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العشق حّد االمتزاج.. بين الصوفي العارف وهللا المعروف في 

"سالطين المتصوفة"
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حياتي في 
الفن 
يعت���ر هذ� �لكت���اب �لأ�شهر ب���ن �أعمال  
�ملخ���رج �مل�شرح���ي �لرو�ش���ي �ل�شه���ر 
�ىل  ترج���م  �ل���ذي   ، �شتان�شالف�شك���ي 
�لكثر م���ن �للغ���ات وكان ذ� تاأثر د�ئم 
يف كبار �ملمثلن يف �شتى �أنحاء �لعامل. 
ويف ه���ذ� �لكتاب �شاغ �شتان�شالف�شكي 
جمم���ل �لنظري���ات �لت���ي حكم���ت عمله 
�لفن���ي كمخ���رج وممث���ل وُمن�ّش���ط،  ، 
للحرك���ة �مل�شرحي���ة �لرو�شي���ة يف ذل���ك 

�حلن.

ُبناة العالم
�شبع���ة م���ن بن���اة �ل�ش���روح �ل�شاخم���ة 
مالم���ح  زيفاي���ج  �شتيف���ان  ير�ش���د   ،
�شخ�شياته���م عر �أعماله���م �لتي تركت 
ب�شم���ات و��شحة على �أدب �لقرن �لذي 
�شه���د ولدته���م. وهم بحق بن���اة للعامل 
، �ش���اءت  �لفك���ر و�لأدب  �أعم���دة  وم���ن 
�أقد�رهم �أن يكون���و� عالمات بارزة يف 

�لقرن �ملا�شي.

الريح القوّية
"  للرو�ئي  تعك����س رو�ية  "�لريح �لقوية
"ميغل �نخل ��شتوريا�س"، �لتي ترجمها 
�ىل �لعربية"�شال���ح علم���اين" خمتل���ف 
�ل�شر�ع���ات �لجتماعي���ة �لت���ي تت�شب���ب 
بخل���ق ثغ���ر�ت �شو�شيولوجي���ة تت�ش���ل 

ب�شيا�شات �لعامل �لقت�شادية.

مذّكرات 
رامبرانت

�ل�شه���ر  �لهولن���دي  �لر�ش���ام  مذك���ر�ت 
ر�مر�ن���ت ، كت���اب ه���ام �ش���در ع���ن "د�ر 
"  ترجمة �ل�شاع���ر يا�شن طه حافظ،  �مل���دى
ويومي���ات  �نطباع���ات  ي���روي   �لكت���اب  
�لر�شام عن �لفن و�حلياة ، �نه �شورة حية 

للفن �لت�شكيلي يف ع�شور �زدهاره.

ضحى عبدالرؤوف المل
ب����د�أ �لقا�����س "حج����اج ن�ش����ار" جمموعت����ه �لق�ش�شية 
"حماكم����ة غاية" بالق����دوة و�شطوتها يف نف�س �شاعر 
�جلي����ل �لذي يحل����م بال�شعود �ىل �شل����م �ملجد من باب 
�ل�شعر وطقو�شه �لكتابية  �لتي متيل �ىل �حللم �لرفيع 
يف و�ش����ف مل����ن ��شتع����د لل�شف����ر �ىل �لبعي����د لتنح�ش����ر 
�لنهاي����ة �ليحائي����ة يف ق�شيدة �شاع����ر مبتدئ مل تكتب 
ولكنها ر��شخة يف ق����دوة وحلم،  و�لعالقة بن �لقدوة 
وحتقيق �حللم �شمن حماكاة �لق�س �ملتاأثرة بال�شورة 
�خلال�شة من �ل�شفاف يف ه����ذه �لق�شة،  وباختز�لت 
حقق����ت عالقة �لن�شان بحلمه و�شب����ل حتقيقه بتوليف  
مرتبط باإمكانية �لطابع �لوظيفي للق�شة �لتي ن�شجها 
م����ن �لذ�كرة م�شتخرجا �حللم م����ن �لقمقم �ملخبوء �ىل 
�ل�ش����رد �لب�شيط و�لعفوي،  وب����دللت متحركة  فقدت 
�شكونها،   وهي ذ�ت حتولت مف�شلية �ن جاز �لتعبر 
م����ن حيث م�شاع����دة كل مبتدئ يف ع����امل �لفن و�لبد�ع 
لتك����ون ر�ش����الت �ل�شع����ر متو��شلة من جي����ل �ىل جيل 
وب�شغ����ف �لقدوة �لت����ي ي�شعها �ل�شاع����ر �مامه لرتفع 

نحو �شلم �ملجد �ل�شعري وطقو�شه �ل�شاحرة.
عناوي����ن لق�ش�����س ز�خ����رة بال�شقاط����ات �لجتماعي����ة 
�لز�خرة بال�ش����ذوذ و�ل�شريالية، وب�شلوكيات �يحائية 
مركب����ة تركيب����ا يث����ر ��شمئ����ز�ز �لق����ارئ. �ن من حيث 
�ل�ش����ور �ليروتيكي����ة �لت����ي تخلو من عم����ق نف�شي �و 
فل�شف����ي �و حت����ى �ر�شادي،  فالق�ش����ة تهدف �ىل تقدمي 
معاجل����ات ذ�ت بينه فكري����ة  ت�شيف �ىل �لقارئ معرفة 
�لق�ش�ش����ي  �ملغ����زى  و�كت�ش����اف  �حل����دث،  تباي����ن  يف 

�مل�شاعد يف تدعيم �ملعاجلات �مل�شتوحاة من �لق�ش�س، 
بنم����و �فتق����ده �لقا�س"حج����اج ن�ش����ار". �ذ تت�ش����ارع 
حرك����ة �ل�شخو�����س بوت����رة غ����ر منتظم����ة. مما يرتك 
�لق����ارئ �أم����ام �شريالي����ة تعك�����س هلو�ش����ات مازو�شي����ة 
تتحدث عن �لنحر�ف����ات وغرها. فهل يحاول"حجاج 
ن�شار"�لعب����ث بالالوع����ي و�لالمعق����ول، لي�شخ����ر م����ن 
�لو�ق����ع �لن�ش����اين �لذي ي�شع �حلدود ل����كل ما يت�شبب 
بخل����ل �جتماع����ي �و �شيا�ش����ي �و �دب����ي، وه����ل هذ� ما 

نبحث عنه يف فن �لق�شة؟
 ��ش����ار�ت ورم����وز ودللت غارقة بال�شم����ت و�لرحيل 
نح����و �لبعيد مع �حلفاظ على م�شتوى �حلو�ر �لذ�تي، 
�ل�شري����ع وبو�ش����ف نف�ش����ي غ����ارق بلحظ����ات كئيبة �و 
معان����اة �ليم����ة. لكنه �نف����رد باحلد�س وبالح����كام على 
�بط����ال ق�ش�ش����ه، ومل يرتك للق����ارئ فر�ش����ة م�شاركته 
بالروؤي����ة و�لحت����و�ء �و حتى �لتعاط����ف، فالنفعالت 
باردة رغم �شريالية �لكثر منها، وهيكل �لق�شة �عتمد 
على �لخت�شار و�شر�عات �لنف�س ل�شتقطاب �ل�شورة 
م����ن غمو�س مل يرو�ش����ه يف ولدة �لتخي����الت �لقادرة 
عل����ى ب����ث �لق�ش����ة روحي����ة �ملجتمع����ات �جلاحم����ة يف 
�لخط����اء، وحتى تلك �ملنا�شل����ة يف ت�شرفاتها �لعبثية 
نح����و �لن�ش����ان بعنف����ه وت�شلط����ه وقوت����ه وجروت����ه، 
وبكافة �ل�شكال �لتي ي�شتخرج منها عنفه �ملكبوت يف 
د�خله غر �لقادر على �ل�شفاء �شمن ل نهائية �لفعل �و 
ترك����ه منقو�شا يرت�ش����د �كمال ما هو خمف����ي يف ثنايا 
ق�ش�شه �ملبتورة �لطر�ف تاركا لالغرت�ب،  ولعناوين 
م�شموني����ة �خ����رى ظه����ورً� ي�ش����كل �لزم����ة �حلقيقي����ة 
�ليديولوجي����ات  �ملختلف����ة  وهو�ج�شه����ا  �لق�ش����ة  يف 
يف نظرته����ا للحي����اة، وحكمه����ا عل����ى مو��شي����ع �شت����ى 

و�ملن�شوج����ة م����ن �أزمنة لي�ش����ت حديثة رمب����ا هي تلك 
�ملكتوب����ة على ج����در�ن �ل�شجون و�لكه����وف وجدر�ن 

�لع�شو�ئيات يف �شو�رع تكرث فيها �جلرمية.
�شوت ل ��شو�ت وج����رح ل جر�ح ونهايات هي دماء 
�حلياة بعقده����ا  �لنازفة وغر�ئبها �ل�شارخة عن ناجت 
ح�شاب����ي يرتك����ه �شم����ن معاجل����ة �لو�ق����ع �جل����اف �و 
�ملتيب�س من �لعط�س �ي �لعط�س �لن�شاين �لذي يقود 
�ىل �شدف  و�هية رمبا! لي�شت وليدة �لفجاأة �منا من 
توق����ف فجائي يف مد�د �لق�شة  ومببالغة �شريالية يف 
غر�ئبيتها مثل"مز�مر �ملوؤخرة"،  فمن �لناحية �لفنية 
مل يب����ذل �جله����د �لق�ش�ش����ي �ل����ذي يجعل م����ن �لق�شة 
قطع����ة من �حلياة.  �منا تركها يف هذيان  جتمدت فيه 
�لعنا�ش����ر دون �كتف����اء تخيلي �و ت�شوي����ري.  �ل �نه 
نادى مبقولت ت�شعبت  وكرثت فيها �لجز�ء �ملفقودة 
م����ن �لتاريخ،  وغالبا زمني����ة �لق�شة ومكانها م�شبوكة 

بالدم �ل�شود كما قال يف ق�شته"برديات �حلرية". 
يف فكرة كل ق�شة جوه����ر حكاية حتتاج لفن ق�ش�شي 
�لذوب����ان  ت����رر  مل  ق�ش�ش����ه   يف  فاحلد�ث����ة  مغاي����ر، 
�لح����د�ث  ب����ن  بتال�����سٍ  �ن�شه����ر  �ل����ذي  �لجتماع����ي 
�لق�شرة،  وبتو�ٍر مع �ملعلومات �لتي قدمها كاح�شاء 

��شتنكاري ذي ��شطر�ب مغمو�س بالده�شة و�لخطار،  
و�لوج����اع وحتى �ل�شادية �لت����ي تنهار �مام �نطالقات 
�ملف����رد�ت �ملحكوم����ة بالبوؤ�����س �لن�ش����اين،  ووجودية 
قا�شي����ة يف مبناه����ا ومعناها و�لفاظه����ا �ملح�شوة �لتي 
�نت����زع منها  مف����رد�ت كرثت يف �لعديد م����ن �لق�ش�س، 
فتتال����ت  �لع����ن،   مك�ش����ور  و�ل�شف����اح،  كالغت�ش����اب 
ركالت، حج����ارة قلبك، وحملت من����ك �شفاحا، �لعنتيل، 

ر�شا�شتي �لوىل �لخ.. 

جاسم العايف     
�أحمد"�شاع���رً�،  �شهي���ل  �لقا�س"حمم���د  ب���د�أ 
�لب�شري���ة- �ل�شح���ف  يف  ق�شائ���ده  ون�ش���ر 

�لعر�قية، ثم توجه لكتاب���ة �لق�شة �لق�شرة. 
�لقا�شن"حمم���د  م���ع  1964تقا�ش���م  ع���ام  
خ�شر وحمم���د عبد �ملجيد"�لف���وز مب�شابقة 
ملح���ق جريدة"�جلمهورية"�لثقايف �خلا�شة 
جمموعت���ه  �أ�ش���در  �لق�ش���رة)*(.  بالق�ش���ة 
�لق�ش�شية �لأوىل )�لعن و�ل�شباك( - مطبعة 
�لر�شال���ة- �لكويت. �ما جمموعته �لق�ش�شية 
�لثاني���ة"�لآن �أو بعد �شن���ن"- د�ر �ل�شوؤون 
�لثقافي���ة- وز�رة �لثقافة - بغد�د- ف�شدرت 
بع���د )30( عام���ًا عل���ى �ش���دور جمموعت���ه 
�لأوىل."حممد"كاتب ق�شة يتقن �ل�شنعة، 
وق�ش�ش���ه م�شحونة بالتوتر، و�ل�شرد لديه 

يخ�ش���ع ملعارفه وقدر�ت���ه وخر�ته �ملرت�كمة 
للق�ش���ة  كتابت���ه  عن���د  �لفن���ي  �لتكني���ك  يف 
�لق�ش���رة، وهو لظروف خا�ش���ة به، مل ياأخذ 
مكان���ه �لطبيعي ب���ن �لق�شا�ش���ن �لعر�قين 
خا�ش���ة �لذي���ن ب���د�أ م�شرت���ه معهم."حمم���د 
�شهيل"يف �لق�شة �لق�شرة ينحو، كاأي قا�ٍس 
ج���اٍد، ويح����س مب�شوؤولية ما يكت���ب ويطرح 
�أمام �لقر�ء، �إىل ثالث مر�حل، نرى �إنها: برق 
�للتماع���ة �لأوىل �أو �لنبثاق، و�خلزن �لذي 
ق���د يطول �أو يق�ش���ر زمنيًا،ومن ثم �ل�شتغال 
و�ملعاجل���ة. نالح���ظ �لتبدل �جلوه���ري �لذي 
مي���ز  �ل���ذي  �ل�ش���ردي  �خلط���اب  عل���ى  ط���ر�أ 
جمموعت���ه �لأوىل، حي���ث كان �أ�ش���رً� للحالة 
�ل�شعري���ة �لتي �أطرت بد�يات���ه �لثقافية، ومن 
هن���ا عمل عل���ى توظيف �شخو����س جمموعته 
�لأوىل م���ع �إ�ش���اءة بع����س ه���ذه �للحظ���ات 
�شعريًا، وذلك عر �لنف�س �لغنائي �لوجد�ين، 
وه���ذ� �لن���زوع طب���ع معظ���م ق�ش�شه���ا، ع���د� 
كان���ت  ملونة"�لت���ي  فر��ش���ة  ق�شة"يومي���ات 
مكثف���ة مكتن���زة بالوقائع �ليومي���ة- �لقا�شية 
و�لت���ي �كتنف���ت حياة طالب���ة مدر�ش���ة - �بنة 
دللة �شل���ع حتيطه���ا �ل�شائع���ات- �إ�شافة �إىل 
تلك،عل���ى  �ل�شتغال،بق�شت���ه  يف  �عتم���اده 
�آليات �لتقطي���ع و�ل�شيناري���و �ل�شينمائي، ما 
�أه���ل ق�ش���ة )فر��ش���ة ملون���ة( لأن تتحول �إىل 
فيلم تلفزيوين ُعر�س يف �لف�شائية �لعر�قية 
�أو�خر �لت�شعينات، وخ�شع لبع�س �لتغير�ت 
�لت���ي كان لب���د منه���ا يف ذل���ك �لزمان،وق���د 
�أخرج���ه �ملخرج"فائز �لكنع���اين". نالحظ �إن 
�ملجموع���ة �لق�ش�شي���ة"�لآن �أو بع���د �شنن"، 
تنح���و باجت���اه منظ���ور عالئق���ي ظاهر�ت���ي 
متيز بالتماثل و�لت�شاد و�لن�شجام و�لتنافر 
و�لقبح و�جلمال. ثمة ثماٍن من ق�ش�شها د�رت 
�أحد�ثها يف �لدول �لعربية:"�لكويت و�لأردن 
وليبيا". وقد �ن�شاع، �لقا�س )حممد �شهيل(، 
يف ق�ش�س جمموعته، ل�شرت�طات �لنرث بكل 
ما يتوفر فيه من خ�شونة وحتفر�ت و�رتطام 
�لأجنح���ة �لتي متتلكها �ل�شخ�شية �لق�ش�شية 
بوحول �لرثى،من ناحية لغته �ل�شردية �لتي 
ل تفتقد للعاطفة، �أو تتنكر للروؤى �لتي تخ�شع 
وكذل���ك  و��شرت�طاته���ا،  �لفني���ة  للتوجه���ات 
طبيعة �شخ�شياتها،من �لناحية �ل�شايكلوجية 
- �لجتماعي���ة. يف )�لآن وبع���د �شنن( نرى، 
بو�ش���وح، �أن"حممد�"يهت���م ج���دً� باملتلق���ي، 
مهم���ا كان م�شت���و�ه �لجتماع���ي، وتوجهاته 
�لفكرية- �حلياتية، وبدت �شخو�س ق�ش�شه، 
خليط���ًا م���ن �أ�شناف ع���دة، وتنتم���ي جميعها 
�إىل قاع �لع���امل �لجتماعي منها: خادمات من 
�شيالن و�لباك�شتان، �شود�ين يعمل يف مز�رع 
�لزيت���ون �لليبي���ة ُيته���م باإغو�ء فت���اة قا�شر، 
ومن���اذج �أخرى ُمن�شحقة بيد �إنها حتيى، عر 
�أحالمها �خلا�شة،  و�قعًا �آخر، مرفهًا وباذخًا. 
تت�ش���م �ل�شخ�شيات �لق�ش�شي���ة، يف"�لآن �أو 
بعد �شن���ن" ب�شر�ئ���ح تب���دو �شايكولوجيتها 
ومنه���ا  عو�مله���ا.  تباي���ن  بحك���م  مركب���ة،  

�ل�شاي)����س75(  بل���ون  ق�ش�س:�م���ر�أة 
وثالث���ة  )����س97(  �لبانكوكي���ات  و 
طو�بق)�س103(،و �أخرى غرها، وق�شم من 
�لق�ش�س ل يتجاوز �شفحة ون�شف �ل�شفحة. 
بع�س �شخو�س ))�لآن وبعد �شنن(( مقرتبات 
ل�شخ�شيات حقيقية �لتقاها"�لقا�س"وتعاي�س 
ع���ر عالقات خا�شة معها، و�أخرى �شمع عنها 
وع���ن �لأحد�ث �لغر�ئبية �لتي �أطرتها، ومنها 
�لطاهر �لنقي �لذيل، وبع�شها �لآخر �ملدن�س،  
ومل تخُل،�لق�ش����س، م���ن �جلان���ب �لبتكاري 
يف ر�شمها وما خ�شعت له من وقائع �شادمة. 
))�لآن وبعد �شنن(( تك�شف �أن �لق�ش�س لي�شت 
يف �لختالق من عدمه، فما �أكرث �ل�شخ�شيات 
�ملبتكرة �لتي تخلقها ذ�ئقة �أو رغبات �لقا�س، 
�أي قا����س. نالحظ �أن �لق�ش�س �لأربع �لأوىل 
ت���دور �أحد�ثه���ا يف �ل�شم���ال �لأفريق���ي،وكل 
ن����س من �لن�شو�س �لأربع���ة يعمل على ر�شم 
�ش���ورة �شخ�شي���ة حمورية تتحك���م باحلدث 
�أو يتحكم هو به���ا، وتتميز بغر�ئبية �أفعالها، 
ول �عتيادي���ة هو�ج�شها فق�شة"مملكة �لرجل 
�لوحيد")�س5( تتناول مدر�شا م�شريا يعاين 
�لوح���دة و�حلرم���ان �جلن�شي في���د�وي �آلمه 
مبر��شلة �أعد�د كبرة من �لفتيات، يع�شن يف 
مدن �فريقية و�آ�شيوية، ما يقوده بالتايل �إىل 
�لوق���وع حتت بر�ث���ن �لروت���ن، �إذ يخ�ش�س 
ركن���ًا �شريا ل�شجالت ر�شائل �لع�شق، �لو�ردة 
و�ل�شادرة. �أما ق�ش���ة"دو�ر �لريح")�س13( 
فه���ي ن�س غنائ���ي �لنرة تت���وزع �أحد�ثه بن 
عامل���ن متباين���ن: ع���امل �لري���ح و�لرم���ل يف 
�جلان���ب �لليب���ي وع���امل ري���ح �ل�شب���ا و�شط 
حا�شرة ��شمها )تون����س( �لعا�شمة. وتنتهي 
�حلكاية حن يتحقق لل�شارد،�لبطل، ما يريد: 
�لبح���ث عن �م���ر�أة  لكنه يفقده���ا من جديد؟!. 
ق�شة"�أح���الم خفا�س")����س23( تتناول مدير 
مدر�ش���ة يقل���ب �ملدر�ش���ة �لتي يديره���ا �إىل ما 
ي�شب���ه �لقلعة �ملغلق���ة ويبدو �شخ�شي���ًا �أ�شبه 
ب�شجان:"تت���دىل م���ن كم���ر بنطال���ه ع�ش���ر�ت 
�ملفاتي���ح"، ويعد �لن�س �ش���ورة كاريكاترية 
مريرة لطاغية م�شتبد ميثل �ل�شورة �مل�شغرة 
و�لتوجه���ات  �ل�شيا�ش���ة  ووحو����س  لطغ���اة 
و�ملمار�ش���ات )�لتوتاليتاري���ة( يف كل م���كان 
م���ن هذ� �لع���امل، وخا�شًة يف عاملن���ا �لعربي. 
�أم���ا ق�شة"خب���ز وجمر")����س37 -72( فه���ي 
مطول���ة  وقد ب���ذل �لقا����س فيها جه���دً� كبرً� 
�لرو�ي���ة  باجت���اه  تتم���دد،  ل  ك���ي  ل�شغطه���ا 
�لق�ش���رة، وثيمته���ا حكاي���ة مط���اردة ل�شاب 
�أفريق���ي يع���اين ق���درً� م���ن �لنظ���رة �لدوني���ة 
يف قل���ب بيت���ه )�أفريقي���ا �ل�ش���ود�ء( �إذ يته���م 
�لبطل)عثم���ان كومب���و( باإغو�ء فت���اة قا�شر. 
وبع���د �أن يقب�س عليه تنفذ فيه �أب�شع �أ�شناف 
�لعقوب���ات؟!. ويع���د �لن����س لوح���ة لو�ش���ط 
م���كاين يق���ع ب���ن �ل�شاح���ل �لليب���ي و�لو�حة 
وم���ا ي���دور يف روؤو�س رج���ال �لو�ح���ة، وما 
ع���رف عنهم ع���ر قناع���ات وتقالي���د فيها قدر 

جترب���ة  و�لعنف.�أم���ا  �لق�ش���وة  م���ن  كب���ر 
�أحمد"�خلليجي���ة،  �شهي���ل  �لقا�س"حمم���د 
وعمل���ه وحياته هناك، فت�ش���م �أربع ق�ش�س 
�أي�شًا، فكانت،بع�شها، تر�شم لوحات �شردية 
تتباين وتتماثل يف �آن معا: فق�شة"�خلروج 
م���ن �لنقعة")����س67( ت���روي ع���ن �شخ�شية 
بحار،خليجي، عجوز تخونه زوجته �ل�شابة، 
ب�شب���ب عدم مقدرته على �إ�شباعها ج�شديًا.�أما 
ق�شة"�لبانكوكيات")�س97( فهي نكتة �شديدة 
�لإيالم و�أبطالها فئة م���ن �ملتقاعدين �ملرتفن 
�لذين ي�شافرون �إىل)بانكوك( بحثًا عن بقايا 
ق���وة عَل �أع�شاءهم �جلن�شي���ة �ملتهالكة جتود 
بها!!.�أما ق�شة"�مر�أة بلون �ل�شاي")�س86( 
فتتفرد بتناولها �لغنائي �أ�شلوبًا، و�لإن�شاين 
بالتاب���و�ت  �ملكبل���ة  ل�شخو�ش���ه  �ختي���ارً� 
و�حلرمانات �جلن�شية و�لوقوع حتت بر�ثن 
�لفقر و�ل�شت���الب، وتتلخ�س بتعاطف ي�شل 
حلد ع�ش���ق �لر�وي،خادم���ة )�شيالنية(، تدفع 
بها ريح �لفاق���ة �إىل عامل �لدعارة �لعلنية. �أما 
ق�شة"ثالثة طو�بق")����س103( فهي متعددة 
�مل�شتوي���ات، وحتك���ي ق�ش���ة فت���اة عاملة يف 
�إح���دى �شركات �لأث���اث ب�)�لكوي���ت( يدعوها 
�لطاب���ق  يف  �ل�ش���ري  عامل���ه  �إىل  �لعم���ل  رب 
�ل�شفلي لتكت�شف �أركانًا ت�شم مقتنيات مثرة 
للف���زع و�ل�شتغر�ب وتفر عائ���دة �إىل �لطابق 
�لأر�شي قاذفة بنف�شها �إىل بحرة من �لكر�ت 
�مللون���ة يف �لق�ش���م �خلا����س بالأطفال.بقي���ة 
ن�شو����س �ملجموعة ت�شم ع���ددً� من �لق�ش�س 
�لق�شرة جدً� ون�شًا مطوًل و�حدً� هو"هد�يا 
مار�س")����س150( ت�شتظ���ل جميع���ًا بعنو�ن 
و�حد هو)�شطوح(. ويلتقي �لقارئ بق�ش�س 
متفرقة وعل���ى �لنحو �لتايل:"فانتازيا ح�شاء 
�لق�س")����س125( وه���ي من ق�ش����س �لإد�نة 
�لالمبا�ش���رة �إذ ت�شتغل عل���ى �شخ�شية )�لأب( 
�ل���ذي يطع���م �أبناءه ح�ش���اء �لق�س لي���ل نهار، 
�إنه���ا ��شتع���ارة حتم���ل مزيجا م���ن �لغر�ئبية 
و�جلن���ون عر تناول �أ�شلوب���ي يعتمد �ل�شرد 
�لو�شفي و �لد�خلي و�لغر�ئبية - �لرتميزية 
يف �آن مع���ًا. �أم���ا ق�ش�س"م���ن يق���رع �لب���اب، 
و�لأزرق �لكبر، و��شميك �لتايتانيك �أي�شًا، و 
�أمام �ل�شباك، ورحيل غاىل �ل�شر�ب، و�حلبل 
بحك���م  فه���ي،   )199 �ل�شري")����س171- 
ثيماته���ا وحجمه���ا تقع �شمن جن����س )�لق�شة 
�لق�شرة جدً�(. و تعتمد �ل�شورة �ملوحية،�أو 
�لوم�ش���ة، من خالل تقني���ة تت�شابه يف تبنيها 
للغنائية �ملتق�شفة و�ل�شرد �ل�شاعري �لعبارة، 

دون �لوقوع يف فخاخ �ملبا�شرة و�لتميع.
)*(بع���د تخرج���ه يف ق�شم �للغ���ة �لإنكليزية- 
كلية �لرتبية - جامعة �لب�شرة، ون�شر تر�جم 
عدة ، منه���ا ر�شائل"ر�مب���و"، جملة )�لأقالم( 
ل����  )�أرد�بي���ول(  رو�ي���ة  حزي���ر�ن1974،و 
)يفتو�شينك���و( 2014 - د�ر مت���وز- دم�ش���ق. 
نهاي���ة �ل�شبعينات ولظ���روف �شخ�شية غادر 
�إىل )�لكويت(، وعمل يف �شحافتها، و��شطر 
ت�شعين���ات  ويف  �حتالله���ا،  بع���د  للع���ودة 
�حل�ش���ار، هاج���ر خ���ارج �لع���ر�ق، وعمل يف 
�ل�شحاف���ة �لأردني���ة، ث���م ذه���ب �إىل )ليبي���ا( 
�شق���وط  بع���د  �لنكليزي���ة.  �للغ���ة  لتدري����س 
�لنظ���ام، ع���اد �إىل �لع���ر�ق وعمل حم���ررً� يف 
�شحيفة"�ملنارة"ن�ش���ف �لأ�شبوعي���ة، و�لتي 
كان���ت ت�ش���در يف �لب�شرة. �خت���ار )�ل�شليب 
�لأحمر �لدويل( ق�شته"متاهة �جلندي"�شمن 
كتاب، �شدر يف بروت ع���ام 2007 باللغتن 
�لعربي���ة و�لنكليزية،وحم���ل عنو�ن )جروح 
يف �شج���ر �لنخي���ل(، و�ش���م )20( ق�شة لعدد 
م���ن �لق�شا�ش���ن �لعر�قين. ول����ه م�شاهمات  
ق�ش�شية - بحثية يف كتابي"�مل�شغل �ل�شردي- 
�لب�ش���ري"- بقعة زي���ت- و - ذ�ك���رة �ملقهى. 
وقد �شدر� �شمن"فنار�ت"جملة)�حتاد �أدباء 
وكت���اب �لب�ش���رة(. كم���ا �ش���در له ع���ن �حتاد 
�أدب���اء وكتاب �لب�شرة،ع���ام 2014 جمموعته 

�لق�ش�شية �لثالثة �ملعنونة"�تبع �لنهر".

