوق
وت�صمت كل الأ�شياء �سوى قلبي
�أت�سلل خوفا من �أن تب�صرين عيني
�صوب ثياب
نحّ اها غ�ضب عنك
و�أزيح غبار اللوعة عنك
�أت�شمّمها
ّ
عل نداك
�أو نقطة عطر
د�ست ما بني �ضلوع قمي�صك

ت�سكت عني �آالمي
وتعيد توازن روحي �إ ّ
يل
فابرئني الذمة
�إذ دوما ما �أفعل هذا:
لدى قراءتن ��ا لهذه الق�صي ��دة ال ميكننا �إال �أن
نالح ��ظ ذلك الو�صف البالغ ��ي اجلميل لثيمة
امل ��ر�أة املحبة والعا�شقة الت ��ي تكررت لوعتها
�آالف امل ��رات يف ال�شع ��ر� ،إال �أنه ��ا تختلف يف
ا�ستخداماته ��ا م ��ن �شاع ��ر ل�شاعر ويب ��دو �أن
�شاعرتنا ا�ستطاعت مغايرة تلك اال�ستخدامات
بانحن ��اءات �أبياته ��ا ب�ي�ن الرغب ��ة واللوع ��ة
وب�صورة غنائية �أك�سبت الن�ص �إيقاعا جميال
بدا وك�أنه م�شهد �سينمائي �شديد الرومان�سية
م�ش ��وب بالقلق الذي �إذا نظرن ��ا �إىل �سطوره
وجدنا يف كل منه ذلك اال�شتغال اللغوي الذي
يعيدنا ملا بد�أت ��ه يف �أول ق�صائدها وكذلك يف
�أخرياتها كما يف�":أنا ......دائما":
ول ��و �أنن ��ي ما ول ��دت ببيت يع ��وزه بيت لكي
يكتمل
لكنت �أنا الآن
و........
و..........
و.............
ولكنه
لي�س �سوى ال�شعر لدى ال�شاعر
لو ،ع ��اد هنا هذا احلرف يحمل �إيقاعا �سريعا
يخت ��زل يف معناه جُ مال عدي ��دة يف �إطار هذه
الوم�ض ��ة الت ��ي حافظت �شاعرتن ��ا من خاللها
على بناء اجلملة ال�شعرية بكل ما حتويها من
تقلبات ومنعطفات كال ��والدة ،البيت ،العوز،
االكتمال ،وال�شع ��ر وال�شاعر لتكون يف نهاية
�سطرها الأخ�ي�ر جملة متدفقة املعاين احت�شد
الن� ��ص من خاللها ب ��كل املف ��ردات الدالة على
التمني والإقرار بالذات العاطفية والإن�سانية
واملكاني ��ة الداخل ��ة يف م�شاعرها م ��ن �سعادة
وتعا�س ��ة �صع ��ودا �إىل بقي ��ة ن�صو� ��ص
جمموعتها"من جدي ��د ا�ست�أنف حياتي"�"،أنا
وحبيب ��ي بع� ��ض حيوانات""،حرية"الت ��ي
نتوقف قليال لقراءتها:

�أفكر فيك وحذائي كثريا
�إذ كيف �س�ألقاك
بكعب مك�سور
كحظي العاثر
ويب ��دو �أن ه ��ذه الوم�ض ��ة ال�شعري ��ة ت ��كاد
تب ��د�أ م ��ن منت�صفها ،فق ��د �أثارت فين ��ا الرغبة
ب�س�ؤالها�":إذ كي ��ف �س�ألقاك"حتى و�صلت حد
�إقناعن ��ا بجوابها":بكع ��ب مك�سور"و"ح ��ظ
عاث ��ر" ،وه ��و هن ��ا عملي ��ة تكني ��ك �أك�ث�ر مما
ه ��و ب�صورت ��ه ال�شعري ��ة على �سبي ��ل قناعتنا
لها ،ه ��ذا اال�شتغ ��ال انتقلت ب ��ه ال�شاعرة �إىل
ق�صيدة"احرتاقات"الت ��ي حتتاج منا وحدها
وقف ��ة طويل ��ة كونه ��ا ق�صي ��دة متم ��ردة عل ��ى
القوالب ال�شعرية التي عرفناها وهي:
 – 1الإن�س ��ان فيه ��ا ه ��و جوه ��ر التجرب ��ة
مبعاناته وحياته اليومية وق�ضاياه النف�سية
واالجتماعية وال�سيا�سية.
 – 2اجلنوح �إىل الأ�سطورة والرمز والرتاث
ال�شعبي والإ�شارات التاريخية.
 – 3ت�أث ��ره بالرواف ��د الديني ��ة وال�صوفي ��ة
والوثنية والرومان�سية.
 – 4تعري ��ة الزي ��ف االجتماعي والثورة على
التخلف.
 – 5الوح ��دة الع�ضوي ��ة مكتمل ��ة ،فالق�صيدة
بناء �شع ��وري متكامل يبد�أ م ��ن نقطة بعينها
ثم ياخذ بالنمو الع�ضوي حتى يكتمل.
 -6ق ��د ي�سري عل ��ى وترية واح ��دة يف الوزن
والقافي ��ة� ،أو على نظ ��ام املقطوع ��ات و�شعر
التفعيل ��ة� ،أو ق ��د ال ي�س�ي�ر عل ��ى من ��ط حمدد
ينق�سم ذلك �إىل ق�سمني:
� – 1شع ��ر وا�ض ��ح :يتح ��دث في ��ه ال�شاع ��ر
بب�ساط ��ة وعفوي ��ة ولغ ��ة تق�ت�رب م ��ن لغ ��ة
التخاطب اليومي.
� – 2شع ��ر �سريايل"غ�ي�ر وا�ض ��ح" :ويتمي ��ز
بالغمو� ��ض والإغ ��راق بالإيه ��ام والرم ��ز
والأ�سط ��ورة وي�ستع�ص ��ي الكث�ي�ر من ��ه على
التحلي ��ل والتق ��ومي والنق ��د مبقايي�سن ��ا
امل�ألوفة)3( .
وكذلك"حينم ��ا ال حت�ض ��ر ق�صيدتي"و"لنق ��ل

�إنه ��ا �شجرة"و"التما�س"وق�صيدتها"زجن ��ي
ة"الت ��ي �أثارت م ��ا �أث ��ارت� ،أرى فيها ملخ�صا
حلياتها كما قالت يف توطئتها:
قب ��ل �أن ت�شري �أ�صابع املنون �صوب �أبي ،جاء
�إ َّ
يل ذات حنني ليهم�س يل:
« �أي بنيت ��ي احتفظي به ��ذا ،فهو العالمة على
�أ�صل ��ك ،ودون ��ه �ستبقني مقيمة م ��ع غري بني
جلدك!»
و�أخذت ��ه لأرى حجر ًا ما هو بحجر و�إ�شارات
مل افه ��م كنهها وخطوط ��ا دقيق ��ة ال ادري �إىل
�أين ت�صل �أو تو�صلني،
ق ��ال« :هو من جد ج ��دي توارث ��ه ويعود �إىل
ملك احلب�شة الذي ابنه بالل – و�أكد احلب�شي
م� ��ؤذن الر�س ��ول – «�أخذت ��ه ،وبحقيبت ��ي
�ص ��رتُ احمله وكان �صغ ً
ريا ،غ�ي�ر �إن َمنْ كان
يقا�سمن ��ي حياتي حت ��ت م�سم ��ى زوج ،رماه
–كما اخربين – يف بالوعة البيت ظن ًا منه
انه م�ضروب عليه �سحر!
ومن ذاك اليوم و�أنا �أعي�ش غربات مرتاكمة
فكتب ��ت ه ��ذه الق�صيدة ك�شف� � ًا ل�سر ل ��وين �أنا
املولودة يف (بانيقيا) روح ًا وحزن ًا و�شعر ًا!
و"احتفل ��وا ب�شدة معي"و "قب ��ل �أن ت�ست�شهد
مي�سون"و"ل ��و كن ��تُ �شاعرة"الت ��ي تعيدن ��ا
�إىل م ��ا بد�أن ��ا احلديث عن ال ��دالالت املوحية
ال�ستخ ��دام ه ��ذا احل ��رف يف ه ��ذه املجموعة
ال�شعرية نقر�أ منها:
لت�سللت �إليك من ثغرات (النت)
لففتك بق�صيدة نرث ال تعرف فن الإيجاز
و�أمنتك حتت غطاء �سريري
بهدوء!
ف�إذا ما راودين احلب
وا�شتعلت
م�سامات الروح حنينا
مددت �أ�صابع كفي نحوك
و�صرت �أداعب كلمات الن�ص
حرفا ،حرفا
و"حت ��ت م�سم ��ى وردة زائ ��دة" و"�ش ��ذرات"
و"ق�صي ��دة ذكورية"و"تو�س ��ل" و"ال جدوى
من الثورة ق ��رب �ضجيج املقاب ��ر� :إىل الأكرب
من ��ي طبعا ول ��دي احم ��د يف عيد مي�ل�ادي"،
و"جندي"و"ب ��ل حمامت ��ان" ،و�أخ�ي�را �آخ ��ر
ق�صائ ��د املجموع ��ة الت ��ي ابتد�أنا فيه ��ا الكالم
وكان ��ت مدخ�ل�ا لقراءتن ��ا
هذه"ل ��و مل يكت�شف كولومب�س
�أمريكا".
فليح ��ة ح�سن اخت ��ارت غربتها
مبح� ��ض �إرادتها لي� ��س هروبا
فقط م ��ن ما�ض م�ؤمل ،بل لتعيد
فهر�س ��ة حياته ��ا وف ��ق �إرادة
حديدية �صلبة من �أجل �أن تفتح
لها �ألف نافذة جديدة للحياة.

هوام�ش /
( )1خمت ��ار ال�صح ��اح للرازي /
املكتبة الع�صرية للطباعة والن�شر
بريوت.
( )2ال�شعر الفيكتوري  /لورن�س
دبليو مازينو .1995
( )3ويكيبيدي ��ا �إبراهي ��م عابدين
– �أبو العينني حممد �أبو العينني
– حممد علي ح�سني  /القاهرة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ُيع� � َر ُف املُخرج ال�سينمائ ��ي الأملاين �إرن�س ��ت لوبيت�ش
 ،1947 – 1892يف دوائ ��ر درا�سات الأفالم ،باعتباره
واح ��د ًا من كبار املخرج�ي�ن يف ال�سينم ��ا العاملية .فهو
واح� � ٌد م ��ن الق�صا�ص�ي�ن البارزي ��ن ،ب ��ل «املُع ِّلم"�شديد
ق�سم فرتة
الرباع ��ة يف كل جانب تقن ��ي �سينمائ ��ي .و ُت َّ
�صناعت ��ه للأفالم ال�صامتة بني �أربع فرتات :الأوىل من
� 1913إىل ..1917
وهي الفرتة الت ��ي كان ي�صنع فيها الكوميديات ومي ِّثل
فيها .الفرتة الثاني ��ة تبد�أ من � 1918إىل �أوَّ ل ف�صل من
عام  ،1921عندما حتوَّ ل �إىل �إخراج عرو�ض مبيزانية
�أعل ��ى ،متنق�ل ً�ا ب�ي�ن كوميدي ��ات متط ��ورة ودرامي ��ات
احلق ��ب التاريخي ��ة .ث� � َّم ج ��اءت الف�ت�رة الثالث ��ة وهي
مرحل ��ة انتقالية ق�صرية خالل عام ��ي  1921و،1922
�صن ��ع فيها فيلم�ي�ن ل�شرك ��ة �إنتاج �أمريكي ��ة يف برلني.
وبدا علي ��ه ت�أثريات �أف�ل�ام هوليوود .وج ��اءت الفرتة

الرابع ��ة م ��ن � 1923إىل  1927وه ��ي الت ��ي �صنع فيها
�أفالمه ال�صامتة الأمريكية.
وكان لوبيت� ��ش ق ��د و�صل �إىل �أم�ي�ركا يف نهاية 1922
م�صادف ��ة ،وه ��ي ال�سنة الت ��ي �صنع فيه ��ا غريفيث �آخر
فيل ��م ناجح ومه ��م (يتامى العا�صف ��ة) ..والذي ح�ضره
لوبيت� ��ش ثم ب ��د�أ يخط ��ف بري ��ق ال�شه ��رة النقدية من
غريفي ��ث فيلق ��ب بـ«غريفيث الأوروب ��ي» ،و�صار ي�أخذ
مكانه.
ب ��ل �أ�صب ��ح املُخ ��رج الوحي ��د ال ��ذي يظه ��ر يف كل �أوَّ ل
خم�س ��ة �أفالم يف قائمة «دايلي فيلم»،»film daily«:
م ��ن بني �أف�ضل ع�شرة خمرج�ي�ن .وكان �أجره �أعلى من
�أجر �أي خمرج يف هوليوود يف �أوا�سط الع�شرينات.
يف اجلوان ��ب الفني ��ة ل�صناع ��ة الفيل ��م مت َّي ��ز لوبيت�ش
با�ستعمال ��ه الإ�ض ��اءة� ،إذ �إ َّن ��ه ب�ي�ن ق َّل ��ة م ��ن املخرجني
الأمل ��ان الذي ��ن تناول ��وا �أ�سل ��وب الإ�ض ��اءة الأمريك ��ي
بال�سرع ��ة الت ��ي فعله ��ا لوبيت� ��ش .ويب ��دو �أنَّ �أفالم ��ه
االنتقالي ��ة بقيت كنماذج لتتبع .فف ��ي الوقت الذي كان
يج ��ري فيه التحدي ��ث التقني لأملانيا ب�ش ��كل جيد ،كان
لوبيت� ��ش ق ��د � َّأ�س�س م�سبق� � ًا يف �أم�ي�ركا عامله اخلا�ص،
ون ��ادر ًا م ��ا احت ��وت �أفالم ��ه امل�صنوع ��ة هن ��اك �إ�ضاءة
من�شورة ..معممة.
بد ًال من ذلك� ،إ�ضاءة منتخبة تعمل للتمييز بني املناطق
يف املواقع ،بجعل اخللفيات مرئية غري بارزة ،وبجذب
املمثلني قدم ًا يف العمق �أمام املواقع ،وبخلق تركيبات
م�ؤث ��رة  -باخت�صار ،للإ�سهام ب�شكل متكلف ،لكنه بارع
يف �إخبار الق�صة ب�أ�سلوب كال�سيكي.
وع ��ن مواقع ��ه الت ��ي يج ��ري فيه ��ا ت�صوي ��ر �أفالم ��ه
وامل�ص َّممة ب�شكل �أويل م ��ن قبل كورت ريخرت وب�شكل
�أق ��ل من قبل �إرن�ست �سترين ،فهي غالب ًا �أكرث مهارة يف
التنفيذ من العادة ،ومعاجلاتها الب�صرية تفرت�ض دور ًا
مهم� � ًا ا�ستثنائي� � ًا يف خلق احلركة ب�ش ��كل خا�ص ،لأنها

جميلة وذكية كث ً
ريا يف �صوابيتها.
ه ��ي غالب ًا ت�أخذ العني بعيد ًا ع ��ن املمثلني .كما �أنَّ �أفالم
لوبيت�ش التاريخي ��ة ت�ستعمل مواقع بطريقة �أكرث �ألفة
م ��ن املالحم الإيطالي ��ة ملا بعد احل ��رب العاملية الأوىل،
و�أف�ل�ام هوليوود م ��ن منت�صف الع�شري ��ة الأوىل ،كذا
هي جاذب ��ة لالنتباه ب�سبب حجمها املعقول وخطوطها


 







 

 





  
    

