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ــني  ــامم الدارس ــري اهت ــة تث ــة القديم ــاطري العراقي ــت األس ــا زال م

واملتابعــني لــألدب القديــم وتاريــخ احلضــارات يف الــرشق 

املتوســطي. وخصوصــاً األســاطري الســومرية، ألهنــا متثــل عتبــة 

مهمــة تــيضء املســتو الروحــي والثقــايف الــذي أُبــدع يف جنــوب 

العــراق، وظــل مســتمراً ومتمركــزاً يف تاريــخ احلضــارة العراقيــة 

 يف العنارص  الطويــل، وصاعــداً نحــو الديانــات املجــاورة، وتبــدّ

ــا،  ــد ارحتاهل ــة عن ــا منقول ــدت وكأهن ــق ب ــدة التطاب ــورية. ولش ــا يف س ــة ونظامه الديني

ــا كان  ــن هن ــال م ــداول واالتص ــعة يف الت ــاحة واس ــومرية مس ــاطري الس ــإن لألس ــذا ف ل

حجــم تأثريهــا وهيمنتهــا. وأكثــر األســاطري تعمقــاً وتــداوالً تلــك التــي كانــت فيهــا 

األلوهــة املؤنثــة ذات دور فعــال، ومتــأت مــن طبيعــة بــالد وادي الرافديــن وخصائصهــا 

الطبيعيــة التــي تســتدعي اهتاممــاً بنظــام األلوهــة املؤنثــة، وعبــادة األم الكــرب، وصلتهــا 

ــام داليل،  ــس، كنظ ــب اجلن ــاث. ولع ــدد واالنبع ــة/ التج ــاة واخلصوب ــد احلي ــع عقائ م

ــل  ــطورية، مل تتعام ــة األس ــة الذهني ــعائر، ألن البني ــد والش ــذه العقائ ــوي يف ه دوره احلي

معــه باعتبــاره اســتهالكاً للرغبــة والنشــاط بــل كونــه فاعــالً يف تطويــر احليــاة واحلفــاظ 

ــول،  ــام الفص ــات وانتظ ــة األوق ــون، وحرك ــة والك ــوازن يف الطبيع ــق الت ــا وحتقي عليه

وأضفــى الفكــر العراقــي القديــم صفــة القداســة عــىل طقــوس اجلنــس التــي صــارت 

فعــالً إهليــاً، حيتفــل بــه. وأنتجــت املرحلــة الســومرية كثــرياً مــن األســاطري والقصائــد 

واألناشــيد يف هــذا املجــال احليــوي. بحيــث صــارت هــذه النصــوص رأســامالً ثقافيــاً، 

ســاهم بقــوة يف االســتدالل عــىل طبيعــة احليــاة وعقائدهــا.
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كيف تحول جيفارا 
إلى أيقونة؟ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

سامبين روائيًا 
عثم���ان �سامبني املولود عام 1923 من اأ�س���رة �سائد ا�سماك يف قرية 
عل���ى �سفاف نهر كازما����س يف ال�سنغال، اختزن���ت ذاكرته الأ�ساطري 
والطقو����س ومناب���ع الفلكلور الفريقي والت���ي جعلت منه يف طليعة 
الأدب���اء والفنان���ني الفارق���ة الذي���ن ا�سثم���روا ال���راث والفلكل���ور 
الإفريقي يف خدمة الق�سايا الثقافية والجتماعية ويف تاأكيد الهوية 

يف مواجهة الوجود الكولنيايل.
واإذا كانت الذاك���رة الثقافية حتتفظ ل�سامبني باعتباره )ابو ال�سينما 
الفريقي���ة ال�س���وداء( فاإن���ه مل يل���ج بوابة الف���ن ال�ساب���ع اإل يف فرة 

متاأخرة من حياته )در�س ال�سينما وهو يف الأربعني من عمره(..
وكان دخول���ه هذا الفن من بوابة الأدب ال���ذي توجه كاأحد اأهم رموز 
الرواي���ة والق�س���ة الإفريقي���ة اىل جان���ب وول �سوين���كا و ن�سيت���وا 

ات�سيبي واإن مل يحظ بال�سهرة العاملية لهما.
وال�س���رية ال�سخ�س���ية لهذا املبدع ال�س���طوري التي وّثقت وعك�س���ت 
امل�س���كل الجتماع���ي النوعي ال���ذي كان يعيق تنامي حرك���ة التغيري 
الدميقراطي ل يف ال�سنغال فح�سب، بل يف جميع بلدان غرب اإفريقيا، 

ت�سي ب�سرية انتاجه الأدبي والفني املتميز وحرفيته العالية.
اخلطوة الأوىل يف امل�س���رية الإبداعية ل�س���امبني كانت يف منت�س���ف 
عقد اخلم�س���ينيات، عندما �سدرت اأول اعماله الروائية )عامل امليناء 
الأ�س���ود(.. والتي اكتنفها ال�سمور وال�سعف الفني الوا�سح، ولكنه 
�س���رعان م���ا ينطلق باأدوات���ه الفنية ويقوي عود حرفيت���ه يف روايته 
التالية )وطني.. �س���عبي اجلميل( ثم )اآلهة الأخ�س���اب( وغريهما من 

الأعمال.
الق�س���ة الق�س���رية يف اأعمال �س���امبني تاأخذ مكانة متميزة يف جممل 
اإبداع���ه، ب���ل ق���د بّواأته كاأحد اأه���م كتابها ب���الأدب الإفريق���ي املكتوب 
بالفرن�س���ية ب�سبب )ب�ساطة ال�سرد، وامل�س���هد البالغ الركيز وال�سبك 
الذي ل يتوفر عند قا�س اآخر( ولي�س غريبًا اأن وجدت عددًا غري قليل 

من ق�س�سه الق�سرية طريقها اىل ال�سينما.
ال�س���رية ال�سخ�س���ية ل�س���امبني و�س���ريته البداعية كروائي وقا�س، 
فر�ست ولوجه بعد �سن الأربعني بوابة ال�سينما، حيث اختار درا�سة 
مبادئها الأ�سا�س يف مو�سكو با�ستوديو غوركي على يد اأحد ا�ساطني 
ال�س���ينما ال�س���وفيتية املخ���رج م���ارك دون�س���كوي، واملنظر �س���ريغي 
غريا�س���يموف بداية �س���تينيات القرن املن�س���رم.. ويوقع بعد عودته 
اىل اإفريقيا على اأّول اأفالمه عن امرباطورية �سوهاري.. لكن ابداعه 
احلقيق���ي يتجّلى م���ع الفيلم الوثائق���ي )احلوذي( ع���ام 1963 الذي 
متّي���ز بتنوع م�س���امينه والتي تلتقي بال�س���كل الإن�س���اين والطموح 
الذي تعيقه امل�س���اكل والهموم، والفقر، والأحالم امل�س���تحيلة.. وهو 
املو�سوع الذي عزف عليه يف فيلمه الثاين )نياي( واإن كان مبعاجلة 
خمتلف���ة حي���ث التقالي���د ال�س���ارمة يف جمتمع ريف���ي متزّمت.. ذهب 
في���ه بع�س النق���اد اىل مقارنته مبو�س���وعات الراجيدي���ة الإغريقية 

القدمية.
هذه التجربة ال�سينمائية كانت كافية ملنح �سامبني ك�سينمائي امتياز 
الري���ادة ب���ل الإب���وة يف هذا الف���ن يف اإفريقيا، فهو مع فيلم )�س���وداء 
م���ن....( عام 1966 يكون �س���احب اأّول فيلم روائ���ي اإفريقي طويل، 
وم���ع فيلم )احلوالة الربيدية( 1968 �س���انع اأول فيلم اإفريقي ملون 

يف تاريخ �سينما اإفريقيا ال�ستوائية.
يف عام 1973 ينجز �سامبني عن ق�سة اأخرى له فيلمًا بعنوان )خال( 
وه���و فيلم روائي طويل ث���م )الهروب( 
و)�س���يدو( وكان اآخ���ر اأعمال �س���امبني 
الفيل���م الروائي الثاين ع�س���ر )مولد( 
اجلزء الثاين بعد فيلم فات كني 2001 
من ثالثية متّجد حياة الن�ساء )بطالت 
احلياة اليومية( كما ي�سفهن، فقد عمد 
يف اأغلب اأفالمه اىل اإبراز دور الن�ساء 

واهميتهن يف احلياة.
وفيل���م )مولد( الذي انت���زع عددًا من 
اجلوائ���ز اأهمه���ا جائ���زة )نظ���رة ما( 
وجائ���زة   2004 كان  مهرج���ان  يف 
ال�س���ينما  لنق���اد  الوطني���ة  اجلمعي���ة 
المريكية، يحكي ق�س���ة امراأة �س���بق 
واأن عرف���ت اخلت���ان يف طفولته���ا اإل 
اأنه���ا ا�س���تطاعت اأن تق���ي طفلته���ا من 
الطق�س الذي ينّظم كل �سبعة اأعوام.. 
يدي���ن �س���امبني يف فيلمه ه���ذا، عادة 
ختان البنات املتف�س���ية يف العديد من 

املجتمعات الإفريقية.

ــــــــدارات ــــن اص م

ترجمة: عباس المفرجي

ل اأعرف اإن كان لها نف�س املعنى يف اللغة اليونانية، لكن يف 
الفرن�سية، en secret ] خفية [ هي عبارة مو�سوقة، مع 
دللت ماألوفة لكلمة ’’ �سّر ‘‘، لكن اأي�سًا لعبارة”يف �سجن 

العزلة”، التي تبدو مالئمة ل�سعر رجل ق�سى جّل حياته يقاوم 
الفا�سية، اأحيانًا يف ال�سجن.

ياني�س ريت�سو�س )1909- 1990( هو واحد من اأبرز �سعراء 
اليونان يف القرن الع�سرين. مبّجل يف وطنه ويف اخلارج، 

وهو اأ�سبني متواتر على قائمة جائزة نوبل. كتَب ب�سعة 
وغزارة؛ يقّدم لنا مرجمه، ديفيد هار�سنت، يف هذا الكتاب 

اجلذاب جمموعة من ق�سائد غنائية ق�سرية، العديد منها 
�سيا�سية، ُتظِهر تعاطف ريت�سو�س مع حياة �سعب ب�سيط : ن�ساء 

يهوّيّن املالءات، بثياب حداد ))يجّرّن اأقدامهّن على الطريق... 
روؤو�سهّن مطاأطاأة... مرتديات معاطف مل تعد تنا�سبهّن(( : 

احلّمالت الأبديات.
ا�سلوب ريت�سو�س �سهل لكنه اأنيق؛ ُجَمله بيانية على نحو 

متحفظ، وحتى رتيبة؛ مع ذلك، بني الأ�سطر ثّمة قدر يجري. 
الق�سيدة الأوىل،”ك�سر يف الروتني”، تتحدث ب�سيغة ال�سمري 

عن زعماء الق�سية :

             اأتوا اىل الباب وقراأوا
             ا�سماًء من قائمة.

              اإن �سمعَت اإ�سمك عليك اأن
             تتهياأ على عجل :

            حقيبة مفجرة، �سّرة
            ميكنك حملها

           على كتفك، رمبا؛ اإن�سى
           البقية.

           مع كل رحيل جديد، لح
          املكان �سّيقًا.

هو بذلك يوؤثر يف القارئ للف�سل بني اخلرّيين، الذين ل يبقون 

يف الغالب كذلك، وم�سطهدمي؛ ويوحي بالطبيعة الالاإن�سانية 
)امل�ستبدة( للطغيان. تفا�سيل مقت�سبة لكنها متما�سكة، تكفي 

لر�سم حالة واإمكانيتها لكوميديا �سوداء – يف”ك�سر يف 
الروتني”)لِحْظ ال�سخرية يف العنوان( ثّمة حكاية تت�سمن 

�ساعة منبهة.
العديد من الق�سائد لها عن�سر �سريايل، اإنها ت�سع �سيئًا 

بجانب اآخر اكرث مما تتقدم زمنيًا اأو على نحو منطقي، من 
ال�سبب اىل النتيجة؛ اإنها حتتوي على �سور ملغزة ومرّوعة 
متنح القارئ متعة ا�ستك�ساف ال�سالت، اأكرث �سبهًا مبا نفعل 

حني ننظر اىل لوحة تكعيبية ت�سم اأ�سكاًل و�سطوحًا م�ستوية 
ملونة، اأو لوحة �سريالية بري�سة، لنقل، دي كرييكو، مع 

م�ساهد حلمية ثابتة. هنا ق�سيدة”الكروبات”، مو�سوع اأثري 
عند بيكا�سو وابولينري :

                   م�سى عل يديه، باإتقان تام
                   مقلوبًا.