أوراق

"ح���ن يك���ون �لوط���ن خوف���ا، جوعا، فق���ر�، وحاجة، وح���ن ُتنتهك 
�أحالمن���ا في���ه، وتقت���ل مطاحمن���ا، ول جن���د �ش���وى �شظاي���ا �أمل يف 
ه���ذ� �لوط���ن، وح���ن ُتلب�س �حل���روب �أكالي���ل ُعر����سٍ ل�شبابها، وحن 
يحيطن���ا �لأمل ثم �لأمل، وُيالحقنا �لقلق و�لرتعاب، وُتهددنا ��شو�تنا 
بالو�ش���ي بنا، ويحا�شرنا ترهيب �لطغاة، �شنجد �أن �ر�شنا و�أوطاننا 
ت�شي���ق علينا كقر مظلم تخنقنا حتت رمالها، و�شنعمل جاهدين على 
�لتح���رر منها، ونك�ش���ر قيود �لإنتماء �لتي لجن���د معنى لها، ونلتجئ 
�إىل �أح�ش���ان �لإغرت�ب، �شائليه �حتو�ءنا"، هذ� ما خل�س به �لرو�ئي 
حم�ش���ن �لرملي فرتة �لثمانينات من �لق���رن �ملا�شي يف رو�يته"فتيٌت 

ُمبعرث"�لتي �شدرت عن د�ر �ملدى لالإعالم و�لثقافة و�لفنون. 
ه���ذه �لرو�ي���ة ُع���ّدت �لأوىل لكاتبها "حم�ش���ن �لرملي" وح���ازت على 
ترجمته���ا �إىل �لنكليزية، كما ح�شلت على جائ���زة �أركن�شا �لمريكية 
للعام 2002، كما �ش���درت ترجمتها �إىل �ل�شبانية عام 2014 بعنو�ن 
"ود�عًا �أبناء �لعمومة"، ولأهمية هذه �لرو�ية ُعدت منهجًا ُيدر�س يف 

جامعة  �لقا�شي عيا�س �ملغربية.
�لرملي ي�شف يف هذه �لرو�ية ق�شة عائلة عر�قية، ويبحث يف معاناتها 
و�شر�عه���ا �لجتماع���ي يف ظ���ل �حل���روب �ل�شلط���ات �لدكتاتوري���ة، 
تتح���دث �لرو�ية عن فرتة �لثمانينات وما تخللها من حروب وم�شاكل 
يف ظ���ل �لنظم���ة �آنذ�ك، وقد حظي���ت هذه �لرو�ية من���ذ �شدورها �إىل 
�لدر��ش���ة و�لإهتم���ام، كم���ا كتب �لروف�ش���ور كام���ر�ن ر��شتيغار من 
جامع���ة كولومبيا �لمريكي���ة مقاًل عنه���ا يف جملة"جمعية �لدر��شات 
�ل�ش���رق �أو�شطية"�أن ��شاتذة �لرو�ي���ة �لعربية �ملعا�شرة و�لتاريخ �أو 
�ل�شيا�ش���ة �لعر�قية �أو �لقليمية �حلديثة �شيجدون هذ� �لن�س بال �شك 

ما ي�شتحق لتخاذه مادة يف درو�شهم.
ه���ذه �لرو�ي���ة �لق�ش���رة تتحدث ع���ن �ملرحل���ة �لثمانينية م���ن تاأريخ 
�لع���ر�ق، حي���ث يبح���ث بط���ل �لرو�ي���ة و�ل���ذي ه���و ذ�ته �ل���ر�وي يف 
مو�شوع���ة  �لهج���رة،  مقتفيًا �آثار �شديقه و�بن عمت���ه  �لذي عا�س يف 
�لري���ف �لعر�ق���ي �أ�شب���ه بنك���ره يجله���ه �جلمي���ع �إل �أن هجرته خارج 
�لع���ر�ق مكنت���ه من �أن ي�شتحوذ منزلة جيدة، فه���ذ� �لذي مل يكن غيابه 
ووج���وده يعني �شيئًا لأحد �إ�شتطاع �أن يكون �شخ�شًا مهمًا خارج هذ� 

�لبلد.
وهن���ا يح���اول �لرملي �أن ي�شر �إىل �أن هذ� �لوط���ن �أ�شبه برمال تبتلع 
�أبناءه���ا، بهوياته���م، و�شخو�شه���م، وجتعلهم جمهول���ن يف كل �شيء 
ومتال�ش���ن يف كل �ش���يء، وح���ن يغ���ادر �أحده���م خ���ارج ه���ذ� �لوطن 
�شيكون���ون كم���ن يخ���رج م���ن �لظ���الم �إىل �لن���ور، جُمددي���ن هويته���م 
و�إن�شانيته���م، فيع���رتف بوجوده���م يف �ملنف���ى بعي���دً� ع���ن �لر����س 

و�لوطن.
ويرم���ز �لرملي هنا �أن �ملنايف ت�شبح �أحيان���ًا وطنًا يحتوي �لالجئن 
لها، وتق�شو �لأوط���ان و�لأهل علينا في�شبحون كقٍر يدفننا بوجودنا 

ومطاحمنا ونحن على قيد �حلياة.
وهن���ا يتح���دث �ل���ر�وي �أن �لعو�م تو�ل���ت عليه من بل���د �إىل �أخر يف 
حمط���ات �لنتظ���ار، و�شط مكامل���ات مقطوع���ة، ور�شائل لت�ش���ل �أبدً� 
ولي����س ثمة �خبار ع���ن �أهله، كانت �لغربة ت�شب���ه �ل�شجن ، وهنا يعر 
�لكاتب  �لر�وي عن وحدته فلمن �شيحكي معاناته، ووحدته، و�أمله يف 
بل���د غريب ل �أحد يفهم���ه، وهو �لذي ل يفهم �أحد، م���ا كان عليه �شوى 

��شتذكار وجوه من يحب، عمته، �أهله، و�أخته �ملري�شة.
ويتطرق �لكاتب �إىل �شفات �جلمال يف �خلارج، عّما ي�شكنه يف بلده، 
�له���و�ء �ل���ذي يعر عن حريت���ه �لذي يفتق���ر لها، و�لطبيع���ة �جلميلة، 
�أ�شم���اء �ل�شياء و�لأحي���اء، وكل ما يحيطه بتفا�شيل���ه يعبث للحرية، 

و�لطماأنينة �لتي يجدها يف غربته و�لتي يحرم منها يف وطنه.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

إياد خضير 
�إذ� كانت �لرو�ية من �لأجنا�س �ل�شردية �لأكر 
حجمًا من ناحية تعدد �لأحد�ث و�ل�شخ�شيات 
وتن���وع �لف�ش���اء �مل���كاين و�لزمن���ي فالق�شة 
�لق�شرة هي يف بنيتها �لوظيفية تعتمد على 
�حلدث �لو�ح���د وتط���وره وتناميه من خالل 
�لبد�ي���ة �شع���ودُ� نح���و �لو�شط ون���زوًل �إىل 
�لنهاي���ة �ملغلق���ة �أو �ملفتوحة برت�بط ع�شوي 
ووح���دة مو�شوعية ب���ن �أج���ز�ء �حلدث يف 
مر�حله بتكثي���ف و�إيجاز لغ���وي ودور فاعل 
للكلم���ة �شمن �لرت�كي���ب �للغوية  �لذي تكون 
�شم���ن دللته لت���وؤدي �إىل  تنمي���ة �حلدث من 
حيث �لدلل���ة و�لإيحاء و�إن تع���ّددت منهجية 
�لق�ش���ة �لق�ش���رة و�ختلف���ت �أ�شاليبه���ا لك���ن 
تبق���ى �لعنا�ش���ر �لأ�شا�شي���ة قو�ع���د م�شرتكة 
يف جمي���ع �أنو�ع �لق�س كهوي���ة متييزية لهذ� 
�جلن����س �ل�ش���ردي فكم���ا يرك���ز بع����س كتاب 
�لق�ش���ة على عن�شر �حلادث���ة و�لبع�س �لآخر 
عل���ى �ل�شخ�شي���ة جن���د كتاب���ًا يجمع���ون بن 
�لعن�شري���ن وهذ� جن���ده يف جتربة �لرو�ئي 
و�لقا�س حممد علو�ن وحتديدً� يف �ملجموعة 

�لق�ش�شية )�لعكاز �لأخر(:
)- �شيدتي.. �أنا �شديقه.

قاله���ا بخج���ل وه���و يق���ف بقامت���ه �ملتو�شطة 
مبح���اذ�ة �لباب �لذي فتحه �إىل �لن�شف، و�أنا 
�أتاب���ع بقاي���ا �بت�شام���ة مزروعة عل���ى �شفتيه 
وهو يطلب مني �أن �أمنحه �ل�شاق �ل�شناعية، 
�أن �أعطي���ه �لط���رف �ل�شناع���ي لزوج���ي �لذي 
�أم�شى �شنو�ت طويل���ة وهو يتعكز عليه بعد 
�أن فق���د �شاق���ه يف �حل���رب...( ق�ش���ة تر�تيل 

�لعكاز �لأخر �س 21  
 لق���د  �حت���وت ه���ذه �ملجموع���ة من ث���ر�ء يف 
جتربة �لقا�س فعل���ى �ختالفات �لق�ش�س من 
حي���ث �لن���وع لكنه���ا يف جممله���ا ترت�بط  يف 
م�ش���رتكات م�شموني���ة  ت�ش���كل ب���وؤر مركزية 
لتك���ون �ملجموعة يف جمملها مرتبطة بوحدة 
مو�شوعية كما جند هذ� يف جد�ريات �لنحت 
�ملتكونة من وحد�ت نحتية متعددة ومتباعدة 
من حي���ث �لطرح و�ل�ش���كل لكنها م�شرتكة يف 
ب���وؤرة تعبري���ة مركزي���ة توؤل���ف قيم���ة كلي���ة 
وت���دور يف فلكها مع���اين جزئي���ة ت�شفي قيم 
متع���ددة وم�شتوي���ات متنوعة للقيم���ة �لكلية 
وجد�ري���ة جو�د �شلي���م خر �شاه���د على ذلك 
وه���ذ� ل يتاأت���ى ب�شهولة �أو جترب���ة �شطحية 
بل يكون ناجت���ًا �إبد�عيًا من خالل تر�كم كمي 
ونوعي لتجربة �إبد�عي���ة معرفية وخر دليل 
على ما تقدم متظهر ثيمة �حلرب ب�شيميائيتها 

�ملتوهجة :
)�شحكن���ا م���ّرة �أخ���رى م���ن كلمة �حل���رب... 

وت�شاءلنا...
"م���اذ� يريدنا �أن نفع���ل باملجارف و�ملعاول، 
ه���ل يري���د �أن يدف���ن �شيئ���ًا.. �أم �أن �لأم���ر ل���ه 
م���ن  ن�شمعه���ا  كن���ا  �لت���ي  بالأنا�شي���د  عالق���ة 
�ملذي���اع يف �شي���ارة �لكو�شرت �لت���ي �أو�شلتنا 

�إىل هذ� �ملكان..؟"
قال �أحدنا.. �إنها �حلرب.. قلنا �أّي حرب..؟

�ملع���اول و�ملج���ارف  ��شتلمن���ا  وم���ن يومه���ا 
و�لبن���ادق.. لك���ن حينم���ا حلت �حل���رب �لتي 
غطتن���ا كغيمة �ش���ود�ء، ت�شاقطن���ا و�حدً� تلو 

�لآخر( حفارو �خلنادق �س 8  
لق���د كانت لثيمة �حل���رب يف غالبية �ملجموعة 

�لنف�شي���ة  تد�عياته���ا 
و�لجتماعي���ة وجتلياته���ا على حا�شر 

فاحل���رب  �لق�ش����س  �شخ�شي���ات  وم�شتقب���ل 
دللت  م���ن  فيه���ا  وم���ا  �ملجموع���ة  ه���ذه  يف 
ومرجعية ذ�كرة جمعية م�شرتكة بن �لقا�س 
و�لق���ارئ جتعل �لق���ارئ من�شه���رً� ومتفاعاًل 
م���ع جمي���ع �لق�ش�س ب���ل ومنتج���ًا لف�شاء�ت 
دللي���ة �أخ���رى بح�شب نوع جتربت���ه مع هذه 
�حلقب���ة �لزمنية وم���اذ� �أنتجت بع���د �نتهائها 
يف �لزم���ن �لفيزيائي: ))تفتح ه���ذه �لطريقة 
يف ت�شور �مل�شرت�ش���ل �ملجال مل�شاألة ذ�ت بعد 
ميتافيزيق���ي.. وهب م�شاأل���ة �ملدلول �حل�شي 
�لإدر�كي و�لظاهر�تي ومدلول �لتجربة...(( 
�آثاره���ا يف  م�شتم���رة يف  بقي���ت  لكّنه���ا   1  *
�حلا�شر و�مل�شتقبل بل وفاعلة يف خلق بع�س 
معطي���ات �حلا�شر �لذي ه���و متماهي فل�شفيًا 
م���ع �ملا�شي وتوؤثر يف �شياغ���ة �مل�شتقبل كما 
�أو يف  �لأخ���ر(  �لع���كاز  يف ق�ش���ة )تر�تي���ل 
ق�ش���ة )�شهيل �لعرب���ة �لفارغ���ة( وغرها من 
�لق�ش�س فلقد كانت �حلرب تتمظهر جتلياتها 
يف حا�ش���ر �ل�شخ�شيات وتكون  بع�س �أفعال 
�ل�شخ�شيات نو�جت عن �آثارها وما تركته يف 

ذو�ت �ل�شخ�شيات:
�أ�شن���ع  م���اذ�  �أخ���رى،  م���ّرة  )خريج���ون 

باخلريجن، و�حلرب على و�شك �أن تقوم!! 
�شحَك �أغلبنا من كلمة �حلرب 

�لأمر �ملق�ش���ود؟!"(  "�أيُّ ح���رب يعن���ي ه���ذ� 
ق�شة حفارو �خلنادق �س 7 

)"حبيبت���ي... ل �شيء �أق�شى من �حلرب"بعد 
كلمة مل �أ�شتطع �أن �أقر�أها قر�أت...

�أكاد �أ�شم���ع نب�شات قلبك.. �أح�ش���ِك �أقرُب �إيلَّ 
م���ن وح�شة �جلبل، �ملر�ر�ت كلها جتتمع هنا، 
هم يق�شفون، ونحن نق�شف.. هكذ� �إىل ما ل 

نهاية.......

�لنتظ���ار يف �حل���رب ي�شب���ب رعب���ًا 
�أك���رث من �حلرب ذ�تها...( ق�ش���ة �شوء �أزرق 

�س 14
)من���ذ خروجه من �لبيت حت���ى ولوجه بو�بة 
�ملحطة حمم���اًل بحقيبة �مل�شاف���ر �إىل �حلرب، 
ه���ا �أم���ه مبالب�شه  �حلقيب���ة �لت���ي كان���ت تر�شّ
و�لكثر من �لطعام...( �شهيل �لعربة �لفارغة 

�س 30
 بع���د هذ� ح���ريٌّ بنا  �شم���ن قر�ءتن���ا �لنقدية 
لوظيف���ة  نت�ش���دى  �أن  �لفاعل���ة  �لنتاجي���ة 
�لو�ش���ف �ل���ذي �أث���ث �لقا����س في���ه تفا�شي���ل 
�مل���كان �شمن �لزم���ن �لردي فقد ب���رع �لقا�س 
حممد عل���و�ن ر�ش���د �أدق �لتفا�شي���ل �ملكانية 
و�ل�شخ�شانية و�لنف�شية، و�ن يكون للو�شف 
وظيفة رمزية د�ل���ة على معنى معن يف �إطار 
�شي���اق �حلك���ي وق���د يك���ون للو�ش���ف وظيفة 
جمالي���ة فيقوم يف ه���ذه �حلالة بعمل تزييني 
وه���و ي�ش���كل ��شرت�ح���ة وق و�ش���ط �لأحد�ث 
�ل�شردي���ة ويك���ون و�شفًا خال�ش���ًا ل �شرورة 
له بالن�شبة لدللة �حلكي.. لكن مع م�شتويات 
�لو�ش���ف وثر�ئه���ا يف ه���ذه �ملجموع���ة جعل 
�لقا����س وظيفة �لو�ش���ف متناغمة مع وظيفة 
�ل�ش���رد و�حل���و�ر وغر متنا�ش���ز معها فكانت 
عن �لكامر�"ز�وية �لنظر"متعددة �جلو�نب 

و�لآليات:
)يف منح���دِر �جلبل �أمامي حي���ث �أقف، �أ�شع 
�ملنظار، مر�قبًا �ملمر�ت �لوعرة، �أقّرب عد�شة 
�ملنظار، حيث �شخرة غريبة بلون �أزرق د�كن 
عل���ى هيئة �مر�أة، �شخ���رة مكورة تظهر عري 

�مر�أة حقيقية..( �شوء �أزرق �س 14
)ظ���الم �حلفر �لت���ي �شّكلت خطوط���ًا متو�زية 
ب���دت د�م�شة وعميقة لول �إطالل���ة قمر �أحالها 

�إىل �أ�ش���كال لرجال يقف���ون قريبًا من 
�جل�شر.. وح���ّول �ل�شماء �إىل لطخة 
م���ن �ل�شوء ب���د�أت بالت�ش���اع ببطء( 

ج�شر �ملالئكة �س 92
)مت���دد عل���ى فر��شه وه���و يح����ّس �أّن 
ج�ش���ده تخ�ّش���ب م���ن �لتع���ب و�شدره 
ي�شيق بفعل تدخن ع�ش���ر�ت �ل�شكائر 
�لت���ي �أحرقها طو�ل �لي���وم منذ �شماعه 
خر موت �شديقه...( مطر بلون �لرثاء 

�س 95
 �إن �مل�شاه���د �لت���ي ر�شمه���ا لن���ا �لقا����س 
حمم���د عل���و�ن كان���ت �إحال���ة �إىل ع���و�مل 
مرت�مية يف �متد�ده���ا �لزمني مما جعلها 
متوهجة بدو�له���ا و�شا�شع���ة باإيحاء�تها، 
مم���ا يج���ذب �لق���ارئ �لو�ع���ي �إىل �حلق���ل 
�ملغناطي�ش���ي لع���و�مل �لق�ش����س فيتماه���ى 
يف ��شتغر�قه م���ع تفا�شيل �ملكان �لذي كان 
�لقا�س ير�شمه بروؤي���ة فائقة �لدقة ويتفاعل 
مع �شخ�شي���ات �لق�شة �ملركزي���ة و�لهام�شية 
)�ذ� كان �ل�ش���رد ي�ش���كل �حلرك���ة �لزمني���ة يف 
�حلك���ي، فاأن �لو�شف هو �د�ة ت�شكيل �شورة 
ق�شة"حف���ارو  يف  يتجل���ى  كم���ا   2 �مل���كان(* 
�خلن���ادق"، فامل���وت �ملج���اين ل�شب���اب �فن���و� 
حامل���ن  وتخرج���و�  �لدر��ش���ة  يف  �لعم���ر 
�شهاد�تهم ثم �شيق���و� �إىل �خلدمة �لع�شكريه، 
يتحك���م به���م �شخ����س برتبة عري���ف ل يحمل 
�ملع���اول  بحم���ل  ياأمره���م  �بتد�ئي���ة  �شه���ادة 
و�ملج���ارف وحفر �خلنادق وه���م م�شتغربون 

عندما ي�شمعو� منه كلمه حرب:
)لكن حينما حلت �حل���رب �لتي غطتنا كغيمة 
�ش���ود�ء، ت�شقطنا و�حد تل���و �لخر ومل تنفع 
كل �حلفر �لتي خفرناها باملعاول و�جلارف.. 

�ذ �خرتقتنا �شظاياها بال رحمة..(�س8
كم���ا �أن �لقا����س ق���د �أعط���ى �شف���ات �إن�شانية 
م���ن خالل �لو�ش���ف لبع�س عنا�ش���ر �لطبيعة 
�جلام���دة مب���ا يع���رف ب���� )�أن�شن���ة �لأ�شي���اء( 
�إىل  �أن يقف���ز  يت���اأمل ويئ���ن ويري���د  فاجلب���ل 
�ل�شم���اء فلقد �أ�ش���اف �إىل �جلبل هذه �لأ�شياء 
�لت���ي ه���ي م���ن خ�شائ����س �لن�ش���ان فكان���ت 

�شورة متوهجة ومكثفة �ملعاين: 
)�ملدفعي���ة �لت���ي كان���ت تنقر خا�ش���رة �جلبل 
مروح���ة يومه���ا �أح�ش�شت �ن �جلب���ل يئن بل 
يريد �ن يقفز �ىل �ل�شماء �حتجاجًا على موته 

�و موتنا �لذي كان و�شيكًا(  �س12
)بقي���ت �ش���ورة �مل���ر�أة �ل�شخري���ة تنظر �إىل 
�جلانب �لآخر حيث �لعدو...."مباذ� تفكرين 
�لآن ومب���اذ� تفكر �ملر�أة �لزرقاء على �لطريق 
�ل�شاع���دة �إىل �لقمة وهي تدي���ر ر�أ�شها بيننا 
وبينه���م �أحيان���ًا �أكاد �أ�شم���ع هم�شها يف �أذين 
وهي حتدثن���ي باأمل"�إن �حلرب ب���د�أت توجع 

خا�شرتي"( �س14
خ���الل  م���ن  �لو�شف���ي  �لن�شي���ج  جتل���ى  لق���د 
�لقامو�س �للغوي ل���دى �لقا�س حممد علو�ن 
فكانت تر�كيبه �للغوية خمتزلة مكثفة �لدللة 
حين���ًا وحين���ًا م�شرت�شل���ة ح�ش���ب مقت�شيات 
�ل�ش���رورة �لتعبرية وكان لأ�شلوبية �لقا�شة 
من حيث ��شتعار�ته �لبالغية �أو ت�شبيهاته �أو 
كنايات���ه يف �إطار �ملجاز �لبالغي �أثر فاعل يف 
توه���ج �مل�شاهد �لتي ي�شفه���ا باأ�شلوب بالغي 
حين���ًا وباأ�شل���وب مبا�ش���ر يف �أحي���ان �أخ���رى 
وفق تو�زن يعك�س ح�شافة روؤيته �لفنية وما 
ي���رتك �أثرً� �أكر يف �ملتلق���ي، فنجد يف بع�س 
�لرت�كيب �قرت�ب �للغة �ل�شردية من �ل�شعرية 

�لنرثي���ة و�لتي م���ن �شاأنها �إيق���اد وهج دليل 
يغري �لق���ارئ بلذة جمالية، وج���ذب �إيحائي 
ي�ش���كل م���ن خالل���ه مكام���ن �لن����س �مل���و�زي 
وغ���ر �ملرئي �إ�شافة �إىل �لإز�حة يف عنونات 
ق�ش�ش���ه )تر�تي���ل �لع���كاز �لأخ���ر / �شهي���ل 
�لعرب���ة �لفارغة / مطر بل���ون �لرثاء( فالبناء 
�للغوي ونحته دلليًا مل يكن من عفو �خلاطر 
�إغنائي���ًا  ر�ف���دً�  كان  ب���ل  �حل�ش���و  ملج���رد  �أو 
لوجود�ني���ة �لبنية �ل�شردية، فكانت �ل�شعرية 
يف بع�س �لرت�كيب ذ�ت طاقة تعبرية هائلة 
�أغن���ت م�شاح���ات �ل�ش���رد �ملبا�ش���ر، وه���ذ� ما 
ن���ر�ه يف �لكلم���ات �ملركزي���ة �لت���ي كانت ذ�ت 
�شيميائي���ة عالي���ة من حي���ث �لوه���ج و�لدفق 
�ل���دليل �ل���ذي تبث���ه كموج���ات يف ف�شاء�ت 

�لتاأمل �لقر�ئي:
)م���ا ب���ه...؟ حزنه �لذي يخفي���ه حتت خر�ئط 
وجهه.. تلك �خلر�ئط �لتي حفرها حزن كبر 

وغام�س،..( �س 23
)قريبًا من �لفجر �لذي ر�أيت خيمته �لر�شا�شية 
ت�شقُّ �لظلم���ات �لأفق من خالل �لنافذة �ملطلة 
عل���ى حيو�ت مدينة �متدت ب�شعة ل متناهية، 
بد�أت �أ�شمع مز�م���ر �شيار�ت ت�شق �ل�شو�رع 

�لقريبة من �مل�شت�شفى..( �س90
)ه���ل تتظاهرين كم���ا تفعل �مل���ر�أة �ل�شخرية 
بالن���وم �لآن، ها �أنا �أختل����س �لنظر �إليك عر 
�ملنظ���ار، �مل���ر�أة �ملزروعة و�ش���ط �جلبل تفّك 
دبو����س �شعره���ا وتنرثه على ظهره���ا..( �س 

15
لق���د كان �لقامو����س �للغ���وي للقا����س حمم���د 
عل���و�ن �إثر�ئي���ًا م���ن حمايث���ة �ملف���رد�ت �لتي 
يختاره���ا �شم���ن بني���ة �لرت�كي���ب �لنحوي���ة 
لتكون له���ذه �لكلمات �ملركزي���ة وظيفة دللية 
حتيل �إىل م�شتويات متعددة يف جتذر �ملعنى 
و�إ�شف���اء دللت جدي���دة م���ن خ���الل تفج���ر 
�لطاق���ة �لكامن���ة لبع����س �ملف���رد�ت �ملركزي���ة 
ك���� )�حل���رب / �جلب���ل / �لط���رف �ل�شناعي / 
�لعرب���ة �لفارغ���ة / ج�شر �ملالئك���ة / �ملطر... 
�إل���خ( فلقد كان له���ذه �لكلمات �شم���ن �لن�شيج 
�لق�ش�شي �ملحب���وك بحذ�قة وح�شافة توهج 
متدفق بالدللت �لت���ي ترتبط بروؤية �لقا�س 

ولي�س فقط مبا تعنيه يف �ملعاجم:
)كن���ت م�شرج���ًا بدمائ���ك ور�أيت قرب���ك رجاًل 
يحم���ل ر�ّشا�ش���ًا رماديًا، مل يت�ش���َن يل �أن �أرى 
وجهه / و�أنت مبالب�شك �لع�شكرية.. ووجهك 
�بت�شام���ة متخ�شب���ة علي���ه(  �لودي���ع وبقاي���ا 

�س85/84
)لكّني بعد ثالثة �أيام حملت �ل�شاق �ل�شناعية 
بعد �أن لففتها بال�شر�ش���ف �لأبي�س... وحتت 
�شجرة ت�شج باأ�ش���و�ت هديل حمامات بي�س 
يحلق���ن قريبًا من رجال باأطر�ف �شناعية...( 