املتقنة.
وكان �أوَّ ل �أف�ل�ام لوبيت� ��ش يف �أم�ي�ركا «روزيتا» ،وهو
فيل ��م تاريخ ��ي �شابه العم ��ل الأملاين بطريقة م ��ا .لكنه
بعد انتقاله �إىل وارنر برو�س ،هجر فج�أة مواقعه على
الأ�سل ��وب الأملاين ل�صال ��ح االنفتاح الت ��ام على طريقة
هوليوود .وهذه مل تكن م�س�ألة �سهلة وهو يغيرِّ طريقة
�إخراج ��ه م ��ن الفيلم ال�ضخ ��م التاريخ ��ي �إىل الهزليات
املعا�صرة.
ي�صف �صحايف طريقة عم ��ل لوبيت�ش يف جملة «فوتو
بالي»"photoplay«:ع ��ام  1922قائ�ل ً�ا« :قب ��ل �أن
ي�شغل لوبيت�ش الكامريا ت�شعر ب�أنه َّ
خطط لكل تف�صيل
يف الق�ص ��ة ،وج ��رى �إكم ��ال كل �أبحاث العم ��ل من قبل
املُخرج الفني.
ر�أي ��ت الن� ��ص ال�ضخ ��م ي�ضطج ��ع هادئ ًا عل ��ى الطاولة
بعي ��د ًا قلي ًال عن املوقع ،ومل يق�ت�رب منه لوبيت�ش �أبد ًا،
كان مث ��ل جث ��ة .لك ��ن كل تف�صي ��ل م ��ن ذل ��ك الن�ص كان
مراقب� � ًا بدقة ك�آخر الأمنيات ما قبل املوت .فلوبيت�ش ال
يرجتل كما يفعل العديد من املخرجني مثل �شابلن».
وي�ضي ��ف« :لوبيت� ��ش يكت ��ب الق�ص ��ة يف ن�سخ ��ة يف
ذهن ��ه وكل جمل ��ة في ��ه م ��ن ال�صع ��ب حموه ��ا .وتع ��د
امل�ؤلف ��ة كري�ست�ي�ن تومب�س ��ون فيل ��م «مروح ��ة الليدي
ونديرمر"�أعظ ��م �أفالم لوبيت� ��ش ال�صامتة .وكان تبنى
الروت�ي�ن الأمريك ��ي ووا�صل الكفاح بالعم ��ل بالطريقة
الأملانية ما �أمكنه ذلك.
فبدا بخ�ل�اف �أغلب املخرج�ي�ن املهاجري ��ن ب�أنه يوازن
توازن� � ًا جي ��د ًا ب�ي�ن املق ��درات الت ��ي جلبها مع ��ه ،وبني
الواق ��ع ال�سينمائ ��ي الهولي ��وودي .وه ��ذا ُ�سم ��ح ل ��ه
اال�ستم ��رار بالطرائق التي اعتاد ا�ستعمالها يف �أملانيا.
ولذل ��ك ،عك�س ��ت خمطط ��ات القط ��ع يف كل م ��ن �أفالمه
يف �أملاني ��ا و�أمريكا مبا�ش ��رة معرفته املتغ�ِّي�ةررِّ ة ملعايري
التحرير لكلتا القوميتني.
ما يعني �أن لوبيت�ش ا�ستوعب ب�سرعة معايري هوليوود
يف الإ�ضاءة وت�صميم املوقع .كما �أنه كان �أكرث طموح ًا
م ��ن �أغل ��ب املخرج�ي�ن الأمل ��ان يف خلقه مل�شاه ��د معقدة
عرب التحرير .وهذه رمب ��ا حتتوي قطع ًا غري مالئم �أو
ملتب� ��س ،لكنها تظه ��ر الإدراك التقني ال ��ذي �سرعان ما
�سي�سمح للوبيت�ش �أن يتبنى تقنيات هوليوود ب�سرعة
ملحوظة.
ر�أى لوبيت� ��ش �أن ي ��روي ق�ص�صه ع�ب�ر و�سائل ب�صرية
�أينم ��ا كان ذل ��ك ممكن� � ًا ،وكان عبرَّ عن رغبت ��ه يف عدة
َ
وبحث وت�ساء َل
منا�سب ��ات بتقليل ا�ستعمال العناوين،
كي ��ف ميكن للأف�ل�ام �أن تكون ت�سلي ��ة �أو فن ًا ،باالعتماد
عل ��ى املعاجلة� .إذ ميك ��ن للأفالم �أن تك ��ون مثل ال�شعر
�إذا كانت ن�صو�صه ��ا مكتوبة بعناية .ويقول لوبيت�ش:
الفيل ��م ال�شعري ،كم ��ا �أت�صوره ،يج ��ب �أن يكون م�ؤ َّلف ًا
يف �ص ��ور ،ما يعني �أنَّ املعاجلة يج ��ب �أن تكون من َّفذة
بطريقة تقدِّم فيه ��ا كل �صورة بنا ًء دراماتيكي ًا من دون
ال�شرح بو�ساطة بطاقات العنونة.

عن البيان االماراتية



قصاص السينما..
ّ
لوبيتش يصل
هوليوود



سيرة حياة مخرج مبدع





م����ن اص��������دارات

يتك��ون الفكر والحب من مواد مختلفة ،فالفكر يربط البرش بالعقد ،والحب
يذي��ب جميع العقد ،ان الفك��ر حذر عىل الدوام ويقول لن��ا ناصح ًا :إحذر
الكثري من النش��وة ،بينام يقول الحب :ال تكرتث! أقدم عىل هذه املجازفة،
ويف حني أن الفكر ال ميكن أن يتالىش بس��هولة ،فإن الحب يتهدم بسهولة
ويصب��ح ركام�� ًا من تلقاء نفس��ه ،ولكن يج��ب أن نتيقن أن الكن��وز تتوارى
ب�ين الركام واألنقاض ،والقلوب الكس�يرة تخبئ الكثري م��ن الكنوز ،بهذهِ
املفاهيم العش��قية واالمتزاجي��ة حتى االنصهار يجيء لن��ا الفكر الصويف
بقواعده املبنية عىل اس��اس الحب واملعرفةُ ،متغاضي ًا عن من وكيف ومتى
وأين ،فقط أن تُس��لم هذه الروح لعشق خالقها ،فتتحول هذه العالقة بني
العبد واملعبود إىل حالة عشقية خالصة.

زينب المشاط

حد االمتزاج ..بي��ن الصوفي العارف
العش��ق ّ
وهللا المعروف في "سالطين المتصوفة"
وللمت�صوفة �سالطني ع�شقها ،و�شيوخ
م�ع��رف�ت�ه��ا ،ال��ذي��ن �أر���س��وا ق��واع��د الفكر
ال�صويف ،والذين يتوجب درا�ستهم من
�أجل معرفة هذا النهج ،وهذا ما �سيُقدم ُه
كتاب"�سالطني امل�ت���ص��وف��ة يف الع�شق
واملعرفة"للكاتبة نظلة �أح�م��د جلبوري
والذي �صدر عن دار املدى للإعالم والثقافة
والفنون بطبعته الأوىل عام .2016
وتذكر الكاتبة �أنها قررت تقدمي هذا الكتاب
مل��ا حظي ب��ه الفكر ال���ص��ويف بـ"�أعالمه
و�شخ�صياته ومفاهيمه وم�صطلحاته ،
و�أف�ك��اره وجتاربه الروحية"من �إهتمام
يف جم��ال ال�ب�ح��ث االك��ادمي��ي وم��ا ي��زال
يحظى بذات الإهتمام من خالل درا�سات
ج��ادة ومهمة مت تناولها ت��ارة بالتدقيق
و�أخرى بالنقد و�أحيان ًا باملقارنة واملقاربة
واملفارقة ،ف�أخذ الباحثون يتبحرون يف
�سطوره ون�صو�صه وي�ط��وون �صفحاته
يف ق � ��راءات متخ�ص�صة ح�ي��ث ت��رك��زت
درا�ساتهم وبحوثهم على �أبعاد تاريخية
واخ�لاق �ي��ة وث�ق��اف�ي��ة وت��رب��وي��ة و�أدب �ي��ة
ومقارنة.
وه�ن��ا ح��اول��ت ال�ك��ات�ب��ة ت�ق��دمي ق��راءات�ه��ا
ل �ع��دد م��ن �أع �ل��ام ال �ف �ك��ر ال �� �ص��ويف ممن
يتفق الباحثون ال�ع��رب وامل�ست�شرقون
على و�صفهم بال�سالطني بعدما منحهم
�شيوخهم ه��ذا اللقب ،و�أج�م��ع مريدوهم
عليه فو�صل كل منهم �إىل مرتبة ال�سلطان
�إما يف الع�شق"احلب"و�إما يف املعرفة.
ك�م��ا ��س�ي�ق��دم ل�ن��ا ه ��ذا ال �ك �ت��اب م�ق��ارن��ات
وت��و� �ض �ي �ح��ات ب�ي�ن ��س�ل�ط��ان ال�ع��ا��ش�ق�ين
و�سلطان ال �ع��ارف�ين� ،إ��ض��اف��ة �إىل تقدمي
تو�صيفات �أخ ��رى ل�شخ�صيات �صوفية
ه��ي الأخ ��رى كانت وم��ا زال��ت م��ن �أع�لام
امل �ت �� �ص��وف��ة مم ��ن ل �ق �ب��وا م ��ن ��ش�ي��وخ�ه��م
ومريديهم ب�ألقاب �أخ��رى ت�صل بالع�شق

وامل�ع��رف��ة ك�ألقاب"قطب العارفني"الذي
�أطلق على عمرو بن لهب الكويف امللقب
بـ"البهلول" ،و"تاج العارفني"الذي �أطلق
على اجلنيد البغدادي �شيخ مدر�سة بغداد
ال�صوفية ،و"ر�أ�س العارفني"الذي �أطلق
على م�ؤ�س الطريقة ال�صوفية الكاكائية
وجمددها"�سان �إ�سحاق"�أو �سلطان
�إ�سحاق الربزجني .
لذا و�ضعت الكاتبة هذا الكتاب بني �أيدي
ال� � ُق ��راء �إىل ج��ان��ب ال �ب��اح �ث�ين املعنيني
وامل �ه �ت �م�ين ب��ال �ف �ك��ر ال�����ص��ويف يف
اال� � �س �ل�ام ،ف �ه��و ي� ��رى �أن �أع �ل�ام
املت�صوفة ما زالوا �أ�صحاب موقع
وم��وق��ف يف ال �ب �ح��ث ال���ص��ويف
حتى يومنا هذا ،وما زال البحث
املعريف عنهم يف منظومة الفكر
ال�صويف الن�سقية يف اال�سالم ،يُع ّد
ب�ح�ث� ًا م�ف�ت��وح� ًا ب�ين ال�ن����ص ال�صويف
ال�تراث��ي وال �ق��راءة املعا�صرة ل��ه ،ف�أثرت
وما زالت يف ح�ضورها يف ت�شكيل الوعي
ال�صويف يف اال�سالم امل�شدود �إىل املوروث
الن�صي من جانب و�إىل القراءة املعا�صرة
لهذا املوروث من جانب �آخر.
وعلى الرغم من االختالف الوا�ضح
ل���دى امل �ت �� �ص��وف��ة �أن �ف �� �س �ه��م يف
التعبري ع��ن ذوات �ه��م وفكرهم
الخ� � � �ت� �ل ��اف م� ��� �ش���ارب� �ه���م
و��� �ش�� �ع� ��وره� ��م وط � ��رائ � ��ق
ت �ع��اي �� �ش �ه��م م���ع جت��ارب��ه��م،
�إال �أن ه��ذا مل مي�ن��ع م��ن ج��ود
ت�ق��ارب وتفاهم ب�ين املت�صوفة،
م��اي��ك�����ش��ف ع� ��ن ت� �ل ��ك اجل� ��وان� ��ب
الروحية والفكرية وال�سلوكية لهم،
فكان لقب"ال�سلطان"ميزة لهم على
م� � ّر ال ��ده ��ور وال �ع �� �ص��ور والأزم� �ن ��ة
والأمكنة.

كما يعر�ض الف�صل االول من الكتاب النظرة
ال�صوفية املعرفية على �أنها نظرة مبا�شرة
ملعرفة الله ،وهي تقوم على �أن الطرفني
بينهما �صلة معرفة مبا�شرة �أي"ال�صويف
�سبحانه"املعروف"،
العارف"والله
فيبقى ال�صويف ال�ف��رد املتوحد بنف�سه
الإلهي ،وال�صويف
وح � � � �ب� � � ��ه
ه��و املجتمع
مي� �ث ��ل
ح�ي�ن�م��ا
ع���ص��ر ًا

وع�صر ما ،ووفق ًا
زمان ما
�آخر داللة على ٍ
ٍ
ملا حققه �سالطني املت�صوفة فاحلب كان
ال �� �س �ب��ب الأول لإط� �ل��اق لقب
ال�سلطان على هذا ال�صويف
�أو ذاك.

والوقوف على مفاهيم"ال�سلطان"و"ال
حب" و" الع�شق" و" املعرفة" بو�صفها
مرتكزات ا�سا�سية يف التجارب ال�صوفية
ل�سالطني املت�صوفة ومديات ح�ضورها
يف ال �ف �ك��ر ال�����ص��ويف يف اال���س�ل�ام
وجتارب �أعالمه.
وقدمت امل�ؤلفة يف كتابها درا�سات
� �ش �ب��ه ك��ام �ل��ة ع���ن ��ش�خ���ص�ي��ات
ال �� �س�لاط�ين ُم �ت �ط��رق � ًا ب �ه��ا �إىل
حيواتهم ،ومعارفهم ،ومريديهم،
وكيفية ن�ش�أتهم على ه��ذا الفكر،
ومن �أمثال ال�سالطني الذين تطرقت
ل �ه��م ال �ك��ات �ب��ة�� ،س�ل�ط��ان ال �ع��ارف�ين
اب ��و ي��زي��د ال�ب���س�ط��ام��ي وه ��و اح��د
�سالطني ملت�صوفة يف بالد خرا�سان،
وع�م��ر ب��ن ال�ف��ار���ض امللقب ب�سلطان
ال �ع��ا� �ش �ق�ين وه� ��و م �� �ص��ري اال�� �ص ��ول،
وحميي الدين بن عربي امللقب بال�شيخ
الأكرب وهو من جنوب �شرقي االندل�س،
ذاك��ر ًة �أن الله اخت�ص رج��ا ًال من عباده
بعنايته فجعل احلياة يف قلوبهم على
حمبته ون��ور �أراواح�ه��م بذكره ،ورهف
م�شاعرهم مبناجاته ،فو�صلوا �إىل ما
و�صلوا �إليه من خالل التعبري عن حياتهم
ال�صوفية ومعاناتهم الوجدانية وحبهم
لله �سبحانه ،لتتحدد بذلك مقاماتهم
وت �ت �ب�ين م �ك��ان��ات �ه��م يف ال �ت�راث
ال �� �ص��ويف يف الإ�� �س�ل�ام بعد
جت ��دي ��د زم ��ان� �ه ��م احل�ق�ي�ق��ي
واملفرت�ض رغم تغري الأمكنة
والأزمنة ،فتحولت قبورهم
�إىل �أ� � �ض� ��رح� ��ة وحت� ��ول
�أ� �ض��رح �ت �ه��م �إىل م� ��زارات
ل� �ل� �م ��ري ��دي ��ن ول �� �س��ال �ك��ي
ال �ط��ري��ق ال �� �ص��ويف على
تباعد �أزمنتهم.
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القان���ون  ،قواع���ده ومعالجات���ه في
تنظيم العملية االنتخابية