                  اإذ بدا اإنه يجعل من املا�سي
                  حا�سرًا، واحلا�سر ما�سيًا

                 عندذاك انفتح ال�سقف
                 واإبتلعه.

                 نظرنا اىل بع�س : مْن
               �سي�سدقنا بحق ال�سماء؟

              بعد برهة، رّن جر�س الباب.
              كان واقفًا هناك وبيده �سّلة

             برتقال.
اإنها براعة الكلمة، وفتنة على نحو مطلق. رمبا الطريقة املثلى 
لقراءة ق�سيدة مثل هذه هي تقليب ال�سيء بني يديك املرة تلو 

املرة حتى تبلغ الح�سا�س به. وكما مع ابولينري، وال�سرياليني 
الذين برزوا بعد احلرب العاملية الأوىل، ح�سور الن�ساء قوي 

جدًا؛ هذا يغذي م�سدر الوحي اليروتيكي : ))يظن اأنه ل 
بد اأن تكون اإمراأة يف كل مراآة، عارية، حبي�سة فيها. / يظن 
اأن املراأة التي يفّكر فيها نامت // ت�سّم رائحة واهية لنجمة 

بعيدة، / الن�سفة عينها من �سفعة هي التي تبقيه الآن يقظًا(( 
)ق�سيدة”النجمة ذاتها”(. اأبطال ق�سيدة ريت�سو�س، ذكورًا 

واأناثًا، هم على حد �سواء فري�سة لهول احلياة اليومية : 
))رجال ون�ساء. حدائق وكتب. اإنهم ياأتون ويذهبون. / وذلك 
الرنني اخلافت الذي �سمعته / قبيل الفجر متامًا، مل يكن قدوم 

�ساعي الربيد. / كان اجلر�س القدمي لكب�س املقدمة، يقود خرافا 
للذبح.(( )“اجلر�س”(.

كتاب”يف ال�سّر”، الذي يدعوه ديفيد هار�سنت ))اقتبا�سًا اأو 
حتية تقدير(( اأكرث منه ترجمات قريبة، �سيكون اإ�سافة جميلة 

لرف كتب ريت�سو�س يف مكتبتك، اأو بداية جيدة لو�سع رف 
خا�س به. 

عن �صحيفة الغارديان 

فــي الســـــــّر 
مجموعٌة من الشعر الغنائي 

المقتضب لشاعر اليوناني
أوراق

ما زال���ت الأ�س���اطري العراقي���ة القدمية تث���ري اهتمام 
وتاري���خ  الق���دمي  ل���الأدب  واملتابع���ني  الدار�س���ني 
وخ�سو�س���ًا  املتو�س���طي،  ال�س���رق  يف  احل�س���ارات 
الأ�س���اطري ال�س���ومرية لأنها متثل عتبة مهمة ت�س���يء 
امل�س���توى الروحي والثقايف ال���ذي ابدع  يف  جنوب 
العراق، وظل م�ستمرًا ومتمركزًا يف تاريخ احل�سارة 
العراقية الطويل، و�س���اعدًا نحو الديانات املجاورة، 

وتبّدى يف العنا�سر الدينية ونظامها يف �سورية.
ول�سدة التطابق بدت وكاأنها منقولة عند ارحتالها لذا 
فاإن لالأ�ساطري ال�سومرية م�ساحة وا�سعة من التداول 
والت�س���ال م���ن هن���ا كان حج���م تاأثريه���ا وهيمنتها، 
واأكرث ال�س���اطري تعمقًا وت���داوًل تلك التي كانت فيها 
الألوه���ة املوؤنث���ة ذات دور فّع���ال ومتاأت م���ن طبيعة 
ب���الد وادي الرافدي���ن وخ�سائ�س���ها الطبيعي���ة التي 
ت�س���تدعي اهتمام���ًا بنظ���ام الألوهة املوؤنث���ة، وعبادة 
الأم الكربى و�س���لتها مع عقائد احلياة واخل�سوبة/ 
التجدد والنبعاث. ولعب اجلن�س كنظام دليل دوره 
احليوي يف هذه العقائد وال�سعائر لأن البنية الذهينة 
ال�سطورية مل تتعامل معه باعتباره ا�ستهالكًا للرغبة 
والن�ساط بل كونه فاعاًل يف تطوير احلياة  واحلفاظ 
عليها وحتقيق ت���وازن يف الطبيعة والكون، وحركة 
الوقات وانتظام  الف�س���ول، واأ�س���فى الفكر العراقي 
الق���دمي �س���فة القدا�س���ة عل���ى طقو�س اجلن����س التي 
�س���ارت فع���ال اإلهي���ًا يحتف���ل ب���ه، وانتج���ت املرحل���ة 
ال�س���ومرية كثريًا من ال�ساطري والق�سائد والنا�سيد 
ه���ذه  �س���ارت  بحي���ث  احلي���وي  لجم���ال  ه���ذا  يف 
الن�س���ور راأ�س���ماًل ثقافيًا �س���اهم بقوة يف ال�ستدلل 
على طبيع���ة احلي���اة وعقائدها، وبالمكان ال�س���ارة 
لديوان ال�ساطري/ الكتاب الأول، الذي ترجمه قا�سم 
ال�سواف بعنوان”اعطني. اعطني ماء القلب”ومتثل 
تل���ك الذخ���رية مفتاحًا للدخ���ول اىل اجلن�س واحلب، 
وخ�سو�س���ًا الطقو����س اجلن�س���ية لل���زواج الإله���ي/ 
املقد�س، كما وفرت لنا ح�سدًا من الن�سو�س املتنوعة 
واملتناظرة يف مو�س���وعة العالقة مع الألوهة املوؤنثة 
واملقد�س���ة وا�س���تمرار تل���ك العالق���ة من خ���الل عقائد 
ديني���ة متركز فيها اجلن�س و�س���ار و�س���يلة اأ�سا�س���ية 

يف التعب���ري ع���ن التطور احل�س���اري، والكيفية  التي 
انتقلت بها عنا�سر احل�سارة من مكان اإىل اآخر، حتى 
اإن بالإمكان القول اأن اجلن�س هو احلا�سنة لكل بذرة 

من بذور التطور الديني والنتقال احل�ساري. 
اهتمت ال�س���اطري ال�س���ومرية بهذا املج���ال احليوي 
واتخ���ذت م���ن الأم الكربى قطب���ًا ثنائيًا م���ع الألوهة 
املذك���رة يف تخ�س���يبها للحي���اة، وكذلك كان���ت الآلهة 
اإنان���ا/ ع�س���تار متمتعة ب���دور مل يتوف���ر لإلهة غريها 
لأنه ابتداأ يف املرحلة ال�س���ومرية وامتد نحو املرحلة 
الأكدية والبابلية والآ�س���ورية وتداخل هذا الدور مع 

ادوار الألوهة املوؤنثة يف �سورية/ كنعان.
يف كتاب”اجلن�س يف الأ�سطورة  ال�سومرية”للباحث 
والناقد ناجح املعموري،  يحتوي الن�س ال�سطوري 
م���ن جوان���ب عدي���دة ومت�س���عة بحيث حتقق ك�س���ف 
لالأ�سطورة وعنا�سرها واملحيط الديني الذي �ساغته 

الألوهة املذكرة واملوؤنثة.
تكر����س الن�س بكامله يف الف�س���ل الول، و�س���رورة 
اأن يتطل���ع عليه الق���ارئ منذ البداي���ة، ويتعرف عليه 
ويدرك تفا�س���يله الكامل���ة، وانطوى الف�س���ل الثاين 
عل���ى العنا�س���ر الإلهي���ة يف ال�س���طورة الت���ي كان���ت 
تتمت���ع مبركز مهيمن يف الديانة ال�س���ومرية، واأعنى 
به���ا الإله انكي والآلهة اإنانا/ ع�س���تار، اما العنا�س���ر 
الأخرى الداخلة يف ن�س���يج ال�س���طورة فهي  النخلة 
الكات���ب  واأف���رد  والغ���راب،  ال�سف�س���اف  و�س���جرة 
ف�س���اًل م�س���تقاًل للنخلة ب�سبب ات�س���اع دللتها وتنوع 
الوظائ���ف املمنوح���ة له���ا يف الفك���ر العراق���ي القدمي 
ومنه���ا وظائ���ف ديني���ة لها �س���لة مبا�س���رة  بق�س���ائد 
اخل�س���ب عن���د العراقي���ني القدم���اء و�س���عوب اأخرى  
يف ال�س���رق الدنى مع ت�س���ليط �س���وء عل���ى وظائفها 
الجتماعية/ القت�س���ادية كي تت�سح بنيتها متكاملة 
ويربز دورها يف �سبكة العالقات الداخلية يف تكوين 

البنية الأ�سطورية للن�س.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل الهمية الق�سوى التي يتمتع 
بها عن�سر الألوهة املذكرة/ واملوؤنثة، اأنكي/ انانا – 
ع�ستار يف ال�س���طورة لأنه يقدم تو�سيفًا عن النظام 
الفك���ري املميز لكل منهما ويتحول هذا العن�س���ر اىل 
موّج���ه ومر�س���د يف اآن مل���ن يق���راأ لأول م���رة مثل هذا 
املو�س���وع، اأو الذي ل ت�س���عفه معلومات���ه عن الإلهني 

بتتب���ع م�س���ارهما يف ال�س���طورة وعالق���ة كل منهما 
بالآخ���ر، واعتقد اأن الكتفاء بالق���راءة التاأويلية فقط 
غ���ري كاف، ورمبا ي�س���عف الفائدة الفكري���ة املطلوبة 
م���ن الدرا�س���ة ل�س���يما  وه���ي طويل���ة وجدي���دة يف 

جوانب عديدة وخمتلفة.
يعتقد املعموري ان التو�سيف الذي باإمكان”عنا�سر 
ال�س���طورة”تقدميه اأو تقريب���ه، ينح�س���ر يف ر�س���م 
العالق���ة الدقيقة والقائمة بني اأنكي/ واإنانا ع�س���تار، 
وه���و اأم���ر م�س���اعد ج���دًا ل�س���تيعاب كلي���ة الق���راءة 
والتو�س���ل للعالقات الفكرية التي اقرحها و�ست�سهم 
يف اغن���اء وتطوي���ر التلقي، ودفع املتلقي للم�س���اركة 
وامل�س���اهمة يف انت���اج ن�س جدي���د، ذل���ك لأن املتلقي 
لي����س �س���لبيًا، وامن���ا يتمت���ع بفاعلي���ة وق���درة بناءة 
وم�س���اركة يف تو�س���يع وحجم دوره يف اعادة انتاج 

الن�س.
الف�س���ل الرابع من الكتاب يكتفي بعن�س���ري �س���جرة 
ال�سف�س���اف والغراب،  ويقدم لنا فيها ك�سفًا لالأ�سول 
الديني���ة الت���ي منح���ت ال�سف�س���اف تلك املكان���ة التي 
متت���ع به���ا، ومترك���زت الآله���ة ع�س���تار يف الف�س���ل 
اخلام�س وحاولت الدرا�س���ة ا�ساءة عالقتها ال�سابقة 
والالحق���ة م���ع املزارع���ني والفالح���ني يف ا�س���اطري 
عديدة، اأما الف�س���ل ال�س���اد�س والخري فعاد لي�س���وغ 
ع���ددًا م���ن مفاتي���ح الق���راءة والتاأوي���ل ال���ذي اقرح 
تق�س���ريًا لغمو�س ال�سطورة و�س���عود الب�ستان بنية 
خ�س���ب انتجه���ا الإله انكي الذي قدم م�س���اعدة لالإلهة 
ومثل مرات �س���ابقة ولحقة، ولعل اأهم الك�س���وف يف 
هذه الدرا�س���ة العالقة التنا�س���ية بني ا�س���طورة ادابا 
واخلطيئة التنوراتية وا�س���طورة انانا و�سوكايتودا 
حيث �سي�س���اعد هذا الك�س���ف يف ا�س���اءة ال�س���تبدال 
والرحت���ال احلا�س���ل يف العنا�س���ر اخلا�س���ة، بهذه 
ال�سطورة و�سعودها نحو ا�ساطري اأخرى لأن البنية 
ال�س���طورية  -  كم���ا ق���ال ليفي �س���راو�س  - لتندثر 
اأبدًا وامنا تظل يقظة بقوة عنا�س���رها وخ�سائ�س���ها 
الت���ي ت�س���تعيد عافيتها يف حلظة م���ن اللحظات ويف 
ح�س���ارة من احل�س���ارات وحمكوم هذا ال�س���تيقاظ 
بوج���ود جمموع���ة م���ن العوام���ل الذاتي���ة امل�س���اهمة 
بتكوي���ن احلا�س���نة اجلدي���دة املتولدة لب���ذرة حاملة  

بنية الن�س الول ومكت�سبة عنا�سر اأخرى م�سافة.