�س 25
)مل مت�ِس هذه �لليلة بي�شر على �أحد بدءً� من 
�ملالئك���ة �لتي كانت حت���وم قريبًا من �جل�شر، 
تقرتب وتبتعد من �حلديقة �ملنطفئة �ملحاذية 
ل�شاقية )�لقناة(، لكن ملكن بجناحن هائلن 
نفطت���ن  �ش���ّكال  �لآخري���ن...  ع���ن  �أنف�ش���ال 

بي�شاوين على رماد �حلديقة( �س 88
�ملفارق���ة  خ���الل  م���ن  يتمظه���ر  كان  ه���ذ�  كل 
�ل�شردية �لتي متك���ن �لقا�س حممد علون من 
خ���الل ث���ر�ء جتربته وغنى لغت���ه �أنى يديرها 
بح�شاف���ة وفطن���ة وه���ذه �ملفارق���ة ه���ي �لتي 
ميكنه���ا �أن تعود �إىل �ملا�شي �أو �إىل �مل�شتقبل 
وتكون قريب���ة �أو بعيدة ع���ن حلظة �حلا�شر 

�أي عن حلظة �لق�شة �لتي يتوقف فيها �ل�شرد 
من �أج���ل �أن يف�شح �مل���كان لتل���ك �ملفارقة �إننا 
ن�شم���ي م���دى �ملفارقة ه���ذه �مل�شاف���ة �لزمنية 
وميك���ن للمفارق���ة �أن تط���ول �أو تق�شر وهذه 
�ملدة هي ما ن�شميه �ت�شاع �ملفارقة *2 جر�ر 

جنيت.
)ما �ل�شر يف �ن يقودك �لطرف �ىل بيتي كل 
ي���وم!! لأنه �شرعان ما فتح �لباب و�ختفى يف 

�لظالم(�س28
لق���د �أدت �ملفارق���ة �ل�شردي���ة  �إىل حال���ة ترقب 
وت�شوي���ق وه���ي �لوظيف���ة �جلمالي���ة وكم���ا 
يق���ول �لدكتور قا�شم �ملقد�د  لن �لقا�س يقدم 
لن���ا م���ن خاللها �شفح���ة جميلة عل���ى �مللفوظ 
�لو�شف���ي �أي�ش���ًا، و �أن يك���ون خادم���ًا لن����س 
�أط���ول وبالت���ايل علي���ه �أن يك���ون ج���زءً� م���ن 
�لدر�ما ويندمج فيها وهي ما ن�شميه �لوظيفة 
�لدر�مي���ة يتيح �لفر�شة لالنتقال من م�شاهدة 
عم���ل �إىل ممار�ش���ة عم���ل مطاب���ق �و مماث���ل 

له..*3 .
)ق���ال له �أبوه.. ل تخ���ف �شيطفئون �ل�شو�ء 
وت���رى �ل�شينم���ا بعيني���ك.. ها ه���ي �ل�شينما 
�أمام���ك.. ر�أى و�ش���ط �لظلمة رج���ال يركبون 
جي���اد� عالي���ة مبه���ارة فائق���ة وه���م يحملون 
م�شد�ش���ات ي�شدونه���ا و�ش���ط �أحزم���ة مليئ���ة 
و�لل���و�ن،  �لحج���ام  �ملختلف���ة  بالطلق���ات 
م�شد�ش���ات يحركونها ويخرجونه���ا مبهارة، 
ك���م حاول �ن يقلده���م فيما بعد ، يركب خ�شبة 
ق�ش���رة ويبد�أ بالرك�س و�ل���دور�ن، ويخرج 
خ�شبة �شغرة �آخرى يثبتها يف تكة لبا�شه..( 

�س41
�إن �ملجموع���ة �لق�ش�شية"�لع���كاز �لخر"من 
خ���الل قر�ءتنا �لتاأويلي���ة �ملنتجة لها �كت�شفنا 
فيه���ا �لكثر م���ن �لف�ش���اء�ت �لد�ل���ة �ملوحية 
من خ���الل �ل�ش���كل �ملعم���اري للق�ش���ة و�لبنى 
�ملركزي���ة �لتي ت�ش���ع يف ثنايا �لن�س �ل�شردي 
باإيحاء�تها و�أي�شاُ من حيث ��شلوبها �ل�شل�س 
وقر�ءته���ا �ملمتع���ة بل���ذة جمالي���ة  فه���ي ت�شد 
�لق���ارئ �إىل �أحد�ثها وجتعل���ه يف حالة ترقب 
د�ئ���م ويف و�ش���ع ذهن���ي ممت���ع م���ن �لتاأهب 
للمفاج���اآت يف تطور �لأح���د�ث، �حلديث عن 
�حل���رب حمزن لك���ن ينقلنا �لقا����س باأ�شلوبه 
�ملف���رط بالو�قعية �إىل درجة ملفته للنظر.. �إذ 
يغو�س يف �شور �ملجتمع �لعر�قي وعذ�باته 
يف �حلرب و�حلال���ة و�لقت�شادية و�ل�شحية 
حقيقي���ة  �ش���ور  كّله���ا  �ملحطم���ه  و�لنف�شي���ة 
و�قعي���ة مرَّ بها �ملو�طن �لعر�قي يف حقبة من 

�لزمن..
 يذكر �أن �ملجموعة  �لق�ش�شية �شادره عن د�ر 
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عدنان حسين أحمد
�ش���درت ع���ن "من�ش���ور�ت �شف���اف" بب���روت جمموع���ة 
�شعري���ة جدي���دة لل�شاعر �أدي���ب كمال �لدي���ن حتمل عنو�ن 
�لثامنة ع�شرة يف  "يف م���ر�آة �حل���رف" وهي �ملجموع���ة 
�شل�شل���ة �إ�شد�ر�ته �ل�شعرية. ت�شم هذه �ملجموعة خم�شن 
ق�شيدة متنوعة يف ثيماتها �ل�شعرية، و�أجو�ئها �لنف�شية، 
ومقارباتها �لفنية �لتي تعتمد كثًر� على �لوحدة �لع�شوية 
للن����س �ل�شعري �ل���ذي يبدو للقارئ ُمكتم���اًل وُمغلًقا وغر 

قابل للحذف �أو �لإ�شافة �أو �لتعديل.
ُترى، ما �لذي نق�ش���ده بالوحدة �لع�شوية؟ وكم هو حجم 
�لق�شائد �لتي تتوفر على هذه �لوحدة �لع�شوية �شو�ء يف 
ه���ذه �ملجموعة �أم يف جمموعاته �ل�شبعة ع�شر �ل�شابقات؟ 
ومل���اذ� يلجاأ �إىل هذه �لتقنية يف كتابة ن�شو�شه �ل�شعرية؟ 
�لنّقاد �لُقد�مى �شّبهو� �لق�شيدة بج�شم �لإن�شان �ل�شليم فال 
به بدل ع�شٍو �آخر لأنه �شوف  يج���وز �أن نخلع ع�شًو� ونركِّ
ه �ل�شورة �لقومية �ملتنا�شقة �لتي ر�شخت يف �أذهان  ي�ش���وِّ
�لنا����س. ولعل من �ملفي���د هنا �أن ن�شتاأن�س ب���ر�أي �أبي علي 
�حلامتي �ل���ذي قال:"�لق�شي���دة مثل �لن�ش���ان يف �ت�شال 
بع����س �أع�شائ���ه ببع�ٍس فمتى �نف�شل و�ح���د عن �لآخر �أو  
باين���ه يف �شح���ة �لرتكي���ب غ���ادر باجل�شم عاه���ة تتخّون 
حما�شنه، وتعّفي معامل جماله، وقد وجدت حّذ�ق �ل�شعر�ء 
و�أرب���اب �ل�شناع���ة من �ملحدث���ن حمرت�شن م���ن مثل هذ� 

�حلال �حرت��شًا يجنبهم �شو�ئب �لنق�شان.") (
ق���د ل نغايل �إذ� قلنا ب���اأن معظم ق�شائد ه���ذه �ملجموعة �أو 
�شو�ها م���ن جمموعات �أديب كمال �لدي���ن �ل�شعرية تتوفر 
ا  عل���ى �لوحدة �لع�شوية �لتي توحي للقارئ باأنه يقر�أ ن�شً
متو��شًج���ا ل ميك���ن �لتالعب بن�شق���ه �ل�ش���ردي �أو خلخلة 
رنا ببنية �لإن�ش���ان"يف �أح�شن  بنيت���ه �ملُتنا�شقة �لت���ي ُتذكِّ

تقومي".
مع �أن ق�شيدة"�أغنية �إىل �لإن�شان"مكّونة من ثالثة �أق�شام 
ام. فلقد  �إّل �أنه���ا يجب �أن ُتقر�أ كن�ٍس و�ح���ٍد ُمت�شابٍك ُمت�شّ
ب���ذَر �ل�شاعر كلمة"�أغنية"يف �لق�ش���م �لأول �لذي ي�شتدعي 
���ع �لإيق���اع وتردي���ده، و�لرق����س عل���ى  �ل�شتم���اع، وو�شْ
���ا ينب�س ولي�س  �أنغام���ه يف �لق�ش���م �لثاين �إذ� كان قلبه حيًّ
م�شنوًع���ا م���ن �خل�شب �أو �حلج���ر، لك���ْن �أيَّ رق�شة �شوف 
يرق�س ه���ذ� �لإن�شان؟ �أهي رق�شة �لقردة �أم رق�شة �لذئاب 
�لت���ي �شُتف�شد �لن�س؟ ومب���ا �أن �لأغنية تتحدث عن"�حلاء 
باأ����س  وف���ة"ول  �ملُت�شّ من"رق�ش���ة  مندوح���ة  و�لباء"ف���ال 
يف"رق�ش���ة �لأيتام"�أو"رق�شة �لغرقى"�أم���ا �إذ� ��شتحالت 
ه���ذه �لرق�ش���ات كله���ا فم���ا عل���ى �لإن�ش���ان �إّل �أن"يكتف���ي 
بوح�شيت���ه �ملُ�شترتة"�لت���ي تغلق د�ئرة �لن����س متاًما بعد 
�أن �كتمل���ت وحدة �ملو�ش���وع، و�نتهى �ل�شاع���ر من و�شع 
�للم�شات �لأخرة على ق�شيدة �حلب �ل�شويف �لتي �أخذت 
�ش���كل �لأغنية تارة، و�شكل �لرق�شة �ل�شوفية تارة �أخرى، 

و�شكل �للوحة �ملُكتملة تارة ثالثة.
كل �لثيم���ات �لتي وردت يف هذه �لق�شي���دة �شوف تتكرر، 
ب���ن �أو�ٍن و�آخ���ر، يف ثنايا هذه �ملجموع���ة �ل�شعرية �لتي 
كّر�شه���ا �ل�شاعر �أديب كمال �لدين للُحب �ل�شويف، و�لغرق 
�لأب���دي، ومعنى �لكتابة، و�خلروج عل���ى �لن�س، ولإيالن 

�لذي تو�ّشد رمال �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط.
تتك���ّون ق�شيدة"نه���ر �شحري"م���ن �أربع���ة مقاط���ع طويلة 
ده���ا ويجعل منه���ا ق�شيدة  بع����س �ل�شيء لك���ن �لذي يوحِّ
ع�شوي���ة ه���و �لنهر و�شاطئ���ه و�لر�وي �ل���ذي كان مي�شي 
على �ل�شاطئ"بح���ذر و�نتباه"لكنه مع ذل���ك غرق"و�شبع 
�أن�شن���ة  ه���و  �لن����س  ه���ذ�  م���ا يف  �أجم���ل  لع���ل  غرًق���ا". 
�ل�شاع���ر للج�ش���ر �خل�شب���ي �لذي ي���رتك مكان���ه وي�شيع 
كلما"ي�شع���ر باحل���زن �أو باملل���ل / �أو بالرغب���ة �لعارم���ة 
رنا ه���ذه �لق�شيدة  يف �لنتحار.")����س16( ورمب���ا ُتذكِّ
ب�"ج�ش���ر �لأئمة"�ل���ذي كان"يزعل"فينفل���ت م���ن وثاقه 
ويهرب بعيًد� لكن �لبغد�دين كانو� يعيدونه �إىل مكانه 

م�شحوًبا بالهاله���ل �ملو�شيقى �ل�شعبي���ة و�لأنا�شيد كي ل 
يغ�شب ثانية ويهرب من جديد.

حتت�ش���د ق�شيدة"ق���ال �لذئب: �أن���ا ه���و �لبحر!"�ملوؤلفة من 
ثالث���ن مقطًع���ا بثالث���ن فك���رة �أو يزي���د �إذ� م���ا ��شتثنينا 
�لأف���كار �ملت�شظية �أو �ملوؤ�زرة. فه���ذه �لق�شيدة تكاد تكون 
منج���م �أف���كار ل ين�شب. ففي �ملقط���ع �لأول يتماهى �لذئب 
بالبحر فل���م نعد نعرف �أيهما �لذئ���ب و�أيهما �لبحر. يعالج 
�ملقط���ع �لر�بع �ل�شخ�شي���ة �ل�شيزوفرينية للكاتب �لعر�قي 
كاأمنوذج لل�شخ�شية �لعر�قية �ملُزدوجة �لتي تقول �ل�شيء 
ونقي�ش���ه يف �آٍن و�حد:"كان يتحدُث ع���ن �حُلب ومُيار�س 
�لكر�هي���ة / كان يرتجم للع�ّش���اق ويرق�س مع �جلالدين / 
كان يبكي �أمام �لله / لرفع نخبه عالًيا للطاغية")�س20(. 
يف �ملقطع �خلام�س ينرث �أمامن���ا �ل�شاعر باقة من �لأ�شماء 
�ل�شعرية �ملحفورة يف �لذ�كرة �جلمعية للقّر�ء �أمثال غوته 
و�شيل���ر، �ملعّري وديك �جلن، �ل�شّي���اب و�حُلطيئة من دون 
�أن نن�ش���ى فكرة �لعم���ى �أو ثيمة �لرحيل �لأب���دي وما تبّثه 
هذه �لأ�شم���اء �لكبرة من �شعاع �شحري يظل يتوهج على 

مد�ر �ملجموعة �ل�شعرية برمتها.
يحتف���ي �ملقط���ع �لثام���ن باأظ���رف تعريف للق�شي���دة حيث 
يق���ول �ل�شاعر:"�أن تكون م���ن دون قدم���ن / وُيطلب منَك 
تَك  كل يوم / �أن مت�ش���ي على حبِل �ل�شرك �ل�شاهق / وحَتْ
�لناُر و�لطبوُل و�جلمهور: / تلك هي �لق�شيدة.")�س28( 
وه���ي ذ�ت �ل�شورة �ل�شعرية �لت���ي �ختارها �ل�شاعر حلال 
�ل�شدي���ق �لناق���د �لذي يكت���ب عن هذ� �لنمط م���ن �لق�شائد 
�ل�شوريالي���ة �لتي تدور يف فلك �لأع�شاب �مل�شدودة، وتلج 

عامل �لإثارة و�لذهول، وحتاول �لإم�شاك بامل�شتحيل.
لب���د م���ن �لإ�ش���ارة �إىل �أّن ق�شائ���د هذه �ملجموع���ة برمتها 
ق���د ُكتبت يف عام���ي 2014 و 2015 باأديلي���د يف �أ�شرت�ليا 
وق���د �شِهد ع���ام 2015 حتديًد� غ���رق �آلف م���ن �ملهاجرين 
�لذي���ن كانو� يحلمون بالو�شول �إىل �ل�شو�طئ �لأوروبية 
لك���ن �أمو�ج �ملتو�ش���ط �شحبته���م �إىل �لأعم���اق و�أ�شبحو� 
ُطعًما لالأ�شم���اك وحيتان �لبحر. وبغي���ة �لإم�شاك باملنحى 
�لرت�جي���دي ملاآ�ش���ي �لغ���رق �ملتك���ررة �أ�شّر �ل�شاع���ر �أديب 
كم���ال �لدي���ن عل���ى كتاب���ة ن�شو����س �شعرية جت�ّش���د روح 
ولع���ل  نعي�ش���ه  �ل���ذي  �خَل���ِرب   Zeitgeist �لع�ش���ر 
ق�شيدة"�إيالن"لوحده���ا تكف���ي �أن تكون رم���ًز� لهذ� �لزمن 
�لذي يقّطر حزًنا و�أملًا ومر�رة. وب�شبب �شيوع فكرة �ملوت 
وهيمنته���ا عل���ى �ل�ش���و�رع، و�ملقابر، 

و�ل�شق���ق �ل�شكني���ة، و�شا�ش���ات �لتلف���زة ظ���ّن �ل�شاعر"باأن 
عزر�ئي���ل  ل�شرك���ة  جت���اري  �إع���الن  ه���ي  �ل�ش���ور  ه���ذه 

�لكرى!")�س24(
يع���ود �ل�شاع���ر �أدي���ب كم���ال �لدي���ن �إىل �مللحم���ة �ل�شعرية 
رن���ا  م���ن نبعه���ا �لأول، ويذكِّ لينه���ل  �لأوىل يف �لوج���ود 
بق�شيدت���ه �لقدمية ج���ًد� �لتي �ختارها ُمع���د �لأنطولوجيا 
م���ن دون �أن يع���رف �ل�شبب:"�ألأنه���ا كان���ت مو�شوم���ة بدم 
�أنكيدو / ودم���وع كلكام�س؟")�س29(، بل �أنه يذهب �أبعد 
منه���ا حينما يل���ج �إىل"�شفينة نوح"لكنه مل يلت���ِق �أحًد� من 

�لناجن".
ر �شاعرنا �حلرويف كلمات �لنهر، و�لبحر، و�ل�شاطئ،  يك���رِّ
و�ل�شاح���ل كثًر� فالغر�بة �أن حت�شر �ل���زو�رق، و�ل�شفن، 
و�لرح���الت، و�لغرقى وما �إىل ذلك لكن���ه يغرينا بالوقوف 
ع���ن �أ�ش���كال �لق�شائ���د وم�شامينه���ا �ل�شعري���ة. فالق�شيدة 
�لق�ش���رة ت�شبه"عود �لثقاب"�لتي توح���ي لل�شامع وكاأنه 
يتحدث عن"ق�شي���دة �لوم�شة"�أو"�للحظة �لتنويرية"من 
دون �أن ي�شميه���ا. �أم���ا �لق�شي���دة �لطويل���ة فاإنه���ا مملة ول 
ين�شح بكتابتها �إّل يف ح���ال �لكتابة عن رحلة عظيمة مثل 
رحلة"كلكام�س"�لت���ي كان يروم من خاللها �حل�شول على 

ع�شبة �خللود.
�لأ�شئل���ة �لت���ي تزدح���م يف ذهن �ل�شاعر ه���ي كثرة مبكان 
ق���د تقرتب من حج���م �لأ�شئلة �ملوؤرقة �لت���ي تدور يف ذهن 
�ملفكر و�لع���امِل و�لفيل�شوف فالغر�بة �أن يكتب �أديب كمال 
ق�شيدة"�إذ�"�لت���ي تتاأل���ف م���ن 27 مقطًع���ا وه���ي �أمنوذج 
للق�شي���دة �لع�شوي���ة �ملت�شابكة �لتي ت�شب���ه قطعة فنية من 
ن�شي���ج وحده���ا مبنية عل���ى ثنائي���ة "�لنقط���ة و�حلرف". 
ومب���ا �أن �ملقاطع كث���رة ج���ًد� ف�شنكتفي ببع����س �لنماذج 
�لت���ي ميح�شها �ل�شاع���ر ُحًبا من نوع خا����س مثل"ملحمة 
كلكام�س"و"ق�ش���ة يو�شف"و"�شفين���ة نوح"حي���ث يق���ول 
يف �لأوىل:"�إذ� كان���ت �لنقطة هي �لأ�شطورة / فمن يكون 
�حل���رف: / �أه���و كلكام����س / �أم �أنكي���دو / �أم �لأفعى �لتي 

�شرقت ُع�شبة �خللود؟")�س53(. �أما يف"ق�شة يو�شف" 
فنق���ر�أ �لن����س �لآتي �ل���ذي يقول في���ه �ل�شاع���ر:"�إذ� كانت 
�لنقطة هي زليخة / فمن يكون �حلرف: / �أهو يو�شف / �أم 
قمي�س يو�ش���ف / �أم �لرهان �لذي ر�آه يو�شف؟")�س60( 
�أم���ا �ملقط���ع �لثالث و�لأخ���ر فيت�ش���اءل فيه �ل�شاع���ر:"�إذ� 
كانت �لنقطة هي �لتّفاحة / فمن يكون �حلرف: / �أهو �آدم 
/ �أم ح���ّو�ء / �أم �لذي و�شو�س لهم���ا / �آناء �لليل و�أطر�ف 
�أع���اله لأن  �لثالث���ة  �ملقاط���ع  �أخرتن���ا  �لنهار؟")����س61(. 
بع�شه���ا يتعلق بالأ�شط���ورة، وبع�شها �لآخر يفيد من 
ن بع�س �لعبار�ت  �لق�ش�س �لقر�آنية من جهة، وي�شمِّ

�لقر�آنية من جهة �أخرى.
عوًد� على �لوحدة �لع�شوي���ة للق�شيدة و��شرت�طاتها 
�لفني���ة �لتي متنعها م���ن �لتفّكك و�لت�شت���ت و�لنهيار. 
وبغية كتابة هذ� �لنمط من �لن�شو�س �ملتو��شجة لبد 
من بنية ق�ش�شية، وت�شعيد در�مي، ومنّو �شخ�شيات. 
ولب���د م���ن بد�ي���ة وذروة ونهاي���ة كم���ا ه���و �حل���ال يف 
ق�شيدة"قطر�ت دم"و"خروج عل���ى �لن�س"و"�إيالن يف 
�جلنة"و"ح���روف و�أبناء"ورمب���ا تك���ون ه���ذه �لأخرة 
�أو�ش���ح منوذج للوحدة �لع�شوية �لتي متتد على م�شاحة 
�لق�شي���دة برمته���ا. ويب���دو �أن وج���ود �ل�شخا����س �لذين 
يتمثل���ون ب���الأب �لذي م���ات وخّلف ولدي���ن جميلن �أجنب 
كل و�ح���د منهم���ا ثالث���ة �أبناء كان���و� �ل�شب���ب �لرئي�س يف 
تغطي���ة م�شاح���ة �لن����س �ل�شعري �ل���ذي مي���ور بالأحد�ث 
�ملتالحقة �لت���ي �نتظمت يف ج�شد �لق�شي���دة منذ ُمفتتحها 
حت���ى منتهاه���ا �لأمر �ل���ذي �أف�شى �إىل �لوح���دة �لع�شوية 
�لت���ي جتم���ع �أط���ر�ف �لق�شي���دة كن�شي���ح �ش���ردي متتابع، 
مت�شاع���د، ين�شد �لو�شول �إىل �لنهاي���ة �ملق�شودة من دون 
�حلاج���ة �إىل �مل���رور باملم���ر�ت �ل�شيقة و�مللتوي���ة �لتي قد 
تاأخذن���ا �إىل ق�ش����س جانبية ُتثقل كاهل �لن����س �ل�شعري، 
وحتّد من حركته، وتطفئ وهجه، وتقتل فيه قّوة �ملفاجاأة 

و�لإدها�س.

العّكاز األخير..  
سيميائية الحرب وتمظهراتها  ضمن بنية النّص القصصي

في مرآة الحرف...
نصوص عضوية في أحسن تقويم



67 العدد )3651( السنة الثالثة عشرة االحد )22( أيــار 2016

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

أوراق 

�يف���ان بونن يعم���د مثل �لر�ش���ام  و�لنح���ات �إىل ر�شم 
ُح�ش���ن  ب���كل  �مل���ر�أة،  يف  �ملتج�ش���د  �جلم���ال  ونح���ت 
و�ن�شج���ام م���ن حي���ث �ل�ش���كال و�خلط���وط و�للو�ن 
�لت���ي وهبتها �لطبيعة لُه، فمث���ال تنعدم �لأحد�ث متاماُ 
يف �لأق�شو�شتن"كامرغ"و"مائة روبية"فهما مبثابة 
�شورت���ن لمر�أتن بكل جمالهم���ا �لأ�شيل و�ملتوح�س 

�لطبيعة. ظو�هر  من  – ب�شفتهما 
فف���ي رو�ية"�لدروب �لظليلة"ت�شطل���ع �لن�شاء بالدور 
�لرئي�ش���ي يف ه���ذه �لرو�ي���ة، �أما �لرج���ال فهم فقط يف 
�خللفي���ة �لت���ي ت���رت�ءى عليه���ا �ل�شخ�شي���ات و�أفع���ال 
�لبطالت، ولتوج���د �شخ�شيات رجالية بل ثمة م�شاعر 
ومعان���اة فقط، حي���ث �كت�شبت وحدة بالغ���ة و�متناعًا 
يجري �لرتكيز د�ئم���ًا على �شعيه"ه���و"– �إليها"هي"، 

و�شعيه �ل�شديد �إىل بلوغ �شر و�شحر"�لطبيعة"�لأنثوية 
�أق���و�ل �لكات���ب �لفرن�ش���ي  �جلذ�ب���ة، وي���ورد بون���ن 
غو�شت���اف فلوب���ر �ل���ذي بو�شع���ه �أن ين�شبه���ا لنف�ش���ه 
�أي�شًا:"تب���دو يل �لن�شاء ك�شر غام�س، وكلما �أوغل يف 

در��شتهن يقل �إدر�كي لهن."
ف���كل وح���دة م���ن �ل�شخ�شي���ات �لن�شائي���ة �لكثرة يف 
كتاب"�لدروب �لظليلة"عبارة عن �شخ�شية حيوية ذ�ت 
خ�شال رو�شية غاية يف �لأ�شالة. كما �أن �لأحد�ث تدور 
دوم���ًا تقريبًا يف رو�شيا �لقدمي���ة، و�إن د�رت خارجها، 
كما نرى ذل���ك �أي�ش���ًا يف ق�شتي"باري�س"و"ثاأر"مثاًل، 
ف���اإن �لوط���ن يبقى مع ذل���ك يف قل���وب �لأبط���ال. و�أكد 
بونن"لق���د حملن���ا معن���ا رو�شيا، وفطرتن���ا �لرو�شية، 

و�ينما حللنا ل منلك �شوى �أن ن�شعر بها".
لق���د كان �لعمل يف تاألي���ف كتاب"�لدروب �لظلية"�لذي 
ميك���ن �لقول باأن �لكات���ب كان عا�شقًا ل���ه، مبثابة �إنقاذ 
ل���ه، و�حلد م���ن �لأهو�ل �ملقرتفة يف �لع���امل )فيومياته 
مليئ���ة بو�شف �أهو�ل �حل���رب �لعاملية �لثانية(. عالوة 

عل���ى ذلك فاإن �بد�ع���ه كان جت�شيدً� ملقاومة �لأديب لهذ� 
�لكابو����س و�شاه���دً� عل���ى �إر�دته �لإبد�عي���ة �خلا�شعة 
�لكات���ب،  جل���ر�أة  خا�شع���ة  ومعن���ى  وح���ده  ل�شلطت���ه 
وعموم���ًا فق���د حاف���ظ بون���ن عل���ى �شجاعت���ه و�عتمد 
على ذكري���ات معا�شريه فما قدم، وه���ذ� ما عود بونن 
ق���ر�ءه عليه حي���ث ذكر �أن يف �إحد مقاه���ي ني�س"نادرً� 
ما كان يون���ن ي�شافر لها"�أن رّد على �ش���وؤ�ل تافه لأحد 
معارفه عن �شحته بالق���ول على روؤو�س �ملالأ وب�شوت 
عاٍل �أن���ه ل ي�شتطيع �لعي�س حن يزمع"هذ�ن �خلادمان 

�حلقر�ن"�أي هتلر ومو�شليني"حكم �لعامل.
�أي�ش���ًا غالب���ًا م���ا جن���د يف ه���ذ� �لكتاب مالحظ���ات عن 
عم���ل �لكات���ب يف تاألي���ف هذ� �لكت���اب، و�ل���ذي يجري 
�أحيانًا"بن�شوة"و��شتمر�ر: فمثال  يذكر جملة"�أو��شل 
�لكتاب���ة من���ذ �شه���ر دون توق���ف، و�أحيان���ًا يف وق���ت 
متاأخ���ر م���ن �لليل وقبي���ل �لن���وم"، �إ�شاف���ة �إىل وجود 
�إ�ش���ار�ت �أخ���رى ب�ش���اأن كتاب���ات ق�ش����س �أخ���رى ل���ه 
مثل"ناتايل"ذ�ك���رً�"يف �لأم�س.. بد�أت  بكتابة  ناتايل 

�شتانكيفيت����س  وو��شل���ت كتاب���ة �لق�ش���ة بع���د �لغد�ء 
�أي�ش���ًا وحت���ى �لو�ح���دة لياًل، وكن���ت يف �لوق���ت ذ�ته 
�أ�ش���رب �لكوني���اك، ومل �أنل ق�شطًا كافي���ًا من �لنوم ومل 
�أغادر �لبيت هذ� �ليوم"�لآن يف نحو �ل�شاعة �خلام�شة 

تقريبًا  كنت �أكتب طو�ل هذ� �لوقت."
بون���ن ه���ذ� �لأدي���ب �لرو�ش���ي �ل���ذي ولد ع���ام 1870 
ون�شر ق�ش�شه �لأوىل ب���ن عامي 1892 – 1900"يف 
�لد�شكرة – يف �لقرية – تفاح���ات �أنطونوفكا"، �شافر 
�إىل باري����س وب���د�أ بن�ش���ر �أعماله"ز�خ���ار فوربي���وف، 
كاأ����س �حلياة، �لأ�شق���اء، قو�عد �حل���ب، �لبن، حترير 
تول�شت���وي، �ل���دروب �لظليلة"وح�ش���ل عل���ى جائ���زة 
نوب���ل عن رو�يته"�ل���دروب ظليلة"عام 1933  وتويف 
ع���ام 1953، وكان يج���رتح يف �أو�خ���ر �أيام���ه ماأثرت���ه 
وحي���دً� �أمام كتابه �ل���دروب �لظلية فق���د �أ�شحى جزءً� 
ل يتج���ز�أ م���ن �لأدب �لرو�ش���ي �لعامل���ي، يل���ون ب�شت���ى 
�لتالوين"ن�شي���د �إن�شاد"�لقل���ب �لإن�شاين ما د�م �لب�شر 

باقي  على وجه �لر�س.