أوراق






م����ن اص��������دارات

الرج ��وع �إىل التجرب ��ة العاملي ��ة الكب�ي�رة يف
�إج ��راء االنتخابات �سيكون له اثر بالغ الأهمية
يف �إجن ��اح التجرب ��ة العراقي ��ة  ،و�أن درا�س ��ة
وحتلي ��ل وتطبي ��ق ت ��راث ال ��دول الأخ ��رى يف
جمال اج ��راء العملية االنتخابي ��ة �سيوفر على
دولتنا الكثري من اجلهدد والوقت  ،هذا ما جاء
به كت ��اب "املعاجل ��ة القانونية لتنظي ��م لعملية
االنتخابي ��ة – درا�س ��ة ومقارن ��ة – " للدكت ��ور
ف�ل�اح ا�سماعي ��ل حاج ��م وال ��ذي �صدر ع ��ن دار
املدى للإعالم والثقافة والفنون بطبعته الأوىل
للعام . 2016
مييز فقه ��اء القانون الد�ست ��وري بني مفهومني
� ،أو تفريف�ي�ن للح ��ق االنتخاب ��ي هم ��ا  ،املفهوم
املو�ضوع ��ي الذي يعرف في ��ه احلق االنتخابي
عل ��ى �أن ��ه جمموع ��ة القواع ��د القانوني ��ة
املنظم ��ة لطريق ��ة انتخ ��اب الأجه ��زة التمثيلية
وال�شخ�صيات امل�س�ؤول ��ة يف الدولة  ،واملفهوم
ال�شخ�ص ��ي ال ��ذي يع ��رف االنتخاب ��ات "احلق
االنتخابي" ب�أنها ح ��ق املواطنني يف امل�ساهمة
بت�شكي ��ل الأجه ��زة النيابي ��ة � ،أي انتخ ��اب تلك
االجه ��زة والرت�شح لأن يك ��ون املواطن منتخب ًا
لتمثيل املواطنني فيها .
تكاد جتم ��ع الد�سات�ي�ر املكتوب ��ة والت�شريعات
االنتخابي ��ة عل ��ى اعتب ��ار ح ��ق االق�ت�راع م ��ن
احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني � ،إال �أن بع�ض ًا من
تلك الت�شريعات اعتربت ممار�سة ذلك احلق من
الواجب ��ات التي يرتتب على املواطن القيام بها
لإثبات �سالمة مواطنت ��ه  ،لكن تلك الت�شريعات
�صنف ��ت االمتن ��اع ع ��ن امل�ساهم ��ة باالنتخابات
�ضم ��ن املخلف ��ات االداري ��ة الت ��ي يرتت ��ب على
القائ ��م به ��ا دف ��ع غرام ��ة نقدي ��ة (ا�سرتالي ��ا ،
ايطالي ��ا  ،م�صر  ،لوك�سمبورع  ،بلجيكا  ،تركيا
 ،االرجنتني ..........الخ ) والتعر�ض للحب�س

الإداري (تركي ��ا وباك�ست ��ان يف املا�ضي القرب
) حي ��ث �أن ت�شريع ��ات بع�ض ال ��دول ذهبت �إىل
ت�صنيف الناخبني عل ��ى ا�سا�س اعمارهم  .ففي
الربازي ��ل مث�ل�ا اعت�ب�ر الت�شري ��ع امل�شاركة يف
االنتخابات اختياري ًا للمواطنني الذين ترتاوح
اعماره ��م ب�ي�ن  16و 18وم ��ا ف ��وق ال�سبع�ي�ن
م ��ن العمر � ،أم ��ا يف العراق فق ��د اعتربت املادة
الع�ش ��رون م ��ن قان ��ون �إدارة الدول ��ة العراقية
للف�ت�رة االنتقالي ��ة حق االنتخابات ح ��ر ًا تاركة
�أمر ممار�سته � ،أو الإحجام عنه للمواطن ذاته ،
�إن كثاف ��ة امل�شاركة اجلماهريية يف االنتخابات
تعترب ا�ستفت ��اء مهم ًا ي�ؤك ��د �إختيار املواطنني
ا�سل ��وب الت ��داول ال�سلم ��ي لل�سلط ��ة واعتم ��اد
�آليات العم ��ل الدميمقراطي يف بناء م�ؤ�س�سات
الدول ��ة الع�صري ��ة و�سيك ��ون له ��ا �أث ��ر بالغ يف
اجن ��اح كامل التجرب ��ة اال�صالحي ��ة ال�سيا�سية
العراقي ��ة وهن ��ا ت�أت ��ي �أهمي ��ة حمل ��ة التوعي ��ة
الت ��ي ينبغي على الق ��وى ال�سيا�سي ��ة العراقية
القيام بها لالرتفاع مب�ستوى الوعي ال�سيا�سي
والقان ��وين للعراقي�ي�ن  ،وال�سيم ��ا و�أن النظام
البائ ��د مار�س وب�شكل منظ ��م ومنهجي �سيا�سة
التغيي ��ب الق�س ��ري للمواط ��ن ع ��ن اال�سهام يف
اختي ��ار �أجهزة الدولة وخ�صو�ص� � ًا الت�شريعية
منها باال�ضافة �إىل حالة االمية ال�سيا�سية التي
ا�شاعها النظام الدكتاتوري .
ان الرج ��وع �إىل التجرب ��ة العاملي ��ة الكب�ي�رة
يف �إج ��راء االنتخاب ��ات �سيك ��ون ل ��ه �أث ��ر بالغ
االهمل ��ة يف اجن ��اح التجرب ��ة العراقي ��ة  ،و�إن
درا�سة وحتليل وتطبي ��ق تراث الدول الأخرى
يف جم ��ال �إجراء العملي ��ة االنتخابي ��ة �سيوفر
عل ��ى دولتنا الكث�ي�ر من اجله ��د والوقت وبهذا
اخل�صو� ��ص يرج ��و الكات ��ب �أن يك ��ون ه ��ذا
الكرا� ��س جه ��د ًا متوا�ضع ًا للإ�سه ��ام يف اجناح
العملية االنتخابية يف العراق اجلديد .
ويذك ��ر �أن �أهمي ��ة البح ��ث ه ��ذا ا�ستثنائية يف
الوق ��ت الراه ��ن  ،خ�صو�ص ��ا بالن�سب ��ة لدولتنا

الت ��ي عانت خالل عقود كث�ي�رة انظمة �شمولية
دكتاتورية كان فيها املواطن مغيب ًا عن امل�ساهمة
يف �إدراة �ش�ؤون بلده .
وتت�أتى �أهمية هذا املو�ض ��وع �أي�ض ًا من طبيعة
التطور الذي تفر�ضه العوملة وثورة املعلومات
التي جلعت عاملنا العا�صر �أ�شبه ما يكون بقرية
�صغرية ال يت�أثر وال ي�ؤثر فيها اجلميع بع�ضهم
بالبع� ��ض الآخر والأمر الذي يحتم اللجوء �إىل
اخلي ��ار الدميقراطي يف بناء الدول  ،من خالل
اختيار " انتخابات " االف�ضل واالجدر والأكف�أ
لقي ��ادة الدولة واملجتم ��ع  ،وال �أعتقد �أن هنالك
ثم ��ة �ش ��ك يف �أن دولتن ��ا �أح ��وج م ��ا تك ��ون يف
الوقت الراهن �إىل جعل املمار�سة الدميقراطية
�أ�سلوب� � ًا طبيعي� � ًا ومتج ��ذر ًا وه ��و الأم ��ر الذي
يتطل ��ب �صياغة قواعد قانونية لتفعيل وتنظيم
احل ��ق االنتخاب ��ي  ،ال ��ذي ب ��ات ي�ؤل ��ف ركن ��ا
ا�سا�س� � ًا لي� ��س يف الت�شريع ��ات الوطني ��ة فق ��ط
ب ��ل وت�ضمنت ��ه الكثري م ��ن اللوائ ��ح واملواثيق
الدولي ��ة ويف املقدم ��ة منه ��ا الالئح ��ة الدولي ��ة
حلقوق االن�سان عام . 1948
�أم ��ا م ��ا يخ�ص املنه ��ج الذي يق ��وم البحث على
�أ�سا�سه فيذكر الكاتب �أنه اعتمد �أ�سلوب البحث
التحليل ��ي يف منهج ��ه وق ��ارن ب�ي�ن النظومات
القانونية املختلفة وا�ستخدم لإعداد البحث كم ّا
هائ�ل ً�ا من الد�سات�ي�ر والت�شريع ��ات االنتخابية
لع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال ��دول بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك مت
الرج ��وع خ�ل�ال �أع ��داد البح ��ث اىل امل ��وروث
التاريخ ��ي لل ��دول واملجتمع ��ات الب�شري ��ة يف
جمال االنتخابات واحلق االنتخابي .
يت�ضم ��ن هذا الكت ��اب عدة مباح ��ث مق�سمة �إىل
ف�ص ��ول ومطال ��ب و�أب ��واب تبح ��ث يف تاري ��خ
النظري ��ة االنتخابي ��ة ومراح ��ل االنتخاب ��ات
والأ�س� ��س والقواع ��د القانوين ��ة اخلا�ص ��ة
باالنتخ ��اب مبفهومه ��ا الع ��ام واخلا� ��ص
والتف�صيلي .

الممثل والسينوغرافيا في العرض المسرحي  ..لجواد الحسب
أوراق
امل�سرح ال يق ��وم �إال بتكامل عنا�صره  ،خللق عمل يالم�س
الواق ��ع االن�س ��اين اجتماعي ��ا وان�ساني ��ا و�سيا�سي ًا  ،وكل
ركن م ��ن هذه العنا�صر يُع ّد �سان ��د ًا للآخر  ،وبني التمثيل
والأداء و�سينوغرافي ��ا العر�ض تكم ��ن نقاط قوة و�ضعف
العم ��ل  ،والت ��ي ميك ��ن اكت�شافها من خالل كت ��اب " املمثل
وال�سينوغرافي ��ا يف العر� ��ض امل�سرح ��ي " وال ��ذي يقدمه
الناقد جواد احل�سب .
وم ��ن خ�ل�ال ر�أي قدم ��ه الدكت ��ور فا�ض ��ل خليل ذاك ��ر ًا �أن
الت�ص ��دي ملو�ض ��وع مه ��م كال ��ذي اخت ��ارة م�ؤل ��ف الكتاب
"جواد احل�سب" ما هو �إال دليل على �أهمية ال�سينوغرافيا
 ،بال ��ذات يف مو�ض ��وع املح ��رك الأ�سا�س له ��ا وهو املمثل
 ،وهن ��ا يكتف ��ي الكات ��ب بنم ��وذج حي واحد وه ��و املمثل
يف م�سرحي ��ة ماكب ��ث ويف عرو� ��ض خمتلف ��ة لتج ��ارب
حيوي ��ة ملخرجني �أكفاء ا�ستطاع من خ�ل�ال ما قدمه ت�أكيد
التعام ��ل الر�شي ��د م ��ع كل املكون ��ات التي حتق ��ق العر�ض
ومنه ��ا التكنولوجيا التي يتحقق بوا�سطتها �سينوغرافيا
العر� ��ض � ،آمل�ي�ن يف حتقي ��ق التكامل الفن ��ي يف العر�ض
امل�سرحي .
وهن ��ا يق ��دم الكاتب م�ؤلف� � ّه هذا ذاك ��ر ًا خالله �أه ��م دعائم
العر� ��ض امل�سرح ��ي �س ��واء للمث ��ل �أو ال�سينوغرافي ��ا ،
والعالق ��ة الت ��ي تتمخ�ض م ��ن ارتباطهم ��ا مع� � ًا مولدة ما
ي�سم ��ى ب� �ـ " املفه ��وم الب�ص ��ري " ال ��ذي جنده ق ��د تطور
ب�شكل وا�ضح وملحوظ يف ع�صرنا احلايل  ،وذلك نتيجة

ت�سارع ظهور الث ��ورة التقنية مقرون ًا بتطور احلياة بكل
و�سائلها .
فامل�س ��رح ميتلك مهارات �إن�ساني ��ة متعددة  ،امل�ؤلف بن�صه
 ،واملخرج بر�ؤيته  ،واملمث ��ل ب�أدائه ال�صوتي واحلركي ،
وال�سينوغرافي ��ا بت�صاميمه ��ا وا�شتغالها يف خلق �صورة
العر� ��ض امل�سرح ��ي  ،بو�صف ��ه ن�ص� � ًا ور�ؤي ��ة وت�شكي�ل� ًا
وتكوين� � ًا وت�صميم� � ًا  ،وهذا م ��ا نعني به اللغ ��ة الب�صرية
واجلانب املادي املتحرك والثابت على خ�شبة امل�سرح .

للمث ��ل ق ��درة على التكيف مع كل ما يحي ��ط به �سواء �أكان
م ��ع الف�ض ��اء �أو ال�شخ�صي ��ات الدرامية  ،وذل ��ك من خالل
حتفي ��ز اجل ��و امل�سرح ��ي ذي العالقة بخلق م ��ا هو مغاير
للتوقع وك�سر اجلم ��ود والرتابة �ضمن �سري فعله الأدائي
والفع ��ل العام للم�سرحية � ،إن كل ما مت �إجنازه ي�صب يف
بوتقة العر�ض ومير عرب �سل�سلة من امل�شاهد التي ت�صوغ
يف النهاية امل�شهد العام للعر�ض بكامله .
�أي�ض� � ًا ميكن �أن ُنع ّد املكان مبثابة العمود الفقري للعر�ض

 ،ولكن ��ه غ�ي�ر مرئ ��ي لأن ��ه ي�ؤم ��ن للمث ��ل �شغل ��ه احلركي
وحتقي ��ق ح�ض ��وره ع�ب�ر الأداء كمج�س ��د لل�شخ�صي ��ات
وحم ��دد لإيقاعاته ��ا  ،كما يت�ض ��ح ت�أثري امل ��كان يف حدود
حركة املمثل عرب خطوط امليزانني والذي ي�شغل من خالل
وجوده وح�ضوره كحركة وفعل ب�شكل من�سجم ومتناغم
هارموني� � ًا م ��ع ال�سينوغرافي ��ا والتي ُتع� � ّد بدورها جتلي ًا
ب�صري ًا مادي ًا ملكون ��ات ال�صورة وهي كل ما ن�شاهده على
امل�سرح من �صورة يعمل فيها الت�شكيل ب�شكل كبري .
يلخ�ص الكات ��ب �أن العر�ض يف ظل حدود املكان والزمان
ين�ش ��د ال�شمولي ��ة ويح ��اول خل ��ق الإبه ��ار والده�شة يف
م�ساهمة فاعلة ل�سينوغرافيا متطورة من �ش�أنها �أن حتقق
كل م ��ا يريده املخرج  ،ويعزز ابداعه ويحقق ر�ؤيته ومبا
يحقق الت�أثري على امل�ستوى الب�صري وانعكا�سه النف�سي
على املتفرج .
ويذك ��ر الكات ��ب �أن امل�س ��رح العراق ��ي �ش�أنه �ش� ��أن الكثري
م ��ن امل�س ��ارح يف الع ��امل  ،يري ��د �أن يلحق برك ��ب التطور
التكنولوجي والتقني وينت�شل نف�سه من الركود واجلماد
والتقالي ��د البالية � ،سعي ًا من املخ ��رج العراقي يف البحث
عن كل م ��ا هو جديد ليحقق من خالل ��ه قيمة التجريب �أو
االبت ��كار يف العر� ��ض امل�سرح ��ي  ،م ��ن اج ��ل الت�أكيد على
م�ستويات العالقة بني املمثل وعنا�صر ال�سينوغرافيا .
ويت�ضمن الكتاب ع ��دة ف�صول تتحدث عن ديناميكا ج�سد
املمث ��ل يف العر�ض امل�سرحي و عنا�صر ال�سينوغرافيا يف
العر�ض امل�سرحي وعالق ��ة املمثل بعنا�صر ال�سينوغرافيا
وبع� ��ض االعم ��ال امل�سرحي ��ة ملاكب ��ث وغريه ��ا م ��ن
املو�ضوعات.