ــني  ــامم الدارس ــري اهت ــة تث ــة القديم ــاطري العراقي ــت األس ــا زال م
واملتابعــني لــألدب القديــم وتاريــخ احلضــارات يف الــرشق 
املتوســطي. وخصوصــاً األســاطري الســومرية، ألهنــا متثــل عتبــة 
بــدع يف جنــوب  مهمــة تــيضء املســتو الروحــي والثقــايف الــذي أُ
العــراق، وظــل مســتمراً ومتمركــزاً يف تاريــخ احلضــارة العراقيــة 
 يف العنارص  الطويــل، وصاعــداً نحــو الديانــات املجــاورة، وتبــدّ
ــا،  ــد ارحتاهل ــة عن ــا منقول ــدت وكأهن ــق ب ــدة التطاب ــورية. ولش ــا يف س ــة ونظامه الديني
ــا كان  ــن هن ــال م ــداول واالتص ــعة يف الت ــاحة واس ــومرية مس ــاطري الس ــإن لألس ــذا ف ل
حجــم تأثريهــا وهيمنتهــا. وأكثــر األســاطري تعمقــاً وتــداوالً تلــك التــي كانــت فيهــا 
األلوهــة املؤنثــة ذات دور فعــال، ومتــأت مــن طبيعــة بــالد وادي الرافديــن وخصائصهــا 
الطبيعيــة التــي تســتدعي اهتاممــاً بنظــام األلوهــة املؤنثــة، وعبــادة األم الكــرب، وصلتهــا 
ــام داليل،  ــس، كنظ ــب اجلن ــاث. ولع ــدد واالنبع ــة/ التج ــاة واخلصوب ــد احلي ــع عقائ م
ــل  ــطورية، مل تتعام ــة األس ــة الذهني ــعائر، ألن البني ــد والش ــذه العقائ ــوي يف ه دوره احلي
معــه باعتبــاره اســتهالكاً للرغبــة والنشــاط بــل كونــه فاعــالً يف تطويــر احليــاة واحلفــاظ 
ــول،  ــام الفص ــات وانتظ ــة األوق ــون، وحرك ــة والك ــوازن يف الطبيع ــق الت ــا وحتقي عليه
وأضفــى الفكــر العراقــي القديــم صفــة القداســة عــىل طقــوس اجلنــس التــي صــارت 
فعــالً إهليــاً، حيتفــل بــه. وأنتجــت املرحلــة الســومرية كثــرياً مــن األســاطري والقصائــد 
واألناشــيد يف هــذا املجــال احليــوي. بحيــث صــارت هــذه النصــوص رأســامالً ثقافيــاً، 

ســاهم بقــوة يف االســتدالل عــىل طبيعــة احليــاة وعقائدهــا.
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الجنس في األسطورة
السومرية

ناجح المعموري

اغتصاب إنانا / عشتار

الجنــس في األســطورة الســومرية 
واغتصاب إنانا عشتار

سالم خماط
�س����در عن دار اأور للطباعة والن�س����ر الطبعة 
بغداد”لالأديب����ة  م����ن رواية”قيام����ة  الثاني����ة 
والكاتبة عالية طالب اجلبوري ،الرواية تقع 
يف 140 �س����فحة من القطع املتو�س����ط ،�سمم 
غالفها الفنان حيدر ال�سويلي ولوحة الغالف 

للفنان الت�سكيلي العراقي ثامر نا�سر.
     القيام����ة ه����ي الب����دء من جدي����د، هي احللم 
ال����ذي ننتظره ليع����اد ترتيب احلي����وات التي 
ت�س����ربت منا دون وعي اأو فهم اأو ا�ستيعاب، 
ل �س����لطة لنا فيه����ا، فهي موع����د ل نعرفه ومل 

نحدده ول طاقة لنا بتقدميه اأو تاأخريه.
قيامتنا �سوؤال اآخر ل يداعب الأ�سئلة القدمية 
ول يقرب منه����ا اإل لينكفئ خجال مما ميكن 
اأن يرك����ه ال�س����وؤال م����ن منعطف����ات ل ترحم 
الول����وج اإىل الغ����د الذي بات بعي����دا جدا عنا 

وعن يومنا وعن حا�سرنا.
قيامتن����ا هي نحن ومن عا�����س فينا من اأجيال 
واأح����الم وروؤى ومتظهرات واأفكار وخيبات 
ل تنف����ك تطاردن����ا حت����ى يف فك����رة الب����دء من 

جديد.
"قيامة بغداد”كتبتها عالية  يف”القاهرة”بعد 
اأن ابتع����دت ع����ن بغ����داد يف �س����نوات القحط 
الإن�س����اين ال����ذي �س����رب �س����نوات )2006-
2007(، بع����د اأن غادرت العراق بقلب نازف، 
كتب����ت م����ا مل يعرف����ه الآخرون عّم����ا جرى لنا 
وعما ع�س����نا فيه وكيف تف����رج اجلميع علينا 

ب�سلبية عجيبة!
هي ت�س����جيل توثيقي اأ�س����به بال�سهادة احلية 
ع����ن جمري����ات �س����كت عنه����ا الكث����ريون ممن 
مل يعرف����وا كل م����ا جرى وملاذا وكي����ف وباأية 
اأيامن����ا من����ذ )2003- طريق����ة م����رت علين����ا 

.)2007
قيل عنها لي�س����ت رواية فهي ق�س����ة ت�سجيلية 

واأق����ول اإنها ت����روي للجميع رواي����ة ل تنتهي 
ف�س����ولها يوم����ا ولك����م اأن تطلق����وا عليه����ا اأية 
�سفة تتفق معها ومعكم، فالأمر ل ميثل اأكرث 
من �س����وتها الذي ُكتبت به وهي من �س����ُتعلن 

�سفتها و�سداها.
تفا�س����يل كثرية تغرّيت ما بعد تلك ال�سنوات 
ولك����ن ما تر�س����ب عنه����ا مل ي����زل يطاردنا ليل 
نه����ار ول يك����ف عن تذكرين����ا باأننا على �س����فا 

حفرة من انتظار!!
الرواي����ة علها تكون وثيقة تاريخية م�س����افة 
ملا �س����يكتبه امل����وؤرخ عن ع����راق عان����ى طوال 
حيات����ه من ترب�س الآخرين به، ودفع �س����عبه 
وما زال �س����رائب عن اأفعال مل يكن م�س����اركا 

يف اقرافها يوما.
فما  الأخرية،  القيامة  بغداد”لي�س����ت  "قيامة 
�س����ياأتي بعدها ه����و تكملة لف�س����ول ل تنتهي 
وهذا قدر العراق منذ الن�س����وء ومنذ اختطت 

اخلليقة م�سارات الوجود.

ق������ي������ام������ة ب������غ������داد
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ملك����وت  �س����عري )يف  دي����وان  ل����ه      �س����در 
الظ����الم( عن دار الفارابي يف 2008، و كتاب 
)وجوه ب�سرية( يف 2010، وبع�س الأعمال 
املن�س����ورة هن����ا وهن����اك. وبعد م�س����ي عقود 
على ن�س����ر الكثري من اأعماله الإبداعية، اأدرك 
�س����اعرنا �س����رورة اإحياء تلك الآثار باإ�س����دار 
�سل�س����لة خما�س����ية احللق����ات، بداأه����ا بكت����اب 
)ر�س����ائل ثقافي����ة متبادل����ة بين����ي وب����ني...(، 
�س����در عن دار الفارابي يف اآذار 2015، الذي 
حمل مادة تاريخية ت�س����جيلية فيها �سرب من 
الإمت����اع واملوؤان�س����ة. ورفدنا بكت����اب )كتبوا 
عن����ي... وكتنب(، �س����در ع����ن دار احلكمة يف 
لندن 2016، الذي احتوى على مواد متنوعة 
حياتي����ة وثقافية واإبداعي����ة لأجيال خمتلفة. 
والكتاب الثالث، مو�س����وع ه����ذه املقالة  التي 
�سُتن�س����ر على حلقتني، �سدر عن دار الفارابي 
يف كانون الثاين 2017، )مقدمات واإ�سارات 
ويف  ومعرفي����ة(،  اإبداعي����ة  باآث����ار  تعريفي����ة 
انتظ����ار �س����دور الكت����اب الراب����ع ه����ذا العام 
بعن����وان )ال�س����رح الرجم����ي للدكت����ور علي 

جواد الطاهر(.
    �س����م كتاب����ه الثالث جمموعة م����ن املقدمات 
والإ�س����ارات الت����ي كتبه����ا �س����اعرنا البيات����ي 
خ����الل احلقب الزمنية ال�س����ابقة يف املجالت 
الق�س����رية  والق�س����ة  كال�س����عر  الإبداعي����ة 
والرواية وامل�س����رحية والأ�سطورة وغريها، 
وق����د تخطت ه����ذه املقدمات والإ�س����ارات اإىل 
اآف����اق اأرح����ب بتناوله����ا مو�س����وعات حياتية 
متنوع����ة جاذبة نابع����ة من ثقافات ال�س����عوب 
وتراثه����ا الأدب����ي، كالأدب الفليبين����ي والأدب 
الآ�سامي – الهندي والأدب الأوزبكي والأدب 
اجلورجي والأدب الأرمني والأدب البلغاري 
والأدب املك�س����يكي. ون�ستطيع القول اإن هذه 
املقدم����ات والإ�س����ارات التي �س����اغها البياتي 
باأط����ر اأدبي����ة وتاريخي����ة و�سيا�س����ية وعلمية 
تزوي����د  اإىل  ته����دف  واأ�س����طورية،  وخيالي����ة 
القارئ بفي�����س هائل من كن����وز املعرفة التي 
�س����ملت طيف����ًا راقي����ًا متنوع����ًا م����ن الأعم����ال 
الإبداعي����ة، وبالت����ايل حتفي����زه للبح����ث عنها 

والطالع عليها ب�سكلها الأ�سلي الكامل.
    ق�س����م البيات����ي الكت����اب بع����د املقدم����ة اإىل 
ق�سمني، �سم الأول �ستة ع�سر اأثرًا من الأعمال 

الإبداعي����ة الت����ي ق����ام برجمته����ا م����ن اللغ����ة 
الرو�س����ية وكتاب����ة مقدماتها، بداأه����ا مبقدمة 
رواي����ة من الأدب املك�س����يكي احلديث )اأولئك 
الذي����ن حت����ت(،  للكات����ب املك�س����يكي الواقعي 
ماريان����و اثوي����ال، ال����ذي وظ����ف كل موهبت����ه 
الإبداعي����ة يف ه����ذه الرواي����ة الت����ي جوه����ر 
اأحداثه����ا الث����ورة ال�س����عبية املك�س����يكية التي 
اندلعت �سنة 1910 �سد النظام الدكتاتوري، 
فه����ي مبثاب����ة وثيق����ة تاريخي����ة ُكِتب����ت بقل����م 
�س����اهد عيان لالأحداث، الت����ي بطلها جمموعة 
النظ����ام  ث����اروا �س����د  الذي����ن  الفالح����ني  م����ن 
الجتماع����ي القائ����م، ومب�س����اندة نخب����ة م����ن 
الن�ساء املك�سيكيات الب�س����يطات املت�سامنات 
م����ع اأزواجهن واأبنائه����ن واأخوانهن يف هذه 
احلرب املقد�س����ة. فم����ن خالل ه����ذه الرجمة 
الراقي����ة، الت����ي �س����درت يف كت����اب يف بغداد 
1986، جعلن����ا البيات����ي نطل����ع عل����ى جتربة 
م�س����رقة م����ن كفاح ال�س����عب املك�س����يكي �س����د 