النساء  والوطن
 في  رواية  "الدروب الظليلة"  إليفان بونين

غالبًا ما يربط الكاتب العشق 

بالوطن، وغالبًا ما ُيجسد هذا 

الحب بشخوص، فالبعض 

يربط النساء بالوطن، وآخرون 

ميزجونهم برجال،  فكثريًا 

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 

الثانوي للرجل ألنه يعّدها 

عاملا كبريا يستحق الخوض 

والتجربة. 

 أحمد فاضل

كولومب����س  يكت�ش���ف  مل  ل���و 
�أمريكا

�ألع���ب )�لغمي�شة(  لكن���ت �لآن 
مع بناتي

وعن���د �لع�ش���ر جنتم���ع ح���ول 
�شينية �ل�شاي �ملهيل و�لكعك

ول���كان �أخ���ي يت�شل���ل بهم����س 
�أ�شابعه 

يطرق باب �لبي���ت قائال: - هل 
من �أحد هنا؟!

وهو �ملتيقن متاما باأننا يف �نتظاره
ه���ذه �لأبي���ات �خلم�ش���ة م���ن ق�شي���دة "لو مل 
يكت�ش���ف كولومب����س �أمريكا"و�لت���ي حمل���ت 
كذل���ك عن���و�ن �ملجموع���ة �ل�شعري���ة لل�شاعرة 
�لعر�قية �ملغرتبة فليح���ة ح�شن �ل�شادرة عن 
د�ر ج���ان للن�شر يف �أملانيا ع���ام 2015 بو�قع 
54 �شفحة من �لنوع �ملتو�شط و�لتي �حتوت 
على 29 ق�شيدة نرثية حد�ثوية، �كت�شفت �أنها 
�شنعت ن�شو�شها ب���ذكاء وبرعت يف حتويل 
�آلمه���ا �ل�شخ�شي���ة �إىل خف���ة حرك���ة بالغي���ة 
ج���اءت عر جتربة �شعرية طويلة حاولت من 
خ���الل جملها �لبليغة و�شوره���ا �أن ت�شل �إىل 
ذروة �لفزع �لإن�شاين �مل�شتحكم يف �لنفو�س، 
ول���و متعنا قليال يف تلك �حلركة لتعرفنا على 
و�لو�ش���ل  �لعر����س  عل���ى  حرف"لو"�ل���د�ل 
و�لتمن���ي كون���ه �لأ�شا����س �ل���ذي قام���ت عليه 
�أك���رث ق�شائد �ملجموع���ة لت�شل بن���ا �ل�شاعرة 
من خالله �إىل �أنن���ا نبقى نحلم ونتمنى علهما 

يحققان بع�س �لذي يجول يف نفو�شنا.  
للكاتب و�لناقد �لأكادميي �لأمريكي �ملعروف 
لورن����س دبلي���و مازينو تعريف جمي���ل للنقد 
بع���د �إجابته ل�ش���وؤ�ل عنه:"ما ه���و �لهدف من 
�لنقد"؟ قال:"من �شم���ن �ملعاين �لتي يحملها 
هن���اك معن���ى �آخ���ر ل���ه ه���و در��ش���ة وتقيي���م 
وتف�ش���ر �لأدب، و�لأعمال �لفني���ة، و�لأفالم، 
و�لجتاه���ات �لجتماعية ، و�له���دف من هذ� 
�لن���وع من �لنقد ه���و فهم �ملع���اين �ملمكنة من 
�ملتبل���ورة  و�ل�شياق���ات  �لثقافي���ة،  �لظو�ه���ر 
خالل���ه وغالبا ما يت���م �إجر�ء حماول���ة لتقييم 
مدى �إنتاجه �لثقايف و�ملتعلق ببقية �لنتاجات 
�لثقافي���ة �لأخرى وما هي مكانتها �شمن نوع 
مع���ن منه���ا، �أو تقليد ثقايف مع���ن")2(، كان 
�لغر����س من �ش���وق حدي���ث مازين���و هنا هو 
�له���دف من فهم �ملع���اين �ملمكنة �لت���ي ر�فقت 
ظاهرة ��شتخد�م �للغة �ل�شعرية �لتي يحاول 
�ل�شاعر من خاللها �لتفرد و�لتميز مع �حلفاظ 
على بقي���ة بناء �لق�شي���دة �ش���كال وم�شمونا، 
ولأنن���ا �أمام هذه �لظاهرة �ل�شعرية �لتي نكاد 
نتلم�شه���ا و�لت���ي جت�ش���دت به���ذه �ملجموع���ة 
لل�شاعرة فليحة ح�شن �ملولودة نهاية �شتينات 
�لق���رن �ملا�ش���ي يف �لنج���ف �لأ�ش���رف و�لتي 
نهلت تنوع���ا �أدبيا من خ���الل قر�ءتها لأمهات 
�لكت���ب منذ دخوله���ا �ملدر�شة حتى متكنت من 

منحنا دو�وين �شعرية عديدة هي: 
�لظل"،"خم�شة  ملتحف  فتاة"،"زيارة  "لأنني 
بع���د  �لبحر"،"ول���و  ل�شديق���ي  عناوي���ن 
ق���ل  �أن���ا  تق���ل  �أم���ي"،"ل  حن"،"ق�شائ���د 
�أن���ا"،"part of me "، �إ�شاف���ة �إىل كت���اب 
يف �لنق���د �لأدبي وجمموع���ة ق�ش�شية وعدد� 
من �لرو�يات فاإن �ل�شاعرة قد وفرت من خالل 
��شتخد�مه���ا لتلك �للغ���ة �شرت�تيجية و��شحة 
لتن�شي���ط ق�شائدها با�شتخد�مها �حلرف )لو( 
�لذي بقي �شكل���ه حمافظا على دللته وبرموز 
خمتلفة كما �شنتعرف على ذلك من خالل �أوىل 
ق�شائ���د �ملجموعة �ل�شعرية"ل���و مل �أحبك هل 

كنت �شاأجنو؟":
بعي���د� ع���ن ك���وين �شاأم���وت مث���ل بقي���ة �أهل 

�لأر�س
وي�شر �جل�شد �شماد� لل�شجرة 

يّعلق بع�س منه يف عجالت �ل�شيار�ت
يطمع بع�س �لطر ببع�س �للحم

فيجهز باملنقار علّي
�إىل �أن تقول:

بعيد� عن كل �لأفكار �لالبد �شتنمو
يف كل دروب �لر�أ�س

لو مل �أجدك 
هل كنت �شاأجنو؟!

�أنظ���ر حرف )لو( هن���ا يف هذ� �لن�س كيف مت 
��شتخد�مه، و�نظر له يف ن�شها �لآخر"لو يف 

�إمكانك �أن حتيا بعيد� عني!":
�فعْل

ل���و يف �إمكان���ك �أن تع�ش���ر م���ن غي���م �ل���روح 
و�شوء

وحتيل رماد �ليوم �لتالف باقات �أمل 
�فعْل

ول���و ��شطعت ب���اأن تب�ش���ر يف �مل���ر�آة �شظايا 
غرك

�فعلها،
نعم 

�فعلها 
و�حيا من غر وجودي 

لو �أمكنك �أن حتيا بعيد� عني 
�إنه �لتن�شيط �للغوي �جلمايل �لذي حتدث عنه 
�ل�شاع���ر و�لر�شام �لإنكلي���زي د�نتي غابرييل 
�أث���رت  �ل���ذي   )1882  –  1828( رو�شيت���ي 
�آر�وؤه يف �لرمزي���ن �لأوربي���ن وكان �ملمه���د 
�لرئي�شي لظهور �حلركة �جلمالية يف �ل�شعر، 
و�ل�شاع���رة حينما ��شتخدمت"لو"�أعطت لهذ� 
�حل���رف �أ�ش���كال ورم���وز� خمتلف���ة ز�دت من 
جمالي���ة �لن����س �ل�شع���ري م���ع كل م���ا يحويه 
من �أمل �ملعاتب���ة و�لوجد�ن، وهذه هي �إحدى 
�ل�شتخد�م���ات �ل�شرت�تيجي���ة �جلميل���ة �لتي 
�نتهجته���ا �ل�شاعرة بتطوي���ع حروفها كما يف 

ق�شيدة"�برئني �لذمة"�لتي تقول فيها:
فاأنا حن يجن �ل�شوق

وت�شمت كل �لأ�شياء �شوى قلبي
�أت�شلل خوفا من �أن تب�شرين عيني

�شوب ثياب
نّحاها غ�شب عنك

و�أزيح غبار �للوعة عنك
�أت�شّممها 
عّل ند�ك

�أو نقطة عطر
د�شت ما بن �شلوع قمي�شك

ت�شكت عني �آلمي
وتعيد تو�زن روحي �إيّل

فابرئني �لذمة
�إذ دوما ما �أفعل هذ�:

لدى قر�ءتن���ا لهذه �لق�شي���دة ل ميكننا �إل �أن 
نالح���ظ ذلك �لو�شف �لبالغ���ي �جلميل لثيمة 
�مل���ر�أة �ملحبة و�لعا�شقة �لت���ي تكررت لوعتها 
�آلف �مل���ر�ت يف �ل�شع���ر، �إل �أنه���ا تختلف يف 
��شتخد�ماته���ا م���ن �شاع���ر ل�شاعر ويب���دو �أن 
�شاعرتنا ��شتطاعت مغايرة تلك �ل�شتخد�مات 
�أبياته���ا ب���ن �لرغب���ة و�للوع���ة  بانحن���اء�ت 
وب�شورة غنائية �أك�شبت �لن�س �إيقاعا جميال 
بد� وكاأنه م�شهد �شينمائي �شديد �لرومان�شية 
م�ش���وب بالقلق �لذي �إذ� نظرن���ا �إىل �شطوره 
وجدنا يف كل منه ذلك �ل�شتغال �للغوي �لذي 
يعيدنا ملا بد�أت���ه يف �أول ق�شائدها وكذلك يف 

�أخرياتها كما يف:"�أنا...... د�ئما":
ول���و �أنن���ي ما ول���دت ببيت يع���وزه بيت لكي 

يكتمل
لكنت �أنا �لآن

و........
و..........

و.............
ولكنه

لي�س �شوى �ل�شعر لدى �ل�شاعر
لو، ع���اد هنا هذ� �حلرف يحمل �إيقاعا �شريعا 
يخت���زل يف معناه ُجمال عدي���دة يف �إطار هذه 
�لوم�ش���ة �لت���ي حافظت �شاعرتن���ا من خاللها 
على بناء �جلملة �ل�شعرية بكل ما حتويها من 
تقلبات ومنعطفات كال���ولدة، �لبيت، �لعوز، 
�لكتمال، و�ل�شع���ر و�ل�شاعر لتكون يف نهاية 
�شطرها �لأخ���ر جملة متدفقة �ملعاين �حت�شد 
�لن����س من خاللها ب���كل �ملف���رد�ت �لد�لة على 
�لتمني و�لإقر�ر بالذ�ت �لعاطفية و�لإن�شانية 
و�ملكاني���ة �لد�خل���ة يف م�شاعرها م���ن �شعادة 
ن�شو����س  بقي���ة  �إىل  �شع���ود�  وتعا�ش���ة 
جمموعتها"من جدي���د ��شتاأنف حياتي"،"�أنا 
حيو�نات"،"حرة"�لت���ي  بع����س  وحبيب���ي 

نتوقف قليال لقر�ءتها:

�أفكر فيك وحذ�ئي كثر� 
�إذ كيف �شاألقاك
بكعب مك�شور 
كحظي �لعاثر

ت���كاد  �ل�شعري���ة  �لوم�ش���ة  ه���ذه  �أن  ويب���دو 
تب���د�أ م���ن منت�شفها، فق���د �أثارت فين���ا �لرغبة 
ب�شوؤ�لها:"�إذ كي���ف �شاألقاك"حتى و�شلت حد 
مك�شور"و"ح���ظ  بجو�بها:"بكع���ب  �إقناعن���ا 
عاث���ر"، وه���و هن���ا عملي���ة  تكني���ك �أك���رث مما 
ه���و ب�شورت���ه �ل�شعري���ة على �شبي���ل قناعتنا 
لها، ه���ذ� �ل�شتغ���ال �نتقلت ب���ه �ل�شاعرة �إىل 
ق�شيدة"�حرت�قات"�لت���ي حتتاج منا وحدها 
وقف���ة طويل���ة كونه���ا ق�شي���دة متم���ردة عل���ى 

�لقو�لب �ل�شعرية �لتي عرفناها وهي:
�لتجرب���ة  جوه���ر  ه���و  فيه���ا  – �لإن�ش���ان   1
مبعاناته وحياته �ليومية وق�شاياه �لنف�شية 

و�لجتماعية و�ل�شيا�شية.
2 – �جلنوح �إىل �لأ�شطورة و�لرمز و�لرت�ث 

�ل�شعبي و�لإ�شار�ت �لتاريخية.
�لديني���ة و�ل�شوفي���ة  بالرو�ف���د  – تاأث���ره   3

و�لوثنية و�لرومان�شية.
4 – تعري���ة �لزي���ف �لجتماعي و�لثورة على 

�لتخلف.
5 – �لوح���دة �لع�شوي���ة مكتمل���ة، فالق�شيدة 
بناء �شع���وري متكامل يبد�أ م���ن نقطة بعينها 

ثم ياخذ بالنمو �لع�شوي حتى يكتمل.
6- ق���د ي�شر عل���ى وترة و�ح���دة يف �لوزن 
و�لقافي���ة، �أو على نظ���ام �ملقطوع���ات و�شعر 
�لتفعيل���ة، �أو ق���د ل ي�ش���ر عل���ى من���ط حمدد 

ينق�شم ذلك �إىل ق�شمن:
�ل�شاع���ر  في���ه  – �شع���ر و��ش���ح: يتح���دث   1
لغ���ة  م���ن  تق���رتب  بب�شاط���ة وعفوي���ة ولغ���ة 

�لتخاطب �ليومي.
2 – �شع���ر �شريايل"غ���ر و��ش���ح": ويتمي���ز 
و�لرم���ز  بالإيه���ام  و�لإغ���ر�ق  بالغمو����س 
و�لأ�شط���ورة وي�شتع�ش���ي �لكث���ر من���ه على 
مبقايي�شن���ا  و�لنق���د  و�لتق���ومي  �لتحلي���ل 

�ملاألوفة. )3( 
وكذلك"حينم���ا ل حت�ش���ر ق�شيدتي"و"لنق���ل 

�إنه���ا �شجرة"و"�لتما�س"وق�شيدتها"زجن���ي
ة"�لت���ي �أثارت م���ا �أث���ارت، �أرى فيها ملخ�شا 

حلياتها كما قالت يف توطئتها:
قب���ل �أن ت�شر �أ�شابع �ملنون �شوب �أبي، جاء 

�إيلَّ ذ�ت حنن ليهم�س يل: 
» �أي بنيت���ي �حتفظي به���ذ�، فهو �لعالمة على 
�أ�شل���ك، ودون���ه �شتبقن مقيمة م���ع غر بني 

جلدك!«
و�أخذت���ه لأرى حجرً� ما هو بحجر و�إ�شار�ت 
مل �فه���م كنهها وخطوط���ا دقيق���ة ل �دري �إىل 

�أين ت�شل �أو تو�شلني، 
ق���ال: »هو من جد ج���دي تو�رث���ه ويعود �إىل 
ملك �حلب�شة �لذي �بنه بالل – و�أكد �حلب�شي 
وبحقيبت���ي  »�أخذت���ه،   – �لر�ش���ول  م���وؤذن 
�ش���رُت �حمله وكان �شغرً�، غ���ر �إن َمْن كان 
يقا�شمن���ي حياتي حت���ت م�شم���ى زوج، رماه 
منه  �لبيت ظنًا  بالوعة  – يف  –كما �خرين 

�نه م�شروب عليه �شحر! 
ومن ذ�ك �ليوم و�أنا �أعي�س غربات مرت�كمة 

فكتب���ت ه���ذه �لق�شيدة ك�شف���ًا ل�شر ل���وين �أنا 
�ملولودة يف )بانيقيا( روحًا وحزنًا و�شعرً�!

و"�حتفل���و� ب�شدة معي"و "قب���ل �أن ت�شت�شهد 
كن���ُت �شاعرة"�لت���ي تعيدن���ا  مي�شون"و"ل���و 
�إىل م���ا بد�أن���ا �حلديث عن �ل���دللت �ملوحية 
ل�شتخ���د�م ه���ذ� �حل���رف يف ه���ذه �ملجموعة 

�ل�شعرية نقر�أ منها:
لت�شللت �إليك من ثغر�ت )�لنت(

لففتك بق�شيدة نرث ل تعرف فن �لإيجاز
و�أمنتك حتت غطاء �شريري 

بهدوء!
فاإذ� ما ر�ودين �حلب 

و��شتعلت 
م�شامات �لروح حنينا

مددت �أ�شابع كفي نحوك
و�شرت �أد�عب كلمات �لن�س 

حرفا، حرفا
و"حت���ت م�شم���ى وردة ز�ئ���دة" و"�ش���ذر�ت" 
و"ق�شي���دة ذكورية"و"تو�ش���ل" و"ل جدوى 
من �لثورة ق���رب �شجيج �ملقاب���ر: �إىل �لأكر 
من���ي طبعا ول���دي �حم���د يف عيد مي���الدي"، 
و"جندي"و"ب���ل حمامت���ان"، و�أخ���ر� �آخ���ر 
ق�شائ���د �ملجموع���ة �لت���ي �بتد�أنا فيه���ا �لكالم 

لقر�ءتن���ا  مدخ���ال  وكان���ت 
هذه"ل���و مل يكت�شف كولومب�س 

�أمريكا".
فليح���ة ح�شن �خت���ارت غربتها 
�إر�دتها لي����س هروبا  مبح����س 
فقط م���ن ما�س موؤمل، بل لتعيد 
�إر�دة  وف���ق  حياته���ا  فهر�ش���ة 
حديدية �شلبة من �أجل �أن تفتح 

لها �ألف نافذة جديدة للحياة.

هوام�ش / 
)1( خمت���ار ال�سح���اح للرازي / 
املكتبة الع�سرية للطباعة والن�سر 

بروت.
)2( ال�سعر الفيكتوري / لورن�ش 

دبليو مازينو 1995.
)3( ويكيبيدي���ا اإبراهي���م عابدين 
– اأبو العينني حممد اأبو العينني 
– حممد علي ح�سني / القاهرة

الن��ص  الموحي��ة ف��ي  الحرف"ل��و" ودالالت��ه 

الشعري  "لو لم يكتشف كولومبس أمريكا"  
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ُيع���َرُف �ملُخرج �ل�شينمائ���ي �لأملاين �إرن�ش���ت لوبيت�س 
1892 – 1947، يف دو�ئ���ر در��شات �لأفالم، باعتباره 
و�ح���دً� من كبار �ملخرج���ن يف �ل�شينم���ا �لعاملية. فهو 
و�ح���ٌد م���ن �لق�شا�ش���ن �لبارزي���ن، ب���ل »�ملُعلِّم"�شديد 
م فرتة  �لر�ع���ة يف كل جانب تقن���ي �شينمائ���ي. وُتق�شَّ
�شناعت���ه لالأفالم �ل�شامتة بن �أربع فرت�ت: �لأوىل من 

1913 �إىل 1917..
وهي �لفرتة �لت���ي كان ي�شنع فيها �لكوميديات وميثِّل 
ل ف�شل من  فيها. �لفرتة �لثاني���ة تبد�أ من 1918 �إىل �أوَّ
ل �إىل �إخر�ج عرو�س مبيز�نية  عام 1921، عندما حتوَّ
�أعل���ى، متنق���اًل ب���ن كوميدي���ات متط���ورة ودر�مي���ات 
�حلق���ب �لتاريخي���ة. ث���مَّ ج���اءت �لف���رتة �لثالث���ة وهي 
مرحل���ة �نتقالية ق�شرة خالل عام���ي 1921 و1922، 
�شن���ع فيها فيلم���ن ل�شرك���ة �إنتاج �أمركي���ة يف برلن. 
وبد� علي���ه تاأثر�ت �أف���الم هوليوود. وج���اءت �لفرتة 

�لر�بع���ة م���ن 1923 �إىل 1927 وه���ي �لت���ي �شنع فيها 
�أفالمه �ل�شامتة �لأمركية.

وكان لوبيت����س ق���د و�شل �إىل �أم���ركا يف نهاية 1922 
م�شادف���ة، وه���ي �ل�شنة �لت���ي �شنع فيه���ا غريفيث �آخر 
فيل���م ناجح ومه���م )يتامى �لعا�شف���ة(.. و�لذي ح�شره 
لوبيت����س ثم ب���د�أ يخط���ف بري���ق �ل�شه���رة �لنقدية من 
غريفي���ث فيلق���ب ب�»غريفيث �لأوروب���ي«، و�شار ياأخذ 

مكانه.
ل  ب���ل �أ�شب���ح �ملُخ���رج �لوحي���د �ل���ذي يظه���ر يف كل �أوَّ
 ،»film daily«:»خم�ش���ة �أفالم يف قائمة »د�يلي فيلم
م���ن بن �أف�شل ع�شرة خمرج���ن. وكان �أجره �أعلى من 

�أجر �أي خمرج يف هوليوود يف �أو��شط �لع�شرينات.
���ز لوبيت�س  يف �جلو�ن���ب �لفني���ة ل�شناع���ة �لفيل���م متيَّ
���ه ب���ن قلَّ���ة م���ن �ملخرجن  با�شتعمال���ه �لإ�ش���اءة، �إذ �إنَّ
�لأمل���ان �لذي���ن تناول���و� �أ�شل���وب �لإ�ش���اءة �لأمرك���ي 
بال�شرع���ة �لت���ي فعله���ا لوبيت����س. ويب���دو �أنَّ �أفالم���ه 
�لنتقالي���ة بقيت كنماذج لتتبع. فف���ي �لوقت �لذي كان 
يج���ري فيه �لتحدي���ث �لتقني لأملانيا ب�ش���كل جيد، كان 
�س م�شبق���ًا يف �أم���ركا عامله �خلا�س،  لوبيت����س ق���د �أ�شَّ
ون���ادرً� م���ا �حت���وت �أفالم���ه �مل�شنوع���ة هن���اك �إ�شاءة 

من�شورة.. معممة.
بدًل من ذلك، �إ�شاءة منتخبة تعمل للتمييز بن �ملناطق 
يف �ملو�قع، بجعل �خللفيات مرئية غر بارزة، وبجذب 
�ملمثلن قدمًا يف �لعمق �أمام �ملو�قع، وبخلق تركيبات 
موؤث���رة - باخت�شار، لالإ�شهام ب�شكل متكلف، لكنه بارع 

يف �إخبار �لق�شة باأ�شلوب كال�شيكي.
�أفالم���ه  ت�شوي���ر  فيه���ا  يج���ري  �لت���ي  مو�قع���ه  وع���ن 
مة ب�شكل �أويل م���ن قبل كورت ريخرت وب�شكل  و�مل�شمَّ
�أق���ل من قبل �إرن�شت �شترن، فهي غالبًا �أكرث مهارة يف 
�لتنفيذ من �لعادة، ومعاجلاتها �لب�شرية تفرت�س دورً� 
مهم���ًا ��شتثنائي���ًا يف خلق �حلركة ب�ش���كل خا�س، لأنها 

جميلة وذكية كثرً� يف �شو�بيتها.
ه���ي غالبًا تاأخذ �لعن بعيدً� ع���ن �ملمثلن. كما �أنَّ �أفالم 
لوبيت�س �لتاريخي���ة ت�شتعمل مو�قع بطريقة �أكرث �ألفة 
م���ن �ملالحم �لإيطالي���ة ملا بعد �حل���رب �لعاملية �لأوىل، 
و�أف���الم هوليوود م���ن منت�شف �لع�شري���ة �لأوىل، كذ� 
هي جاذب���ة لالنتباه ب�شبب حجمها �ملعقول وخطوطها 

�ملتقنة.
ل �أف���الم لوبيت����س يف �أم���ركا »روزيتا«، وهو  وكان �أوَّ
فيل���م تاريخ���ي �شابه �لعم���ل �لأملاين بطريقة م���ا. لكنه 
بعد �نتقاله �إىل و�رنر برو�س، هجر فجاأة مو�قعه على 
�لأ�شل���وب �لأملاين ل�شال���ح �لنفتاح �لت���ام على طريقة 
هوليوود. وهذه مل تكن م�شاألة �شهلة وهو يغرِّ طريقة 
�إخر�ج���ه م���ن �لفيلم �ل�شخ���م �لتاريخ���ي �إىل �لهزليات 

�ملعا�شرة.
ي�شف �شحايف طريقة عم���ل لوبيت�س يف جملة »فوتو 
بالي«:»photoplay"ع���ام 1922 قائ���اًل: »قب���ل �أن 
ط لكل تف�شيل  ي�شغل لوبيت�س �لكامر� ت�شعر باأنه خطَّ
يف �لق�ش���ة، وج���رى �إكم���ال كل �أبحاث �لعم���ل من قبل 

�ملُخرج �لفني.
ر�أي���ت �لن����س �ل�شخ���م ي�شطج���ع هادئًا عل���ى �لطاولة 
بعي���دً� قلياًل عن �ملوقع، ومل يق���رتب منه لوبيت�س �أبدً�، 
كان مث���ل جث���ة. لك���ن كل تف�شي���ل م���ن ذل���ك �لن�س كان 
مر�قب���ًا بدقة كاآخر �لأمنيات ما قبل �ملوت. فلوبيت�س ل 

يرجتل كما يفعل �لعديد من �ملخرجن مثل �شابلن«.
�لق�ش���ة يف ن�شخ���ة يف  وي�شي���ف: »لوبيت����س يكت���ب 
ذهن���ه وكل جمل���ة في���ه م���ن �ل�شع���ب حموه���ا. وتع���د 
�ملوؤلف���ة كري�شت���ن تومب�ش���ون فيل���م »مروح���ة �لليدي 
ونديرمر"�أعظ���م �أفالم لوبيت����س �ل�شامتة. وكان تبنى 
�لروت���ن �لأمرك���ي وو��شل �لكفاح بالعم���ل بالطريقة 

�لأملانية ما �أمكنه ذلك.
فبد� بخ���الف �أغلب �ملخرج���ن �ملهاجري���ن باأنه يو�زن 
تو�زن���ًا جي���دً� ب���ن �ملق���در�ت �لت���ي جلبها مع���ه، وبن 
ل���ه  �لو�ق���ع �ل�شينمائ���ي �لهولي���وودي. وه���ذ� �ُشم���ح 
�ل�شتم���ر�ر بالطر�ئق �لتي �عتاد ��شتعمالها يف �أملانيا. 
ولذل���ك، عك�ش���ت خمطط���ات �لقط���ع يف كل م���ن �أفالمه 
ة ملعاير  يف �أملاني���ا و�أمركا مبا�ش���رة معرفته �ملتغ���رِّ

�لتحرير لكلتا �لقوميتن.
ما يعني �أن لوبيت�س ��شتوعب ب�شرعة معاير هوليوود 
يف �لإ�شاءة وت�شميم �ملوقع. كما �أنه كان �أكرث طموحًا 
م���ن �أغل���ب �ملخرج���ن �لأمل���ان يف خلقه مل�شاه���د معقدة 
عر �لتحرير. وهذه رمب���ا حتتوي قطعًا غر مالئم �أو 
ملتب����س، لكنها تظه���ر �لإدر�ك �لتقني �ل���ذي �شرعان ما 
�شي�شمح للوبيت�س �أن يتبنى تقنيات هوليوود ب�شرعة 

ملحوظة.
ر�أى لوبيت����س �أن ي���روي ق�ش�شه ع���ر و�شائل ب�شرية 
�أينم���ا كان ذل���ك ممكن���ًا، وكان عرَّ عن رغبت���ه يف عدة 
منا�شب���ات بتقليل ��شتعمال �لعناوين، وبحَث وت�شاءَل 
كي���ف ميكن لالأف���الم �أن تكون ت�شلي���ة �أو فنًا، بالعتماد 
عل���ى �ملعاجلة. �إذ ميك���ن لالأفالم �أن تك���ون مثل �ل�شعر 
�إذ� كانت ن�شو�شه���ا مكتوبة بعناية. ويقول لوبيت�س: 
�لفيل���م �ل�شعري، كم���ا �أت�شوره، يج���ب �أن يكون موؤلَّفًا 
يف �ش���ور، ما يعني �أنَّ �ملعاجلة يج���ب �أن تكون منفَّذة 
م فيه���ا كل �شورة بناًء در�ماتيكيًا من دون  بطريقة تقدِّ

�ل�شرح بو�شاطة بطاقات �لعنونة.