يبدأ تش��ارلز اميرس��ون وصفه لعام  1913بأكرث مام كن��ت تتوقع .املوقع هو
زوار من كل أمة يف العامل احتش��دوا
املع��رض العامل��ي يف غنت ،بلجي��كاّ .
ُتبادل ،طلبات كتب مُتأل.
متعجبني من أصالة اإلنسان الحديث .بطاقات عمل ت َ
املزاج منفتح وفضويل ،مع محادثات يتم تناولها بسهولة يف كل اللغات .رمبا
مخرمات بلجيكية أو نبيذ
كانت األحاديث تدور حول محامل كريات بريطانيةّ ،
برتغايل .فيام بعد ،عىل كوب قهوة أو قدح برية ،قد يشري أحدهم اىل الزفاف
املليك الحديث الذي حرضه حش��د كبري من أبن��اء العمومة امللكيني :جورج
من بريطانيا ،نيكوالس من روس��يا ،فيلهلم من أملاني��ا .هنا ،الكوزموبوليتانية
عارض��ة للعامل وجهها األك�ثر إرشاقا :معتدل ،براغ�مايت أو مقتنع عىل نحو
مؤثر أنه يفعل أفضل ما يف وسعه مع الجميع.

 :1913العالم قبل الحرب العظمى
َّ
المؤخر
كتاب يرفض أن يلعب لعبة اإلدراك
ترجمة :عباس المفرجي
ه ��ذا هو فقط ن ��وع امل�شهد االفتتاحي ال ��ذي اعتدنا عليه يف
الق�ص� ��ص الت ��ي تبد�أ ع ��ام  – 1913ن�سخة �أك�ث�ر تهذيبا عن
حفل ��ة حديق ��ة �صيفي ��ة ،تلب� ��س فيها الفتي ��ات ثياب ��ا بي�ضاء
ويلع�ب�ن الكريك ��ت عل ��ى مرج ��ة خ�ض ��راء .نع ��رف ان ��ه بعد
ال�ضرب ��ة التالية متام ��ا �ستكفه ّر ال�سماء ،وتغ ��دو املو�سيقى
ّ
وجتف
اتون ��ال [ ال تخ�ض ��ع ل�س�ل�امل مو�سيقي ��ة معروف ��ة ]،
الأل ��وان الربّاق ��ة تدريجي ��ا متحول ��ة اىل البن ��ي الداكن� ،إذ
تن�شط املدافع .لك ��ن امير�سون ال يقدّم ال�ضربة التالية .لأنه
مل يك ��ن يف نيت ��ه و�صف كيف وملاذا ب ��د�أت احلرب العظمى.
ب ��دال من ذلك ،يريدنا �أن نوا�صل الت�س ّكع بني �أك�شاك معر�ض
غن ��ت ،جمرب�ي�ن ما كان يب ��دو الأمر عليه ونح ��ن نعي�ش تلك
الفرتة من عام  ،1913غري واعني مبا يخبئه لنا التاريخ.
كي يزيح احلرب عن املركز �أكرث يف ق�صته ،ي�أخذنا يف جولة
ت�شم ��ل �أمكنة بعي ��دة ب�شكل وا�ض ��ح عن املج ��زرة الو�شيكة
احل ��دوث .م ��اذا كان ي�شبه ،عل ��ى �سبيل املث ��ال ،بارون حلم
بق ��ر يف بوين�س �آير�س ،تاج ��ر نبيذ يف اجلزائر �أو �صناعي
م�ستب ��د يف طوكيو؟ يف الواقع ،يثبت يف النهاية �أنه مل يكن
ثمة فرق كبري بني موظف يف لندن وم�صريف يف برلني .يف
العامل املتحالف حديثا لعام  ،1913معلومات و�أحداث فنية
ونا� ��س ح ��ول العامل مندفع ��ون ب�سرعات مدوِّ خ ��ة .خرب عن
ح�ص ��اد هزيل للقمح يف كندا يعن ��ي يف اليوم التايل هبوط
يف �س ��وق الأ�سهم يف لن ��دن� .إنتاج موديل ت ��ي من �سيارات
ف ��ورد يقدّم فائدة لال�سرتليني يف م ��زارع النب يف الربازيل
ومزارع اخلراف يف نيوزيلندا .رو�سيا ،البعيدة عن حتمل

نتائج �أعمالها ،تن�شر كتبا يف  49لغة.
امير�س ��ون ق ��ادر عل ��ى �إي ��راد حجت ��ه املقنعة ح ��ول العوملة
بجدال ��ه ع ��ن �أن  1913كانت ال�سنة التي حت ��وّ ل فيها العامل
يف النهاي ��ة اىل حَ َ�ضريّ  .م ��ن ال�ص�ي�ن اىل الربازيل ،رجال
ون�ساء كانو يتدفقون اىل املدن املتو�سّ عة لي�صنعوا حياتهم
ب�ش ��كل �أف�ض ��ل .مواطن ��ون ،جديدون م ��ن الري ��ف ،يلتقون
وظائ ��ف جدي ��دة� ،شراب ��ا جدي ��دا ،رق�صات جدي ��دة ،وحتى
�أنواع ��ا جديدة من الهيئات الب�شري ��ة .يف بكني ،املواطنون
املتوانون يقال لهم قفوا منت�صبني وام�شوا ب�سرعة �أكرث �إن
اردمت �أن تنجحوا.
مل يك ��ن اجلميع �سعيدا ب�أن يكون ع�صري ��ا .تذمّر ال�سلبيون
م ��ن �أن الع ��امل يتح ��وّ ل ب�سرع ��ة كب�ي�رة وقد ي ��دور حموره
قريب ��ا .يف بريا� ،ضاحي ��ة يف الق�سطنطيني ��ة ،ميكنك �شراء
�ش ��ال ’’ باري�س ��ي ‘‘ م�صنوع يف مانت�ش�س�ت�ر ،ن�ستله مكثفة
باحلليب م ��ن �سوي�سرا و�أحذية مطاطية م ��ن رو�سيا .بُنيت
حمط ��ة طوكي ��و اجلدي ��دة عل ��ى ط ��راز حمط ��ة �أم�س�ت�ردام
املركزي ��ة ،بينم ��ا حمط ��ة فكتوري ��ا يف بومباي ُتظ ِه ��ر �شبها
ملغ ��زا من حمطة �سانت بانكرا�س يف لندن .البيت التقليدي
يف �شانغه ��اي ،يف ه ��ذه الأثن ��اء ،كان مبني ��ا عل ��ى ط ��راز
تيودوربيث ��اين [ ت�صميم معماري للبي ��وت معا�صر يحاكي
الطراز التيودوري واالليزابيثي االنكليزي ].
بينم ��ا ب ��د�أت الكهرب ��اء ب�إ�ض ��اءة ال�ش ��وارع الرئي�سي ��ة يف
طه ��ران واجلزائ ��ر ،فهي �أدّت فقط اىل جع ��ل الأر�صفة تبدو
�أك�ث�ر ظالما من قب ��ل ،وحتوّ ل ��ت  1913اىل �سنة من الظالل
املرعب ��ة .يف فيين ��ا ،اعت ِق ��ل موظ ��ف يهودي بتهم ��ة اختالق
جرمي ��ة قتل طقو�سية .يف رو�سي ��ا ،الهم�س بكلمة ’’ د�ستور
‘‘ يف الهواء املجمَّد كان كافيا لإح�ضار �شرطي على بابك.

يف �أج ��زاء �أخرى م ��ن الع ��املّ ،
ينظم املعار�ض ��ون م�سريات
ويلوّ ح ��ون باليافط ��ات .حمام ��ي بريط ��اين حت ��ت التمرين
مهند� ��س يدعى كارام�شاند غاندي ّ
ح�شد امل�شتغلني بالتعدين
يف ناتال �ض ��د القوانني الهادف ��ة اىل ح�صرهم يف غيتوات.
كان ��ت الأخبار تنتق ��ل ب�سرعة بحيث ان�ض� � َّم الهنود يف �شبه
الق ��ارة اىل معار�ضة الهجوم على حقه ��م امل�صان يف التن ّقل
بحرية يف �أرجاء االمرباطوري ��ة الربيطانية .يف فل�سطني،
يُن�شر يف ال�صحف عن ت�صاعد التوتر العرقي اىل حد خطري
بحي ��ث �أن جمرد حادثة �سرقة بع� ��ض العنب ت�ؤدي اىل قتال
يف ال�شارع بني العرب واليهود.
املده� ��ش ب�شكل خا�ص هي امل�ص ��ادر الأدبية التي ا�ستخدمها
امير�سون لإحياء عامل ما قبل � 100سنة (ولنتذ ّكر �أن كل هذا
ه ��و حديث العهد :هناك � 13ألف �شخ�ص يف بريطانيا اليوم
�شه ��دوا �سنة � .)1913أكرث من الأدب الراقي ،ي�ؤثر هو على
الأغلب الن�صو� ��ص ال�شعبية ،ال�صحافة والروايات املبتذلة،
ليح�صل عل ��ى ال�شعور بال�صدوع وال�صدم ��ات التي و�سمت
الفك ��ر اخلا�ص والعام .ل ��ذا بدال من ذلك ،لدين ��ا �أعمال ذكية
�إمن ��ا غري معرتف بها من �ستيفان زفايغ وازراييل زانغفيل.
الف�ص ��ل ال ��ذي يدور ح ��ول مك�سيك ��و �سيتي ا�ستف ��اد ب�شكل
كب�ي�ر من �أثر ت ّك�سب ��ي [ �أثر �أدبي �أو فن ��ي يُنتج ملجرد ك�سب
املال ] يدعى"فيليب درو"كتب ��ه م�ست�شار الرئي�س االمريكي
وودرو ويل�سون ادوارد ،ادوارد �أم هاوز من تك�سا�س ،التي
اندجم ��ت فيه ��ا مك�سيكو ،نقلة ب ��دت يف ذلك احل�ي�ن مالئمة
متام ��ا .لفه ��م كي ��ف كان ر�أي �س ��كان ديرتوي ��ت مبنازله ��م،
ي�ستخ ��دم امير�سون كاتال ��وغ �سريز [ كتي ��ب بيوت جاهزة
تباع ع ��ن طرق الربيد �أ�شت ِهر يف امري ��كا وكندا يف الن�صف
الأول من الق ��رن املا�ضي ] ،بينما خياالت لو�س اجنل�س عن

ما�ضيها اخلا�ص بها مرتبطة بفيلم ملاري بيكفورد.
خ�ل�ال و�صفه الطم ��وح والدقيق ،يح ��اول امير�سون جاهدا
�أن ال يلع ��ب لعبة الإدراك امل� َّؤخ ��ر .مع هذا ،هو �أمني اىل حد
كاف بالإع�ت�راف باملتع ��ة الرخي�ص ��ة التي ت�أتي م ��ن معرفة
ٍ
م ��اذا يح ��دث تالي ��ا .لأنه َم ��نْ ال ي�س� � ّر �أن يعرف �أن ��ه يف عام
 1913كان القي�ص ��ر فيلهلم منادى ب ��ه كونه م�صلحا جميدا،
ب�سنوات ��ه اخلم� ��س وع�شرين من دون ح ��روب؟ �أو حتى يف
زم ��ن لي� ��س بعيدا ع ��ن ذل ��ك كان ال�ش ��اب مو�سولين ��ي يدير
جمموع ��ة ا�شرتاكي ��ة يف تري�ست ��ه بينم ��ا كان تروت�سكي ال
يزال �صحفيا يدور يف مقاهي فيينا؟ ثم هناك تلك اللحظات
الط ّنان ��ة مث ��ل �إع�ل�ان اليزابيث كن ��دال ،الفالن ��وز العاملية:
((ال�ص�ي�ن ت�ستيقظ ،والر�ضا الذاتي املغرور للعرق الأبي�ض
تلقى ال�صدمة)).
م ��ا كل النبوءات الت ��ي ظهرت يف  1913كان ��ت دقيقة متاما
مثل نبوءة كن ��دال ،مع ذلك ،الهند ،ح�سب مقالة يف االيفننغ
�ستان ��دارد ،رمب ��ا م ��ا كان ��ت تتمن ��ى �أن تك ��ون م�ستقل ��ة عن
بريطاني ��ا .نف ��ق بح ��ر املان� ��ش مل يت ��م االعالن عن ��ه اال بعد
ب�ض ��ع �سنوات فقط .الأغ ��رب من ال ��كل ،كان االقرتاح الذي
ُط ِرح نحو عام  ،1913بنقل املدينة العا�صمة لالمرباطورية
الربيطانية اىل مكان �آخر بجانب احلدود الكندية االمريكية.
�ضرب ��ات خاطئة جاحمة مثل هذه ت�ستحق �أن ُت�صان كتذكار
ب� ��أن امل�ستقب ��ل مل يك ��ن بب�ساط ��ة �أبدا ه ��و احلا�ض ��ر املزيّن
بت�سريحة م�ضحكة .بعد مئة �سنة من الآن �سنفعل – �أو على
الأقل ال�شباب ال�صغار م ّنا – �أو نف ّكر بالأ�شياء التي هي غري
قابلة للتخمني متام ��ا الآن .ويف الواقع ،الفكرة من ذلك هي
حقا مبهجة.

عن الغارديان
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العدد ( )3651السنة الثالثة عشرة االحد ( )22أيــار 2016
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

تنويع��ات االس��تهالل بالم��كان ف��ي
رواية "أعوام الذئب"
تلتق��ي رواي��ة "أع��وام الذئ��ب" لحميد املخت��ار بأكرث من
نقطة متاس مع س��ابقتها"مأوى الثعبان" ،ويتجسد ذلك بدءا
ً م��ن العنوان مب��ا ينطوي عليه من إمياء إىل حيوانية س��لوك
الش��خصيات التي يراد إس��قاطها يف الروايت�ين دون أن تتم
اإلشارة إليها بش��كل مبارش ،ومرورا ً بكون الروايتني من نتاج
تجربة السجن التي عاشها الروايئ شخصيا ً  ،فضال ً عن املنحى
التغريب��ي للبناء الرسدي فيه��ا .واىل جانب ذلك فهام تلتقيان
يف الشكل أيضا ويتمثل ذلك يف اعتامد الرتقيم واستخدام
العناوي��ن الفرعية ،وليس انته��اء بتوظيف أوراق االعرتافات
الت��ي يتم العثور عليها ،فضال ً عن حضور ش��خصية الطبيب
يف الروايتني مع اختالف طبيعة عمله يف كل منهام.
لكن ما جعل هذه الرواية تختلف عن س��ابقتها يتمثل يف أن الروايئ
جزأ النص الرسدي يف عدد من فصوله إىل :منت وهامش ،مام
هن��اّ ،
أخل مبستوى انس��يابية األحداث عىل حد زعمنا .فالهامش ،عىل ما
نرى ،يفرتض إن يكون جزء ًا مكمال ً للمنت الحكايئ وال ينفرد بوظيفة
مس��تقلة عنه مثلام حدث يف هذه الرواي��ة حني انفصل الهامش عن
املنت متاما ً وسار لوحده أحيانا ً .
�صدرت"�أعوام الذئب"عن دار ومكتبة عدنان
ع ��ام  ،2016وتقع يف � 220صفحة من القطع
املتو�س ��ط ،تتوزع عل ��ى ثالثة �أق�س ��ام يحمل
كل منه ��ا عنوان ��ا ً  :النا�س ��وت واجل�ب�روت
وامللكوت ،وتتوزع هذه الأق�سام على ف�صول
و�أج ��زاء ف�ص ��ول يحم ��ل كل منه ��ا عنوان ��ا ً
بدوره.
ق� �دّم الروائ ��ي لروايته مبقاط ��ع منتقاة مع
�إ�ش ��ارة �إىل �أن"�شخ�صي ��ات ه ��ذه الرواية من
�صنع اخلي ��ال و�أي ت�شابه بينها وبني الواقع
املعا� ��ش مق�صود متام ��ا ً ،وحني يف ��ك القارئ
الكرمي رموز التورية �سيكت�شف بكل ب�ساطة
املكان احلقيقي للأحداث وهذا ما �أريده متاما
ً�� �(".ص  )6وك�أنه يك�شف بذل ��ك الغطاء �سلفا
ًعن املخفي من �أ�سرار الرواية.
جتمع"�أع ��وام الذئب"ب�ي�ن ال�س�ي�رة
واليومي ��ات �أو املذك ��رات ،ت�ض ��اف اليه ��ا
اعرتاف ��ات ال�شخ�صي ��ات ،م ��ع التداخ ��ل بني
احلل ��م واليقظة ،يف ت�شكيل ��ة �سردية ي�ست�أثر
عن�ص ��ر امل ��كان فيه ��ا باهتم ��ام خا� ��ص ،حيث
يت ��م توظيف ��ه بتنويع ��ات خمتلف ��ة م�شفوع ��ة
بانتق ��االت متواترة ،ويتم اعتم ��اده ا�ستهال ًال
لعدد من الف�صول و�أجزائها الفرعية.
ت�سته ��ل املقدم ��ة التي ج ��اءت بعنوان"ف�صل
مبثاب ��ة متهيد"بالقول":على تل ��ة عالية بنت
احلكومة م�صحا ً كبريا ً للم�صدورين"(�ص)7
و�سيك ��ون هذا امل�ص ��ح مكانا ً جل ��زء مهم من
الأح ��داث الت ��ي يت ��م ا�سرتجاعه ��ا م ��ن خالل
�أوراق املذك ��رات الت ��ي يت ��م العث ��ور عليه ��ا
بني خملف ��ات البناية القدمية .وخ ��ارج �إطار
امل�ص ��ح ،يوظف امل ��كان للك�شف ع ��ن �سوءات
الواق ��ع االجتماعي ،فقد ج ��اءت الإ�شارة �إىل
مر� ��ض ال�س ��ل على ل�سان الدكت ��ور حممد عبد
احلميد حممود الطبيب املقيم يف امل�صح":يف
الوقت الذي حتول هذا املر�ض يف �أوروبا �إىل
م ��ا ي�شبه الإنفلون ��زا لكن ��ه اخت�صا�صنا نحن
�أولئك الذين ورثناه ع ��ن الآباء والأجداد يف
قران ��ا املليئة بالروث والقاذورات ويف مدننا
املكتظ ��ة باحليوان ��ات واحل�ش ��رات والغب ��ار
ال ��ذي �ص ��ار لنا كون ��ا ً وغالف ��ا ً �آخ ��ر ميتطي
حيواتنا ويغلف �أج�سادنا�(".ص.)7
ي�أت ��ي الف�صل التمهيدي عل ��ى ل�سان الطبيب
الذي �أ�شرن ��ا اليه ،لكن هذا الطبيب ال ي�صبح