ال�ستغالل القطاعي للفالحني. 
    وينقلن����ا البياتي اإىل اأجواء رواية واقعية 
ق�س����رية من الأدب الرو�س����ي احلديث )طيور 
ال�س����م�س(، التي �س����درت ترجمته����ا يف كتاب 
يف بغ����داد 1989، للموؤلف نيكولي باليف، 
ال����ذي قادنا يف رحل����ة علمية، �س����اغ اأحداثها 
بلغة جميلة، وبا�س����لوب اإبداعي جذاب، على 
�سكل حوار فني رفيع، ك�سف فيه حقيقة حياة 
وا�س����رار موطن طيور ال�سم�س، وبعد جهود 
متوا�س����لة ومثابرة عالية متكن من الو�سول 
اإىل هدف����ه، باأن الطي����ور تغادر مكانه����ا باأنها 
ل تثب����ت يف منطقتها القطبية ال�س����مالية، بل 

تطري مهاجرة اإىل اجلنوب. 
    و�س����من اإط����ار الأدب الواقع����ي الرو�س����ي، 
يط����ل علين����ا البيات����ي برجمة ر�س����ينة لعمل 
روائ����ي �س����وفيتي ل����ه اأ�س����داء وا�س����عة )َزَبُد 
احلديد(، �س����درت عن دار املاأم����ون للرجمة 
اأح����داث  والن�س����ر يف بغ����داد 1989. ج����رت 
ه����ذه الرواي����ة يف اإحدى القرى ال�س����وفيتية، 
اثن����اء احلرب العاملي����ة الثاني����ة، وكان اأبطال 
ه����ذه الرواية من اأبناء و�س����كان تل����ك القرية، 
من الن�س����اء وال�س����يوخ والأطف����ال، ومن عاد 
م����ن جبهات القت����ال جريحًا اأو معوقًا. ج�س����د 
اأحداث هذا ال�س����فر الروائي الكاتب الرو�سي 

)ايف����ان اوخانوف(، الذي حقق جناحًا كبريًا 
باعتم����اده التحلي����ل النف�س����ي والفل�س����في يف 
الك�س����ف عن طبيع����ة الأ�س����ياء، بروؤية جديدة 
لل�س����راع املحت����دم وف����ق منطلق����ات اأخالقية، 
ُح�س����م فيها ال�س����راع لكف����ة اخل����ري، وللحياة 

احلرة الكرمية.
   واحت����ف �س����اعرنا البياتي الق����راء برجمة 
الأدب  كن����وز  م����ن  ق�س����رية  رواي����ات  ث����الث 
البلغاري، اأ�سدرها يف كتاب عن دار املاأمون 
يف بغداد 1991. هذه الروايات لأعظم كاتب 
بلغاري معا�سر متعدد املواهب، ومن املهتمني 
بالإنفعالت الداخلية لالإن�س����ان، وبالق�س����ايا 
تكم����ن جتربت����ه  املجتم����ع.  بحي����اة  املتعلق����ة 
والث����ورة.  احل����رب  جم����ايل  يف  الإبداعي����ة 
ورغ����م اأن هذه الروايات )احلاجز، احلرذون 
الأبي�����س، الأبعاد(، لها اأبطالها وموا�س����يعها 
اخلا�س����ة، اإل اأنه����ا تلتقي مب�س����ركات كثرية 
تكمن يف امت����زاج الواقع باخليال، واملعقول 
بالالمعقول، واحلقائق العلمية بالت�سورات 
امليتافيزيقي����ة، وتوحده����ا احلما�س����ة العامة 

والتفكري ال�سامل.
    وتاألق البياتي يف ترجمة ثالث روايات من 
اأدب اخلي����ال العلمي: )العبقري املتوا�س����ع، 

وفتاة عند جرٍف هاٍو اأو مذكرات كوفريغني، 
واللغز املغلق(، �سدرت بكتاب عن دار املاأمون 
يف بغ����داد 1992. هذه الرواي����ات الإبداعية 
املميزة ا�س����تهر بها الأديب ال�س����وفيتي املبدع 
)فادمي �س����يفرن(، الذي امتاز بخيال �س����اعري 

خ�سب، وبثقافة متعددة الأبعاد. 
   واأبدع البياتي يف ترجمة جمموعة ق�س�س 
لالأح����داث بعن����وان: )اأحف����اد كولومب�����س يف 
اأربط����ة عن����ق طالئعي����ة(، للكات����ب الأوزبكي 
)فالدمي����ري بارابا�����س(، �س����درت بكت����اب عن 
دار ثقاف����ة الأطف����ال يف بغ����داد 1992. اأبطال 
هذه الق�س�����س من التالميذ، وهي ذات طابع 
تعليم����ي ترب����وي توجيهي، مفعمة بعنا�س����ر 
الت�س����ويق واملغام����رة وال�ستك�س����اف، وحب 
الوط����ن والنا�����س واملعرف����ة والعم����ل. ورغم 
ولكنه����ا  وتوجهاته����ا  م�س����امينها  اخت����الف 
تلتق����ي بجوهر واحد هو دنيا الطفولة وعامل 
الأح����داث، وم����ا ي�س����غلهم �س����واء يف اأج����واء 
املدر�سة اأو يف ظل تعقيدات املجتمع الكبري. 
   وياأخذنا البياتي اإىل اأجواء امل�س����رح، حيث 
ترجم م�س����رحية )ل تقلقي، ي����ا اأُمي(، للكاتب 
اجلورج����ي )ن����ودار دومبادزه(. واأ�س����درها 
بكتاب ع����ن دار ال�س����وؤون الثقافية العامة يف 
بغ����داد 1995، ج����رت اأحداث امل�س����رحية يف 

�س����تينات الق����رن املا�س����ي يف مدين����ة تفلي�س 
ال�س����وفيتية.  عا�س����مة جمهوري����ة جورجي����ا 
امل�س����رحية من ف�س����لني، بطلها طفل يتيم فاقد 
الأبوي����ن، كان يعي�����س حتت رعاي����ة جده يف 
اإح����دى القرى، وبعدها انتق����ل اإىل بيت عمته 
يف العا�سمة، وهناك تعرف على فتاة جامعية 
مرتبطة بحلقة �سبابية، من ال�سعراء والكتاب 
حال����ة  ونتيج����ة  والريا�س����يني،  والفنان����ني 
الإغ����راب التي عا�س����ها، والف����وارق الكثرية 
الت����ي عك�س����ها الواق����ع الجتماع����ي، انته����ى 
ب����ه الأم����ر اإىل م�س����ادة مع فئة من امل�س����اغبني 
داخل ه����ذه املجموعة، فيق����ع طريح الأر�س. 
لقد عك�س الف�س����ل الأول من امل�س����رحية حياة 
فئة معينة من ال�س����باب املتطل����ع اإىل التجديد 
بو�س����ائل الرف�����س والالمعقول. اأما الف�س����ل 
الث����اين فق����د دارت اأحداث����ه يف اإح����دى نقاط 
التفتي�س احلدودية، وبرز فيها دور جمموعة 
م����ن مقاتل����ي حر�����س احل����دود يف مواجه����ة 
البع�س من ال�س����باب الذين يحاولون اجتياز 
احل����دود للف����رار اإىل اخل����ارج. امتزج����ت يف 
هذه امل�س����رحية اأجواء الكوميديا بالعنا�س����ر 
باحلما�س����ة  املفعم����ة  والعاطفي����ة  الغنائي����ة 
واحلركة والإثارة، الت����ي ل تخلو من اأجواء 

الفكاهة واملتعة الفنية اجلمالية.
   و�س����م الكتاب اأي�س����ًا مقدمة كتبه����ا البياتي 
ملجموعة �س����عرية اأ�سدرها ال�س����اعر اليماين 
اآب  يف  رمو�س����ه،  عو�����س  �س����امل  الدكت����ور 
ل����الأدب  ا�س����تاذًا  يعم����ل  كان  عندم����ا   ،2000
العرب����ي يف كلية الربية يف مدينة �س����يئون 
يف اليم����ن. وكذلك �س����م الق�س����م الأول مقدمة 
كتاب )وجوه ب�س����رية( الذي اأ�سدره ال�ساعر 
ع����ن دار الفارابي يف 2010. تن����اول الكتاب 
الذي يتاألف من �ستة اأبواب وخم�سة ف�سول، 
مئتني وخم�س����ة وثمان����ني وجهًا ب�س����ريًا من 
اجلن�س����ني، وم����ن خمتل����ف �س����رائح املجتمع 
الب�س����ري. وق����د خ�����س البيات����ي كل وجه من 
الوجوه برباعية �س����عرية وتعليقات تعريفية 
وتو�سيحية تتنا�سب وجو الرباعية ال�سعرية 
وخ�سائ�س كل وجه مبا ي�ستحق من ثناء اأو 

تعليق.
     وترج����م �س����اعرنا كذلك كتابًا ي�س����م خم�س 
رت  م�سرحيات كوميدية ذات ف�سل واحد، ُن�سِ

متفرقًة يف املجالت العراقية، وُعرقت اإحدى 
امل�سرحيات )ال�س����تالب( اإىل اللهجة العامية 
العراقية، وُعر�ست حتت عنوان )احلرامي(. 
ه����ذه املجموع����ة م����ن امل�س����رحيات ذات طابع 
كومي����دي مم����زوج باأج����واء الراجيديا، قدم 
لها البياتي باإ�س����ارات تعريفية، اأو�س����ح فيها 
الأ�سلوب النقدي للموؤلفني )كريكوري كورن، 
واركادي اركانوف(، اللذين متكنا من ر�س����د 
الكثري م����ن الظواه����ر الجتماعي����ة يف العهد 
ال�سوفيتي، ونقدها بطريقة فكاهية �ساخرة. 
وينوي البياتي اإ�س����دار هذه امل�سرحيات يف 

كتاب م�ستقل خدمة حلركة امل�سرح العربي.
    وم����ن الرجم����ات الت����ي اإعت����ز به����ا البياتي 
كت����اب )اأ�س����اطري الق����رم(، ال����ذي �س����م اأربعًا 
وثالث����ني حكاية اأ�س����طورية من �س����به جزيرة 
القرم، متثل املوروث ال�س����عبي الذي تتناقله 
الأجي����ال، اأغل����ب الأماك����ن الت����ي ت����دور فيه����ا 
اأحداث ه����ذه الأ�س����اطري قد زارها وعاي�س����ها 
البيات����ي لأك����رث من م����رة. متكن �س����اعرنا من 
ن�س����ر البع�����س منه����ا يف املج����الت العراقي����ة، 
واحتف����ظ مب�س����ودة الكت����اب جاهزة للن�س����ر، 
ولكن لالأ�س����ف مل تَر النور حلد الآن. كل هذه 
احلكايات جمهولة املوؤلف عدا واحدة لالأديب 
الكبري مك�سيم كوركي. جوهر هذه احلكايات 
ال�س����راع الذي يدور حول قيم اخلري وال�سر، 
معظ����م اأبطاله����ا �س����حرة و�س����احرات وق����وى 
خارقة، غري اأن البطل الأ�س����ا�س هو ال�س����عب، 
بالإ�سافة اإىل اعتمادها على املظاهر الطبيعة 
املختلفة كاجلبال والتالل والغابات وغريها، 
ومنها ما هو غري طبيعي من �س����نع الإن�س����ان 
كالقالع والأبراج وغريها. كل اأ�س����طورة لها 
متعة جمالي����ة راقية ملا حتمله من اأفكار وقيم 

وحكم ومواعظ اأخالقية. 
   واحت���ل ال�س���عر حي���زًا كب���ريًا يف جم���ال 
ترجم���ة الأعمال الإبداعي���ة، فلم يكن اإختيار 
)�س���يلفا  امل�س���هورة  الأرمني���ة  ال�س���اعرة 
كابوتيكيان(، اإل جلودة ق�س���ائدها املكر�سة 
للتعبري عن واقع احلياة وق�ساياها العامة، 
الوط���ن  جم���الت  يف  موا�س���يعها  وتن���وع 
واحل���ب واحلرب. ف�س���عرها مفعم بعواطف 
احلب الإن�س���اين الالحم���دود لأر�س الوطن 
والنا����س. وق�س���ائدها الذاتي���ة ملتهب���ة بكل 
م���ن  الإن�س���انية  والنفع���الت  الأحا�س���ي�س 
ولق���اء  وخ�س���ام  ووئ���ام  و�س���قاء  �س���عادة 
وف���راق، وغريه���ا م���ن اآثار ت�س���ب يف عمق 
مفاهيم احلياة املغلف���ة بالأفراِح والأحزان. 
انتق���ى البياتي اأربع ق�س���ائد من جمموعتها 
ال�سعرية املختارة، ن�سرها يف جملة )�سوت 
اجلامعة( ال�سادرة من جامعة الب�سرة �سنة 