عن البيان االماراتية

و�شيوخ  ع�شقها،  �شالطن  وللمت�شوفة 
�أر����ش���و� ق��و�ع��د �لفكر  م��ع��رف��ت��ه��ا، �ل��ذي��ن 
من  در��شتهم  يتوجب  و�لذين  �ل�شويف، 
�شُيقدمُه  ما  وهذ�  �لنهج،  هذ�  معرفة  �أجل 
�لع�شق  يف  �مل��ت�����ش��وف��ة  كتاب"�شالطن 
جلبوري  �أح��م��د  نظلة  و�ملعرفة"للكاتبة 
و�لذي �شدر عن د�ر �ملدى لالإعالم و�لثقافة 

و�لفنون بطبعته �لأوىل عام 2016.
وتذكر �لكاتبة �أنها قررت تقدمي هذ� �لكتاب 
ب�"�أعالمه  �ل�����ش��ويف  �لفكر  ب��ه  حظي  مل��ا 
 ، وم�شطلحاته  ومفاهيمه  و�شخ�شياته 
�إهتمام  �لروحية"من  وجتاربه  و�أف��ك��اره 
يف جم���ال �ل��ب��ح��ث �لك���ادمي���ي وم���ا ي��ز�ل 
در��شات  خالل  من  �لإهتمام  بذ�ت  يحظى 
بالتدقيق  ت��ارة  تناولها  مت  ومهمة  ج��ادة 
و�أخرى بالنقد و�أحيانًا باملقارنة و�ملقاربة 
يف  يتبحرون  �لباحثون  فاأخذ  و�ملفارقة، 
�شفحاته  وي��ط��وون  ون�شو�شه  �شطوره 
ت��رك��زت  ح��ي��ث  متخ�ش�شة  ق�����ر�ء�ت  يف 
تاريخية  �أبعاد  على  وبحوثهم  در��شاتهم 
و�خ��الق��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وت��رب��وي��ة و�أدب��ي��ة 

ومقارنة.
وه��ن��ا ح��اول��ت �ل��ك��ات��ب��ة ت��ق��دمي ق��ر�ء�ت��ه��ا 
ل��ع��دد م���ن �أع�����الم �ل��ف��ك��ر �ل�����ش��ويف ممن 
و�مل�شت�شرقون  �ل��ع��رب  �لباحثون  يتفق 
منحهم  بعدما  بال�شالطن  و�شفهم  على 
مريدوهم  و�أج��م��ع  �للقب،  ه��ذ�  �شيوخهم 
عليه فو�شل كل منهم �إىل مرتبة �ل�شلطان 

�إما يف �لع�شق"�حلب"و�إما يف �ملعرفة.
ك��م��ا ���ش��ي��ق��دم ل��ن��ا ه���ذ� �ل��ك��ت��اب م��ق��ارن��ات 
وت��و���ش��ي��ح��ات ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ع��ا���ش��ق��ن 
تقدمي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��ارف��ن،  و�شلطان 
�شوفية  ل�شخ�شيات  �أخ���رى  تو�شيفات 
ه��ي �لأخ���رى كانت وم��ا ز�ل��ت م��ن �أع��الم 
�مل��ت�����ش��وف��ة مم���ن ل��ق��ب��و� م���ن ���ش��ي��وخ��ه��م 
بالع�شق  ت�شل  �أخ��رى  باألقاب  ومريديهم 

�لعارفن"�لذي  كاألقاب"قطب  و�مل��ع��رف��ة 
�مللقب  �لكويف  لهب  بن  عمرو  على  �أطلق 
�أطلق  ب�"�لبهلول"، و"تاج �لعارفن"�لذي 
على �جلنيد �لبغد�دي �شيخ مدر�شة بغد�د 
�أطلق  �لعارفن"�لذي  و"ر�أ�س  �ل�شوفية، 
�لكاكائية  �ل�شوفية  �لطريقة  موؤ�س  على 
�شلطان  �إ�شحاق"�أو  وجمددها"�شان 

�إ�شحاق �لرزجني  .
�أيدي  �لكتاب بن  �لكاتبة هذ�  لذ� و�شعت 
�ملعنين  �ل��ب��اح��ث��ن  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ُق���ر�ء 

و�مل��ه��ت��م��ن ب��ال��ف��ك��ر �ل�������ش���ويف يف 
�أع����الم  �أن  ي����رى  ف��ه��و  �ل�����ش����الم، 
�ملت�شوفة ما ز�لو�  �أ�شحاب موقع 

وم���وق���ف يف �ل��ب��ح��ث �ل�����ش��ويف 
حتى يومنا هذ�، وما ز�ل �لبحث 
�لفكر  منظومة  يف  عنهم  �ملعريف 

ُيعّد  �ل�شالم،  يف  �لن�شقية  �ل�شويف 
�ل��ن�����س �ل�شويف  ب��ن  م��ف��ت��وح��ًا  ب��ح��ث��ًا 

فاأثرت  ل��ه،  �ملعا�شرة  و�ل��ق��ر�ءة  �ل��رت�ث��ي 
وما ز�لت يف ح�شورها يف ت�شكيل �لوعي 
�ل�شويف يف �ل�شالم �مل�شدود �إىل �ملوروث 
�لن�شي من جانب و�إىل �لقر�ءة �ملعا�شرة 

لهذ� �ملوروث من جانب �آخر.
وعلى �لرغم من �لختالف �لو��شح 

ل����دى �مل��ت�����ش��وف��ة �أن��ف�����ش��ه��م يف 
وفكرهم  ذو�ت��ه��م  ع��ن  �لتعبر 

لخ��������ت��������الف م���������ش����ارب����ه����م 
و������ش�����ع�����وره�����م وط�����ر�ئ�����ق 
ت��ع��اي�����ش��ه��م م����ع جت���ارب���ه���م، 

ج��ود  م��ن  مي��ن��ع  مل  ه���ذ�  �أن  �إل 
�ملت�شوفة،  ب��ن  وتفاهم  ت��ق��ارب 

م���اي���ك�������ش���ف ع�����ن ت���ل���ك �جل����و�ن����ب 
لهم،  و�ل�شلوكية  و�لفكرية  �لروحية 

على  لهم  لقب"�ل�شلطان"ميزة  فكان 
م���ّر �ل���ده���ور و�ل��ع�����ش��ور و�لأزم���ن���ة 

و�لأمكنة. 

كما يعر�س �لف�شل �لول من �لكتاب  �لنظرة 
�ل�شوفية �ملعرفية على �أنها نظرة مبا�شرة 
�لطرفن  �أن  تقوم على  �لله، وهي  ملعرفة 
بينهما �شلة معرفة مبا�شرة �أي"�ل�شويف 
�شبحانه"�ملعروف"،  �لعارف"و�لله 
بنف�شه  �ملتوحد  �ل��ف��رد  �ل�شويف  فيبقى 

و�ل�شويف وح��������ب��������ه  �لإلهي، 
�ملجتمع  ه��و 

مي���ث���ل ح��ي��ن��م��ا 
ع�����ش��رً� 

�آخر دللة على زماٍن ما وع�شٍر ما، ووفقًا 
كان  فاحلب  �ملت�شوفة  �شالطن  حققه  ملا 

لقب  لإط������الق  �لأول  �ل�����ش��ب��ب 
�ل�شلطان على هذ� �ل�شويف 

�أو ذ�ك.
 

مفاهيم"�ل�شلطان"و"�ل على  و�لوقوف 
�شفها  بو فة" ملعر � و" لع�شق" � و" حب"
مرتكز�ت ��شا�شية يف �لتجارب �ل�شوفية 
ل�شالطن �ملت�شوفة ومديات ح�شورها 
�ل����ش���الم  يف  �ل�������ش���ويف  �ل��ف��ك��ر  يف 

وجتارب �أعالمه.
وقدمت �ملوؤلفة يف كتابها در��شات 
���ش��ب��ه ك���ام���ل���ة ع����ن ���ش��خ�����ش��ي��ات 
�إىل  ب��ه��ا  ُم���ت���ط���رق���ًا  �ل�����ش��الط��ن 
ومريديهم،  ومعارفهم،  حيو�تهم، 
�لفكر،  ه��ذ�  على  ن�شاأتهم  وكيفية 
ومن �أمثال �ل�شالطن �لذين تطرقت 
ل��ه��م �ل��ك��ات��ب��ة، ���ش��ل��ط��ان �ل��ع��ارف��ن 
�ب���و ي��زي��د �ل��ب�����ش��ط��ام��ي وه���و �ح��د 
�شالطن ملت�شوفة يف بالد خر��شان، 
ب�شلطان  �مللقب  �ل��ف��ار���س  ب��ن  وع��م��ر 
�ل��ع��ا���ش��ق��ن وه����و م�����ش��ري �ل����ش���ول، 
بال�شيخ  �مللقب  عربي  بن  �لدين  وحميي 
�لندل�س،  �شرقي  جنوب  من  وهو  �لأكر 
عباده  من  رج��اًل  �خت�س  �لله  �أن  ذ�ك���رًة 
على  قلوبهم  يف  �حلياة  فجعل  بعنايته 
ورهف  بذكره،  �أر�و�ح��ه��م  ون��ور  حمبته 
ما  �إىل  فو�شلو�  مبناجاته،  م�شاعرهم 
و�شلو� �إليه من خالل �لتعبر عن حياتهم 
وحبهم  �لوجد�نية  ومعاناتهم  �ل�شوفية 
مقاماتهم  بذلك  لتتحدد  �شبحانه،  لله 
�ل����رت�ث  وت��ت��ب��ن م��ك��ان��ات��ه��م يف 
بعد  �لإ����ش���الم  يف  �ل�����ش��ويف 
جت���دي���د زم���ان���ه���م �حل��ق��ي��ق��ي 
و�ملفرت�س رغم تغر �لأمكنة 
قبورهم  فتحولت  و�لأزمنة، 
وحت����ول  �أ�����ش����رح����ة  �إىل 
م����ز�ر�ت  �إىل  �أ���ش��رح��ت��ه��م 
ل���ل���م���ري���دي���ن ول�����ش��ال��ك��ي 
�ل��ط��ري��ق �ل�����ش��ويف على 

تباعد �أزمنتهم.
























 







 

 


 
   

 

سيرة حياة مخرج مبدع

قّصاص السينما.. 
لوبيتش يصل 
هوليوود

العش��ق حّد االمتزاج.. بي��ن الصوفي العارف 
وهللا المعروف في "سالطين المتصوفة"

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 ناصحًا: 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��ني الركام واألنقاض، والقلوب الكس��رية تخبئ الكثري م��ن الكنوز، بهذِه 
املفاهيم العش��قية واالمتزاجي��ة حتى االنصهار يجيء لن��ا الفكر الصويف 
بقواعده املبنية عىل اس��اس الحب واملعرفة، ُمتغاضيًا عن من وكيف ومتى 
وأين، فقط أن ُتس��لم هذه الروح لعشق خالقها، فتتحول هذه العالقة بني 

العبد واملعبود إىل حالة عشقية خالصة.

ــــــــدارات ــــن اص م

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

ــــــــدارات ــــن اص م

أوراق
يف  �لكب���رة  �لعاملي���ة  �لتجرب���ة  �إىل  �لرج���وع 
�إج���ر�ء �لنتخابات �شيكون له �ثر بالغ �لأهمية 
يف �إجن���اح �لتجرب���ة �لعر�قي���ة ، و�أن در��ش���ة 
وحتلي���ل وتطبي���ق ت���ر�ث �ل���دول �لأخ���رى يف 
جمال �ج���ر�ء �لعملية �لنتخابي���ة �شيوفر على 
دولتنا �لكثر من �جلهدد و�لوقت ، هذ� ما جاء 
به كت���اب "�ملعاجل���ة �لقانونية لتنظي���م لعملية 
�لنتخابي���ة – در��ش���ة ومقارن���ة – " للدكت���ور 
ف���الح ��شماعي���ل حاج���م و�ل���ذي �شدر ع���ن د�ر 
�ملدى لالإعالم و�لثقافة و�لفنون بطبعته �لأوىل 

للعام 2016 .
مييز فقه���اء �لقانون �لد�شت���وري بن مفهومن 
، �أو تفريف���ن للح���ق �لنتخاب���ي هم���ا ، �ملفهوم 
�ملو�شوع���ي �لذي يعرف في���ه �حلق �لنتخابي 
�لقانوني���ة  �لقو�ع���د  جمموع���ة  �أن���ه  عل���ى 
�ملنظم���ة لطريق���ة �نتخ���اب �لأجه���زة �لتمثيلية 
و�ل�شخ�شيات �مل�شوؤول���ة يف �لدولة ، و�ملفهوم 
�ل�شخ�ش���ي �ل���ذي يع���رف �لنتخاب���ات "�حلق 
�لنتخابي" باأنها ح���ق �ملو�طنن يف �مل�شاهمة 
بت�شكي���ل �لأجه���زة �لنيابي���ة ، �أي �نتخ���اب تلك 
�لجه���زة و�لرت�شح لأن يك���ون �ملو�طن منتخبًا 

لتمثيل �ملو�طنن فيها .
تكاد جتم���ع �لد�شات���ر �ملكتوب���ة و�لت�شريعات 
�لنتخابي���ة عل���ى �عتب���ار ح���ق �لق���رت�ع م���ن 
�حلقوق �لأ�شا�شية للمو�طنن ، �إل �أن بع�شًا من 
تلك �لت�شريعات �عترت ممار�شة ذلك �حلق من 
�لو�جب���ات �لتي يرتتب على �ملو�طن �لقيام بها 
لإثبات �شالمة مو�طنت���ه ، لكن تلك �لت�شريعات 
�شنف���ت �لمتن���اع ع���ن �مل�شاهم���ة بالنتخابات 
�شم���ن �ملخلف���ات �لد�ري���ة �لت���ي يرتت���ب على 
�لقائ���م به���ا دف���ع غر�م���ة نقدي���ة  )��شرت�لي���ا ، 
�يطالي���ا ، م�شر ، لوك�شمبورع ، بلجيكا ، تركيا 
، �لرجنتن ..........�لخ ( و�لتعر�س للحب�س 

�لإد�ري  )تركي���ا وباك�شت���ان يف �ملا�شي �لقرب 
( حي���ث �أن ت�شريع���ات بع�س �ل���دول ذهبت �إىل 
ت�شنيف �لناخبن عل���ى ��شا�س �عمارهم . ففي 
�لر�زي���ل مث���ال �عت���ر �لت�شري���ع �مل�شاركة يف 
�لنتخابات �ختياريًا للمو�طنن �لذين ترت�وح 
�عماره���م ب���ن 16 و18 وم���ا ف���وق �ل�شبع���ن 
م���ن �لعمر ، �أم���ا يف �لعر�ق فق���د �عترت �ملادة 
�لع�ش���رون م���ن قان���ون �إد�رة �لدول���ة �لعر�قية 
للف���رتة �لنتقالي���ة حق �لنتخابات ح���رً� تاركة 
�أمر ممار�شته ، �أو �لإحجام عنه للمو�طن ذ�ته ، 
�إن كثاف���ة �مل�شاركة �جلماهرية يف �لنتخابات 
تعتر ��شتفت���اء مهمًا  يوؤك���د �إختيار �ملو�طنن 
��شل���وب �لت���د�ول �ل�شلم���ي لل�شلط���ة و�عتم���اد 
�آليات �لعم���ل �لدميمقر�طي يف بناء موؤ�ش�شات 
�لدول���ة �لع�شري���ة و�شيك���ون له���ا �أث���ر بالغ يف 
�جن���اح كامل �لتجرب���ة �ل�شالحي���ة �ل�شيا�شية 
�لعر�قي���ة وهن���ا تاأت���ي �أهمي���ة حمل���ة �لتوعي���ة 
�لت���ي ينبغي على �لق���وى �ل�شيا�شي���ة �لعر�قية 
�لقيام بها لالرتفاع مب�شتوى �لوعي �ل�شيا�شي 
و�لقان���وين للعر�قي���ن ، ول�شيم���ا و�أن �لنظام 
�لبائ���د مار�س وب�شكل منظ���م ومنهجي �شيا�شة 
�لتغيي���ب �لق�ش���ري للمو�ط���ن ع���ن �ل�شهام يف 
�ختي���ار �أجهزة �لدولة وخ�شو�ش���ًا �لت�شريعية 
منها بال�شافة �إىل حالة �لمية �ل�شيا�شية �لتي 

��شاعها �لنظام �لدكتاتوري .
�لكب���رة  �لعاملي���ة  �لتجرب���ة  �إىل  �لرج���وع  �ن 
يف �إج���ر�ء �لنتخاب���ات �شيك���ون ل���ه �أث���ر بالغ 
�لهمل���ة يف �جن���اح �لتجرب���ة �لعر�قي���ة ، و�إن 
در��شة وحتليل وتطبي���ق تر�ث �لدول �لأخرى 
يف جم���ال �إجر�ء �لعملي���ة �لنتخابي���ة �شيوفر 
عل���ى دولتنا �لكث���ر من �جله���د و�لوقت وبهذ� 
ه���ذ�  يك���ون  �أن  �لكات���ب  يرج���و  �خل�شو����س 
�لكر�����س جه���دً� متو��شعًا لالإ�شه���ام يف �جناح 

�لعملية �لنتخابية يف �لعر�ق �جلديد .
ويذك���ر �أن �أهمي���ة �لبح���ث ه���ذ� ��شتثنائية يف 
�لوق���ت �لر�ه���ن ، خ�شو�ش���ا بالن�شب���ة لدولتنا 

�لت���ي عانت خالل عقود كث���رة �نظمة �شمولية 
دكتاتورية كان فيها �ملو�طن مغيبًا عن �مل�شاهمة 

يف �إدر�ة �شوؤون بلده .
وتتاأتى �أهمية هذ� �ملو�ش���وع �أي�شًا من طبيعة 
�لتطور �لذي تفر�شه �لعوملة وثورة �ملعلومات 
�لتي جلعت عاملنا �لعا�شر �أ�شبه ما يكون بقرية 
�شغرة ل يتاأثر ول يوؤثر فيها �جلميع بع�شهم 
بالبع����س �لآخر و�لأمر �لذي يحتم �للجوء �إىل 
�خلي���ار �لدميقر�طي يف بناء �لدول ، من خالل 
�ختيار " �نتخابات " �لف�شل و�لجدر و�لأكفاأ 
لقي���ادة �لدولة و�ملجتم���ع ، ول �أعتقد �أن هنالك 
ثم���ة �ش���ك يف �أن دولتن���ا �أح���وج م���ا تك���ون يف 
�لوقت �لر�هن �إىل جعل �ملمار�شة �لدميقر�طية 
�أ�شلوب���ًا طبيعي���ًا ومتج���ذرً� وه���و �لأم���ر �لذي 
يتطل���ب �شياغة قو�عد قانونية لتفعيل وتنظيم 
�حل���ق �لنتخاب���ي ، �ل���ذي ب���ات يوؤل���ف ركن���ا 
��شا�ش���ًا لي����س يف �لت�شريع���ات �لوطني���ة فق���ط 
ب���ل وت�شمنت���ه �لكثر م���ن �للو�ئ���ح و�ملو�ثيق 
�لدولي���ة ويف �ملقدم���ة منه���ا �لالئح���ة �لدولي���ة 

حلقوق �لن�شان عام 1948 .
�أم���ا م���ا يخ�س �ملنه���ج �لذي يق���وم �لبحث على 
�أ�شا�شه فيذكر �لكاتب �أنه �عتمد �أ�شلوب �لبحث 
�لتحليل���ي يف منهج���ه  وق���ارن ب���ن �لنظومات 
�لقانونية �ملختلفة و��شتخدم لإعد�د �لبحث كمّا 
هائ���اًل من �لد�شات���ر و�لت�شريع���ات �لنتخابية 
لع���دد كب���ر م���ن �ل���دول بالإ�شاف���ة �إىل ذلك مت 
�لرج���وع خ���الل �أع���د�د �لبح���ث �ىل �مل���وروث 
�لتاريخ���ي لل���دول و�ملجتمع���ات �لب�شري���ة يف 

جمال �لنتخابات و�حلق �لنتخابي .
يت�شم���ن هذ� �لكت���اب عدة مباح���ث مق�شمة �إىل 
ف�ش���ول ومطال���ب و�أب���و�ب تبح���ث يف تاري���خ 
�لنتخاب���ات  ومر�ح���ل  �لنتخابي���ة  �لنظري���ة 
�خلا�ش���ة  �لقانوين���ة  و�لقو�ع���د  و�لأ�ش����س 
و�خلا����س  �لع���ام  مبفهومه���ا  بالنتخ���اب 

و�لتف�شيلي .

أوراق
�مل�شرح ل يق����وم �إل بتكامل عنا�شره ، خللق عمل يالم�س 
�لو�ق����ع �لن�ش����اين �جتماعي����ا و�ن�شاني����ا و�شيا�شيًا ، وكل 
ركن م����ن هذه �لعنا�شر ُيعّد �شان����دً� لالآخر ، وبن �لتمثيل 
و�لأد�ء و�شينوغر�في����ا �لعر�س تكم����ن نقاط قوة و�شعف 
�لعم����ل ، و�لت����ي ميك����ن �كت�شافها من خالل كت����اب " �ملمثل 
و�ل�شينوغر�في����ا يف �لعر�����س �مل�شرح����ي " و�ل����ذي يقدمه 

�لناقد جو�د �حل�شب .
وم����ن خ����الل ر�أي قدم����ه �لدكت����ور فا�ش����ل خليل ذ�ك����رً� �أن 
�لت�ش����دي ملو�ش����وع مه����م كال����ذي �خت����ارة موؤل����ف �لكتاب 
"جو�د �حل�شب" ما هو �إل دليل على �أهمية �ل�شينوغر�فيا 
، بال����ذ�ت يف مو�ش����وع �ملح����رك �لأ�شا�س له����ا وهو �ملمثل 
، وهن����ا يكتف����ي �لكات����ب بنم����وذج حي و�حد وه����و �ملمثل 
يف م�شرحي����ة ماكب����ث ويف عرو�����س خمتلف����ة لتج����ارب 
حيوي����ة ملخرجن �أكفاء ��شتطاع من خ����الل ما قدمه تاأكيد 
�لتعام����ل �لر�شي����د م����ع كل �ملكون����ات �لتي حتق����ق �لعر�س 
ومنه����ا �لتكنولوجيا �لتي يتحقق بو��شطتها �شينوغر�فيا 
�لعر�����س ، �آمل����ن يف حتقي����ق �لتكامل �لفن����ي يف �لعر�س 

�مل�شرحي .
وهن����ا يق����دم �لكاتب موؤلف����ّه هذ� ذ�ك����رً� خالله �أه����م دعائم 
 ، �ل�شينوغر�في����ا  �أو  للمث����ل  �ش����و�ء  �مل�شرح����ي  �لعر�����س 
و�لعالق����ة �لت����ي تتمخ�س م����ن �رتباطهم����ا مع����ًا مولدة ما 
ي�شم����ى ب����� " �ملفه����وم �لب�ش����ري " �ل����ذي جنده ق����د تطور 
ب�شكل و��شح وملحوظ يف ع�شرنا �حلايل ، وذلك نتيجة 

ت�شارع ظهور �لث����ورة �لتقنية مقرونًا بتطور �حلياة بكل 
و�شائلها .

فامل�ش����رح ميتلك مهار�ت �إن�شاني����ة متعددة ، �ملوؤلف بن�شه 
، و�ملخرج بروؤيته ، و�ملمث����ل باأد�ئه �ل�شوتي و�حلركي ، 
و�ل�شينوغر�في����ا بت�شاميمه����ا و��شتغالها يف خلق �شورة 
�لعر�����س �مل�شرح����ي ، بو�شف����ه ن�ش����ًا وروؤي����ة وت�شكي����اًل 
وتكوين����ًا وت�شميم����ًا ، وهذ� م����ا نعني به �للغ����ة �لب�شرية 

و�جلانب �ملادي �ملتحرك و�لثابت على خ�شبة �مل�شرح .