راويا ً للقادم من التفا�صيل .فبدءا ً من الق�سم
الأول الذي يحمل عنوان"النا�سو ت"(مبعنى
"اجل�س ��د وال ��روح االن�سانية"�أو"الطبيع ��ة
الب�شرية") ،وبف�صل ��ه الأول الذي يتفرع عنه
وجاء بعنوان "وح�ش الأعماق" ،ف�إن الروي
ي�أت ��ي على ل�سان �أحد ن ��زالء امل�صح ال�سابقني
بح�س ��ب ما ج ��اء يف الأوراق القدمية التي مت
العث ��ور عليها يف غرفة الأمان ��ات يف البناية
القدمية للم�صح .وي�ستهل هذا الف�صل باملكان
�أي�ض ًا ولكنه م ��كان خمتلف هذه املرة":قررت
�أن �أذه ��ب �إىل �ساحل البح ��ر وهناك �س�أواجه
�أمواج ��ه و�أ�ش ��رع يف الكتابة"(� ��ص .)13
وعل ��ى ما نعتقد ف� ��إن هذه املغاي ��رة يف املكان
�إمن ��ا �أري ��د بها التعتي ��م على امل ��كان احلقيقي
لأح ��داث الرواي ��ة و�إ ّال م ��ا العالق ��ة بني مكان
امل�ص ��ح والبح ��ر ،مع �أن الأح ��داث جتري يف
الع ��راق على م ��ا يفرت� ��ض؟ ويب ��دو وا�ضحا
ًان البح ��ر ـ مكان ��ا ً ـ كان م ��ن �صن ��ع خي ��ال
ال ��راوي الذي يق ��ول يف مطل ��ع الف�صل الذي
يحم ��ل عنوان"�سادوما�سو�شيا (مبا ينطوي
علي ��ه ه ��ذا العن ��وان م ��ن دالل ��ة وه ��و يجمع
ب�ي�ن ال�سادي ��ة واملا�سو�شي ��ة)":مل ي� ��أت �أحد
�إىل �ساح ��ل البح ��ر ،انه �ساحل بح ��ر الأوهام
يف الدفات ��ر ،وه ��ي �أح�ل�ام العاجزي ��ن ع ��ن
احلركة�(".ص )36
وتق ��ود الإ�ش ��ارة للبح ��ر �إىل زج �شخ�صي ��ة
ال�صي ��اد العج ��وز الذي يلتقيه ال ��راوي هناك
وه ��و لي� ��س �صي ��ادا ً يف الأ�صل و�إمن ��ا حمّال
(�أبا ًع ��ن جد) كما قال ،ليج ��د الروائي فر�صة
توظي ��ف حكاي ��ة "حم ��ال بغداد"الرتاثية يف
املبنى ال�سردي لروايته".
ويح�ضر املكان يف م�ستهل الق�سم الثاين من
الف�ص ��ل الأول وال ��ذي يحم ��ل عنوان"مفكرة
اخلراف ��ة" ،لكن ��ه ي�صب ��ح �سري ��را ً يف امل�صح
ه ��ذه امل ��رة .يق ��ول ال ��راوي ال ��ذي ال يحم ��ل
ا�سم ��ا ً":عل ��ى �سريري يف امل�ص ��ح مل �أ�ستطع
�أن �أت�ص ��ور انن ��ي �س�أ�س�ي�ر �إىل ذل ��ك امل ��كان
احللم ،املكان الذي فارقته منذ �أمد بعيد"(�ص
 ..)26وتدخ ��ل جم ��رى الأح ��داث هن ��ا
�شخ�صي ��ة جوانا"الآتي ��ة من �شم ��ال الأر�ض"
بوجهها"اجلبل ��ي ال ��ذي ي�شب ��ه وج ��ه �أخته ��ا
ال�صغ�ي�رة (نازا) ال�شبي ��ه بزهور الرنج�س"(
� ��ص  .)27ولي�س ثمة م ��ا يدعو �إىل ال�شك ب�أن
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امل ��كان الذي ترتب ��ط به جوان ��ا و�أختها امنا
هو �شم ��ال العراق ،ولتوظيفه داللته اخلا�صة
املوحية.
ويف حت ��ول م ��كاين �آخ ��ر يلتق ��ي ال ��راوي،
ولكن يف مقربة هذه امل ��رة ،ب�شيخ يتلو �آيات
م ��ن القر�آن ب�صوت رخي ��م منتقال ًمن قرب �إىل
�آخر ،فيالحقه يف"�ش ��ارع املقابر" ،ويتداخل
احلل ��م باليقظ ��ة فيت ��م التنق ��ل خ�ل�ال ذلك يف
�أكرث من مكان :من املقربة اىل امل�سجد فبناية
املدر�س ��ة القدمية":وهكذا �صرت �أتردد كثريا
ًمن ��ذ ذل ��ك الي ��وم و�أجل�س م ��ع ال�شي ��خ ،كنت
�أ�شع ��ر بوج ��ودي مع ��ه �إنن ��ي �أعي� ��ش ع�صرا ً
�آخ ��ر ،ع�صرا ً منع ��زال ً عن املدين ��ة املفتوحة،
كان امل ��كان مغلق ��ا ً متام ��ا ً لكن ��ه مفت ��وح م ��ن
الداخل� ،أخ ��ذين ال�شيخ يف ج ��والت طويلة،
ولكنها لي�ست متعبة فهو ينتقل من مدينة اىل
�أخ ��رى �سريا ًعل ��ى الأقدام"(� ��ص  ، )47ويف
ج ��والت ال ��راوي يف احللم يتك�ش ��ف النزوع
ال�صويف للروائي.
* * *
يعم ��ل الروائي عل ��ى �شطر الن� ��ص ال�سردي
اىل م�ت�ن وهام�ش ،بدءا ً من الف�صل الرئي�سي
الث ��اين الذي ين�شطر بدوره اىل �سبعة �أجزاء
هي ف�صول فرعي ��ة يف الواقع ينفرد كل منها
بعن ��وان خا�ص ب ��ه (ثمة ما يق ��رب من ثالثني
عنوان ��ا ً لأق�سام وف�صول الرواي ��ة و�أجزائها
الفرعية) .لكن الهام�ش يب ��دو �أحيانا ًم�ستقال

ً بذات ��ه �أو مبع ��زل عن جمري ��ات الأحداث يف
املنت كما �سبق لنا �أن �أ�شرنا.
ويكاد املكان يغي ��ب يف هذا الف�صل ،ويطلق
الروائ ��ي العن ��ان لالوعي ��ه فيق�ص ��ي الذاكرة
ويح ��ل حمله ��ا يف ال�سرد ال ��ذي ي�ستحيل �إىل
ما ي�شبه التهوميات �أو الهذيان":الولد يح ّلق
يف كتاب النبوءات والرموز �إىل ال�شم�س يف
فالته ��ا و�أفالكه ��ا� ،ضد ظلم ��ات الطفولة ومع
ال�صب ��ا يف هيمانه وجنونه ..ان ��ه �أب �صغري
يف بئ ��ر طفل كبري �أمام كهل يقتعد حافة الدلو
مت�أم�ل�ا ً بقاي ��ا �سنوات ��ه الذابلة"(� ��ص ،)64
�أو"ان ��ه الن ��وم يف احلج ��ر ،ذلك ال ��ذي ي�شبه
اليقظ ��ة يف امل ��وت وامل ��وت يف اليقظ ��ة ه ��و
الآخ ��ر لأن موتنا له م ��وت مياثله"(�ص .)66
ويبدو وا�ضحا ً �أن للروائي فل�سفته اخلا�صة
الت ��ي بلورته ��ا جتربة ال�سج ��ن ب�شكل خا�ص
اىل جان ��ب قراءات ��ه املفتوح ��ة واملتنوع ��ة
ونزوع ��ه الدين ��ي وتوجهه ال�ص ��ويف .ولهذه
الفل�سفة لغته ��ا اخلا�صة التي قد ي�صعب على
القارىء االعتيادي فك رموزها املعقدة.
ي�ستهل ف�صل فرعي �آخر يحمل عنوان"�أطفال
وح�شيون"ب� �ـ" :واح ��د لآخر �آخ ��ذ دوري يف
امتط ��اء الو�سائ ��د وهي تق ��ذف بالقبعات يف
اله ��واء لت�سق ��ط عل ��ى ظ ��ل اجلد ـ� �ـ يق ��ال انه
جدي ج ��دا ً "...3 ،2 ،1وثمة عبارات مطعمة
مبفردات من اللغة االنكليزية .وتتجلى �صور
التغري ��ب يف �أك�ث�ر من م ��كان يف هذا الف�صل

�ش�أن ��ه يف ذلك �ش� ��أن الف�صول الأخ ��رى  ،مثل
ق ��ول الراوي"::في�سرع الول ��د لي�ضع املخدة
على ال ��رف وي�ضع الكت ��ب يف القدور وي�ضع
اللوح يف املعاطف وي�ضع الذباب يف املنا�شف
و�أ�سرع �أنا لأ�ضع الأحذية يف القبعات و�أ�ضع
ال�سكائ ��ر يف الدبابي�س و�أ�ض ��ع الربتقال يف
امللح"(�ص .)76
�أما الف�صل الفرعي الذي يحمل عنوان"يقظة
امللوك"في�ستهل باملكان �أي�ضا ً":يف قلب املدينة
تكمن روحي و�أ�ضيع يف فرائها كاجلنني"�ص
 .)84ويج ��د امل ��كان ح�ض ��وره الوا�ضح هنا
ولكن يف م�سته ��ل الهام�ش هذه املرة":تبتدئ
رحلت ��ي من �س ��وق الرتاث مبثاقب ��ه و�أوانيه
ال�صدئ ��ة و�أ�سع ��ار �ص ��رف القفا�ص�ي�ن وباعة
العقي ��ق و�أواين البي ��وت القذرة يف �صحون
ال�صين ��ي واملع ��ادن الزهي ��دة وال�شمعدان ��ات
ال�صفر املنطفئة�("...ص .)85ويبد�أ الروائي
رحلت ��ه املكاني ��ة ،وه ��ي واقعي ��ة و لي�س ��ت
متخيل ��ة هذه املرة ،مارا ً ببناية وزارة الدفاع
القدمي ��ة "الت ��ي ما زال ��ت حتتف ��ظ ب�أ�صوات
الر�صا�ص الطائ�ش ا لذي �أودى بزعيم حركة
الأحرار"(� ��ص  )86ليج ��د فر�ص ��ة ا�ستذكار
الزعيم عبد الك ��رمي قا�سم واملزج بني املا�ضي
واحلا�ض ��ر والواقعي واملتخي ��ل .وتتوا�صل
هذه الرحلة املكاني ��ة لتغطي هوام�ش خم�س
�صفح ��ات ،م ��رورا ً ب�أماك ��ن بغ ��داد القدمي ��ة.
ويتوا�ص ��ل ح�ضور املكان الواقعي ال املتخيل
عندم ��ا ي�شريال ��راوي اىل ح ��ادث تفج�ي�ر
مرك ��ز التج ��ارة العامل ��ي فيم ��ر بغوانتانامو
والبنتاغ ��ون وكاب ��ل ومزار �شري ��ف� ،أما يف
مدينته فيمر بال�شاكرية والكيارة واجلوادر
وه ��و ي�سرتجع رحلته اليومي ��ة اىل املدر�سة
يف �أيام طفولته ،وال ين�سى عند ذاك ا�ستذكار
لي ��ايل عا�ش ��وراء وطقفو�سه ��ا ،وق ��د �أج ��اد
التوق ��ف عنده ��ا وو�صفها بلغ ��ة �صافية ،وما
نلب ��ث �أن جن ��ده يف ح ��ي الزه ��ور ومق�ب�رة
حمم ��د �سك ��ران ومقام الويل حمم ��د �سكران،
فيما بعد.
ويع ��اود اال�سته�ل�ال بامل ��كان وح�ض ��وره
�أي�ض ��ا ً يف الف�ص ��ل الأول من"امللكوت"ولكن
يف امل�ست�شف ��ى ه ��ذه امل ��رة":كان امل�ست�شف ��ى
�ضاج ��ا ً عل ��ى غ�ي�ر عادت ��ه (� ��ص  .)155يق ��ع
�أح ��د الراقدين يف ب� ��ؤرة االهتمام دون غريه