.1979
    ويف اإط���ار التن���وع ترجم �س���اعرنا خم�س 
ق�س���ائد رائعة لل�س���اعرة البلغاري���ة )ليليانا 
الثقاف���ة  جمل���ة  يف  ن�س���رها  �س���تيفانوفا(، 
الأجنبي���ة يف بغ���داد 1996. وق���ع اإختياره 
على هذه ال�س���اعرة لأنها قدمت نف�س���ها باأنها 
�س���اعرة غنائي���ة ذات ن���ربة اأنثوي���ة وح����س 
وج���داين عاطف���ي ج���ذاب بنزع���ة فل�س���فية 

اكت�س���بتها م���ن جتاربه���ا احلياتي���ة، 
وه���ي تكت���ب بالطريقت���ني التقليدية 
واحل���رة، اكت�س���بت �س���هرتها لكونها 
و�سخ�س���ية  و�س���حافية  كاتب���ة 

اجتماعية معا�س���رة تخطت �س���هرتها حدود 
وطنه���ا اإىل اآفاق اأو�س���ع، فتاألقت يف تطوير 
مواهبها ال�سعرية والأدبية، متاأثرة بعمالقة 
ال�سعر البلغاري والرو�سي. امتازت بتناول 
مو�س���وع وطنه���ا الأم بلغاري���ا اإ�س���افة اإىل 

موا�سيع اأخرى كالزمن بكل اأبعاده. 
    وال�ساعر الرو�س���ي الجتماعي ال�سيا�سي 
)�س���ميون كري�س���انوف( كان له ن�سيب وافر 
يف ترجم���ة ق�س���يدته الق�س�س���ية الطويلة، 
بعن���وان )اآث���ار عل���ى الرم���ال(، الت���ي قدمها 
 ،1960 مو�س���كو  يف  ال�س���عر  مهرج���ان  يف 
ه���ذا املهرجان الذي ح�س���ر البياتي جوانب 
���رت الق�س���يدة يف جملة  م���ن فعاليات���ه. ُن�سِ
الثقافة الأجنبية يف بغداد �س���نة 1991. لقد 
احتلت الق�سائد الق�س�سية الطويلة لل�ساعر 
الجتماعي���ة،  مب�س���امينها  كري�س���انوف، 
يف  كب���رية  مكان���ة  الفل�س���فية،  التاريخي���ة، 
اأعمال���ه الإبداعي���ة، لأن �س���عره امتاز بتنوع 
اختي���ار  يف  وال���ذكاء  وبالدق���ة  الإيقاع���ات 
الألف���اظ املنا�س���بة لأج���واء ق�س���ائده الت���ي 
طغت عليه���ا الفل�س���فة – الوجدانية النابعة 
م���ن عمق التاأم���ل يف طبيعة عالقة الإن�س���ان 
مبجتمع���ه وبالتاريخ وبدائ���رة الكون الذي 

يحيط به.
   وت�س���من الق�س���م الأول ترجم���ة ق�س���تني 
الأوىل، )الإث���م( للكاتب الرو�س���ي ميخائيل 
���رت  جيخ���وف، كت���ب البياتي مقدمتها وُن�سِ
يف جمل���ة اآف���اق عربي���ة يف بغ���داد يف اآذار 
1988. يذك���ر البيات���ي اأن ميخائيل مرجم 
اأدب���ي متمكن اأتق���ن الإنكليزية والفرن�س���ية 
ث���م الإيطالي���ة، وق���د ن�س���ر نتاج���ه الأدب���ي 
يف معظ���م ال�س���حف والدوري���ات وبعده���ا 
ظه���رت اآث���اره الإبداعية بطبعات م�س���تقلة. 
ومو�س���وعات ميخائي���ل واقعي���ة مرتبط���ة 
بالوجود الإن�س���اين، ُم�س���بعة بالأحا�س���ي�س 
القل���وب  اأ�س���حاب  يحمله���ا  الت���ي  النبيل���ة 
البي�س���اء. وه���و م���ن املعروف���ني مبحارب���ة 
اخلراف���ات و�س���يق الأف���ق والبت���ذال. فمن 
خ���الل الطالع على ق�س���ة الإثم ن���درك جيدًا 
عمق ثقافة ميخائيل وقدرته يف الغو�س يف 
الأحداث الجتماعية الواقعية واإ�س���كالتها 
يف اأث���ر الدواف���ع القت�س���ادية ومدى حاجة 
�س���رائح اجتماعية تعاين العوز، فتندفع من 
منطلقات ذاتية اإىل الإيغال يف التجني على 

القيم الإن�سانية.
    والق�سة الثانية )اإبريق ال�ساي(، يف نهاية 
الق�س���م الأول، للكات���ب الرو�س���ي املعا�س���ر 
ي���وري كوف���ال، ال���ذي تاأل���ق يف جم���ال اأدب 
الأطفال، بالإ�سافة اإىل اإهتمامه باأدب الكبار. 
ترجم �س���اعرنا الق�سة ون�س���رها يف جريدة 
اجلامع���ة يف بغداد 1989. اإمت���ازت اأعماله 
الق�س�سية الق�سرية باإيجاز العبارة، وامليل 
اإىل الأمثول���ة واحلكاي���ات التي فيها مغزى، 
وذات ا�س���لوب �س���اخر. فمن خ���الل احلوار 
والتجاذب مع اإبريق ال�ساي، وال�سخ�سيات 
التي تفاعلت مع تقنيات الع�س���ر، ندرك باأن 

الق�سة حتمل �سمات احلداثة.

مقدمات وإشارات تعريفية بآثار  إبداعية 
ومعرفية للدكتور حسن البياتي

د. عبدالحسين صالح الطائي، عراقي مقيم يف لندن

    امتاز الشاعر العراقي الدكتور حسن البيايت بجودة وغزارة إنتاجه الشعري 
واألديب )االبداعي والثقايف(، منذ خمس��ينات وستينات القرن املايض، فهو 
من املتأثري��ن بعاملقة الش��عر واألدب، قدميًا وحديثًا، ميتل��ك تجربة غنية 
رصينة يف أكرث املج��االت األدبية، أغلب إنتاج��ه اإلبداعي تالقفته الصحف 
واملجالت وُنرش عىل نطاق واسٍع. وبعد أن فقد نعمة البرص يف نهاية القرن 
املايض يف اليمن، واس��تقر به األمر يف لن��دن، ملكوت ظالمه الجديد الذي 
انح��ر النور فيه عن عين��ه، ورافق ذل��ك تدهور صحت��ه املقرونة بأوجاع 
الش��يخوخة. ورغم تلك املعضالت واملعوقات، عق��د العزم عىل مواصلة 
مسرية اإلبداع الش��عري واألديب، عىل غرار أيب العالء املعري وطه حسني 

وغريهام من املبدعني. 

دلشاد عبد هللا
يك�س���ف كت���اب »ال�س���مت«، اخلا����س بتفا�س���يل الإب���ادة 
اجلماعية يف كرد�س���تان والعراق، ملوؤلفه الدكتور حممد 
اإح�س���ان، الذي �س���غل لعدة �س���نوات منا�سب وزارية يف 
حكومتي اإقليم كرد�س���تان والع���راق، عن عمليات الإبادة 
اجلماعي���ة التي تعر�س لها ال�س���عب الك���ردي يف العراق 
منذ تاأ�س���ي�س الدولة العراقية 1921 حتى 1990، حيث 
و�س���لت هذه احلم���الت اإىل اأوجها يف عه���د نظام »حزب 
البعث« والرئي�س العراقي الأ�س���بق �سدام ح�سني، الذي 
نف���ذ عمليات قتل لالآلف م���ن الفيليني، وتعر�س الباقون 
منه���م اإىل عمليات الت�س���فري الق�س���ري، وعملي���ات اإبادة 
لأك���رث من 8 اآلف ب���ارزاين، وحمالت الأنف���ال )عمليات 
قتل جماعية، نفذها نظام �س���دام �س���د ال�س���عب الكردي، 
وكان���ت هذه العملي���ات على 8 مراح���ل. يف عام 1988، 
ُقت���ل اأكرث من 182 األ���ف كردي من كل الفئ���ات العمرية، 
لك���ن الغالبية كانوا من الن�س���اء والأطفال، ودفنت قوات 
اأحي���اء يف �س���حارى  النظ���ام غالبي���ة ال�س���حايا وه���م 
اجلن���وب العراقي ومناطق العراق الأخرى(، ثم ق�س���ف 
مدينة حلبجة بالأ�س���لحة الكيماوي���ة، وعمليات التهجري 
والرحي���ل والتطه���ري العرق���ي ال���ذي نفذته���ا الأنظم���ة 
العراقية املتعاقبة �سد الكرد، و�سيا�سة الأر�س املحروقة 

التي انتهجها �سدام يف كرد�ستان.
ق�س���م الكاتب كتابه اإىل 4 اأق�س���ام: اخت�س الق�س���م الأول 
من���ه باحلديث عن جرائم الإب���ادة اجلماعية من الناحية 
القانونية. ويتاألف هذه الق�س���م من ف�سلني: الأول منهما 
يخت�س بتعريف جرائم الإبادة اجلماعية من وجهة نظر 
القان���ون الدويل العام، الذي يتط���رق اإىل مفهوم الإبادة 
اجلماعي���ة، والق�س���د اجلنائ���ي، واجل���ذور التاريخي���ة 
جلرائ���م الإب���ادة. اأم���ا الف�س���ل الث���اين، فيحم���ل عنوان 
»جرمية الإبادة اجلماعية ال�سامتة �سد الكرد«. ويبحث 
هذا الف�س���ل يف اجتاه���ات وخطط التعري���ب، والتغيري 
الدميوغرايف، والتهجري الق�سري الذي تعر�س له الكرد 
يف الع���راق، والتوط���ني املتعم���د للع�س���ائر العربي���ة يف 
املناط���ق الكردية، وكيف غ���ري النظ���ام العراقي احلدود 
الإداري���ة للمناط���ق الكردي���ة، اإ�س���افة اإىل عر����س الآثار 

اجلانبية جلرمية الإبادة اجلماعية ال�سامتة.
ويتط���رق املوؤلف يف الق�س���م الث���اين من »ال�س���مت« اإىل 
العام���ل ال�سيا�س���ي يف جرائ���م الإب���ادة اجلماعي���ة التي 

ارتكبه���ا نظ���ام �س���دام يف كرد�س���تان الع���راق، 
ويتاألف هذا الق�س���م من ف�س���لني. الأول يعر�س 
خالله املوؤلف �سيا�س���ة البعث يف اإنتاج ومترير 
جرائ���م الإب���ادة اجلماعية، ويقف هذا الف�س���ل 
عند فكر البعث واأ�ساليبه كعامل لإنتاج جرائم 
الإب���ادة، اإ�س���افة اإىل ق���درة الدول���ة البعثي���ة 
على اإنكار ح�س���ول جرائم الإب���ادة. ويتناول 
الف�س���ل الثاين الق�سية الكردية يف العراق ما 
بني الأعوام 1921 - 1990، وجرائم الإبادة 
التي تعر�سوا لها خالل هذه الفرة، وي�سمل 
�س���رحًا لو�س���ع الك���رد يف الدول���ة العراقية، 
وق�س���وة هذه الدولة يف التعامل مع مطالب 
الكرد القومية، اإىل جانب ت�س���ليط ال�س���وء 
عل���ى النظ���ام ال�سيا�س���ي للدول���ة العراقية، 
وردود الفعل الكردية، ويختتم هذا الف�سل 
باحلديث عن الزعيم الك���ردي الراحل املال 
م�س���طفى الب���ارزاين، واحلرك���ة الوطنية 

الكردية.
يف حني �س���رع الكاتب يف الق�س���م الثالث 
م���ن الكت���اب ب�س���رح التكيي���ف القانوين 
للجرائ���م املرتكبة يف كرد�س���تان كجرائم 
اإبادة جماعية، ويعر�س خالل هذا الق�سم 
اأب���رز جرائ���م الإب���ادة التي تعر����س لها 
الك���رد على يد نظام البع���ث يف العراق، 
مت�سل�س���لة ح�س���ب تاري���خ ارتكابها من 
الأق���دم اإىل الأح���دث، وت�س���مل جرمية 