للمث����ل ق����درة على �لتكيف مع كل ما يحي����ط به �شو�ء �أكان 
م����ع �لف�ش����اء �أو �ل�شخ�شي����ات �لدر�مية ، وذل����ك من خالل 
حتفي����ز �جل����و �مل�شرح����ي ذي �لعالقة بخلق م����ا هو مغاير 
للتوقع وك�شر �جلم����ود و�لرتابة �شمن �شر فعله �لأد�ئي 
و�لفع����ل �لعام للم�شرحية ، �إن كل ما مت �إجنازه ي�شب يف 
بوتقة �لعر�س ومير عر �شل�شلة من �مل�شاهد �لتي ت�شوغ 

يف �لنهاية �مل�شهد �لعام للعر�س بكامله .
�أي�ش����ًا ميكن �أن ُنعّد �ملكان مبثابة �لعمود �لفقري للعر�س 

، ولكن����ه غ����ر مرئ����ي لأن����ه يوؤم����ن للمث����ل �شغل����ه �حلركي 
وحتقي����ق ح�ش����وره ع����ر �لأد�ء كمج�ش����د لل�شخ�شي����ات 
وحم����دد لإيقاعاته����ا ، كما يت�ش����ح تاأثر �مل����كان يف حدود 
حركة �ملمثل عر خطوط �مليز�نن و�لذي ي�شغل من خالل 
وجوده وح�شوره كحركة وفعل ب�شكل من�شجم ومتناغم 
هارموني����ًا م����ع �ل�شينوغر�في����ا و�لتي ُتع����ّد بدورها جتليًا 
ب�شريًا ماديًا ملكون����ات �ل�شورة وهي كل ما ن�شاهده على 

�مل�شرح من �شورة يعمل فيها �لت�شكيل ب�شكل كبر .
يلخ�س �لكات����ب �أن �لعر�س يف ظل حدود �ملكان و�لزمان 
ين�ش����د �ل�شمولي����ة ويح����اول خل����ق �لإبه����ار و�لده�شة يف 
م�شاهمة فاعلة ل�شينوغر�فيا متطورة من �شاأنها �أن حتقق 
كل م����ا يريده �ملخرج ، ويعزز �بد�عه ويحقق روؤيته ومبا 
يحقق �لتاأثر على �مل�شتوى �لب�شري و�نعكا�شه �لنف�شي 

على �ملتفرج .
ويذك����ر �لكات����ب �أن �مل�ش����رح �لعر�ق����ي �شاأنه �ش����اأن �لكثر 
م����ن �مل�ش����ارح يف �لع����امل ، يري����د �أن يلحق برك����ب �لتطور 
�لتكنولوجي و�لتقني وينت�شل نف�شه من �لركود و�جلماد 
و�لتقالي����د �لبالية ، �شعيًا من �ملخ����رج �لعر�قي يف �لبحث 
عن كل م����ا هو جديد ليحقق من خالل����ه قيمة �لتجريب �أو 
�لبت����كار يف �لعر�����س �مل�شرح����ي ، م����ن �ج����ل �لتاأكيد على 

م�شتويات �لعالقة بن �ملمثل وعنا�شر �ل�شينوغر�فيا .
ويت�شمن �لكتاب ع����دة ف�شول تتحدث عن ديناميكا ج�شد 
�ملمث����ل يف �لعر�س �مل�شرحي و عنا�شر �ل�شينوغر�فيا يف 
�لعر�س �مل�شرحي وعالق����ة �ملمثل بعنا�شر �ل�شينوغر�فيا 
م����ن  وغره����ا  ملاكب����ث  �مل�شرحي����ة  �لعم����ال  وبع�����س 

�ملو�شوعات.

















































        
          


         
        
        



        

 

      



ترجمة: عباس المفرجي
ه���ذ� هو فقط ن���وع �مل�شهد �لفتتاحي �ل���ذي �عتدنا عليه يف 
�لق�ش����س �لت���ي تبد�أ ع���ام 1913 – ن�شخة �أك���رث تهذيبا عن 
حفل���ة حديق���ة �شيفي���ة، تلب����س فيها �لفتي���ات ثياب���ا بي�شاء 
ويلع���ن �لكريك���ت عل���ى مرج���ة خ�ش���ر�ء. نع���رف �ن���ه بعد 
�ل�شرب���ة �لتالية متام���ا �شتكفهّر �ل�شماء، وتغ���دو �ملو�شيقى 
�تون���ال ] ل تخ�ش���ع ل�ش���المل مو�شيقي���ة معروف���ة [، وجتّف 
�لأل���و�ن �لّر�ق���ة تدريجي���ا متحول���ة �ىل �لبن���ي �لد�كن، �إذ 
تن�شط �ملد�فع. لك���ن �مير�شون ل يقّدم �ل�شربة �لتالية. لأنه 
مل يك���ن يف نيت���ه و�شف كيف وملاذ� ب���د�أت �حلرب �لعظمى. 
ب���دل من ذلك، يريدنا �أن نو��شل �لت�شّكع بن �أك�شاك معر�س 
غن���ت، جمرب���ن ما كان يب���دو �لأمر عليه ونح���ن نعي�س تلك 

�لفرتة من عام 1913، غر و�عن مبا يخبئه لنا �لتاريخ.
كي يزيح �حلرب عن �ملركز �أكرث يف ق�شته، ياأخذنا يف جولة 
ت�شم���ل �أمكنة بعي���دة ب�شكل و��ش���ح عن �ملج���زرة �لو�شيكة 
�حل���دوث. م���اذ� كان ي�شبه، عل���ى �شبيل �ملث���ال، بارون حلم 
بق���ر يف بوين�س �آير�س، تاج���ر نبيذ يف �جلز�ئر �أو �شناعي 
م�شتب���د يف طوكيو؟ يف �لو�قع، يثبت يف �لنهاية �أنه مل يكن 
ثمة فرق كبر بن موظف يف لندن وم�شريف يف برلن. يف 
�لعامل �ملتحالف حديثا لعام 1913، معلومات و�أحد�ث فنية 
خ���ة. خر عن  ونا����س ح���ول �لعامل مندفع���ون ب�شرعات مدوِّ
ح�ش���اد هزيل للقمح يف كند� يعن���ي يف �ليوم �لتايل هبوط 
يف �ش���وق �لأ�شهم يف لن���دن. �إنتاج موديل ت���ي من �شيار�ت 
ف���ورد يقّدم فائدة لال�شرتليني يف م���ز�رع �لن يف �لر�زيل 
ومز�رع �خلر�ف يف نيوزيلند�. رو�شيا، �لبعيدة عن حتمل 

نتائج �أعمالها، تن�شر كتبا يف 49 لغة.
�مير�ش���ون ق���ادر عل���ى �إي���ر�د حجت���ه �ملقنعة ح���ول �لعوملة 
بجد�ل���ه ع���ن �أن 1913 كانت �ل�شنة �لتي حت���ّول فيها �لعامل 
رّي. م���ن �ل�ش���ن �ىل �لر�زيل، رجال  يف �لنهاي���ة �ىل َح�شَ
ون�شاء كانو يتدفقون �ىل �ملدن �ملتو�ّشعة لي�شنعو� حياتهم 
ب�ش���كل �أف�ش���ل. مو�طن���ون، جديدون م���ن �لري���ف، يلتقون 
وظائ���ف جدي���دة، �شر�ب���ا جدي���د�، رق�شات جدي���دة، وحتى 
�أنو�ع���ا جديدة من �لهيئات �لب�شري���ة. يف بكن، �ملو�طنون 
�ملتو�نون يقال لهم قفو� منت�شبن و�م�شو� ب�شرعة �أكرث �إن 

�ردمت �أن تنجحو�.
مل يك���ن �جلميع �شعيد� باأن يكون ع�شري���ا. تذّمر �ل�شلبيون 
م���ن �أن �لع���امل يتح���ّول ب�شرع���ة كب���رة وقد ي���دور حموره 
قريب���ا. يف بر�، �شاحي���ة يف �لق�شطنطيني���ة، ميكنك �شر�ء 
�ش���ال ’’ باري�ش���ي ‘‘ م�شنوع يف مانت�ش�ش���رت، ن�شتله مكثفة 
باحلليب م���ن �شوي�شر� و�أحذية مطاطية م���ن رو�شيا. ُبنيت 
حمط���ة طوكي���و �جلدي���دة عل���ى ط���ر�ز حمط���ة �أم�ش���رتد�م 
�ملركزي���ة، بينم���ا حمط���ة فكتوري���ا يف بومباي ُتظِه���ر �شبها 
ملغ���ز� من حمطة �شانت بانكر��س يف لندن. �لبيت �لتقليدي 
يف �شانغه���اي، يف ه���ذه �لأثن���اء، كان مبني���ا عل���ى ط���ر�ز 
تيودوربيث���اين ] ت�شميم معماري للبي���وت معا�شر يحاكي 

�لطر�ز �لتيودوري و�لليز�بيثي �لنكليزي [.
بينم���ا ب���د�أت �لكهرب���اء باإ�ش���اءة �ل�ش���و�رع �لرئي�شي���ة يف 
طه���ر�ن و�جلز�ئ���ر، فهي �أّدت فقط �ىل جع���ل �لأر�شفة تبدو 
�أك���رث ظالما من قب���ل، وحتّول���ت 1913 �ىل �شنة من �لظالل 
�ملرعب���ة. يف فيين���ا، �عتِق���ل موظ���ف يهودي بتهم���ة �ختالق 
جرمي���ة قتل طقو�شية. يف رو�شي���ا، �لهم�س بكلمة ’’ د�شتور 
د كان كافيا لإح�شار �شرطي على بابك.  ‘‘ يف �لهو�ء �ملجمَّ

يف �أج���ز�ء �أخرى م���ن �لع���امل، ينّظم �ملعار�ش���ون م�شر�ت 
ويلّوح���ون باليافط���ات. حمام���ي بريط���اين حت���ت �لتمرين 
مهند����س يدعى كار�م�شاند غاندي ح�ّشد �مل�شتغلن بالتعدين 
يف ناتال �ش���د �لقو�نن �لهادف���ة �ىل ح�شرهم يف غيتو�ت. 
كان���ت �لأخبار تنتق���ل ب�شرعة بحيث �ن�ش���مَّ �لهنود يف �شبه 
�لق���ارة �ىل معار�شة �لهجوم على حقه���م �مل�شان يف �لتنّقل 
بحرية يف �أرجاء �لمر�طوري���ة �لريطانية. يف فل�شطن، 
ُين�شر يف �ل�شحف عن ت�شاعد �لتوتر �لعرقي �ىل حد خطر 
بحي���ث �أن جمرد حادثة �شرقة بع����س �لعنب توؤدي �ىل قتال 

يف �ل�شارع بن �لعرب و�ليهود.
�ملده����س ب�شكل خا�س هي �مل�ش���ادر �لأدبية �لتي ��شتخدمها 
�مير�شون لإحياء عامل  ما قبل 100 �شنة )ولنتذّكر �أن كل هذ� 
ه���و حديث �لعهد: هناك 13 �ألف �شخ�س يف بريطانيا �ليوم 
�شه���دو� �شنة 1913(. �أكرث من �لأدب �لر�قي، يوؤثر هو على 
�لأغلب �لن�شو����س �ل�شعبية، �ل�شحافة و�لرو�يات �ملبتذلة، 
ليح�شل عل���ى �ل�شعور بال�شدوع و�ل�شدم���ات �لتي و�شمت 
�لفك���ر �خلا�س و�لعام. ل���ذ� بدل من ذلك، لدين���ا �أعمال ذكية 
�إمن���ا غر معرتف بها من �شتيفان زفايغ و�زر�ييل ز�نغفيل. 
�لف�ش���ل �ل���ذي يدور ح���ول مك�شيك���و �شيتي ��شتف���اد ب�شكل 
كب���ر من �أثر تّك�شب���ي ] �أثر �أدبي �أو فن���ي ُينتج ملجرد ك�شب 
�ملال [ يدعى"فيليب درو"كتب���ه م�شت�شار �لرئي�س �لمريكي 
وودرو ويل�شون �دو�رد، �دو�رد �أم هاوز من تك�شا�س، �لتي 
�ندجم���ت فيه���ا مك�شيكو، نقلة ب���دت يف ذلك �حل���ن مالئمة 
متام���ا. لفه���م كي���ف كان ر�أي �ش���كان ديرتوي���ت مبنازله���م، 
ي�شتخ���دم �مير�شون كاتال���وغ �شرز ] كتي���ب بيوت جاهزة 
تباع ع���ن طرق �لريد �أ�شتِهر يف �مري���كا وكند� يف �لن�شف 
�لأول من �لق���رن �ملا�شي [، بينما خيالت لو�س �جنل�س عن 

ما�شيها �خلا�س بها مرتبطة بفيلم ملاري بيكفورد.
خ���الل و�شفه �لطم���وح و�لدقيق، يح���اول �مير�شون جاهد� 
���ر. مع هذ�، هو �أمن �ىل حد  �أن ل يلع���ب لعبة �لإدر�ك �ملوؤخَّ
كاٍف بالإع���رت�ف باملتع���ة �لرخي�ش���ة �لتي تاأتي م���ن معرفة 
م���اذ� يح���دث تالي���ا. لأنه َم���ْن ل ي�ش���ّر �أن يعرف �أن���ه يف عام 
1913 كان �لقي�ش���ر فيلهلم منادى ب���ه كونه م�شلحا جميد�، 
ب�شنو�ت���ه �خلم����س وع�شرين من دون ح���روب؟ �أو حتى يف 
زم���ن لي����س بعيد� ع���ن ذل���ك كان �ل�ش���اب مو�شولين���ي يدير 
جمموع���ة ��شرت�كي���ة يف تري�شت���ه بينم���ا كان تروت�شكي ل 
يز�ل  �شحفيا يدور يف مقاهي فيينا؟ ثم هناك تلك �للحظات 
�لطّنان���ة مث���ل �إع���الن �ليز�بيث كن���د�ل، �لفالن���وز �لعاملية: 
))�ل�ش���ن ت�شتيقظ، و�لر�شا �لذ�تي �ملغرور للعرق �لأبي�س 

تلقى �ل�شدمة((.
م���ا كل �لنبوء�ت �لت���ي ظهرت يف 1913 كان���ت دقيقة متاما 
مثل نبوءة كن���د�ل، مع ذلك، �لهند، ح�شب مقالة يف �ليفننغ 
�شتان���د�رد، رمب���ا م���ا كان���ت تتمن���ى �أن تك���ون م�شتقل���ة عن 
بريطاني���ا. نف���ق بح���ر �ملان����س مل يت���م �لعالن عن���ه �ل بعد 
ب�ش���ع �شنو�ت فقط. �لأغ���رب من �ل���كل، كان �لقرت�ح �لذي 
ُطِرح نحو عام 1913، بنقل �ملدينة �لعا�شمة لالمر�طورية 
�لريطانية �ىل مكان �آخر بجانب �حلدود �لكندية �لمريكية. 
�شرب���ات خاطئة جاحمة مثل هذه ت�شتحق �أن ُت�شان كتذكار 
ب���اأن �مل�شتقب���ل مل يك���ن بب�شاط���ة �أبد� ه���و �حلا�ش���ر �ملزّين 
بت�شريحة م�شحكة. بعد مئة �شنة من �لآن �شنفعل – �أو على 
�لأقل �ل�شباب �ل�شغار مّنا – �أو نفّكر بالأ�شياء �لتي هي غر 
قابلة للتخمن متام���ا �لآن. ويف �لو�قع، �لفكرة من ذلك هي 

حقا مبهجة.
عن الغارديان

1913: العالم قبل الحرب العظمى 
ر كتاب يرفض أن يلعب لعبة اإلدراك المؤخَّ

يبدأ تش��ارلز اميرس��ون وصفه لعام 1913 بأكرث مام كن��ت تتوقع. املوقع هو 
املع��رض العامل��ي يف غنت، بلجي��كا. زّوار من كل أمة يف العامل احتش��دوا 
متعجبني من أصالة اإلنسان الحديث. بطاقات عمل ُتتباَدل، طلبات كتب ُتأل. 
املزاج منفتح وفضويل، مع محادثات يتم تناولها بسهولة يف كل اللغات. رمبا 
كانت األحاديث تدور حول محامل كريات بريطانية، مخّرمات بلجيكية أو نبيذ 
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��رث إرشاقا: معتدل، براغ��اميت أو مقتنع عىل نحو 

مؤثر أنه يفعل أفضل ما يف وسعه مع الجميع.

القان���ون ، قواع���ده ومعالجات���ه في 
تنظيم العملية االنتخابية

الممثل والسينوغرافيا في العرض المسرحي .. لجواد الحسب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 �شدرت"�أعو�م �لذئب"عن د�ر ومكتبة عدنان 
ع���ام 2016، وتقع يف 220 �شفحة من �لقطع 
�ملتو�ش���ط،  تتوزع عل���ى ثالثة �أق�ش���ام يحمل 
: �لنا�ش���وت  و�جل���روت  كل منه���ا عنو�ن���ا ً
و�مللكوت، وتتوزع هذه �لأق�شام على ف�شول 
و�أج���ز�ء ف�ش���ول يحم���ل كل  منه���ا عنو�ن���ا ً 

بدوره.
  ق���ّدم  �لرو�ئ���ي لرو�يته مبقاط���ع منتقاة مع 
�إ�ش���ارة �إىل �أن"�شخ�شي���ات ه���ذه �لرو�ية من 
�شنع �خلي���ال و�أي ت�شابه بينها وبن �لو�قع 
�ملعا����س مق�شود متام���ا ً، وحن يف���ك �لقارئ 
�لكرمي رموز �لتورية �شيكت�شف  بكل ب�شاطة 
�ملكان �حلقيقي لالأحد�ث وهذ� ما �أريده متاما 
ً.")����س 6(  وكاأنه يك�شف بذل���ك �لغطاء �شلفا 

ًعن �ملخفي من �أ�شر�ر �لرو�ية. 
�ل�ش���رة   �لذئب"ب���ن  جتمع"�أع���و�م     
�ليه���ا  ت�ش���اف  �ملذك���ر�ت،  �أو  و�ليومي���ات 
�عرت�ف���ات  �ل�شخ�شي���ات،  م���ع �لتد�خ���ل بن 
�حلل���م و�ليقظة، يف ت�شكيل���ة �شردية  ي�شتاأثر 
عن�ش���ر �مل���كان فيه���ا باهتم���ام خا����س، حيث 
يت���م توظيف���ه بتنويع���ات خمتلف���ة م�شفوع���ة 
بانتق���الت متو�ترة، ويتم �عتم���اده ��شتهالًل 

لعدد من �لف�شول و�أجز�ئها  �لفرعية. 
  ت�شته���ل �ملقدم���ة �لتي ج���اءت بعنو�ن"ف�شل 
مبثاب���ة متهيد"بالقول:"على تل���ة عالية بنت 
�حلكومة م�شحا ً كبر� ً للم�شدورين")�س7(  
و�شيك���ون هذ� �مل�ش���ح مكانا ً جل���زء مهم  من 
�لأح���د�ث  �لت���ي يت���م ��شرتجاعه���ا م���ن خالل 
�لعث���ور عليه���ا  يت���م  �لت���ي  �ملذك���ر�ت  �أور�ق 
بن خملف���ات �لبناية �لقدمية. وخ���ارج �إطار 
�مل�ش���ح، يوظف �مل���كان للك�شف ع���ن �شوء�ت 
�لو�ق���ع �لجتماعي، فقد ج���اءت �لإ�شارة �إىل 
مر����س �ل�ش���ل على ل�شان �لدكت���ور حممد عبد 
�حلميد حممود �لطبيب �ملقيم يف �مل�شح:"يف 
�لوقت �لذي حتول هذ� �ملر�س يف �أوروبا �إىل 
م���ا ي�شبه �لإنفلون���ز� لكن���ه �خت�شا�شنا نحن 
�أولئك �لذين ورثناه ع���ن �لآباء و�لأجد�د يف 
قر�ن���ا �ملليئة بالروث و�لقاذور�ت ويف مدننا 
�ملكتظ���ة باحليو�ن���ات و�حل�ش���ر�ت و�لغب���ار 
�ل���ذي �ش���ار لنا كون���ا ً وغالف���ا ً �آخ���ر ميتطي 

حيو�تنا ويغلف �أج�شادنا.")�س7(.
  ياأت���ي �لف�شل �لتمهيدي عل���ى ل�شان �لطبيب 
�لذي �أ�شرن���ا �ليه، لكن  هذ� �لطبيب ل ي�شبح 

ر�ويا ً للقادم من �لتفا�شيل. فبدء� ً من �لق�شم 
�لأول �لذي يحمل عنو�ن"�لنا�شو ت")مبعنى 
�لن�شانية"�أو"�لطبيع���ة  و�ل���روح  "�جل�ش���د 
�لب�شرية"(، وبف�شل���ه �لأول �لذي يتفرع عنه 
وجاء بعنو�ن  "وح�س �لأعماق"، فاإن �لروي 
ياأت���ي على ل�شان �أحد ن���زلء �مل�شح �ل�شابقن 
بح�ش���ب ما ج���اء يف �لأور�ق �لقدمية �لتي مت 
�لعث���ور عليها  يف غرفة �لأمان���ات يف �لبناية 
�لقدمية للم�شح. وي�شتهل هذ� �لف�شل باملكان 
�أي�شًا ولكنه م���كان خمتلف هذه �ملرة:"قررت 
�أن �أذه���ب �إىل �شاحل �لبح���ر وهناك �شاأو�جه 
 .)13 �لكتابة")����س  يف  و�أ�ش���رع  �أمو�ج���ه 
وعل���ى ما نعتقد ف���اإن هذه �ملغاي���رة يف �ملكان  
�إمن���ا �أري���د بها �لتعتي���م على �مل���كان �حلقيقي 
لأح���د�ث �لرو�ي���ة و�إّل م���ا �لعالق���ة بن مكان 
�مل�ش���ح و�لبح���ر، مع �أن �لأح���د�ث جتري يف 
�لع���ر�ق على م���ا يفرت����س؟  ويب���دو و��شحا 
م���ن �شن���ع خي���ال  كان   � مكان���ا ً   � �لبح���ر  ً�ن 
�ل���ر�وي �لذي يق���ول يف مطل���ع �لف�شل �لذي 
يحم���ل عنو�ن"�شادوما�شو�شيا )مبا ينطوي 
علي���ه ه���ذ� �لعن���و�ن م���ن دلل���ة وه���و يجمع 
ب���ن �ل�شادي���ة و�ملا�شو�شي���ة(:"مل ي���اأت  �أحد 
�إىل �شاح���ل �لبح���ر، �نه �شاحل بح���ر �لأوهام  
ع���ن  �لعاجزي���ن  �أح���الم  �لدفات���ر، وه���ي  يف 

�حلركة.")�س 36(
 وتق���ود �لإ�ش���ارة للبح���ر �إىل زج �شخ�شي���ة 
�ل�شي���اد �لعج���وز �لذي يلتقيه �ل���ر�وي هناك 
وه���و لي����س �شي���اد� ً يف �لأ�شل و�إمن���ا حّمال 
)�أبا ًع���ن جد( كما قال، ليج���د �لرو�ئي فر�شة  
توظي���ف حكاي���ة  "حم���ال بغد�د"�لرت�ثية يف 

�ملبنى �ل�شردي لرو�يته."
  ويح�شر �ملكان يف م�شتهل �لق�شم �لثاين من 
�لف�ش���ل �لأول و�ل���ذي يحم���ل عنو�ن"مفكرة 
�خلر�ف���ة"، لكن���ه ي�شب���ح �شري���ر� ً يف �مل�شح 
ه���ذه �مل���رة. يق���ول �ل���ر�وي �ل���ذي ل يحم���ل 
��شم���ا ً:"عل���ى �شريري يف �مل�ش���ح مل �أ�شتطع 
�أن �أت�ش���ور �نن���ي �شاأ�ش���ر �إىل ذل���ك �مل���كان 
�حللم، �ملكان �لذي فارقته منذ �أمد بعيد")�س 
هن���ا  �لأح���د�ث  جم���رى  وتدخ���ل   ..)26
�شخ�شي���ة جو�نا"�لآتي���ة من �شم���ال �لأر�س" 
بوجهها"�جلبل���ي �ل���ذي ي�شب���ه وج���ه �أخته���ا 
�ل�شغ���رة )ناز�( �ل�شبي���ه بزهور �لرنج�س") 
����س 27(. ولي�س ثمة م���ا يدعو �إىل �ل�شك باأن 

�مل���كان �لذي ترتب���ط به  جو�ن���ا  و�أختها �منا 
هو �شم���ال �لعر�ق، ولتوظيفه دللته �خلا�شة 

�ملوحية. 
  ويف حت���ول م���كاين �آخ���ر يلتق���ي �ل���ر�وي، 
ولكن يف مقرة هذه �مل���رة، ب�شيخ يتلو �آيات 
م���ن �لقر�آن ب�شوت رخي���م منتقال ًمن قر �إىل 
�آخر، فيالحقه يف"�ش���ارع �ملقابر"، ويتد�خل 
�حلل���م باليقظ���ة فيت���م �لتنق���ل خ���الل ذلك يف 
�أكرث من مكان: من �ملقرة �ىل �مل�شجد فبناية 
�ملدر�ش���ة �لقدمية:"وهكذ� �شرت �أتردد كثر� 
ًمن���ذ ذل���ك �لي���وم و�أجل�س م���ع �ل�شي���خ، كنت 
�أ�شع���ر بوج���ودي مع���ه �إنن���ي �أعي����س ع�شر� ً 
�آخ���ر، ع�شر� ً منع���زل ً عن �ملدين���ة �ملفتوحة، 
كان �مل���كان مغلق���ا ً متام���ا ً لكن���ه مفت���وح م���ن 
�لد�خل، �أخ���ذين �ل�شيخ يف ج���ولت طويلة، 
ولكنها لي�شت متعبة فهو ينتقل من مدينة �ىل 
�أخ���رى �شر� ًعل���ى �لأقد�م")����س 47( ، ويف 
ج���ولت �ل���ر�وي يف �حللم يتك�ش���ف  �لنزوع 

�ل�شويف للرو�ئي.
*      *    *                                             

  يعم���ل �لرو�ئي عل���ى �شطر �لن����س �ل�شردي 
�ىل م���ن وهام�س، بدء� ً من �لف�شل �لرئي�شي 
�لث���اين �لذي ين�شطر بدوره �ىل �شبعة �أجز�ء 
هي ف�شول فرعي���ة يف �لو�قع  ينفرد كل منها 
بعن���و�ن خا�س ب���ه )ثمة ما يق���رب من ثالثن 
عنو�ن���ا ً لأق�شام وف�شول �لرو�ي���ة و�أجز�ئها 
�لفرعية(. لكن �لهام�س يب���دو �أحيانا ًم�شتقال 

ً بذ�ت���ه �أو مبع���زل عن جمري���ات �لأحد�ث يف 
�ملن  كما �شبق لنا �أن �أ�شرنا. 