ويك ��ون ،وه ��و يف غيبوبت ��ه ،م ��دار ح ��وار
ب�ي�ن املوجودين قريب ��ا ً منه او ب�ي�ن الطبيب
واملمر�ض ��ة اخلافرة ،وقد بدا ك�أنه ال يريد �أن
ي�ست�سل ��م للموت يف �إمي ��اءة اىل �إ�صرار املرء
على الت�شبث باحلياة.
ويعاود املتخيل احل�ضور يف م�ستهل الف�صل
ال ��ذي يحم ��ل عنوان"هيوىل اجل�س ��د"�":إذن
فق ��د ركب ��ت ال�سفين ��ة واخرتق ��ت به ��ا حجب
املجاهيل"(�ص  ،)181وتتم عملية ا�ستنطاق
�أع�ضاء اجل�سد ،االن�ساين ،يعبرّ فيها كل منها
عن وظيفته  ،وتنطلق عملية اال�ستنطاق هذه
من منطل ��ق ديني حمك ��وم بطبيعة توجهات
الروائي الفكرية .غري ان الراوي ما يلبث �أن
يغادر املتخيل ويعود اىل الواقعي يف هام�ش
طويل ولكن دون �أن يتخلى عن املتخيل متاما
ً  ،لي�ضعنا ًهذه املرة وجها ً لوجه �أمام الزعيم
عب ��د الك ��رمي قا�سم":وقالوا ان �سي ��د املدينة
يدعوك اىل قاعته ،م ��ا ان دخلت حتى وجدت
رج�ل�ا ً مبالب� ��س ع�سكري ��ة قدمي ��ة متثل منط
م ��ا كان يلب�س ��ه اجلي� ��ش يف �ستين ��ات الق ��رن
املن�صرم� ( ....ص  )189ويجري معه حوارا
ً ،ي�ب�رئ فيه ذمته مما ح�صل خ�ل�ال ثورة 14
مت ��وز ،مع اال�ش ��ارة اىل تاريخ اخليانة التي
كانت وراء عملية التخل�ص منه.
ويتوا�ص ��ل االهتمام بتنويع ��ات اال�ستهالل
وامل ��كان يف ف�ص ��ول الرواي ��ة الأخ�ي�رة.
فالف�صل اجلزئ ��ي الذي يحمل عنوان"املغالق
والرجوم"ي�ستهل بق ��ول الراوي"من جزيرة
اجلن وال�شبق خرجت اىل �سطح امللكوت يف
ع ��روج و�سف ��ر طويل"(� ��ص  ،)200وي�ستهل
الهام�ش امللحق بهذا الف�صل بالقول":خرجت
م ��ن �أ�سوار امل ��دن املزدان ��ة بالآب ��اد ال�سعيدة
والأ�ساطري احلي ��ة ....................وعلى
البع ��د بانت �أمام ��ي �أ�سوار املدين ��ة ال�سوداء
بالفتاته ��ا العري�ض ��ة الت ��ي تبع ��ث الرهب ��ة
يف النف� ��س"�� � 0ص  ،)203لينف ��ذ م ��ن خ�ل�ال
ذل ��ك اىل جت�سي ��د طقو� ��س مواك ��ب الع ��زاء
يف عا�ش ��وراء "�أخ ��ذت �أ�سم ��ع ايقاع ��ا ً خافتا
ً رتيب ��ا ً �ص ��ار يرتفع �شيئ ��ا ً ف�شيئا ًان ��ه �أ�شبه
ب�ضربات مكتوم ��ة ومنتظمة بقب�ضات الأكف
عل ��ى ال�ص ��دور العارية  ،قب�ض ��ات تعد مبئات
الأل ��وف واملاليني على �ص ��دور م�شرعة حتت
قب ��ة ال�سم ��اء ،"...مب ��ا ي�ؤك ��د �سط ��وة الفكر
الديني على وعي الروائي.
�أما الف�صل الأخري الذي يحمل عنوان"ظالن
يف م�شه ��د البح ��ر" ،فينط ��وي عل ��ى ع ��ودة
اىل النقط ��ة الت ��ي ب ��د�أت منه ��ا الرواي ��ة ،اىل
امل�ست�شف ��ى من جدي ��د ،ثم اىل �ساح ��ل البحر
مرة ثاني ��ة ،فاىل الرجل العج ��وز الذي يقول
يف نف�سه"الب ��د م ��ن �أن �أ�صط ��اد �شيئ ��ا ً ه ��ذه
املرة"و"مل ��ح م ��ن بعي ��د وعل ��ى تخ ��وم البحر
و�أمواج ��ه املتالطم ��ة ب�أ�صواته ��ا الغا�ضب ��ة
ثم ��ة امر�أة حتمل عل ��ى �صدرها �شيئا ً ملفوفا
ًبالأقم�ش ��ة كم ��ا ل ��و كان طف�ل�ا ً ر�ضيع ��ا ً وهي
تتج ��ه با�ص ��رار اىل ظ ��ل �أخ ��ذ يتال�ش ��ى يف
م�شه ��د البحر�� �(".ص ،)217وك�أن الروائ ��ي
�أراد �أن يوم ��ئ ب�إ�شارته هذه اىل والدة جيل
جدي ��د ي�شي بالتفا�ؤل بتوا�صل احلياة برغم
كل �شيء!

�ص ��در حدي ًثا عن �سل�سلة كتابات نقدية ،الهيئة
العام ��ة لق�ص ��ور الثقاف ��ة ،وزارة الثقاف ��ة ،يف
القاه ��رة كتاب"ال�صعلك ��ة يف ال�شع ��ر العربي
احلدي ��ث :حت ��والت الن� ��ص واملفهوم"ت�أليف
د.حمم ��د علي ��م �أ�ست ��اذ الأدب العرب ��ي يف
اجلامعة العربية املفتوحة ،و�صدر الكتاب يف
جز�أين ،وتبحث الدرا�سة يف مظاهر حتوالت
الن�ص واملفهوم يف �شعر ال�صعاليك بني القدمي
واحلدي ��ث ،مل تكن درا�س ��ة خال�صة يف تاريخ
الأدب ،وال بحثا خال�صا يف ال�سياقات الن�صية
املقارنة ب�ي�ن زمنني ،و�إمنا ه ��ي بني احلقلني،
وفق م ��ا اقت�ضته حمطات البح ��ث ،لتكون كال
متناغما يف الوقفات التطبيقية منها.
وت�أت ��ي الدرا�س ��ة يف �أربع ��ة �أب ��واب ،كل باب
ي�ضم ثالثة ف�صول ،خ�ص�ص الباب الأول للأفق
الرتاث ��ي ،لبحث"ال�صعلك ��ة وال�صعالي ��ك"يف
�ض ��وء امل�ستق ��ر يف الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة ،وما
ميك ��ن تنميت ��ه م ��ن ق ��راءة ثاني ��ة لن�صو� ��ص
ال�صعاليك اجلاهليني ،وبح ��ث جدلية العالقة
بني القبيلة بو�صفها �سلطة جماعية ،وال�شاعر
ال�صعلوك بو�صف ��ه ذاتا فردا مل ين�سجم وهذه
ال�سلط ��ة ال�ضاغط ��ة ،وق ��رئ ن� ��ص ال�صعلوك
القدمي مب ��ا يك�شف عن مفارقت ��ه النمط الفني
املعا�صر له.
الب ��اب الث ��اين بحث الأف ��ق احلدي ��ث ،فقارب
الدول ��ة احلديث ��ة بالقبيل ��ة القدمي ��ة ،وبح ��ث
ح ��دود التم ��رد ل ��دى عدد م ��ن �شع ��راء الع�صر
احلديث ،مع االنتباه �إىل �ضرورة التمييز بني
ال�شاعر املتمرد وال�شاعر ال�صعلوك ذي الر�ؤية
الوجودية العميقة م ��ن خالل �شواهد خمتارة
على الفرق بني النوعني.
وج ��اء الب ��اب الثال ��ث ليبح ��ث �أم ��ل دنق ��ل
ال�صعل ��وك ،توق ��ف �أم ��ام �إ�ض ��اءات ال�س�ي�رة،

وبح ��ث �آلي ��ة اخل ��روج الكا�ش ��ف لدي ��ه،
مقارن ��ا بنظ�ي�ره الق ��دمي ،ووقف عل ��ى طبيعة
اخلروجني ،و�آفاق"ت�شكي ��ل الواقع"لدى �أمل
دنق ��ل يف �ض ��وء عدد م ��ن املفاهي ��م الوجودية
الأ�سا�سية.
خ�ص� ��ص الب ��اب الراب ��ع لبح ��ث (التحوالت)،
فبحث حتوالت مفه ��وم ال�صعلكة وال�صعاليك
ب�ي�ن الق ��دمي وال�شائ ��ع يف احلدي ��ث ،وك ��ذا
حت ��والت الن�ص من حيث الهي ��كل ،والت�شكيل
الداخل ��ي ،والتنا�ص ،وامل�شهدي ��ة ،ثم الإيقاع
مبفهوم ��ه الأو�سع ،وختم بقراءة ن�ص"مراثي
اليمام ��ة" ،فجم ��ع �شتات التح ��والت يف �إطار
م ��ن مقارب ��ة املنهجي ��ة الل�ساني ��ة الن�صي ��ة يف
الت�أويل.
وح ��اول الباح ��ث يف درا�ست ��ه املقارب ��ة ب�ي�ن
حاجت�ي�ن ،الأوىل� :إع ��ادة النظ ��ر يف مفه ��وم
تاري ��خ الأدب ،من حيث ج ��دوى مردوده على
الدرا�سات النقدي ��ة �سلبا �أو �إيجابا ،والثانية:
م ��دى م ��ا ميك ��ن �أن تثم ��ره الدرا�س ��ة النقدية
املن�ضبط ��ة من �إ�ض ��اءات ترثي تاري ��خ الأدب
بداللت ��ه الأو�س ��ع ،وه ��ذه املقارب ��ة ه ��ي م ��ن
الأهداف الودود التي ر�أى الكاتب �أن تالم�سها
الدرا�س ��ة نظرا لتداخل احلقلني معا يف �سياق
منهجي ��ة املقارن ��ة يف بح ��ث حت ��والت ن� ��ص
ال�صعاليك بني القدمي واحلديث.

عليه ��ا الدكتور ح�سن طب ��ل والدكتور ال�سعيد
الب ��از ،وناق�شها الأ�ستاذان الدكتور حممد عبد
املطل ��ب �أ�ست ��اذ البالغ ��ة والنقد بكلي ��ة الآداب
جامعة عني �شم�س ،والدكتور عبد املطلب زيد
�أ�ستاذ البالغة والنقد بكلية دار العلوم جامعة
القاهرة.

�أخ�ي�را؛ جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن ه ��ذا الكت ��اب
ه ��و يف الأ�ص ��ل ر�سالة دكتوراه تق ��دم بها �إىل
ق�س ��م البالغة والنق ��د الأدب ��ي والأدب املقارن
يف كلي ��ة دار العلوم ،جامعة القاهرة ،بعنوان
(تط ��ور ظاه ��رة التم ��رد يف ال�شع ��ر العرب ��ي
احلدي ��ث – حت ��والت الن� ��ص واملفه ��وم ب�ي�ن
ال�شع ��راء ال�صعالي ��ك و�أم ��ل دنق ��ل)� ،أ�ش ��رف

"أحبائي" ..ذاكرة الوطن ،واألشياء
أوراق
احلن�ي�ن �إىل الوطن وذاك ��رة الأ�شياء ،امل ��كان وما يحمل ُه
م ��ن لهفة املا�ضي و�شوقه ،كل هذا يجعل الفرد ُ
يتوق �شوق ًا
�إىل ذل ��ك الزم ��ن ،فكيف بح� ��س ال�شاع ��ر� ،أو القا�ص ،حني
ي�شتاق �إىل ذاكرة املكان ،والوطن ،فتبد�أ الأحداث القدمية
ترتاق� � ُ�ص يف فك ��ره ،لت�شت ��اق ال�صورة �إىل عط ��ر مكانها،
وي�شت ��اق ال�صوت �إىل لهفة اال�شياء ،وتبحث احلروف عن
�ات نطقه ��ا �أ�ؤلئك النا�س ،ويبح ��ث ال�صمت عن الكثري
كلم � ٍ
مما مل ينطق ،فنتمنى لو ُكنا ل ُه ناطقني.
يف الكت ��اب ال ��ذي �ص ��در للكاتب ��ة ن�ي�ران ال�سامرائ ��ي
بعنوان"�أحبائي"جند �أن الكاتب ��ة وبعنوان الكتاب ُتعنى
ج ��د ًا بذاك ��رة الوط ��ن ،وم�شاعره ��ا كف ��رد عا� ��ش يف ه ��ذا
امل ��كان ،ف�أحبائ ��ي ه ��و �إه ��داء لأ�شخا�ص و�أماك ��ن ،عطور
و�ص ��ور وا�شي ��اء ه ��واء ورمال وا�شج ��ار ،فتذك ��ر الكاتبة
�أن (�أحبائ ��ي) عودة �إىل من ي�ستوط ��ن ح�ضورهم الذاكرة
وي�شي ��ع فيها فرح� � ًا �أحيان� � ًا وتنهي ��دة �أمل �أحيان� � ًا �أخرى،

�أولئك هم احلب املقيم الذي تختزله ذخرية عمرها� ،أنا�س
ا�ستبقتهم �أ�صالتهم ،و�شم�س ال�ضحى امل�شرقة ،وبئر النفط
و�سط تلك ال�صحارى احلدب ��اء ،ومتيمة كانت �شفيفة بكل
م ��ا يبدو من الوط ��ن ،ثلة من كلمات وع�ب�ر تتيه يف زحمة
االحداث و�صمم الآذان.
ت�ضم ��ن الكت ��اب م ��ا يق ��ارب الت�س ��ع ع�ش ��رة مو�ضوع ��ة
ب�ي�ن ق�صي ��دة ن�ث�ر وق�صة ق�ص�ي�رة ،كم ��ا امتزج ��ت بع�ض
املو�ضوعات بني الق�صائد والق�ص�ص الق�صرية ،وجميعها
كانت تطرق ابواب ذاكرة الوطن.
فتتح ��دث ق�صة"وع ��دت �إليك"ع ��ن زي ��ارة الكاتب ��ة العراق
ع ��ام  ،2005وت�شك ��و الكاتب ��ة هن ��ا �أن مطار بغ ��داد الذي
كان غاي ��ة يف اجلم ��ال والروعة حيث روعي ��ت يف �إن�شائه
جماليات الهند�س ��ة املعمارية وروعة الديكورات الداخلية
الت ��ي جلعت من ��ه �صالة فنية تزين جدرانه ��ا اعمال فنانني
عراقيني ت�شكيلي�ي�ن ،وهنا تلتفت الكاتب ��ة حولها لتجد �أن
هنال ��ك ن�ضارة وجم ��اال غابا عن هذا امل ��كان وحلت حملها
ب�شاع ��ة م�ؤط ��رة بالو�ساخ ��ة ،فتذكر �أن املط ��ار �أُتلف �ش�أنه
�ش�أن كل ما �أُتلف.