الإبادة اجلماعية �س���د الك���رد الفيليني، 

وجرمي���ة الإب���ادة اجلماعية �س���د البارزانيني، وجرمية 
الإب���ادة اجلماعية يف حمالت الأنف���ال، وجرمية الإبادة 
الكيماوي���ة،  اجلماعي���ة يف �س���رب حلبج���ة بالأ�س���لحة 
والتكييف القانوين لهذه اجلرائم، والدوافع ال�سيا�سية 
والأدل���ة اخلا�س���ة بارتكابها، وكيف خط���ط نظام البعث 
لها ومراحله���ا، وكيف مت اعتقال ال�س���حايا وجتميعهم، 

وطرق الإبادة التي نفذت �سدهم.
ويتعر����س الف�س���ل الأول م���ن الق�س���م الراب���ع جلرمي���ة 
املقاب���ر اجلماعي���ة يف حقب���ة حكم البع���ث، وكيف اختار 
نظام البعث اأماكن ه���ذه املقابر وتوزيعاتها يف العراق، 
وي�س���ري اإىل اأن الع�س���رات م���ن ه���ذه املقاب���ر اجلماعي���ة 
اكت�س���فت بعد عملية حترير العراق ع���ام 2003، وكانت 
ت�س���م رف���ات الآلف م���ن املواطن���ني العراقي���ني الذي���ن 
دفن���وا اأحي���اء من قبل نظ���ام �س���دام، اأو ُنف���ذ فيهم حكم 
الإع���دام اجلماعي. ويبحث يف الف�س���ل الثاين �سيا�س���ة 
التطويع يف البناء الوظيفي احلكومي، وكيف ا�ستخدم 
�س���دام حزب���ه م���ن خ���الل مفا�س���له العليا يف ال�س���يطرة 
عل���ى ال�س���عب العراق���ي م���ن اأج���ل ال�س���تمرار باحلكم، 
والآثار التي تركتها هذه اجلرائم على ال�س���عب الكردي، 
واأه���م الجتاهات للحيلول���ة دون تكرار جرائ���م الإبادة 
اجلماعية يف العراق. و�س���م الف�س���ل الثالث من الق�س���م 
الأخري من الكتاب �سرحًا مل�سارات اجلرائم املرتكبة �سد 
الكرد يف العراق، وال�ستنتاجات العامة لها، ونظرة اإىل 

امل�ستقبل.
وُي�سدد الدكتور حممد اإح�س���ان، يف نهاية الق�سم الرابع 
م���ن الكت���اب، عل���ى اأن الدول���ة العراقي���ة، ووف���ق مفهوم 
امل�س���وؤولية املدنية والنظام القانوين الدويل، م�س���وؤولة 
قانون���ًا واعتباري���ًا ع���ن ارت���كاب اجلرائ���م ال���واردة يف 
ه���ذا الكت���اب، وعليه���ا التزام���ات مفرو�س���ة، بالإ�س���افة 
اإىل التبع���ات الت���ي يفر�س اأن تتحمله���ا، مبينًا اأنه على 
بغداد اأن تعمل على حمو اآثار تلك اجلرائم، ومنع تكرار 

حدوثها.
ويلم���ح املوؤلف اإىل اأ�س���باب اختياره »ال�س���مت« عنوانًا 
لكتاب���ه، ليعرب من خالل ع���ن حالة الالمب���الة اأمام هول 
هذه اجلرائم، على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل، 
املماثلة جلرائم الإبادة اجلماعية )الهولوكو�س���ت( التي 
نفذه���ا هتلر والنظ���ام الن���ازي يف اأملانيا واأوروبا �س���د 

اليهود خالل احلرب العاملية الثانية.
�س���در ه���ذا الكت���اب ع���ن دار امل���دى، بثالث لغ���ات، هي: 

الكردية والعربية والإنكليزية.

مجــازر البعــث ضــد أكراد 
العراق
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

رفعة عبد الرزاق محمد

عل���ى الرغم من الدرا�س���ات والر�س���ائل واملق���الت الكثرية 
ع���ن تاريخن���ا احلدي���ث، ف���اإن الب���اب مل ي���زل م�س���رعًا لكل 
جديد ي�س���يف لهذا التاريخ معطيات جديدة من الأ�س���رار 
الت���ي  الوثائ���ق  اأن  جدي���دًا  ن�س���يف  ول  واملعلوم���ات. 
تكت�س���ف هنا وهناك هي التي اأعنيها هنا، ومنها الر�سائل 
ال�سخ�س���ية التي وجد حائزوها اأنها ت�سم فوائد تاريخية 
جدي���دة، فكان ذلك مربرًا لن�س���رها وحتقيقها. ول �س���ك اأن 
ه���ذه الر�س���ائل تع���ّد من الوثائ���ق املهمة لكونه���ا كتبت يف 
وقت حدوثها ومل تكن معّدة للن�س���ر يف الأ�سل. اأقول هذا 
لإدراك���ي العمي���ق معاناة الباحثني من ج���راء قلة الوثائق 
املتاح���ة بعد ماج���رى على موؤ�س�س���اتنا الوثائقية من عبث 

ودمار.
  وم���ن اأط���رف تل���ك الر�س���ائل تلك الت���ي يكتبها ال�س���جناء 
واملعتقلون عن م�س���اهداتهم واأحوالهم يف �سجونهم..ول 
�س���ك اأن �س���جناء الراأي يف العراق من املثقفني واملتعلمني 
اكرث من غريهم ادراكًا لذلك. ومن املفيد اأن اأذكر اأن املوؤرخ 
العراق���ي الكبري عب���د الرزاق احل�س���ني قد كت���ب اأكرث من 
كتاب من موؤلفاته املهمة يف فرة اعتقاله بعد انتهاء حركة 
ماي����س 1941 التي ا�س���رك فيها، وقد اعتم���د فيها على ما 
حدث���ه العديد من رجال ال�سيا�س���ة والفكر ممن كان معتقاًل 
معه يف العمارة والفاو. ومل يكتف احل�سني بذلك بل كتب 
الكثري من الر�س���ائل ال�سخ�سية اىل ا�س���دقائه عن املعتقل 
وتفا�س���يله، ومن ذلك ر�س���ائله اىل الأب ان�ستا�س الكرملي 

التي ن�سرناها عام 1989.
   ومن الكتب احلديثة، �سدر كتاب بعنوان )�سجناء الفكر 
يف العراق احلديث، اأوراق نوئيل ر�سام من خلف ق�سبان 

احلكم امللكي( بتحقيق وتقدمي ال�ستاذ وديع �سامخ.
ولد نوئيل ر�سام عام 1910 يف مدينة املو�سل وفقد اأبويه 
عندما كان �س���غريًا فتوىل اخوه الأكرب حنا ر�سام �سوؤونه 
و�س���وؤون اإخوت���ه واخوات���ه الآخري���ن. وكانت املو�س���ل، 
كبقي���ة العراق، ج���زءًا من الدول���ة العثمانية، وبقيت حمل 
اأخ���ذ ورّد بني تركيا والدولة العراقية بعد احلرب الأوىل، 
اىل  اأن مت التف���اق عل���ى اعتباره���ا ج���زءًا م���ن العراق يف 

منت�سف الع�سرينات.
كانت ن�س���اأة نوئي���ل اذًا مرادفة اىل حد كبري ن�س���اأة الدولة 

العراقية احلديثة حتت النتداب الربيطاين. واأثر انتهائه 
م���ن املدر�س���ة الثانوي���ة التح���ق بكلي���ة احلق���وق احلديثة 
التكوين يف بغداد وتخرج حماميًا وعاد ليمار�س املحاماة 
يف املو�س���ل. وكان اجل���و الع���ام يف كل اأنح���اء اململك���ة 
العراقي���ة م�س���حونًا بتفاع���الت احلركة الوطني���ة املعادية 
لالحت���الل الربيط���اين وكذل���ك املوج���ة القومي���ة العربي���ة 
وق�س���ية فل�س���طني، فلم يك���ن غريب���ًا اإذا اأن ينغم�س نوئيل 
به���ذه الأجواء، فان�س���م يف �س���بابه اىل حزب ال�س���تقالل 
واأ�ّس����س جريدة”اجلزيرة”وث���م جريدة”الن�س���ال”التي 
ا�س���تكمال  اىل  عم���ل  ال���ذي  الجت���اه  لتاأيي���د  خ�س�س���ها 
ال�س���تقالل الوطني، كم���ا قاد املظاه���رات املوؤيدة بعروبة 
فل�سطني منطلقًا، وهو امل�سيحي، من جوامع املو�سل ايام 
اجلمعة وخا�س���ة اثناء الث���ورة الفل�س���طينية عام 1936، 
الثورة التي األهبت ال�س���ارع العرب���ي يف خمتلف اقطاره. 
ومل يك���ن غريبًا اذًا اأن يتبع كل ذل���ك التاأييد املطلق حلركة 
ماي�س 1941 بقيادة ر�س���يد عايل الكيالين وخا�سة لكونه 
اأح���د زعمائه���ا، يون����س ال�س���بعاوي، زميل���ه يف الدرا�س���ة 
واملحام���اة وال�س���حافة. فاعتق���ل كغ���ريه م���ن املئ���ات من 
العراقيني اثر ف�سل احلركة وعودة النكليز وامللك واحلكم 

املوايل لالإنكليز. )من مقدمة ال�سيد غ�سان ر�سام(.

حتول بعد ف���رة واثر انتقاله اىل بغ���داد من عمله كمحام  
و�س���حايف وكاتب ق�س���ة ق�س���رية اىل رجل اأعمال، ولكنه 
مل يتوق���ف ع���ن العم���ل ال�سيا�س���ي يف العه���د اجلمهوري، 
فان�س���م اىل احلرك���ة النا�س���رية وعمل يف جمل����س اإدارة 
نقابة املحامني... واثر اعتقاله لفرة �س���هور يف منت�سف 
ال�س���بعينات يف العهد ال�سدامي، خرج من العراق وعا�س 
)ت���ويف يف 1998( يف  م���ن عم���ره  ال�س���نوات الخ���رية 

الوليات املتحدة بعيدًا.
 ي�سم الكتاب ت�سع ع�سرة ر�سالة اولها بتاريخ 15 حزيران 
1941، والأخرية بتاريخ بتاريخ 11 ت�سرين الثاين 1943 
من معتقل العمارة، واحلق الكتاب ب�س���ور ووثائق نادرة 
ا�س���افت اهمية تاريخية للكتاب. ومن الوا�سح عند قراءة 
هذه الر�س���ائل انه���ا كانت تهدف لأمور عديدة من �س���منها 
درو����س اأراد اب نقله���ا اىل ابنه عند الكرب، وكذلك حماولة 
لتف�سري اأو تربير م�سرية ذلك الأب يف ايام �سبابه. ولكون 
اأنه���ا يف معظمها حميمية املزاج  كما يقول ال�س���يد غ�س���ان 
ر�سام )جنل الكاتب(، اأثرت اأن انقلها للقارئ بدون تعديل 

اأو رتو�س تذكر. 
 قدم الكتاب بنبذة وا�س���عة عن اأدب الر�س���ائل، اأ�س���ار فيها 
مقدمه���ا اىل اأهم ما�س���در من ر�س���ائل متبادلة ب���ني الأدباء 
والكت���اب الع���رب، واأحلقه���ا ببع�س الن�س���و�س الأخرى. 
ثم و�س���ع قائمة بتعليقاته على ن�س���و�س الر�سائل. ولعلَّ 
الر�س���الة الثانية ع�س���رة ����� كما اعتقد ����� اأهم تلك الر�س���ائل 
واأكرثه���ا اأهمي���ة اإذ جتد فيه���ا بع�س ما يحمل���ه كاتبها من 
اآراء واأف���كار �سيا�س���ية وتربوي���ة خمتلفة. يق���ول فيها ردًا 
على �س���ابط بريطاين �س���اومه عل���ى اإطالق �س���راحه اإزاء 
موافقته �� اأي ر�س���ام �� اأن ين�س���ر �س���يئًا يف تاأييد ال�سيا�سة 
الربيطانية يف احلرب العاملية الثانية، مما يدل على عمق 
العام���ل الوطني يف م�س���رية رجالن���ا يف ن�س���اطهم العام. 