  ويكاد �ملكان يغي���ب يف هذ� �لف�شل، ويطلق 
�لرو�ئ���ي �لعن���ان لالوعي���ه فيق�ش���ي �لذ�كرة  
ويح���ل حمله���ا يف �ل�شرد �ل���ذي ي�شتحيل �إىل 
ما ي�شبه �لتهوميات �أو �لهذيان:"�لولد يحّلق 
يف كتاب �لنبوء�ت و�لرموز �إىل �ل�شم�س يف 
فالته���ا  و�أفالكه���ا، �شد ظلم���ات �لطفولة ومع 
�ل�شب���ا يف هيمانه وجنونه.. �ن���ه �أب �شغر 
يف بئ���ر طفل كبر �أمام كهل يقتعد حافة �لدلو 
متاأم���ال ً بقاي���ا �شنو�ت���ه  �لذ�بلة")����س 64(، 
�أو"�ن���ه �لن���وم يف �حلج���ر، ذلك �ل���ذي ي�شبه 
�ليقظ���ة  يف �مل���وت و�مل���وت يف �ليقظ���ة ه���و 
�لآخ���ر لأن موتنا له م���وت مياثله")�س 66(. 
ويبدو و��شحا ً �أن للرو�ئي فل�شفته �خلا�شة  
�لت���ي بلورته���ا جتربة �ل�شج���ن ب�شكل خا�س 
و�ملتنوع���ة  �ملفتوح���ة   قر�ء�ت���ه  جان���ب  �ىل 
ونزوع���ه �لدين���ي وتوجهه �ل�ش���ويف. ولهذه 
�لفل�شفة لغته���ا �خلا�شة  �لتي قد ي�شعب على 

�لقارىء �لعتيادي فك رموزها �ملعقدة.
  ي�شتهل ف�شل فرعي �آخر يحمل عنو�ن"�أطفال 
وح�شيون"ب����: "و�ح���د لآخر �آخ���ذ دوري يف 
�متط���اء �لو�شائ���د وهي تق���ذف بالقبعات يف 
�له���و�ء لت�شق���ط عل���ى ظ���ل �جلد ����� يق���ال �نه  
جدي ج���د� ً 1، 2، 3..."وثمة عبار�ت مطعمة 
مبفرد�ت من �للغة �لنكليزية. وتتجلى �شور 
�لتغري���ب  يف �أك���رث من م���كان يف هذ� �لف�شل 

�شاأن���ه يف ذلك �ش���اأن �لف�شول �لأخ���رى ، مثل 
ق���ول �لر�وي::"في�شرع �لول���د لي�شع �ملخدة 
على �ل���رف وي�شع �لكت���ب يف �لقدور وي�شع 
�للوح يف �ملعاطف وي�شع �لذباب يف �ملنا�شف 
و�أ�شرع �أنا لأ�شع �لأحذية يف �لقبعات و�أ�شع 
�ل�شكائ���ر يف �لدبابي�س و�أ�ش���ع �لرتقال يف 

�مللح")�س 76(. 
   �أما �لف�شل �لفرعي �لذي يحمل عنو�ن"يقظة 
�مللوك"في�شتهل باملكان �أي�شا ً:"يف قلب �ملدينة 
تكمن روحي  و�أ�شيع يف فر�ئها كاجلنن"�س 
84(. ويج���د �مل���كان  ح�ش���وره �لو��شح  هنا 
ولكن يف م�شته���ل �لهام�س هذه �ملرة:"تبتدئ 
رحلت���ي من �ش���وق �لرت�ث  مبثاقب���ه و�أو�نيه 
�ل�شدئ���ة  و�أ�شع���ار �ش���رف �لقفا�ش���ن وباعة 
�لعقي���ق و�أو�ين �لبي���وت �لقذرة  يف �شحون 
�ل�شين���ي و�ملع���ادن �لزهي���دة و�ل�شمعد�ن���ات 
�ل�شفر �ملنطفئة...")�س 85(.ويبد�أ �لرو�ئي 
لي�ش���ت  و  و�قعي���ة  وه���ي  �ملكاني���ة،  رحلت���ه 
متخيل���ة هذه �ملرة، مار� ً ببناية وز�رة �لدفاع 
�لقدمي���ة  "�لت���ي ما ز�ل���ت حتتف���ظ باأ�شو�ت 
�لر�شا�س �لطائ�س � لذي �أودى بزعيم  حركة 
�لأحر�ر")����س 86(   ليج���د فر�ش���ة ��شتذكار 
�لزعيم عبد �لك���رمي قا�شم و�ملزج بن �ملا�شي 
و�حلا�ش���ر و�لو�قعي و�ملتخي���ل.  وتتو��شل 
هذه �لرحلة �ملكاني���ة لتغطي هو�م�س  خم�س 
�شفح���ات، م���رور� ً باأماك���ن بغ���د�د �لقدمي���ة. 
ويتو��ش���ل ح�شور �ملكان �لو�قعي ل �ملتخيل 
تفج���ر  ح���ادث  �ىل  ي�شر�ل���ر�وي  عندم���ا 
مرك���ز �لتج���ارة �لعامل���ي  فيم���ر بغو�نتانامو 
و�لبنتاغ���ون وكاب���ل  ومز�ر �شري���ف، �أما يف 
مدينته فيمر بال�شاكرية  و�لكيارة  و�جلو�در 
وه���و  ي�شرتجع رحلته �ليومي���ة �ىل �ملدر�شة 
يف �أيام طفولته، ول ين�شى عند ذ�ك ��شتذكار 
�أج���اد  وق���د  وطقفو�شه���ا،  عا�ش���ور�ء  لي���ايل 
�لتوق���ف عنده���ا وو�شفها بلغ���ة �شافية، وما 
نلب���ث �أن جن���ده  يف ح���ي �لزه���ور ومق���رة 
حمم���د �شك���ر�ن ومقام �لويل حمم���د �شكر�ن،  

فيما بعد.
وح�ش���وره  بامل���كان  �ل�شته���الل   ويع���اود   
�أي�ش���ا ً يف �لف�ش���ل �لأول من"�مللكوت"ولكن 
يف �مل�شت�شف���ى ه���ذه �مل���رة:"كان �مل�شت�شف���ى 
�شاج���ا ً عل���ى غ���ر عادت���ه )����س 155(. يق���ع 
�أح���د �لر�قدين يف ب���وؤرة �لهتمام دون غره  

ويك���ون، وه���و يف غيبوبت���ه، م���د�ر ح���و�ر 
ب���ن �ملوجودين قريب���ا ً منه  �و ب���ن �لطبيب 
و�ملمر�ش���ة  �خلافرة، وقد بد� كاأنه ل يريد �أن 
ي�شت�شل���م للموت يف �إمي���اءة �ىل �إ�شر�ر �ملرء 

على �لت�شبث باحلياة.
  ويعاود �ملتخيل �حل�شور يف م�شتهل �لف�شل 
�ل���ذي يحم���ل عنو�ن"هيوىل �جل�ش���د":"�إذن 
فق���د ركب���ت �ل�شفين���ة و�خرتق���ت به���ا حجب 
�ملجاهيل")�س 181(، وتتم عملية ��شتنطاق 
�أع�شاء �جل�شد، �لن�شاين، يعّر فيها كل منها 
عن وظيفته ، وتنطلق عملية �ل�شتنطاق هذه 
من منطل���ق ديني  حمك���وم بطبيعة توجهات 
�لرو�ئي �لفكرية. غر �ن �لر�وي ما يلبث �أن 
يغادر �ملتخيل ويعود �ىل �لو�قعي يف هام�س 
طويل ولكن دون �أن يتخلى عن �ملتخيل متاما 
ً ، لي�شعنا ًهذه �ملرة وجها ً لوجه �أمام �لزعيم 
عب���د �لك���رمي قا�شم:"وقالو� �ن �شي���د �ملدينة 
يدعوك �ىل قاعته، م���ا �ن دخلت حتى وجدت 
رج���ال ً مبالب����س ع�شكري���ة قدمي���ة متثل منط 
م���ا كان يلب�ش���ه �جلي����س يف �شتين���ات �لق���رن 
�ملن�شرم.... ) �س 189( ويجري معه حو�ر� 
ً، ي���رئ فيه ذمته مما ح�شل خ���الل ثورة 14 
مت���وز، مع  �ل�ش���ارة �ىل تاريخ �خليانة �لتي 

كانت ور�ء عملية �لتخل�س منه.
  ويتو��ش���ل �لهتمام بتنويع���ات �ل�شتهالل 
�لأخ���رة. �لرو�ي���ة  ف�ش���ول  يف  و�مل���كان 
فالف�شل �جلزئ���ي �لذي يحمل عنو�ن"�ملغالق 
و�لرجوم"ي�شتهل بق���ول �لر�وي"من جزيرة 
�جلن و�ل�شبق خرجت �ىل �شطح �مللكوت يف 
ع���روج و�شف���ر طويل")����س 200(، وي�شتهل 
�لهام�س �مللحق بهذ� �لف�شل بالقول:"خرجت 
م���ن �أ�شو�ر �مل���دن �ملزد�ن���ة بالآب���اد �ل�شعيدة 
و�لأ�شاطر �حلي���ة.................... وعلى 
�لبع���د بانت �أمام���ي �أ�شو�ر �ملدين���ة �ل�شود�ء  
�لرهب���ة  تبع���ث  �لت���ي  �لعري�ش���ة   بالفتاته���ا 
يف �لنف����س"0 ����س 203(، لينف���ذ م���ن خ���الل 
�لع���ز�ء  ذل���ك �ىل جت�شي���د طقو����س مو�ك���ب 
يف عا�ش���ور�ء "�أخ���ذت �أ�شم���ع �يقاع���ا ً خافتا 
ً رتيب���ا ً �ش���ار يرتفع �شيئ���ا ً ف�شيئا ً�ن���ه �أ�شبه 
ب�شربات مكتوم���ة ومنتظمة بقب�شات �لأكف 
عل���ى �ل�ش���دور �لعارية ، قب�ش���ات تعد مبئات 
�لأل���وف و�ملالين على �ش���دور م�شرعة حتت 
قب���ة �ل�شم���اء..."،  مب���ا يوؤك���د �شط���وة  �لفكر 

�لديني  على وعي �لرو�ئي.
  �أما  �لف�شل �لأخر �لذي يحمل عنو�ن"ظالن 
يف م�شه���د �لبح���ر"،  فينط���وي عل���ى ع���ودة 
�ىل �لنقط���ة �لت���ي ب���د�أت منه���ا �لرو�ي���ة، �ىل 
�مل�شت�شف���ى من جدي���د، ثم �ىل �شاح���ل �لبحر 
مرة ثاني���ة، فاىل �لرجل �لعج���وز �لذي يقول 
يف نف�شه"لب���د  م���ن �أن �أ�شط���اد �شيئ���ا ً ه���ذه 
�ملرة"و"مل���ح م���ن بعي���د وعل���ى تخ���وم �لبحر 
و�أمو�ج���ه �ملتالطم���ة  باأ�شو�ته���ا �لغا�شب���ة 
ثم���ة �مر�أة  حتمل عل���ى �شدرها �شيئا ً ملفوفا 
ًبالأقم�ش���ة كم���ا ل���و كان طف���ال ً ر�شيع���ا ً وهي 
تتج���ه با�ش���ر�ر �ىل ظ���ل �أخ���ذ  يتال�ش���ى يف 
�لرو�ئ���ي  وكاأن  �لبحر.")����س217(،  م�شه���د 
�أر�د �أن يوم���ئ باإ�شارته هذه  �ىل ولدة  جيل 
جدي���د ي�شي   بالتفاوؤل بتو��شل �حلياة برغم 

كل �شيء!

أوراق 
 �حلن���ن �إىل �لوطن  وذ�ك���رة �لأ�شياء، �مل���كان وما يحملُه 
م���ن لهفة �ملا�شي و�شوقه، كل هذ� يجعل �لفرد يتوُق �شوقًا 
�إىل ذل���ك �لزم���ن، فكيف بح����س �ل�شاع���ر، �أو �لقا�س، حن 
ي�شتاق �إىل ذ�كرة �ملكان، و�لوطن، فتبد�أ �لأحد�ث �لقدمية 
ترت�ق����سُ يف فك���ره، لت�شت���اق �ل�شورة �إىل عط���ر مكانها، 
وي�شت���اق �ل�شوت �إىل لهفة �ل�شياء، وتبحث �حلروف عن 
كلم���اٍت نطقه���ا �أوؤلئك �لنا�س، ويبح���ث �ل�شمت عن �لكثر 

مما مل ينطق، فنتمنى لو ُكنا لُه ناطقن.
�ل�شامر�ئ���ي  ن���ر�ن  للكاتب���ة  �ش���در  �ل���ذي  �لكت���اب  يف 
بعنو�ن"�أحبائي"جند �أن �لكاتب���ة وبعنو�ن �لكتاب ُتعنى 
ج���دً� بذ�ك���رة �لوط���ن، وم�شاعره���ا كف���رد عا����س يف ه���ذ� 
�مل���كان، فاأحبائ���ي ه���و �إه���د�ء لأ�شخا�س و�أماك���ن، عطور 
و�ش���ور و��شي���اء ه���و�ء ورمال و��شج���ار، فتذك���ر �لكاتبة 
�أن )�أحبائ���ي( عودة �إىل من ي�شتوط���ن ح�شورهم �لذ�كرة 
وي�شي���ع فيها فرح���ًا �أحيان���ًا وتنهي���دة �أمل �أحيان���ًا �أخرى، 

�أولئك هم  �حلب �ملقيم �لذي تختزله ذخرة عمرها، �أنا�س 
��شتبقتهم �أ�شالتهم، و�شم�س �ل�شحى �مل�شرقة، وبئر �لنفط 
و�شط تلك �ل�شحارى �حلدب���اء، ومتيمة كانت �شفيفة بكل 
م���ا يبدو من �لوط���ن، ثلة من كلمات وع���ر تتيه يف زحمة 

�لحد�ث و�شمم �لآذ�ن.
مو�شوع���ة  ع�ش���رة  �لت�ش���ع  يق���ارب  م���ا  �لكت���اب  ت�شم���ن 
ب���ن ق�شي���دة ن���رث وق�شة ق�ش���رة، كم���ا �متزج���ت بع�س 
�ملو�شوعات بن �لق�شائد و�لق�ش�س �لق�شرة، وجميعها 

كانت تطرق �بو�ب ذ�كرة �لوطن.
فتتح���دث ق�شة"وع���دت �إليك"ع���ن زي���ارة �لكاتب���ة �لعر�ق 
ع���ام 2005، وت�شك���و �لكاتب���ة هن���ا �أن مطار بغ���د�د �لذي 
كان غاي���ة يف �جلم���ال و�لروعة حيث روعي���ت يف �إن�شائه 
جماليات �لهند�ش���ة �ملعمارية وروعة �لديكور�ت �لد�خلية 
�لت���ي جلعت من���ه �شالة فنية تزين جدر�نه���ا �عمال فنانن 
عر�قين ت�شكيلي���ن، وهنا تلتفت �لكاتب���ة حولها لتجد �أن 
هنال���ك ن�شارة وجم���ال غابا عن هذ� �مل���كان وحلت حملها 
ب�شاع���ة موؤط���رة بالو�شاخ���ة، فتذكر �أن �ملط���ار �أُتلف �شاأنه 

�شاأن كل ما �أُتلف.

ويف ق�شة"رحيل مبكر"، جن���د م�شاعر �لكاتبة �ملرت�ق�شة 
ب���ن �لغياب و�حل�ش���ور، �ل�ش���وق ولهفة �للق���اء، و�أحيانًا 
جند �لكاتبة ومن خالل حماكاتها لالأحد�ث وكاأنها تتحدث 
عن و�قع يخ�شها تف���ردت به، و�شيء من ذ�كرتها، �أحتوته 

ب�شٍر �إنثوي حري�س.
ويف مو�شوعة"م���ن �لقلب"�لت���ي تب���د�أ بق�شي���دة نرث من 
�ملقط���ع �لطويل، وثم بد�أت حكاية �ملو�شوعة و�لتي �ي�شًا 
مزج���ت بن طاب���ع �لوط���ن و�لع�شق، �للذين يب���دو عليهما 

�نهما متكامالن بالن�شبة للكاتبة.  
�أم���ا يف ق�شة"حكاي���ة م���ن بغد�د"فقد متاي���زت �لكاتبة يف 
�أ�شتذكار �ملدين���ة، نو�حيها، تفا�شيله���ا، جمالها ووجعها، 
فرحه���ا وخيباته���ا �ملتو�لية، فبن �ل�شلط���ات و�حلكومات 
�ملتتالية على هذه �ملدين���ة بات هنالك �شر يدفن فيها و�آخر 

يولد.
فه���ذ� �لكتاب �أهدت���ه �لكاتبة نر�ن �ل�شامر�ئ���ي �إىل مدينة 
�مل�ش���ك و�لعن���ر �لتي كث���رة عطاء�ته���ا، وكلم���ا �قتطفت 
منه���ا حبة كلم���ا ز�د عطاوؤها وهدووؤها وعن���و�ن ��شالتها 

ورفعتها.

�ش����در حديًثا عن �شل�شلة كتابات نقدية، �لهيئة 
�لعام����ة لق�ش����ور �لثقاف����ة، وز�رة �لثقاف����ة، يف 
�لقاه����رة  كتاب"�ل�شعلك����ة يف �ل�شع����ر �لعربي 
�حلدي����ث: حت����ولت �لن�����س و�ملفهوم"تاأليف 
يف  �لعرب����ي  �لأدب  �أ�شت����اذ  علي����م  د.حمم����د 
�جلامعة �لعربية �ملفتوحة، و�شدر �لكتاب يف 
جز�أين، وتبحث �لدر��شة يف مظاهر حتولت 
�لن�س و�ملفهوم يف �شعر �ل�شعاليك بن �لقدمي 
و�حلدي����ث، مل تكن در��ش����ة خال�شة يف تاريخ 
�لأدب، ول بحثا خال�شا يف �ل�شياقات �لن�شية 
�ملقارنة ب����ن زمنن، و�إمنا ه����ي بن �حلقلن، 
وفق م����ا �قت�شته حمطات �لبح����ث، لتكون كال 

متناغما يف �لوقفات �لتطبيقية منها.
وتاأت����ي �لدر��ش����ة يف �أربع����ة �أب����و�ب، كل باب 
ي�شم ثالثة ف�شول، خ�ش�س �لباب �لأول لالأفق 
�لرت�ث����ي، لبحث"�ل�شعلك����ة و�ل�شعالي����ك"يف 
�ش����وء �مل�شتق����ر يف �لدر��ش����ات �ل�شابق����ة، وما 
ميك����ن تنميت����ه م����ن ق����ر�ءة ثاني����ة لن�شو�����س 
�ل�شعاليك �جلاهلين، وبح����ث جدلية �لعالقة 
بن �لقبيلة بو�شفها �شلطة جماعية، و�ل�شاعر 
�ل�شعلوك بو�شف����ه ذ�تا فرد� مل ين�شجم وهذه 
�ل�شلط����ة �ل�شاغط����ة، وق����رئ ن�����س �ل�شعلوك 
�لقدمي مب����ا يك�شف عن مفارقت����ه �لنمط �لفني 

�ملعا�شر له.
�لب����اب �لث����اين بحث �لأف����ق �حلدي����ث، فقارب 
�لدول����ة �حلديث����ة بالقبيل����ة �لقدمي����ة، وبح����ث 
ح����دود �لتم����رد ل����دى عدد م����ن �شع����ر�ء �لع�شر 
�حلديث، مع �لنتباه �إىل �شرورة �لتمييز بن 
�ل�شاعر �ملتمرد و�ل�شاعر �ل�شعلوك ذي �لروؤية 
�لوجودية �لعميقة م����ن خالل �شو�هد خمتارة 

على �لفرق بن �لنوعن.
دنق����ل  �أم����ل  ليبح����ث  �لثال����ث  �لب����اب  وج����اء 
�ل�شعل����وك، توق����ف �أم����ام �إ�ش����اء�ت �ل�ش����رة، 

لدي����ه،  �لكا�ش����ف  �خل����روج  �آلي����ة  وبح����ث 
مقارن����ا بنظ����ره �لق����دمي، ووقف عل����ى طبيعة 
�خلروجن، و�آفاق"ت�شكي����ل �لو�قع"لدى �أمل 
دنق����ل يف �ش����وء عدد م����ن �ملفاهي����م �لوجودية 

�لأ�شا�شية.
خ�ش�����س �لب����اب �لر�ب����ع لبح����ث )�لتحولت(، 
فبحث حتولت مفه����وم �ل�شعلكة و�ل�شعاليك 
وك����ذ�  �حلدي����ث،  يف  و�ل�شائ����ع  �لق����دمي  ب����ن 
حت����ولت �لن�س من حيث �لهي����كل، و�لت�شكيل 
�لد�خل����ي، و�لتنا�س، و�مل�شهدي����ة، ثم �لإيقاع 
مبفهوم����ه �لأو�شع، وختم بقر�ءة ن�س"مر�ثي 
�ليمام����ة"، فجم����ع �شتات �لتح����ولت يف �إطار 
م����ن مقارب����ة �ملنهجي����ة �لل�شاني����ة �لن�شي����ة يف 

�لتاأويل.
وح����اول �لباح����ث يف در��شت����ه �ملقارب����ة ب����ن 
حاجت����ن، �لأوىل: �إع����ادة �لنظ����ر يف مفه����وم 
تاري����خ �لأدب، من حيث ج����دوى مردوده على 
�لدر��شات �لنقدي����ة �شلبا �أو �إيجابا، و�لثانية: 
م����دى م����ا ميك����ن �أن تثم����ره �لدر��ش����ة �لنقدية 
�ملن�شبط����ة من �إ�ش����اء�ت ترثي تاري����خ �لأدب 
بدللت����ه �لأو�ش����ع، وه����ذه �ملقارب����ة ه����ي م����ن 
�لأهد�ف �لودود �لتي ر�أى �لكاتب �أن تالم�شها 
�لدر��ش����ة نظر� لتد�خل �حلقلن معا يف �شياق 
منهجي����ة �ملقارن����ة يف بح����ث حت����ولت ن�����س 

�ل�شعاليك بن �لقدمي و�حلديث.

�أخ����ر�؛ جت����در �لإ�ش����ارة �إىل �أن ه����ذ� �لكت����اب 
ه����و يف �لأ�ش����ل ر�شالة دكتور�ه تق����دم بها �إىل 
ق�ش����م �لبالغة و�لنق����د �لأدب����ي و�لأدب �ملقارن 
يف كلي����ة د�ر �لعلوم، جامعة �لقاهرة، بعنو�ن 
)تط����ور ظاه����رة �لتم����رد يف �ل�شع����ر �لعرب����ي 
�حلدي����ث – حت����ولت �لن�����س و�ملفه����وم ب����ن 
�ل�شع����ر�ء �ل�شعالي����ك و�أم����ل دنق����ل(، �أ�ش����رف 

عليه����ا �لدكتور ح�شن طب����ل و�لدكتور �ل�شعيد 
�لب����از، وناق�شها �لأ�شتاذ�ن �لدكتور حممد عبد 
�ملطل����ب �أ�شت����اذ �لبالغ����ة و�لنقد بكلي����ة �لآد�ب 
جامعة عن �شم�س، و�لدكتور عبد �ملطلب زيد 
�أ�شتاذ �لبالغة و�لنقد بكلية د�ر �لعلوم جامعة 

�لقاهرة.

 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 تاس 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��ني دون أن تتم 
اإلشارة إليها بش��كل مبارش، ومروراً بكون الروايتني من نتاج 
تجربة السجن التي عاشها الروايئ شخصياً ، فضالً  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، فضالً  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  
هن��ا، جّزأ النص الرسدي يف عدد من  فصوله إىل: منت وهامش، مام 
أخل مبستوى انس��يابية األحداث  عىل حد  زعمنا. فالهامش، عىل ما 
نرى، يفرتض إن يكون جزءًا مكمالً  للمنت الحكايئ وال ينفرد بوظيفة 
مس��تقلة عنه مثلام حدث يف هذه الرواي��ة حني انفصل  الهامش عن 

املنت تاماً وسار لوحده  أحياناً .
ناطق خلوصي

"أحبائي".. ذاكرة الوطن، واألشياء 

الصعلك���ة في الش���عر العرب���ي الحديث: 
تحوالت النص والمفهوم"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

لؤي عبد اإلله
بع����د م����رور خم�شن عاما عل����ى دخول نابلي����ون �إىل رو�شيا 
�لقي�شري����ة، �لتف����ت تول�شت����وي �إىل �ل����ور�ء م�شتق�شيا ذلك 
م����ن  قت����ل مئ����ات �لآلف  �إىل  �أدى  �ل����ذي  �حل����دث �ل�شخ����م 
�لنا�����س، ومع����ه �أع����اد رو�ئي����ا �شياغ����ة حي����اة ث����الث عو�ئل 
�أر�شتقر�طي����ة تنتمي �إىل تلك �حلقبة. بد�أ تول�شتوي بكتابة 
رو�ية"�حل����رب و�ل�شالم"ع����ام 1865، و�نته����ى منه����ا بع����د 
�أربع����ة �أعو�م، ول بّد �أن جتربته �لع�شكرية قد �شاعدته على 
نقل �أجو�ء �ملعارك �لتي د�رت يف تلك �حلقبة بن �جلي�شن 

�لرو�شي و�لفرن�شي.
�ل�ش����يء �ملتمي����ز يف ه����ذه �لرو�ي����ة ه����و �حتو�وؤه����ا عل����ى 
ن�شو�����س ��شتطر�دية يفتت����ح بها تول�شت����وي بع�س �أجز�ء 
�لكتاب، وهذه �ملقاطع هي تاأمالت مكتوبة ب�شوت �لر�وي، 
وتلعب فني����ا دور� ر�بطا لف�شول �لرو�ي����ة، وهذ� من خالل 
كونه����ا تدور حول �أحد�ث تلك �حل����رب، ودور �لأفر�د فيها، 
�إ�شافة �إىل ذلك، يكر�س تول�شتوي خامتة �شخمة يورد فيها 
�آر�ءه ح����ول �لتاري����خ، مفند� وجهات �لنظ����ر �ل�شائدة حول 
ع�شر نابلي����ون وحروبه. بعد �شدور �لطبع����ة �لوىل �أقنع 
تورجنيف تول�شت����وي بالتخلي عن هذه �ملقاط����ع �لتاأملية، 
�لتي هي خ����رق لتقاليد رو�ية �لقرن �لتا�شع ع�شر، وبالفعل 
قام بحذفها يف �لطبعة �لثانية، لكنه عدل عن قر�ره �ل�شابق 

و�أعاد ن�شرها كاملة يف �لطبعة �لثالثة للرو�ية.
يف ه����ذه �لتاأم����الت يحاج����ج تول�شت����وي بق����وة �ش����د فك����رة 
�أن �لأح����د�ث �لتاريخي����ة ه����ي نتيج����ة لإر�دة ه����ذ� �ملل����ك �أو 
ذ�ك، لعبقري����ة ه����ذ� �لقائ����د �لع�شك����ري �أو ذ�ك، و�أن �خلطط 
�لع�شكرية �لتي �أعّدها �ل�شباط �لكبار يف �جلي�س �لرو�شي 
مل تق����رر �ل�شكل �لذي �شتتخ����ذه معركة"بورودينو"، بل �أن 
�ملعركة �أخذت �شكله����ا وفق �لأدو�ر �لتي لعبتها �ملجموعات 
�ملختلف����ة، ومبادر�ت �آلف �مل�شارك����ن �لفعلين يف �ملعركة. 
وعل����ى �لرغ����م م����ن �أن �جلي�س �لرو�ش����ي فقد ن�ش����ف �أفر�ده 
فاإن هذه �ملعركة ق����ررت م�شار �حلرب نهائيا، �إذ �أن �نت�شار 
�جلي�����س �لفرن�ش����ي فيه����ا كلفه ثل����ث حجمه، وم����ع مو��شلة 
�جلي�����س �لرو�شي �لن�شحاب، �أ�شبح �أمام �لفرن�شين خيار 
و�ح����د بعد �حتاللهم ملدينة مو�شكو �لفارغة: �إما �لن�شحاب 
�أو مو��شلة مطاردة �جلي�س �لرو�شي د�خل مناطق معادية 
له����م. يق����ول تول�شت����وي �إن �لق����ر�ر�ت �لت����ي �تخذه����ا قائ����د 
�جلي�����س �لرو�شي كوتزول مل تك����ن �إل ��شتجابة ل�شرور�ت 
�للحظ����ة، وه����ي بح����د ذ�ته����ا تتقاطع ب����ن ما هو مق����رر وما 
�قرتحه �شباط �أركانه. م����ع ذلك فهذه �خلطط �إذ� نِظر �إليها 
بعد مرور فرتة طويلة �شتظه����ر عيوبها، و�أنها كانت حتمل 
ب����ذرة �لكارثة لو �أن �لطرف �لآخر �شلك هذ� �لطريق ل ذ�ك، 
�أو �جت����ه ميين����ا ل ي�شار�، من ذلك جن����د �أن �لأكرث حرية يف 
�تخ����اذ �لقر�ر�ت هم �ل�شباط �ل�شغ����ار، �لذين كان باإمكانهم 
حتدي����د كيفي����ة تنفي����ذ �لأو�مر، بينم����ا كان �ل�شب����اط �لكبار 
حمكوم����ن �أك����رث مبتطلبات �ل�شرورة. ه����ذه �حلال تنطبق 
عل����ى �جلي�����س �لفرن�ش����ي وعل����ى نابلي����ون �أي�شا، ف����اإذ� كان 
�لكثر من �ملوؤرخ����ن يعزون �نت�ش����ار�ت نابليون �ل�شابقة 
�إىل عبقريت����ه، ف����اإن تول�شتوي على �لعك�����س من ذلك يك�شف 
ك����م كانت قر�ر�ت نابلي����ون يف رو�شيا عادية، بل هي عبارة 
ع����ن �شل�شلة �أخطاء، وهذ� ما جع����ل تول�شتوي ي�شتنتج باأن 
خطط نابليون د�خل رو�شيا هي �لأخرى حمكومة بالو�شع 