ويف ق�صة"رحيل مبكر" ،جن ��د م�شاعر الكاتبة املرتاق�صة
ب�ي�ن الغياب واحل�ض ��ور ،ال�ش ��وق ولهفة اللق ��اء ،و�أحيان ًا
جند الكاتبة ومن خالل حماكاتها للأحداث وك�أنها تتحدث
عن واقع يخ�صها تف ��ردت به ،و�شيء من ذاكرتها� ،أحتوته
ب�سر �إنثوي حري�ص.
ٍ
ويف مو�ضوعة"م ��ن القلب"الت ��ي تب ��د�أ بق�صي ��دة نرث من
املقط ��ع الطويل ،وثم بد�أت حكاية املو�ضوعة والتي اي�ض ًا
مزج ��ت بني طاب ��ع الوط ��ن والع�شق ،اللذين يب ��دو عليهما
انهما متكامالن بالن�سبة للكاتبة.
�أم ��ا يف ق�صة"حكاي ��ة م ��ن بغداد"فقد متاي ��زت الكاتبة يف
�أ�ستذكار املدين ��ة ،نواحيها ،تفا�صيله ��ا ،جمالها ووجعها،
فرحه ��ا وخيباته ��ا املتوالية ،فبني ال�سلط ��ات واحلكومات
املتتالية على هذه املدين ��ة بات هنالك �سر يدفن فيها و�آخر
يولد.
فه ��ذا الكتاب �أهدت ��ه الكاتبة نريان ال�سامرائ ��ي �إىل مدينة
امل�س ��ك والعن�ب�ر التي كث�ي�رة عطاءاته ��ا ،وكلم ��ا اقتطفت
منه ��ا حبة كلم ��ا زاد عطا�ؤها وهدو�ؤها وعن ��وان ا�صالتها
ورفعتها.
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البعد الميتافيزيقي للتاريخ في رواية
"الحرب والسلم"

س��يرة ديفي��د ل��ودج ..أح��د أهم
الروائيين اإلنجليز

الوالدة في الوقت المناسب ..ذكريات وحكايات

ل ��كل مبدع كب�ي�ر حكاية و�سرية يتف ّرد به ��ا .وهذه القاعدة
تب ��دو بليغ ��ة ج ��د ًا بالن�سب ��ة للكات ��ب والناق ��د والروائ ��ي
والأكادميي الربيطاين ال�شهري ديفيد لودج �صاحب العمل
ال�شهري ال ��ذي يحمل عنوان «عامل �صغ�ي�ر» ،والذي ي�صفه
الكثري من الن ّقاد �أنه �أحد �أهم الروائيني باللغة االجنليزية
يف نهاي ��ات الق ��رن الع�شري ��ن وبداي ��ات الق ��رن احل ��ادي
والع�شرين .وك�إ�ش ��ارة �سريعة �صدرت ترجمة كتابه «الفن
الروائي» باللغة العربية قبل �سنوات.
وحتت عنوان «الوالدة يف الوقت املنا�سب» ت�صدر ذكريات
ديفيد لودج لفرتة �سنوات  1935ــ  1975يف كتاب بقلمه.
وه ��و يق� �دّم يف هذه الذكري ��ات �سريت ��ه ال�شخ�صية ،ولكن
وخا�ص ��ة قراءات ��ه وحكايت ��ه م ��ع الأدب وجترب ��ة
�أي�ض� � ًا
ّ
درا�ست ��ه يف جامعة لندن وعمله ك�أ�ستاذ للأدب االجنليزي
يف جامعة برمنغهام الربيطانية اعتبار ًا من عام .1967
وه ��ذه الذكري ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل م ��ا تق ّدم ��ه للق ��ارئ من
خا�ص ��ة من
معلوم ��ات ع ��ن كات ��ب كب�ي�ر ،تكت�س ��ي �أهم ّي ��ة ّ
حي ��ث ما حتتوي عليه من ت�أريخ للحياة الأدبية والثقافية
الربيطاني ��ة يف عقود من الزمن خالل فرتة ما بعد احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة .ب ��ل و�أبع ��د من ذلك م ��ا تك�ش ��ف عنه من
�سمات احلي ��اة االجتماعية وال�سيا�سي ��ة الربيطانية التي
�ش ّكلت «احلا�ضنة"لتلك احلياة الأدبية والثقافية التي كان
�صاحب هذه الذكريات �أحد رموزها بامتياز.
وما ي�شري له «لودج"منذ البداية �أن هدفه من هذه الذكريات
لي� ��س «و�ضع ذات ��ه يف مق ّدم ��ة امل�شهد» .لك ��ن بالأحرى �أن
يكون نوع ًا م ��ن ال�شهادة على حقبة كاملة وهو يف الثانية
والثمان�ي�ن م ��ن عم ��ره الي ��وم .والإ�شارة يف ه ��ذا ال�سياق
�إىل ت�أكيده ب�أ�شكال خمتلف ��ة �أنه �أراد با�ستمرار �أن «ير�سم
تقا�سيم"مالم ��ح احلقبة التي يعي�ش فيه ��ا وما «يجتازها»
من رغبات و�أ�شكال مت ّرد واحتجاج.
ومم ��ا يع� � ّرف «ديفيد ل ��ودج» �سرية حياته فيه ه ��و �أنه من
موالي ��د ح ��ي بروكل ��ي يف جن ��وب العا�صم ��ة الربيطانية
لن ��دن .و�أنه ينحدر م ��ن �أ�سرة متوا�ضعة عل ��ى امل�ستويني
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي .وي�ش�ي�ر �أن �أ�سرت ��ه كان ��ت
«متم�سكة مببادئ الكاثوليكية التي تنتمي لها» ،وما كان له
ّ
ت�أث�ي�ر كبري على تربيته .لك ��ن الأمر مل مينعه من �أن يوجّ ه

لؤي عبد اإلله

الحق ًا الكثري من النقد للم�ؤ�س�سات الكني�سية الكاثوليكية.
ما ي�ؤ ّك ��د عليه �صاحب هذه الذكريات �أن ��ه تع ّلق بالقراءة،
ث ��م بالكتابة ،منذ �سنوات حيات ��ه الأوىل .وي�شري �أنه ن�شر
ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة يف ال�صحيفة املدر�سي ��ة للثانوية التي كان
ّ
يدر� ��س فيها ،وكتب �أوّ ل ن�ص روائي له ،ومل يعرف الن�شر
ــ ال ي�ت�ردد يف و�صفه �أنه كان يف غاية ال�سذاجة ــ وهو يف
الثامن ��ة ع�ش ��رة عام ًا� .أ ّم ��ا �أوّ ل عمل روائي ل ��ه ف�صدر عام
 1960حتت عنوان «م�شاهدو ال�سينما».
وعلى مدى العديد من �صفحات هذا الكتاب يدر�س امل�ؤلف
�آلي ��ات عم ��ل املنظومة الرتبوي ��ة الربيطاني ��ة يف �سنوات
اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي .هذا مع تركيزه
عل ��ى وج ��ود ن ��وع م ��ن «ال�شب ��كات اجلامعية» الت ��ي وجد
الكث�ي�ر من ال�صعوب ��ات يف «ولوجه ��ا» �أو «املرور عربها»
للح�ص ��ول على وظيف ��ة تدري�س بعد ح�صول ��ه على �شهادة
الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي من جامعة برمنغهام التي
غدا «�أ�ستاذ ًا فيها» ب�صعوبة بالغة ،كما يروي.
ويف ه ��ذه ال�صفح ��ات يدر� ��س امل�ؤل ��ف كي ��ف �أن املجتم ��ع
االجنلي ��زي يف �سن ��وات اخلم�سين ��ات من الق ��رن املا�ضي
تن�ص عليه
كان «متط ّلب� � ًا» ج ��د ًا على �صعي ��د العادات وم ��ا ّ
م ��ن �إبداء اح�ت�رام القواعد العام ��ة والت�أكي ��د على طهارة
العالق ��ات و«االعرتاف للكني�سة"ب�أية خمالفة .وبالتوازي
م ��ع ذل ��ك ك ّل ��ه يتع ّر� ��ض امل�ؤل ��ف لتحلي ��ل مواق ��ف الأ�س ��ر
«املتزمت ��ة كاثوليكي ��ا» يف اجنل�ت�را «االجنليكانية"حي ��ال
عواطف �أبنائها ،من اجلن�سني.
وعرب البحث يف العالقات ال�شخ�صية «العاطفية» يتع ّر�ض
ديفيد لودج يف ذكريات ��ه النعكا�سات االنتماء الطائفي يف
بريطانيا خالل �سنوات اخلم�سينات وال�ستينات من القرن
املا�ض ��ي .وما وجد امتداداته يف �أح ��داث العنف الطائفية
الت ��ي ا�ستم� � ّرت �سنوات يف ايرلندا حتى ف�ت�رة قريبة بني
«الربوت�ستانت والكاثوليك».
و�صفح ��ات �أخ ��رى يك ّر�سه ��ا �صاحب الذكري ��ات ،يف �إطار
التج ��ارب التي عا�شها يف زيارات ��ه للواليات لذلك اخلالف
ال ��ذي ن�ش ��ب يف ع ��ام  1969ب�ي�ن طلب ��ة جامع ��ة بروكلي
الأمريكي ��ة وعنا�ص ��ر الأم ��ن ب�سب ��ب «م�ساح ��ة مهمل ��ة من
الأر� ��ض» بالق ��رب م ��ن اجلامع ��ة� .أراد الطلب ��ة �أن يجعلوا
من قطعة الأر� ��ض املهملة حديقة «مزه ��رة» يتمتعون فيها
باال�سرتخاء حتت �أ�شعّة ال�شم�س.
لك ��ن ال�شرطة طردته ��م يف فجر �أحد الأي ��ام واعتقلت عدّة
طلب ��ة ،حيث ج ��رى ا�ستخدام املط ��ارق والقناب ��ل امل�سيلة
للدموع .و«ا�ستم ّرت �أح ��داث العنف �أ�سابيع عديدة"حيث
�أدّت �إىل فت ��ح نقا� ��ش وا�سع حول ح ��دود احلريات .ير�سم
امل�ؤل ��ف من خ�ل�ال تل ��ك املواجه ��ة �أج ��واء ال�ستينيات يف
الغرب وما عرفته من «�صراع الأجيال"و«�صراع الأفكار».
والكت ��اب ذكريات من ما هو �شخ�صي ،ولكنها تتجاوز ذلك
�إىل الإطار الأعم والأ�شمل للبحث يف التطورات املجتمعية
ب�شت ��ى جوانبه ��ا التي عا�شه ��ا ،وعاي�شه ��ا� ،صاحبها خالل
�سنواتها.

عن البيان

بع ��د م ��رور خم�سني عاما عل ��ى دخول نابلي ��ون �إىل رو�سيا
القي�صري ��ة ،التف ��ت تول�ست ��وي �إىل ال ��وراء م�ستق�صيا ذلك
احل ��دث ال�ضخ ��م ال ��ذي �أدى �إىل قت ��ل مئ ��ات الآالف م ��ن
النا� ��س ،ومع ��ه �أع ��اد روائي ��ا �صياغ ��ة حي ��اة ث�ل�اث عوائل
�أر�ستقراطي ��ة تنتمي �إىل تلك احلقبة .بد�أ تول�ستوي بكتابة
رواية"احل ��رب وال�سالم"ع ��ام  ،1865وانته ��ى منه ��ا بع ��د
�أربع ��ة �أعوام ،وال ب ّد �أن جتربته الع�سكرية قد �ساعدته على
نقل �أجواء املعارك التي دارت يف تلك احلقبة بني اجلي�شني
الرو�سي والفرن�سي.
ال�ش ��يء املتمي ��ز يف ه ��ذه الرواي ��ة ه ��و احتوا�ؤه ��ا عل ��ى
ن�صو� ��ص ا�ستطرادية يفتت ��ح بها تول�ست ��وي بع�ض �أجزاء
الكتاب ،وهذه املقاطع هي ت�أمالت مكتوبة ب�صوت الراوي،
وتلعب فني ��ا دورا رابطا لف�صول الرواي ��ة ،وهذا من خالل
كونه ��ا تدور حول �أحداث تلك احل ��رب ،ودور الأفراد فيها،
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يكر�س تول�ستوي خامتة �ضخمة يورد فيها
�آراءه ح ��ول التاري ��خ ،مفندا وجهات النظ ��ر ال�سائدة حول
ع�صر نابلي ��ون وحروبه .بعد �صدور الطبع ��ة االوىل �أقنع
تورجنيف تول�ست ��وي بالتخلي عن هذه املقاط ��ع الت�أملية،
التي هي خ ��رق لتقاليد رواية القرن التا�سع ع�شر ،وبالفعل
قام بحذفها يف الطبعة الثانية ،لكنه عدل عن قراره ال�سابق
و�أعاد ن�شرها كاملة يف الطبعة الثالثة للرواية.
يف ه ��ذه الت�أم�ل�ات يحاج ��ج تول�ست ��وي بق ��وة �ض ��د فك ��رة
�أن الأح ��داث التاريخي ��ة ه ��ي نتيج ��ة لإرادة ه ��ذا املل ��ك �أو
ذاك ،لعبقري ��ة ه ��ذا القائ ��د الع�سك ��ري �أو ذاك ،و�أن اخلطط
الع�سكرية التي �أعدّها ال�ضباط الكبار يف اجلي�ش الرو�سي
مل تق ��رر ال�شكل الذي �ستتخ ��ذه معركة"بورودينو" ،بل �أن
املعركة �أخذت �شكله ��ا وفق الأدوار التي لعبتها املجموعات
املختلف ��ة ،ومبادرات �آالف امل�شارك�ي�ن الفعليني يف املعركة.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن اجلي�ش الرو�س ��ي فقد ن�ص ��ف �أفراده
ف�إن هذه املعركة ق ��ررت م�سار احلرب نهائيا� ،إذ �أن انت�صار
اجلي� ��ش الفرن�س ��ي فيه ��ا كلفه ثل ��ث حجمه ،وم ��ع موا�صلة
اجلي� ��ش الرو�سي االن�سحاب� ،أ�صبح �أمام الفرن�سيني خيار
واح ��د بعد احتاللهم ملدينة مو�سكو الفارغة� :إما االن�سحاب
�أو موا�صلة مطاردة اجلي�ش الرو�سي داخل مناطق معادية
له ��م .يق ��ول تول�ست ��وي �إن الق ��رارات الت ��ي اتخذه ��ا قائ ��د
اجلي� ��ش الرو�سي كوتزول مل تك ��ن �إال ا�ستجابة ل�ضرورات
اللحظ ��ة ،وه ��ي بح ��د ذاته ��ا تتقاطع ب�ي�ن ما هو مق ��رر وما
اقرتحه �ضباط �أركانه .م ��ع ذلك فهذه اخلطط �إذا نظِ ر �إليها
بعد مرور فرتة طويلة �ستظه ��ر عيوبها ،و�أنها كانت حتمل
ب ��ذرة الكارثة لو �أن الطرف الآخر �سلك هذا الطريق ال ذاك،
�أو اجت ��ه ميين ��ا ال ي�سارا ،من ذلك جن ��د �أن الأكرث حرية يف
اتخ ��اذ القرارات هم ال�ضباط ال�صغ ��ار ،الذين كان ب�إمكانهم
حتدي ��د كيفي ��ة تنفي ��ذ الأوامر ،بينم ��ا كان ال�ضب ��اط الكبار
حمكوم�ي�ن �أك�ث�ر مبتطلبات ال�ضرورة .ه ��ذه احلال تنطبق
عل ��ى اجلي� ��ش الفرن�س ��ي وعل ��ى نابلي ��ون �أي�ضا ،ف� ��إذا كان
الكثري من امل�ؤرخ�ي�ن يعزون انت�ص ��ارات نابليون ال�سابقة
�إىل عبقريت ��ه ،ف� ��إن تول�ستوي على العك� ��س من ذلك يك�شف
ك ��م كانت قرارات نابلي ��ون يف رو�سيا عادية ،بل هي عبارة
ع ��ن �سل�سلة �أخطاء ،وهذا ما جع ��ل تول�ستوي ي�ستنتج ب�أن
خطط نابليون داخل رو�سيا هي الأخرى حمكومة بالو�ضع
نف�سه.
ينتق ��د تول�ست ��وي وجه ��ات نظ ��ر امل�ؤرخ�ي�ن الذي ��ن ظل ��وا
يقدم ��ون �أ�سبابا خمتلف ��ة لقرار نابليون بغ ��زو رو�سيا ،بل
ه ��و يجد �أن مهمة التاريخ تق ��ع خارج البحث عن الأ�سباب،
ويج ��ب �أن تركز يف البحث عن حركة الأمم والإن�سانية� ،إذ
مثلم ��ا هي احلال يف علم امليكانيك ،مل يطرح نيوتن ت�سا�ؤال
عن �سبب اجلاذبية ،بقدر ما هو و�ضع اجلاذبية كقوة قابلة
للقيا�س":م ��ا ال�سبب الذي يدف ��ع بتفاحة نا�ضجة لل�سقوط؟
ه ��ل لأنها �أ�صبحت ثقيل ��ة� ،أو لأن ال�شم� ��س جففتها� ،أو لأن
الري ��ح هزتها بق ��وة� ،أو لأن الطفل الواق ��ف حتت ال�شجرة