يقول:
وهناك وجدتني وجهًا لوجه اأمام �س���ابط بريطاين برتبة 
كرنل يجل����س وراء املكتب، فنه�س من مكانه و�س���افحني 
با�س���مي واأ�سار علي باجللو�س على كر�سي قبالته ثم اأ�سار 

بيده لالأمر بالن�سراف ففعل مع التحية.
وبعد املجامالت املعتادة دخل يف �س���لب املو�سوع بقوله: 
اأين مر�س���ل م���ن القي���ادة العامة ملفاو�س���تك ب�س���اأن اطالق 
�س���راحك وفقًا ل�سروط معينة ب�سيطة. وعند ت�سفحي هذه 
الأوراق - م�سريًا اىل ملف �سخم اأمامه - تبنّي يل اأنك من 
املعادي���ن لنا واملقاومني ل�سيا�س���تنا منذ زم���ن بعيد يرجع 
اىل عهد درا�س���تك يف املتو�س���طة والثانوية باملو�سل. لقد 

قمت بقي���ادة املظاهرات وتوزيع املنا�س���ري ول�س���قها على 
اجلدران �سدنا. وا�سركت يف الحتجاج على وعد بلفور 
وعل���ى املعاهدات الربيطاني���ة العراقية. ث���م راح يذكر يل 
الكثري م���ن احلقائق عن عائلتي وعدد اأفرادها والأ�س���غال 
التي ي�س���طلع بها اإخوت���ي واأقاربي مم���ا غابت عن ذهني 

ومل تعد تخطر يف بايل. ثم قال:
����� اإن القي���ادة الربيطاني���ة تعرف انك يف الوقت احلا�س���ر 
حمت���اج وفقري بل ومت�س���ايق مالي���ًا واإن ال�س���بعة دنانري 
والن�س���ف الت���ي تدفعها ل���ك اإدارة املعتقل �س���هريًا ل تكفي 
ل�س���د رمقك ورمق اأولدك وزوجتك مما دفعك لالقرا�س. 
لهذه الأ�س���باب كلها جئت للتفاو�س معك يف م�ساألة اطالق 

�سراحك.
- وه���ل اأن اإط���الق ال�س���راح يحت���اج اىل مفاو�س���ة. كلم���ة 
واح���دة منك���م واذهب اىل بيت���ي متامًا كم���ا جئتم بي اىل 

هنا.
-ه���ذا �س���حيح ولك���ن التعليم���ات الت���ي عن���دي تق�س���ي 
ب���اأن اأعر����س علي���ك ال�س���روط التالي���ة، وه���ي باحلقيق���ة 
لي�س���ت �س���روطًا. اإن كل م���ا نري���د من���ك هو اعادة ا�س���دار 
ورواجه���ا  بيعه���ا  ل���ك  جريدتك”الن�سال”و�سن�س���من 
وب�س���راحة فاإن قن�سليتنا باملو�س���ل على ا�ستعداد ل�سراء 

اىل حد األف ن�سخة من كل عدد.
- وماذا اأي�سًا. هل هناك �سروط اأخرى.

- واأننا نتوقع اأن تركز على الأخبار احلربية التي نزودك 
بها، وتهاجم حركة ر�س���يد عايل باعتبارها حركة طائ�س���ة 
ق���ام به �س���باب ل يق���ّدرون امل�س���وؤولية ول يدركون منفعة 
بالدهم بعد اأن باعوا اأنف�س���هم لأملانيا الهتلرية وا�س���بحوا 
اأداة طيع���ة ب���ني يديه���ا. اإن م���ا ذكرت���ه لي����س �س���روطًا بل 

اقراحات معقولة وب�سيطة ل اظنك ترف�سها.
وقب���ل اأن ينتظ���ر جوابي لحظ نظرت���ي النافذة يف عينيه 

ففهم معناها، وا�ستمر يف حديثه :
- اإن القي���ادة تنتظ���ر مني تقري���رًا عن هذه الزي���ارة فماذا 
اق���ول له���ا؟ مواف���ق األي����س كذل���ك. حت���ى نب���داأ يف معاملة 

الإفراج عنك خالل اأيام.
وباله���دوء الذي كنت يف اأ�س���د احلاجة الي���ه، وقد األهمني 

اإياه تعاىل، قلت:
- اكتب لقيادتك باأنني ل اأوافق على اأي �سرط من �سروطك 
اأو اأّي عر�س من عرو�س���ك. لقد م�س���ى على اعتقايل �س���نة 
ون�س���ف، واأن���ا عل ا�س���تعداد للبقاء �س���نة اأخ���رى اأو اأكرث 
وحتت اأ�س���واأ الظروف عل���ى اأن ل اأنفذ رغباتك���م اأو اأوؤيد 

�سيا�ستكم.

كاظمية مطلك الرملي

 ال�س���رد الق�س�س���ي للرواي���ة العربي���ة كان ل 
يخ���رج من اطار الكال�س���يكية التقليدية خاليًا 
من الرمزية واأفق اخليال الوا�سع ومعاجلات 
رمب���ا،  �س���عيفة  كان���ت  الجتماعي���ة  الن����س 
ناهي���ك ع���ن طريق���ة ال�س���رد الن�س���قي )مقدمة 
�س���رد خامتة( اخلايل من التالعب والتبويب 
وت�س���ظي ال�سخ�س���يات داخ���ل الن����س، هكذا 
واك���رث كانت حال���ة الن�س الروائي ال�س���ابق، 
املحدث���ني الفرن�س���ني ك�س���روا قي���ود النمطية 
وح���رروه من النظ���م اأعاله، ما اأري���ده هو اأن 
الرواية العراقية بتطور وا�سح وتاأثر اأوربي 
يف اخلروج م���ن التقليد ال�س���ردي والبنيوي 
وال�س���كلي، جتد مالمح احلداثة وا�س���حة يف 
كثري من الكتاب العراقينّي  الآن، فاإن حم�س���ن 
الرمل���ي جت���د التحدي���ث وا�س���حًا يف طريقة 
ال�س���رد وخا�س���ة يف روايت���ه الأخ���رية ذئب���ة 
احلب، والكتب التي تعترب يف راأيي اخلا�س 

رافدا اأدبيا وثقافيا مهما لكل قارئ. 
مالمح احلداثة وا�س���حة يف �س���ردية الذئبة، 
الفل�س���فية  واللغ���ة  والهي���ام  اجلم���ال  حي���ث 
وال�سعرية وال�سرد اجلمايل، ناهيك عن كرثة 

ال�سواهد الأدبية داخلها 

الرملي يف ذئبته مغاير لرملي الفتيت ومتره 
وحدائقه

�س���ردها كان عاطفيًا، واأ�س���ف م���ن كل ماكتب 
م���ن �س���ابقاتها، حيث خ���رج من اط���ار املعالج 
مت���ر  يف  وا�س���حًا  كان  ال���ذي  الجتماع���ي 
الأ�س���ابع ال���ذي حت���دث عن ق�س���ية ال�س���رف 
والث���اأر بداوة الف���رد وازدواجيته بعد التنقل 
ومت�س���كه بعرف���ه القبل���ي حتى بع���د خروجه 

م���ن قريت���ه، والفتيت و�س���ياعها رغم مالحب 
احل���ب الع���ذري ال اأن الكت���اب ا�س���ار اإ�س���ارة 
وا�س���حة رمبا غري خمفية لق�س���ية الو�س���ول 
لل�سلطة والعالم وال�س���هرة باتت من ن�سيب 
الأن���ذال وقليل���ي ال�س���رف وبائعي ال�س���مري 
ولعقي الأحذي���ة واملذلني واملهانني والذويل 
والأتب���اع، هك���ذا كان���ت ا�س���ارة الرمل���ي يف 
فتيت���ه مبنظوري اخلا����س، كما ذكرت �س���لفًا 

ذئبة حم�س���ن كانت راف���دًا عاطفي���ًا من احلب 
واجلمال بطريقة حديثة يف ال�س���رد وجمالية 
لغت���ه ال�س���عرية كان���ت وا�س���حة عل���ى خالف 

�سابقاتها من الروايات الأخرى. 
العراقي���ة  للرواي���ة  ادبي���ًا  في�س���ًا  الرمل���ي 
والعربي���ة وطم���وح للعاملي���ة خا�س���ة بعدم���ا 
ترجم���ت اعماله لعّدة لغ���ات اوربية واهتمام 
اجلامع���ات ب���ه وا�س���بح قبل���ة النق���اد الغرب 
والع���رب، حّتى ل اك���ون مبالغًا حم�س���ن اأحد 
جم���ددي الن����س ال�س���ردي العراق���ي احلديث 
حيث حازت رواياته على الكثري من اجلوائز 
العاملي���ة، نالت رواية الفتي���ت املبعرث، جائزة 
 2002 �س���نة  للرواي���ة  الأمريكي���ة  اركن�س���ا  
وترجمت للعاملية، من �ست لغات كالربتغالية 
والمريكية والأ�س���بانية..الخ، ونالت �س���هرة 
اوربي���ة وا�س���عة واآخ���ر جوائزه ه���ي جائزة 
زاي���د للرواية ذئبة احل���ب والكت���ب، علمًا اأن 
اعمال الكاتب ال�س���ادرة بالعربية هي من دار 

املدى. 
الف قبلة على جبينك ال�سرقاطي الأ�سمر

...............................
هام�س اعاله

)1( يف العربي���ة تعن���ي ن�س���بح بحم���د ال���رب 
ون�سكره

معتقله مـــن  رســـــام  نــوئــيــل  أوراق 

هلوليا )1(
بين التنقل 
في طياة 
الرواة 
العراقيين 
المحّدثين
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ــــــــدارات ــــن اص م

   حسن عبدالحميد

ال���روؤى  م�س���ارات  تعمي���ق  م���ن  لأب���د  كان    
وتر�سيف �سبل الفح�س الالحق يف ممكنات 
جرد و تبني م�سك اأدوات التّق�سي عن طبيعة 
النه���ج ال�س���ردي ال���ذي اإنته���ل من���ه )طاه���ر 
عل���وان(- بجميع اأوج���ه  وخوا�س متعدّدات 
مواهبة يف ميادين الكتابة والتاأليف ولوازم 
الفن���ون  حماف���ل  يف  املتخ�س����س  البح���ث 
ال�سمعب�سرّية )ال�س���ينما(- عرب كيفيات خلق 
يف  ال�ساخ�س���ة  التتابعّي���ة  عوامل���ه  مثاب���ات 
متون مرتهنات روايته )الكائن الإفرا�س���ي( 
ال�س���ادرة بطبعتها الثانية ه���ذا العام عن)دار 
ن�س���ر”بروداد”يف بروك�س���ل/ بلجيكا(، قبل 
مه���ام اخلو�س يف دقائق مقرباته وتفوي�س 
م�س���الك التفكري بال�س���ورة اأو الإ�سارة، كذلك 
احل���دث اأو املوقف م���ن حيث ربط ُم�س���بّباته 
التوافدّية ومن يداين كل ذلك وعيًا وجت�سيدًا 
اإبداعّيًا منف�ساًل و خاّلقًا، مبا يتجاوز الكثري 
من ال�سائد الراهن يف عامل ال�سرد ومتوالياته 
التحديثّي���ة، ومّدخرات ما حتفل وتف�س���ي به 
ذائق���ة ه���ذا الكات���ب والباحث  اجلم���ايّل عرب 
تفاني���ه وداأب تّدفق���ه �س���وب ج���ذب امل�س���اعر 
العميق���ة، ويف تثم���ني حواف���ز وعوامل �س���ّد 
الإنتب���اه م���ن خ���الل فر����س هيمن���ة ال�س���حر 
الأثريّي اخلا�س الذي تتمتع به لغة ال�س���ينما 
وجاذبية فعلها احليوّي والنف�س���ي يف اإ�سباع 
رغب���ات القارئ اأو املُ�س���اهد، وم���ن ثم دواعي 
اإ�سناد دوافعه بهذا التخاطر الذهني والن�سق 
م���ن  الكث���ري  دم���ج  جمري���ات  م���ع  التفاعل���ي 
الأحداث و متظهرات الظروف التي اإقتن�سها 
بعني طائ���ر ُمدّرٍب، ما ي���كاد اأن يحّط  بخيالء  
ثب���ات جراأة حتى يحّل���ق- ثانيًة- بيقظة حذٍر 
متم���اٍه نح���و �س���موات اأق�س���ى واأف���اق اأبعد، 
�س���عت كله���ا لأن ت�س���توعب وت�س���تعد وثوب���ًا 
يف ر�س���د واأر�س���فة ما تناثر وت�سظى من تلك 
املحن���ة الكونّية الت���ي حّلت ب���الءًا اأبدّيًا على 
راأ����س تلك الب���الد، وهي تتماثل عل���ى هيئات 
و�س���ور و م�س���اهد من )األبوم( مدينة تداخل 
فيها التاأريخ �س���حيقًا �ساربًا يف العمق ُموثقًا 
ب�س���رائح من ِقطع اأ�س���رطة على ماكنة عر�س 
)ال�س���اليدات( تت���واىل عليه���ا لقط���ات لعهود 
غابرة تبداأ منذ اأيام تن�س���يب الكهنة يف بابل 
القدمي���ة وجمريات �س���يد الأ�س���ود وال�س���بي 
البابلي ونبوخذ ن�س���ر على عر�س���ه، و�سوًل 
اإىل لقط���ة حتم���ل الرق���م)20( حت���وي �س���كاًل 
يرم���ز للنهري���ن العظيمني، ثم ن���زوًل نحو ما 
تفّرد به احلا�س���ر من بلوى �ُسخٍط ومنا�سيب 
تده���وٍر ودرِك اإنحط���اٍط حمل���ي وجمتمع���ي، 
تتاب���ع  وم�س���مع  م���راأى  عل���ى  يت���واىل  ورد 
اأممي، ملجم���ل ما جرى وه���و يتنامى حُمّنطًا  
وحمت�س���دًا به���ذا الكم واجلحيم  من ال�س���ور 
حتى اآخر �سل�س���لة م���ن اللقطات التي اأجنزها 
)حامت �سليم( على �س���طح  �سا�سة العر�س يف 
جهاز)املفي���ول( الذي مل يب���ق له غريه بعد اأن 
اأ�س���حى ل يعلم عن الآخرين �سيئًا، وماذا حل 
بهم، حتى ظل هذا اجلهاز ال�س���ارد ال�س���ّوري 
مبثابة ال�ساهد الوحيد على كل ما حدث، وما 
تغرّي من اأمناط و�سلوكيات النا�س وتطلعات 
الب�س���ر يف ف���رات متقطع���ة ومتوا�س���لة يف 
ذات ذلك الن�سق املروّي واملُ�سّور الذي �سعت 
اإلي���ه وبرعت يف اأر�س���فته الرواية، على طول 