نف�شه.
ينتق����د تول�شت����وي وجه����ات نظ����ر �ملوؤرخ����ن �لذي����ن ظل����و� 
يقدم����ون �أ�شبابا خمتلف����ة لقر�ر نابليون بغ����زو رو�شيا، بل 
ه����و يجد �أن مهمة �لتاريخ تق����ع خارج �لبحث عن �لأ�شباب، 
ويج����ب �أن تركز يف �لبحث عن حركة �لأمم و�لإن�شانية، �إذ 
مثلم����ا هي �حلال يف علم �مليكانيك، مل يطرح نيوتن ت�شاوؤل 
عن �شبب �جلاذبية، بقدر ما هو و�شع �جلاذبية كقوة قابلة 
للقيا�س:"م����ا �ل�شبب �لذي يدف����ع بتفاحة نا�شجة لل�شقوط؟ 
ه����ل لأنها �أ�شبحت ثقيل����ة، �أو لأن �ل�شم�����س جففتها، �أو لأن 
�لري����ح هزتها بق����وة، �أو لأن �لطفل �لو�ق����ف حتت �ل�شجرة 

�أر�د �أن ياأكله����ا؟ ل �ش����يء م����ن كل هذه �لعنا�ش����ر هو �ل�شبب 
�حلقيق����ي، بل �أنه����ا لي�ش����ت �إل  جتمعا حمكوم����ا بامل�شادفة 
جلمل����ة ظروف تق����ع خالله �لأح����د�ث �لعادي����ة و�ملهمة على 

�ل�شو�ء.")1(
ه����ذ� �لهتم����ام بالتاري����خ يف كون����ه بع����د� جدي����د� للوجود 
�لإن�شاين، و�ختب����اره �إىل �أق�شى حدوده هو �متياز خا�س 
بتول�شتوي، �إذ على �لرغم من �لأهمية �لتي �أ�شبح �لتاريخ 
يحتله����ا لدى بع�س فال�شفة �لقرن �لتا�شع ع�شر �لكبار، فاإنه 
مل يو�ش����ع �إط����ار� لعم����ل رو�ئ����ي مثل"�حل����رب و�ل�شالم"، 
وه����ذ� �لهتم����ام بالتاريخ متاأت من طبيع����ة �لقرن �لتا�شع 
ع�ش����ر �ملختل����ف عن �لق����رون �ل�شابقة: �إذ م����ع بد�ية �لقرن 
�نطلق����ت �حل����روب �لنابليوني����ة، لتدف����ع مبالي����ن �لب�شر 
للن����زوح �أو �لنتقال من بلد �إىل �آخ����ر، �إ�شافة �إىل حترك 
ر مبئ����ات �لآلف م����ن غ����رب �أوروب����ا �إىل  جيو�����س تق����دَّ
�شرقيه����ا، ثم من �ل�شرق �إىل �لغ����رب. فجاأة �أ�شبح �لفرد 
�أم����ام �حل����روب ل كظو�هر �شبيهة بالأوبئ����ة �لتي تاأتي 

وتذهب دون �أن ترتك ب�شماته����ا على �خلارطة �جلغر�فية، 
ب����ل ظهرت �لأفكار و�لنظم و�لتحالفات �لو��شعة معها، لتهز 
�أركان �حلي����اة �ل�شاكن����ة يف �أوروب����ا، وتزعزع حي����اة �لفرد 
و�جلماع����ات جذري����ا. يف رو�ية"�حل����رب و�ل�شالم"ي�شعى 
تول�شت����وي �إىل ك�ش����ف عالقة �لإن�ش����ان بالتاريخ، وقد تبنى 

هذه �مل�شاألة كثيمة �أ�شا�شية يف عمله.
يق����ول تول�شت����وي �إن"�لأف����ر�د لي�ش����و� �ش����وى �أدو�ت غ����ر 
طوعية يف �لتاريخ، ينفذون �لأهد�ف �ملخفية عنهم)2(، ثم 
ي�شي����ف يف مكان �آخر:"تدفع �لعناي����ة �لإلهية هوؤلء �لنا�س 
كال لوحده، ك����ي ي�شلو� �إىل غاياته����م �ل�شخ�شية، لكن هذه 
�لغاي����ات �ملتفرق����ة جتتم����ع م����ع بع�شها كي حتق����ق غاية جد 
عظيم����ة، وتختلف ع����ن كل توقعاته����م، وه����ذ� ينطبق كذلك 
نابلي����ون و�ل�شكن����در و�لق����ادة �لع�شكرين �لذي����ن خا�شو� 
�ملع����ارك.")3( ثم يعلق م����رة �أخرى:"يعي�����س �لإن�شان على 
م�شت����وى �ل�شع����ور لذ�ته، لكن����ه على م�شت����وى �ل�شعور فهو 
لي�����س �إل �أد�ة للو�ش����ول �إىل �لغاي����ات �لتاريخي����ة �لعام����ة 
للجن�س �لب�ش����ري.")4( لي�شتنتج يف �لأخ����ر باأن"�لتاريخ 

هو حياة �لقطيع �لال�شعورية للجن�س �لب�شري.")5(

موقع الحرية والضرورة
يق���دم لنا تول�شتوي �أبطاله ك�شخ�شي���ات تتغر د�ئما، لكن 
ه���ذ� �لتغر يح���دث على م�شتوي���ن: �لتح���ولت �لد�خلية 
�لناجم���ة ع���ن عالقاته���ا بالع���امل �خلارج���ي، ثم تاأت���ي تلك 
�مل�شادف���ات �ل�شغ���رة �لت���ي تغ���ر �لف���رد ب�ش���كل مفاج���ئ  
لالآخرين: بع���د معركة"�أو�شرتليتز"ي�شرتجع �أندريه وعيه 
بع���د �إ�شابت���ه بج���رح، ويف تل���ك �للحظة تو�جه���ه �ل�شماء 
�لزرق���اء �لف�شيحة، لتقلب يف حلظات عامل �أندريه، فتحوله 
م���ن �شخ����س �نطو�ئي ل يث���ق بالنا�س �إىل �آخ���ر متحم�س 
للقي���ام بدور فع���ال يف �حلياة �لعامة، وه���ذ� �ل�شيء نف�شه 
يح���دث لبير، �لذي ينتقل من �شخ�س ملحد �إىل موؤمن بعد 
م�شادفة لقائه باأحد �ملا�شوني���ن �أثناء �شفره �إىل مو�شكو. 
ب عن زوجته. ومل ينجم  ه���ذ� �للقاء جاء بعد �نف�شاله �ملعذِّ
ه���ذ� �لتح���ول �ل�شهل عن ن���زوة عاب���رة، بل �أن���ه بالأحرى 
يك�ش���ف عن ك���ون �لتح���ول �ملرئي ق���د �شبقه �إع���د�د د�خلي 
خفي، وف���ق عملية ل و�عية، و�لذي �شي���رز ب�شكل فجائي 

حتت �شوء �ل�شم�س.
يط���رح تول�شت���وي يف �خلامت���ة �لطويلة، ت�ش���اوؤل ي�شاعد 
على فهم �لإط���ار �لفكري �لذي مت وفقه بناء رو�ية"�حلرب 
و�ل�شل���م: كيف يلعب قانون���ا حري���ة �لإر�دة و�حلتمية يف 
�شياغة روؤيتنا خليار�تنا �ل�شخ�شية وخليار�ت �لآخرين؟ 

وبالتايل يف �شياغة �لتاريخ على مدى �أو�شع؟
ي�شع تول�شتوي ثالثة م�شتويات ميكننا من خاللها �لتعرف 
عل���ى موقع حرية �لإر�دة و�حلتمي���ة يف �أفعالنا: �مل�شتوى 
�لأول: عالق���ة �لفع���ل �ملتخ���ذ بالعامل �خلارج���ي، �مل�شتوى 
�لثاين: م���دى �لبتعاد �لزمني لذلك �لفع���ل عنا كر��شدين، 

و�مل�شتوى �لثالث: هو عالقة �لفعل ب�شل�شلة 
�لأ�شب���اب �ملتتابع���ة )و�لتي تك���ون فيها �لنتيج���ة �لأخرة 

�شببا لوقوع �لفعل �لأخر".
على �مل�شت���وى �لأول يقول تول�شتوي �إن هناك عدد� كبر� 
م���ن �ملوؤثر�ت �خلارجية �لتي تدفع �ملرء  للقيام بهذ� �لفعل 
�أو ذ�ك، فعل���ى �شبي���ل �ملث���ال، �لكت���اب �ل���ذي كان يق���ر�أه، 
�ل�شخ����س �لذي �لتقاه �أخر�، �لعمل �لذي كان م�شغول به، 
بل وحت���ى �لهو�ء �لذي يتنف�شه �أو �ل�ش���وء �ملت�شاقط على 
�لأ�شي���اء �ملحيطة به. يقول تول�شتوي:"نحن نرى كم لهذه 
�لظ���روف �ملحيط���ة دور يف دف���ع �لفرد للقي���ام بفعل معن، 
وكلم���ا متكنا من معرف���ة موؤث���ر�ت �أخرى ق���ّل دور �لإر�دة 
�حلرة يف �لقيام بذلك �لفعل، وتعمق �إدر�كنا بتز�يد قانون 

�حلتمية عليه".)6(
�مل�شتوى �لثاين: حينما يقوم �أحدنا بفعل ما، فهو لن ي�شعر 
بعد م�شي دقيقة على وقوعه، �إل باأنه ثمرة لإر�دته �حلرة، 
لكن���ه لو نظر �إىل فعل قام به قب���ل �شهر، وبظروف خمتلفة 
ع���ن ظروف �حلا�شر، �شيكت�شف �آنذ�ك باأنه لو مل يقم بذلك 

�لفعل ملا ترتب عليه وقوع �شل�شلة �أحد�ث متعاقبة.
يق���ول تول�شتوي:"�إذ� نظرُت �إىل فعل قم���ُت به قبل ع�شرة 
�أع���و�م �أو �أكرث، فنتائج ذلك �لفع���ل �شتكون �أكرث و�شوحا، 
ولن يكون باإمكاين ت�شور ما كان ميكن �أن يحدث لو �أنني 
مل �أنفذ ذلك �لفعل. كلما �أرجع يف ذ�كرتي �إىل �لور�ء تزد�د 

�شكوكي يف كون �أفعايل ناجمة عن حرية �لإر�دة".)7(
هن���ا يخرج �لفع���ل حال تنفي���ذه من كون���ه �مكاني���ة معلقة 
ب���ن �حلا�شر و�مل�شتقب���ل، �إىل قدر متحك���م ب�شل�شلة �أفعال 
لحق���ة، وكم يبدو لنا يف حلظة تنفيذن���ا لهذ� �لفعل �أو ذ�ك 

باأنه تعبر مطلق عن حرية �إر�دتنا.
يف �لتاري���خ جند حتول مت�شابها مبا يخ�س �أحكامنا حول 
�ل���دور �ل���ذي لعبت���ه"�لإر�دة �حل���رة"يف �لق�شاي���ا �لعامة 
�لب�شرية."�حلادث���ة �ملعا�ش���رة تبدو بدون �ش���ك نتاجا لكل 
�مل�شارك���ن �ملعروف���ن، لك���ن بر�شدن���ا حلادث���ة وقع���ت يف 
زمن �أق���دم �شنتمكن من روؤية �لنتائج �لتي حتتمت عن تلك 
�حلادث���ة، و�لتي جتعلنا نق�ش���ي �أي �إمكانية �أخرى. وكلما 
نبتع���د �أك���رث �إىل �ل���ور�ء يف تق�ش���ي �حلو�دث تب���دو تلك 
�حلادثة حمكوم���ة �أقل بفع���ل �إر�دي".)8( ب�شيغة �أخرى: 
كلما كان مو�ش���وع تق�شينا بعيد� يف �لتاريخ، �زد�د �شكنا 
يف كون���ه ناجما ع���ن فعل طوع���ي لأولئ���ك �ملرتبطن بذلك 

�حلدث، و�زد�د معه ثقل �حلتمية.
�مل�شت���وى �لثال���ث: ه���و عالق���ة �لف���رد �ملر�ق���ب بالأ�شب���اب 
�لد�فع���ة لوق���وع تلك �حلادث���ة: عندما ل نع���رف �شبب فعل 
ما، مث���ل جرمية �أو عمل خري �أو حت���ى فعل غر �أخالقي 
فنحن نع���زو قدر� �أكر ل���الإر�دة �حلرة، لكن عن���د معرفتنا 
ل�شب���ب و�ح���د يكم���ن ور�ء ذل���ك �لفع���ل �شنع���زو  لق���در من 
�حلتمي���ة دور� يف ذل���ك �حلدث. يق���ول تول�شت���وي موؤكد� 
ه���ذه �لروؤية:"�إذ� كان لدينا قدر كبر من �لأمثلة، �إذ� كانت 

مالحظاتن���ا متجهة ب�شكل متو��شل �إىل �إيجاد �لعالقة 
ب���ن �لأ�شب���اب و�لنتائج يف �أفعال �لنا����س فاإن �أفعالهم 
تبدو لنا ق�شرية �أكرث من �أن تكون حرة، وبالقدر نف�شه 

�شيزد�د ربطنا لالأ�شباب بالنتائج".)9(
ي�شتنتج تول�شتوي بان"ت�شور وجود �إن�شان حر ب�شكل 
كامل يتطلب �أن يكون مقيما خارج �ملكان")10(، كذلك ل 
ميكن ت�شور فعل �إن�شاين خال من �حلرية وخا�شع كليا 
لقانون �حلتمية، �إذ �أن ذلك يتطلب معرفتنا بكل �لظروف 
�ملحيط���ة بالف���رد، و�لت���ي ل يح�ش���ى عدده���ا، و�أن تكون 
�لفا�شل���ة �لزمنية بيننا وبن �لفعل ل متناهية، و�أن تكون 

�شل�شلة �لأ�شباب �ملرت�بطة ل متناهية �أي�شا.

ي�شع تول�شتوي �لعقل و�ل�شعور كعن�شرين ممثلن لهاتن 
�لقوت���ن، ووف���ق ذل���ك يع���ّر �لعقل ع���ن قان���ون �حلتمية، 
يف ح���ن يع���رِّ �ل�شع���ور عن جوه���ر �حلرية، وهن���ا ي�شل 
تول�شت���وي �إىل ��شتنتاج���ه �لر�ئع:"�حلرية غر �ملحدودة 
هي حمتوى �شعور �لإن�شان... �حلتمية بدون حمتوى هي 

�لنظرة �لعقلية لالإن�شان يف م�شتوياتها �لثالثة".)11(
ي�شتنتج تول�شتوي يف �آخر �شفحة من �لرو�ية باأن �حلرية 
و�حلتمي���ة عن�شر�ن متالزمان و�أن �أي ف�شل بينهما يجعل 
فهم �لتاري���خ م�شتحيال، لكنه مل يرتك للق���ارئ �إل �إح�شا�شا 
عميق���ا با�شتحالة فهم �حلا�شر �ملحك���وم بحرية �لإر�دة �أو 
فه���م �ملا�شي �ملحكوم بقان���ون �حلتمية. ق���د ت�شاعدنا هذه 
�لروؤي���ة عل���ى فه���م �لتح���ولت ل يف �حلا�شر ب���ل حتى يف 
�ملا�ش���ي، فاحل���و�دث �لتاريخي���ة تتغي���ر قيمته���ا يف نظر 
�ملوؤرخ���ن من فرتة �إىل �أخ���رى، فما يبدو تقدميا يف حلظة 
ما يتح���ول للجيل �لالحق كي ي�شب���ح يف �أعينهم كارثة... 
تغ���ر�ت �حلا�شر ت���وؤدي �إىل تغير نظرتنا جت���اه �أحد�ث 

�ملا�شي.
من موقعه ينظر تول�شتوي �إىل �لور�ء و��شفا حركة �أولئك 
�ملنتمن �إىل �شن���و�ت �حلرب مع فرن�شا قبل خم�شن �شنة. 
ه���ا هم �أمام���ه غارقون يف عتمة ل ت�شمح له���م �أن ي�شاهدو� 
�أكرث من عدة �أمتار:"�إنه���م مدفوعون للقيام بالفعل ب�شبب 
�خل���وف �أو �لإعجاب بالذ�ت، فرحن �أو �شاخطن، يظنون 
باأنه���م يعرفون م���ا كانو� يقومون ب���ه، و�أنهم يقومون بكل 
�ش���يء وف���ق �إر�دته���م �حل���رة، لكنه���م جميع���ا وب�شكل غر 
طوع���ي �أدو�ت بي���د �لتاري���خ يقومون بعمل خمف���ّي عنهم، 

لكنه و��شح لنا..")12(
يف مبار�ة كرة �لقدم ل ن�شتطيع �أن نحكم �إن كانت نقلة هذ� 
�لالع���ب �أو ذ�ك �شتق���رر �خل�شارة �أو �لف���وز �إل بعد �نتهاء 
�ملب���ار�ة و�إع���ادة م�شاهدته���ا عل���ى �لفيديو... �آن���ذ�ك فقط 
ي�شبح ذلك �لقر�ر �لعفوي �لذي �تخذه �أحد �لالعبن مهما، 
�أو تل���ك �ملب���ادرة �لتي جاءت �شمن �شي���اق �ملبار�ة �خلارج 
ع���ن �إر�دة �أي فرد، ذ�ت �أهمي���ة حا�شمة... نحن نتخبط يف 

�حلا�شر.

  امل�سادر
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 War and peace )Penguine  )1(
666 �سفحة   )popular classic
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)3( امل�سدر نف�سه �سفحة 755
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ل���كل مبدع كب���ر حكاية و�شرة يتفّرد به���ا. وهذه �لقاعدة 
تب���دو بليغ���ة ج���دً� بالن�شب���ة للكات���ب و�لناق���د و�لرو�ئ���ي 
و�لأكادميي �لريطاين �ل�شهر ديفيد لودج �شاحب �لعمل 
�ل�شهر �ل���ذي يحمل عنو�ن »عامل �شغ���ر«، و�لذي ي�شفه 
�لكثر من �لنّقاد �أنه �أحد �أهم �لرو�ئين باللغة �لجنليزية 
يف نهاي���ات �لق���رن �لع�شري���ن وبد�ي���ات �لق���رن �حل���ادي 
و�لع�شرين. وكاإ�ش���ارة �شريعة �شدرت ترجمة كتابه »�لفن 

�لرو�ئي« باللغة �لعربية قبل �شنو�ت.
وحتت عنو�ن »�لولدة يف �لوقت �ملنا�شب« ت�شدر ذكريات 
ديفيد لودج لفرتة �شنو�ت 1935 �� 1975 يف كتاب بقلمه. 
وه���و يق���ّدم يف هذه �لذكري���ات �شرت���ه �ل�شخ�شية، ولكن 
���ة قر�ء�ت���ه وحكايت���ه م���ع �لأدب وجترب���ة  �أي�ش���ًا وخا�شّ
در��شت���ه يف جامعة لندن وعمله كاأ�شتاذ لالأدب �لجنليزي 

يف جامعة برمنغهام �لريطانية �عتبارً� من عام 1967.
وه���ذه �لذكري���ات، بالإ�شاف���ة �إىل م���ا تقّدم���ه للق���ارئ من 
���ة من  معلوم���ات ع���ن كات���ب كب���ر، تكت�ش���ي �أهمّي���ة خا�شّ
حي���ث ما حتتوي عليه من تاأريخ للحياة �لأدبية و�لثقافية 
�لريطاني���ة يف عقود من �لزمن خالل فرتة ما بعد �حلرب 
�لعاملي���ة �لثاني���ة. ب���ل و�أبع���د من ذلك م���ا تك�ش���ف عنه من 
�شمات �حلي���اة �لجتماعية و�ل�شيا�شي���ة �لريطانية �لتي 
�شّكلت »�حلا�شنة"لتلك �حلياة �لأدبية و�لثقافية �لتي كان 

�شاحب هذه �لذكريات �أحد رموزها بامتياز.
وما ي�شر له »لودج"منذ �لبد�ية �أن هدفه من هذه �لذكريات 
لي����س »و�شع ذ�ت���ه يف مقّدم���ة �مل�شهد«. لك���ن بالأحرى �أن 
يكون نوعًا م���ن �ل�شهادة على حقبة كاملة وهو يف �لثانية 
و�لثمان���ن م���ن عم���ره �لي���وم. و�لإ�شارة يف ه���ذ� �ل�شياق 
�إىل تاأكيده باأ�شكال خمتلف���ة �أنه �أر�د با�شتمر�ر �أن »ير�شم 
تقا�شيم"مالم���ح �حلقبة �لتي يعي�س فيه���ا وما »يجتازها« 

من رغبات و�أ�شكال متّرد و�حتجاج.
ومم���ا يع���ّرف »ديفيد ل���ودج« �شرة حياته فيه ه���و �أنه من 
مو�لي���د ح���ي بروكل���ي يف جن���وب �لعا�شم���ة �لريطانية 
لن���دن. و�أنه ينحدر م���ن �أ�شرة متو��شعة عل���ى �مل�شتوين 
كان���ت  �أ�شرت���ه  �أن  وي�ش���ر  و�لجتماع���ي.  �لقت�ش���ادي 
»متم�ّشكة مببادئ �لكاثوليكية �لتي تنتمي لها«، وما كان له 
تاأث���ر كبر على تربيته. لك���ن �لأمر مل مينعه من �أن يوّجه 

لحقًا �لكثر من �لنقد للموؤ�ش�شات �لكني�شية �لكاثوليكية.
ما يوؤّك���د عليه �شاحب هذه �لذكريات �أن���ه تعّلق بالقر�ءة، 
ث���م بالكتابة، منذ �شنو�ت حيات���ه �لأوىل. وي�شر �أنه ن�شر 
���ة ق�ش���رة يف �ل�شحيفة �ملدر�شي���ة للثانوية �لتي كان  ق�شّ
يدر����س فيها، وكتب �أّول ن�س رو�ئي له، ومل يعرف �لن�شر 
�� ل ي���رتدد يف و�شفه �أنه كان يف غاية �ل�شذ�جة �� وهو يف 
�لثامن���ة ع�ش���رة عامًا. �أّم���ا �أّول عمل رو�ئي ل���ه ف�شدر عام 

1960 حتت عنو�ن »م�شاهدو �ل�شينما«.
وعلى مدى �لعديد من �شفحات هذ� �لكتاب يدر�س �ملوؤلف 
�آلي���ات عم���ل �ملنظومة �لرتبوي���ة �لريطاني���ة يف �شنو�ت 
�خلم�شينات و�ل�شتينات من �لقرن �ملا�شي. هذ� مع تركيزه 
عل���ى وج���ود ن���وع م���ن »�ل�شب���كات �جلامعية« �لت���ي وجد 
�لكث���ر من �ل�شعوب���ات يف »ولوجه���ا« �أو »�ملرور عرها« 
للح�ش���ول على وظيف���ة تدري�س بعد ح�شول���ه على �شهادة 
�لدكتور�ه يف �لأدب �لإجنليزي من جامعة برمنغهام �لتي 

غد� »�أ�شتاذً� فيها« ب�شعوبة بالغة، كما يروي.
ويف ه���ذه �ل�شفح���ات يدر����س �ملوؤل���ف كي���ف �أن �ملجتم���ع 
�لجنلي���زي يف �شن���و�ت �خلم�شين���ات من �لق���رن �ملا�شي 
كان »متطّلب���ًا« ج���دً� على �شعي���د �لعاد�ت وم���ا تن�ّس عليه 
م���ن �إبد�ء �ح���رت�م �لقو�عد �لعام���ة و�لتاأكي���د على طهارة 
�لعالق���ات و»�لعرت�ف للكني�شة"باأية خمالفة. وبالتو�زي 
م���ع ذل���ك كّل���ه يتعّر����س �ملوؤل���ف لتحلي���ل مو�ق���ف �لأ�ش���ر 
»�ملتزمت���ة كاثوليكي���ا« يف �جنل���رت� »�لجنليكانية"حي���ال 

عو�طف �أبنائها، من �جلن�شن.
وعر �لبحث يف �لعالقات �ل�شخ�شية »�لعاطفية« يتعّر�س 
ديفيد لودج يف ذكريات���ه لنعكا�شات �لنتماء �لطائفي يف 
بريطانيا خالل �شنو�ت �خلم�شينات و�ل�شتينات من �لقرن 
�ملا�ش���ي. وما وجد �متد�د�ته يف �أح���د�ث �لعنف �لطائفية 
�لت���ي ��شتم���ّرت �شنو�ت يف �يرلند� حتى ف���رتة قريبة بن 

»�لروت�شتانت و�لكاثوليك«.
و�شفح���ات �أخ���رى يكّر�شه���ا �شاحب �لذكري���ات، يف �إطار 
�لتج���ارب �لتي عا�شها يف زيار�ت���ه للوليات لذلك �خلالف 
�ل���ذي ن�ش���ب يف ع���ام 1969 ب���ن طلب���ة جامع���ة بروكلي 
�لأمركي���ة وعنا�ش���ر �لأم���ن ب�شب���ب »م�شاح���ة مهمل���ة من 
�لأر����س« بالق���رب م���ن �جلامع���ة. �أر�د �لطلب���ة �أن يجعلو� 
من قطعة �لأر����س �ملهملة حديقة »مزه���رة« يتمتعون فيها 

بال�شرتخاء حتت �أ�شّعة �ل�شم�س.
لك���ن �ل�شرطة طردته���م يف فجر �أحد �لأي���ام و�عتقلت عّدة 
طلب���ة، حيث ج���رى ��شتخد�م �ملط���ارق و�لقناب���ل �مل�شيلة 
للدموع. و»��شتمّرت �أح���د�ث �لعنف �أ�شابيع عديدة"حيث 
�أّدت �إىل فت���ح نقا����س و��شع حول ح���دود �حلريات. ير�شم 
�ملوؤل���ف من خ���الل تل���ك �ملو�جه���ة �أج���و�ء �ل�شتينيات يف 
�لغرب وما عرفته من »�شر�ع �لأجيال"و»�شر�ع �لأفكار«.

و�لكت���اب ذكريات من ما هو �شخ�شي، ولكنها تتجاوز ذلك 
�إىل �لإطار �لأعم و�لأ�شمل للبحث يف �لتطور�ت �ملجتمعية 
ب�شت���ى جو�نبه���ا �لتي عا�شه���ا، وعاي�شه���ا، �شاحبها خالل 

�شنو�تها.
عن البيان

البعد الميتافيزيقي للتاريخ في رواية 
"الحرب والسلم" س��يرة ديفي��د ل��ودج.. أح��د أهم 

الروائيين اإلنجليز
الوالدة في الوقت المناسب.. ذكريات وحكايات
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