�أراد �أن ي�أكله ��ا؟ ال �ش ��يء م ��ن كل هذه العنا�ص ��ر هو ال�سبب
احلقيق ��ي ،بل �أنه ��ا لي�س ��ت �إال جتمعا حمكوم ��ا بامل�صادفة
جلمل ��ة ظروف تق ��ع خالله الأح ��داث العادي ��ة واملهمة على
ال�سواء)1(".
ه ��ذا االهتم ��ام بالتاري ��خ يف كون ��ه بع ��دا جدي ��دا للوجود
الإن�ساين ،واختب ��اره �إىل �أق�صى حدوده هو امتياز خا�ص
بتول�ستوي� ،إذ على الرغم من الأهمية التي �أ�صبح التاريخ
يحتله ��ا لدى بع�ض فال�سفة القرن التا�سع ع�شر الكبار ،ف�إنه
مل يو�ض ��ع �إط ��ارا لعم ��ل روائ ��ي مثل"احل ��رب وال�سالم"،
وه ��ذا االهتم ��ام بالتاريخ مت�أت من طبيع ��ة القرن التا�سع
ع�ش ��ر املختل ��ف عن الق ��رون ال�سابقة� :إذ م ��ع بداية القرن
انطلق ��ت احل ��روب النابليوني ��ة ،لتدف ��ع مبالي�ي�ن الب�شر
للن ��زوح �أو االنتقال من بلد �إىل �آخ ��ر� ،إ�ضافة �إىل حترك
جيو� ��ش تق� �دَّر مبئ ��ات الآالف م ��ن غ ��رب �أوروب ��ا �إىل
�شرقيه ��ا ،ثم من ال�شرق �إىل الغ ��رب .فج�أة �أ�صبح الفرد
�أم ��ام احل ��روب ال كظواهر �شبيهة بالأوبئ ��ة التي ت�أتي
وتذهب دون �أن ترتك ب�صماته ��ا على اخلارطة اجلغرافية،
ب ��ل ظهرت الأفكار والنظم والتحالفات الوا�سعة معها ،لتهز
�أركان احلي ��اة ال�ساكن ��ة يف �أوروب ��ا ،وتزعزع حي ��اة الفرد
واجلماع ��ات جذري ��ا .يف رواية"احل ��رب وال�سالم"ي�سعى
تول�ست ��وي �إىل ك�ش ��ف عالقة الإن�س ��ان بالتاريخ ،وقد تبنى
هذه امل�س�ألة كثيمة �أ�سا�سية يف عمله.
يق ��ول تول�ست ��وي �إن"الأف ��راد لي�س ��وا �س ��وى �أدوات غ�ي�ر
طوعية يف التاريخ ،ينفذون الأهداف املخفية عنهم( ،)2ثم
ي�ضي ��ف يف مكان �آخر":تدفع العناي ��ة الإلهية ه�ؤالء النا�س
كال لوحده ،ك ��ي ي�صلوا �إىل غاياته ��م ال�شخ�صية ،لكن هذه
الغاي ��ات املتفرق ��ة جتتم ��ع م ��ع بع�ضها كي حتق ��ق غاية جد
عظيم ��ة ،وتختلف ع ��ن كل توقعاته ��م ،وه ��ذا ينطبق كذلك
نابلي ��ون واال�سكن ��در والق ��ادة الع�سكريني الذي ��ن خا�ضوا
املع ��ارك )3(".ثم يعلق م ��رة �أخرى":يعي� ��ش الإن�سان على
م�ست ��وى ال�شع ��ور لذاته ،لكن ��ه على م�ست ��وى ال�شعور فهو
لي� ��س �إال �أداة للو�ص ��ول �إىل الغاي ��ات التاريخي ��ة العام ��ة
للجن�س الب�ش ��ري )4(".لي�ستنتج يف الأخ�ي�ر ب�أن"التاريخ
هو حياة القطيع الال�شعورية للجن�س الب�شري)5(".
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يق ��دم لنا تول�ستوي �أبطاله ك�شخ�صي ��ات تتغري دائما ،لكن
ه ��ذا التغري يح ��دث على م�ستوي�ي�ن :التح ��والت الداخلية
الناجم ��ة ع ��ن عالقاته ��ا بالع ��امل اخلارج ��ي ،ثم ت�أت ��ي تلك
امل�صادف ��ات ال�صغ�ي�رة الت ��ي تغ�ي�ر الف ��رد ب�ش ��كل مفاج ��ئ
للآخرين :بع ��د معركة"�أو�سرتليتز"ي�سرتجع �أندريه وعيه
بع ��د �إ�صابت ��ه بج ��رح ،ويف تل ��ك اللحظة تواجه ��ه ال�سماء
الزرق ��اء الف�سيحة ،لتقلب يف حلظات عامل �أندريه ،فتحوله
م ��ن �شخ� ��ص انطوائي ال يث ��ق بالنا�س �إىل �آخ ��ر متحم�س
للقي ��ام بدور فع ��ال يف احلياة العامة ،وه ��ذا ال�شيء نف�سه
يح ��دث لبيري ،الذي ينتقل من �شخ�ص ملحد �إىل م�ؤمن بعد
م�صادفة لقائه ب�أحد املا�سوني�ي�ن �أثناء �سفره �إىل مو�سكو.
ه ��ذا اللقاء جاء بعد انف�صاله املع ِّذب عن زوجته .ومل ينجم
ه ��ذا التح ��ول ال�سهل عن ن ��زوة عاب ��رة ،بل �أن ��ه بالأحرى
يك�ش ��ف عن ك ��ون التح ��ول املرئي ق ��د �سبقه �إع ��داد داخلي
خفي ،وف ��ق عملية ال واعية ،والذي �سي�ب�رز ب�شكل فجائي
حتت �ضوء ال�شم�س.
يط ��رح تول�ست ��وي يف اخلامت ��ة الطويلة ،ت�س ��ا�ؤال ي�ساعد
على فهم الإط ��ار الفكري الذي مت وفقه بناء رواية"احلرب
وال�سل ��م :كيف يلعب قانون ��ا حري ��ة الإرادة واحلتمية يف
�صياغة ر�ؤيتنا خلياراتنا ال�شخ�صية وخليارات الآخرين؟
وبالتايل يف �صياغة التاريخ على مدى �أو�سع؟
ي�ضع تول�ستوي ثالثة م�ستويات ميكننا من خاللها التعرف
عل ��ى موقع حرية الإرادة واحلتمي ��ة يف �أفعالنا :امل�ستوى
الأول :عالق ��ة الفع ��ل املتخ ��ذ بالعامل اخلارج ��ي ،امل�ستوى
الثاين :م ��دى االبتعاد الزمني لذلك الفع ��ل عنا كرا�صدين،

مالحظاتن ��ا متجهة ب�شكل متوا�صل �إىل �إيجاد العالقة
ب�ي�ن الأ�سب ��اب والنتائج يف �أفعال النا� ��س ف�إن �أفعالهم
تبدو لنا ق�سرية �أكرث من �أن تكون حرة ،وبالقدر نف�سه
�سيزداد ربطنا للأ�سباب بالنتائج")9(.
ي�ستنتج تول�ستوي بان"ت�صور وجود �إن�سان حر ب�شكل
كامل يتطلب �أن يكون مقيما خارج املكان"( ،)10كذلك ال
ميكن ت�صور فعل �إن�ساين خال من احلرية وخا�ضع كليا
لقانون احلتمية� ،إذ �أن ذلك يتطلب معرفتنا بكل الظروف
املحيط ��ة بالف ��رد ،والت ��ي ال يح�ص ��ى عدده ��ا ،و�أن تكون
الفا�صل ��ة الزمنية بيننا وبني الفعل ال متناهية ،و�أن تكون
�سل�سلة الأ�سباب املرتابطة ال متناهية �أي�ضا.

وامل�ستوى الثالث :هو عالقة الفعل ب�سل�سلة
الأ�سب ��اب املتتابع ��ة (والتي تك ��ون فيها النتيج ��ة الأخرية
�سببا لوقوع الفعل الأخري".
على امل�ست ��وى الأول يقول تول�ستوي �إن هناك عددا كبريا
م ��ن امل�ؤثرات اخلارجية التي تدفع املرء للقيام بهذا الفعل
�أو ذاك ،فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،الكت ��اب ال ��ذي كان يق ��ر�أه،
ال�شخ� ��ص الذي التقاه �أخريا ،العمل الذي كان م�شغوال به،
بل وحت ��ى الهواء الذي يتنف�سه �أو ال�ض ��وء املت�ساقط على
الأ�شي ��اء املحيطة به .يقول تول�ستوي":نحن نرى كم لهذه
الظ ��روف املحيط ��ة دور يف دف ��ع الفرد للقي ��ام بفعل معني،
وكلم ��ا متكنا من معرف ��ة م�ؤث ��رات �أخرى ق � ّ�ل دور الإرادة
احلرة يف القيام بذلك الفعل ،وتعمق �إدراكنا بتزايد قانون
احلتمية عليه")6(.
امل�ستوى الثاين :حينما يقوم �أحدنا بفعل ما ،فهو لن ي�شعر
بعد م�ضي دقيقة على وقوعه� ،إال ب�أنه ثمرة لإرادته احلرة،
لكن ��ه لو نظر �إىل فعل قام به قب ��ل �شهر ،وبظروف خمتلفة
ع ��ن ظروف احلا�ضر� ،سيكت�شف �آنذاك ب�أنه لو مل يقم بذلك
الفعل ملا ترتب عليه وقوع �سل�سلة �أحداث متعاقبة.
يق ��ول تول�ستوي�":إذا نظرتُ �إىل فعل قم ��تُ به قبل ع�شرة
�أع ��وام �أو �أكرث ،فنتائج ذلك الفع ��ل �ستكون �أكرث و�ضوحا،
ولن يكون ب�إمكاين ت�صور ما كان ميكن �أن يحدث لو �أنني
مل �أنفذ ذلك الفعل .كلما �أرجع يف ذاكرتي �إىل الوراء تزداد
�شكوكي يف كون �أفعايل ناجمة عن حرية الإرادة")7(.
هن ��ا يخرج الفع ��ل حال تنفي ��ذه من كون ��ه امكاني ��ة معلقة
ب�ي�ن احلا�ضر وامل�ستقب ��ل� ،إىل قدر متحك ��م ب�سل�سلة �أفعال
الحق ��ة ،وكم يبدو لنا يف حلظة تنفيذن ��ا لهذا الفعل �أو ذاك
ب�أنه تعبري مطلق عن حرية �إرادتنا.
يف التاري ��خ جند حتوال مت�شابها مبا يخ�ص �أحكامنا حول
ال ��دور ال ��ذي لعبت ��ه"الإرادة احل ��رة"يف الق�ضاي ��ا العامة
الب�شرية".احلادث ��ة املعا�ص ��رة تبدو بدون �ش ��ك نتاجا لكل
امل�شارك�ي�ن املعروف�ي�ن ،لك ��ن بر�صدن ��ا حلادث ��ة وقع ��ت يف
زمن �أق ��دم �سنتمكن من ر�ؤية النتائج التي حتتمت عن تلك
احلادث ��ة ،والتي جتعلنا نق�ص ��ي �أي �إمكانية �أخرى .وكلما
نبتع ��د �أك�ث�ر �إىل ال ��وراء يف تق�ص ��ي احلوادث تب ��دو تلك
احلادثة حمكوم ��ة �أقل بفع ��ل �إرادي" )8(.ب�صيغة �أخرى:
كلما كان مو�ض ��وع تق�صينا بعيدا يف التاريخ ،ازداد �شكنا
يف كون ��ه ناجما ع ��ن فعل طوع ��ي لأولئ ��ك املرتبطني بذلك
احلدث ،وازداد معه ثقل احلتمية.
امل�ست ��وى الثال ��ث :ه ��و عالق ��ة الف ��رد املراق ��ب بالأ�سب ��اب
الدافع ��ة لوق ��وع تلك احلادث ��ة :عندما ال نع ��رف �سبب فعل
ما ،مث ��ل جرمية �أو عمل خريي �أو حت ��ى فعل غري �أخالقي
فنحن نع ��زو قدرا �أكرب ل�ل��إرادة احلرة ،لكن عن ��د معرفتنا
ل�سب ��ب واح ��د يكم ��ن وراء ذل ��ك الفع ��ل �سنع ��زو لق ��در من
احلتمي ��ة دورا يف ذل ��ك احلدث .يق ��ول تول�ست ��وي م�ؤكدا
ه ��ذه الر�ؤية�":إذا كان لدينا قدر كبري من الأمثلة� ،إذا كانت

ي�ضع تول�ستوي العقل وال�شعور كعن�صرين ممثلني لهاتني
القوت�ي�ن ،ووف ��ق ذل ��ك يع�ّب�رّ العقل ع ��ن قان ��ون احلتمية،
يف ح�ي�ن يع�ِّب�رِّ ال�شع ��ور عن جوه ��ر احلرية ،وهن ��ا ي�صل
تول�ست ��وي �إىل ا�ستنتاج ��ه الرائع":احلرية غري املحدودة
هي حمتوى �شعور الإن�سان ...احلتمية بدون حمتوى هي
النظرة العقلية للإن�سان يف م�ستوياتها الثالثة")11(.
ي�ستنتج تول�ستوي يف �آخر �صفحة من الرواية ب�أن احلرية
واحلتمي ��ة عن�صران متالزمان و�أن �أي ف�صل بينهما يجعل
فهم التاري ��خ م�ستحيال ،لكنه مل يرتك للق ��ارئ �إال �إح�سا�سا
عميق ��ا با�ستحالة فهم احلا�ضر املحك ��وم بحرية الإرادة �أو
فه ��م املا�ضي املحكوم بقان ��ون احلتمية .ق ��د ت�ساعدنا هذه
الر�ؤي ��ة عل ��ى فه ��م التح ��والت ال يف احلا�ضر ب ��ل حتى يف
املا�ض ��ي ،فاحل ��وادث التاريخي ��ة تتغي�ي�ر قيمته ��ا يف نظر
امل�ؤرخ�ي�ن من فرتة �إىل �أخ ��رى ،فما يبدو تقدميا يف حلظة
ما يتح ��ول للجيل الالحق كي ي�صب ��ح يف �أعينهم كارثة...
تغ�ي�رات احلا�ضر ت� ��ؤدي �إىل تغيري نظرتنا جت ��اه �أحداث
املا�ضي.
من موقعه ينظر تول�ستوي �إىل الوراء وا�صفا حركة �أولئك
املنتمني �إىل �سن ��وات احلرب مع فرن�سا قبل خم�سني �سنة.
ه ��ا هم �أمام ��ه غارقون يف عتمة ال ت�سمح له ��م �أن ي�شاهدوا
�أكرث من عدة �أمتار�":إنه ��م مدفوعون للقيام بالفعل ب�سبب
اخل ��وف �أو الإعجاب بالذات ،فرحني �أو �ساخطني ،يظنون
ب�أنه ��م يعرفون م ��ا كانوا يقومون ب ��ه ،و�أنهم يقومون بكل
�ش ��يء وف ��ق �إرادته ��م احل ��رة ،لكنه ��م جميع ��ا وب�شكل غري
طوع ��ي �أدوات بي ��د التاري ��خ يقومون بعمل خمف � ّ�ي عنهم،
لكنه وا�ضح لنا)12("..
يف مباراة كرة القدم ال ن�ستطيع �أن نحكم �إن كانت نقلة هذا
الالع ��ب �أو ذاك �ستق ��رر اخل�سارة �أو الف ��وز �إال بعد انتهاء
املب ��اراة و�إع ��ادة م�شاهدته ��ا عل ��ى الفيديو� ...آن ��ذاك فقط
ي�صبح ذلك القرار العفوي الذي اتخذه �أحد الالعبني مهما،
�أو تل ��ك املب ��ادرة التي جاءت �ضمن �سي ��اق املباراة اخلارج
ع ��ن �إرادة �أي فرد ،ذات �أهمي ��ة حا�سمة ...نحن نتخبط يف
احلا�ضر.

امل�صادر
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