وعر�س اإمتداداتها و اأفاقها التفاعلّية. 

    تبل���غ قيم���ة الأث���ر التقّن���ي والإبداع���ي يف 
ه���ذه الرواي���ة اأثر �س���مو تّوحده���ا و حر�س 
تفّوق  اإقتحامها اجلوهري ملا جرى ت�س���ميته 
ب)تيار الوعي( متمثاًل-على �سبيل التو�سيل 
والتاأ�سيل- برواية )عولي�س( عرب مناورات 
اإ�ست�سراف ع�س���ارة  ترحيل روح الأ�سطورة 
و تع�سيقها بروادف يوميّات و�سجل مروّيات 
ثناي���ا  �س���خو�س خمتزل���ة مت غر����س  ل�س���رّي 
الركي���ز عليه���ا م���ع و�س���ع الظ���روف مبثابة 
خلفيات)back ground( مكمّلة لعنا�سر 
وخوا�س  التذكري بها و باإنبثاق ح�سارات و 
اإندرا����س اأخرى، على الرغم م���ن كون  رواية 
)جيم�س جوي�س( كانت قد تناولت خط �س���ري 
)ليوبول���د بل���وم( داخل مدين���ة( دبلن )خالل 
يوم ع���ادي واح���د من اأي���ام الع���ام/1904 و 
ال���ذي ميّثل تاأريخ اللقاء الأول بني )جوي�س( 
وم���ا بني )نورا بارن���اكل( � زوجته فيما بعد �، 
فيم���ا كائن )طاهر علوان( الإفرا�س���ي  كانت 
قد ت�س���ّمكت تنه�س مبكمالت جاء يخت�سرها 
العن���وان وف���ق مع���ادلت م���ا خط���ّط ور�س���م 
الكات���ب- الباحث من م�س���ارات لذل���ك الكائن 
خط���وط   اأت�س���حت  �س���تى  بهم���وم  املحك���وم 
�س���ريته منذ حلظات و�س���وحه كائن���ًا معلومًا 
لأنا����س  اأجنزه���ا  الت���ي  اللقط���ات  تل���ك  يف 
كان���وا هنا،)مقيم���ون حت���ت حدي���د املفيول، 
ب���ني ترو�س���ها وعجالتها، ينب�س���ون باحلياة 
الهزلّي���ة، كان���ت  ويندجم���ون بال�سخ�س���يات 
املفيول اإمت���دادًا للمتحف العتي���ق( الرواية/

����س7، وكذل���ك يف تل���ك الليل���ة التي �س���هدت  
زفاف���ه عل���ى )ليلى(-احلبيب���ة والزوجة فيما 
بع���د-، والت���ي يّدع���ي ال�س���ارد املُ�س���مر الذي 
اأخفى هويته وطبيعة دوره، )اأن الق�سة كانت 
اإفرا�س���ًا منه(، بل وحتى م�س���الك حتديدات 
�سخ�سيته الراهنة وم�ساعي تغيبه بهذا القدر 
الع���ايل من و�س���وح مالم���ح و�س���رية)حامت( 
و بع����س م���الح م���ن حي���اة املدينة )بغ���داد(-

حتديدًا- وال�سارع الذي يجمع مبنى املتحف 
العراقي وت�س���اكن مرياثه مع مبنى ال�س���ينما 
و ال�س���ينما من حيث هي  ف���ن هواية وغواية 
اإح���راٍف ملك لب وعقل و�س���مري ه���ذا البطل 
املقهور-عن���وًة-، وم���ن ث���م �س���كن وعي����س و 
اإمتالك عقاري و روحي-معا-، كما هو ب�ستان 
الدروي�س الذي توارثه من اأ�سالفه كبقايا من 
نثار ما تركه لهم )قانون ال�س���الح الزراعي( 
وم�س���ارباته بع���د ثورة ع���ام/1958 وما تال 
ذل���ك التاأريخ من تداخل وخمارج جمهورّيات 
اإ�سهمت يف تفتيت ذلك املجتمع وهتك ن�سيجه 
ُكل على مرامي وغايات من توىل وَحكم و فق 
تطلعاته )الرباغماتّية( اأ�سحت مهلهلة ُمنتجة 
جلملة من تفكيكات جمتمعّية و اإ�س���تحداثات 
قمعي���ة وم�س���ّوغات متثيلّي���ة لت�س���ل كله���ا- 
بالت���ايل- اإىل تاأكيد قناع���ة اأبو البطل)حامت( 
ال���ذي طاله ظل���م ه���ذه الأنظمة فوجد نف�س���ه 
خ���ارج تغطي���ة كل الأح���زاب التي ح���اول اأن 
يتّدثر بدثاراتها �س���عيًا لالإم�س���اك ببع�س مما 
�س���اع من اإمالكه وعائلته بثبات يقينه املعلن 

من اأن )ال�سيا�سة هي فن  الكذب(. 
ق���وام حتدي���د  فع���ل  ال�سخ�س���يات  لع���ل      
الرئي�س���ّية ف�س���اًل عن )ح���امت و ليلى( كونهما 
املح���ور واُل����س الأوقع يف ه���ذا العمل حيث 
متتد لت�س���مل  ل�س���ق �س���ورة �س���ديق البطل 
ال�سيا�س���ي )�س���عيد( وم���ا تكّون وتّر�س���ح من 
�سخ�س���يات   ت���وايل  ث���م  )�س���عاد(  �سخ�س���ية 
من���ال / جنم���ان / جنيب وهيث���م كذلك رمية 
واأمه���ا واجل���دة، يق���وم عل���ى اأ�س���ا�س متهيد 

وتر�س���يخها  الأح���داث  اأر�س���ية 
بحا�س���ل اأث���ر ذلك الوج���ود احل���ّي يف باطن 
تل���ك الل���وازم الإفرا�س���ّية الت���ي نح���ّت منها 
الروائي  عوامله و اإختزالته املُحكمة بن�س���ج 
ح���وارات عميقة، مقت�س���بة ودالة يف �س���ياق 
منهجّيات لغة ال�سينما وخوا�سها التعبريّية، 
وتلك ميزة كبرية يف ك�س���ف كوامن و دواخل 
تلك ال�سخ�س���ّيات دون اأدنى �س���رح اأو و�س���ع 
)تايتل( يلقي بظالل���ه على تباطئ مفعول اأثر 
الفعل و دقة احلركة ور�س���اقة ال�سوء و�سوًل 
ملالم�سة متعة مت�سعات غر�سية التاأويل وفهم 
خوا�س الأمكنة بفيو�سات عبقرّية تلك اللغة 
البارعة واملحت�س���دة التي ت���دّرع بها الروائي  
م���ن حيث هي و�س���يلة �س���ورّية  را�س���خة يف 
معم���ار خطابها النوع���ي وحممّي���ات كثافتها 
م���ن الزوائ���د و الت�س���ليالت اللفظية عرب بث 
وحتفي���ز حيوّية نب�س���ها  من خ���الل ما حتمل 
م���ن وف���رة معنى وق���وة �س���ّد مبل���كات تركيز 
اأمث���ل واأمت كم���ا تفعيل مهارات كتابة الق�س���ة 
الق�س���رية لُكّتاب مّوقرين وكب���ار يف التمهيد 

لأفكارهم و حتم�ساتهم الكونّية.
  فثمة تدفق �س���عور حميم���ي وتفاعلي  يجمع 
مراآي���ا  تقاب���الت  يف  الرواي���ة  �سخ�س���يات 
ال���راوي امل�س���مر-كما اأ�س���رنا- ليك�س���ف عن 
مه���ارة حرفة واأمنيات ذكاء ق���ادر على مترير 
م�س���ارات الأح���داث وتنا�س���ل املعلوم���ات من 
نواج���ز الظروف الإ�س���تثنائّية و العامة التي 
تبّنت الرواية عر�س���ها اأو التذكري بها، والتي 
تبل���غ ذروتها - م���ن وجه نظ���ر الروائي- يف 
الع���ام/ 1996م���ن تاأري���خ العراق املت�س���ظي 
على اأق�ساه بفوائ�س عقوبات دولّية ونواجت 
قرارات اأممية متّرت يف ق�سية )النفط مقابل 
الغذاء( وخال�س���ات ما يتعّلق بالفقرة 22من 
تفاع���الت  م���ع فر����س  الق���رار المم���ي687، 
لظ���روف واأح���داث خارجّية واأخب���ار متثلت 
ومتاه���ت -مث���اًل- بتمري���ر اأث���ر ال�س���راعات 

احلا�سلة ما بني )البو�سنة( 
و)الهر�س���ك( وم���ا خ����سّ ح�س���ار عا�س���متهم 
)�س���راييفو(، وهذا ما اأعطى للزخ ال�س���ردي-

اأن �س���ح التعبري- ُبعدًا ترادفّيًا فيما يتنا�سق 
واجلو العاملي امل�سحون باخلوف والتّوج�س 
وم�س���اعر الغمو�س واإكتظاظاتها على النحو 
احلا�س���ل يف بنّية التقانة احلا�سرة يف اأتون 
و�س���طور هذه الرواية التي �سيكون اأي ملمح 
ل�س���رح تبادلته���ا الفكرّي���ة وال�س���ردّية خل���اًل  
�س���يعيق  - حتم���ًا- م���ن اأثر و�س���رارة  القدرة 
الهائل���ة على توري���د حركة كل ه���ذه الرواح 
الناب�س���ة واملتحرك���ة املراك�س���ة و الهائم���ة 
وف���ق مقدرات وع���ي تتابعي ي�س���يف للحدث 
متان���ة و�س���وٍح وترتي���ب للتواري���خ معين���ة 

وحمدّدة 
  ت�س���ارعت  تنم���و على من���وال  ر�س���د  ُمتقن 
واكتن���از عميق؛)تعّرت الفتاة يف املغط�س... 
وتاأك���دت �س���عدّية من اأن لرميه ع�س���رة اأعوام 
���رب من���زل ليل���ى العطار(الرواي���ة/ ي���وم �سُ

����س19 اأو )ليلى التي تقيم فردو�س���ًا ار�س���يًا 
اأرام���ل  لالأرام���ل،  حمف���اًل  خائف���ات،  لن�س���اء 
احلروب و�س���ائر اأ�س���اليب قن�س الأزواج يف 
م���وؤازرة تل���ك احلمل���ة التي خّرب���ت العائالت 
وقن�س���ت ال�س���باب(الرواية/ ����س9، يف ب���ث 
م�سهد �س���امتة، لكنها مدّوية و را�سدة بدهاء 
لفكرة م���رور الزمن- مثاًل- على بائع الفواكه 
الذابل���ة، الذي ملحن���اه ميرق من بني ح�س���ود 
مواقف  حا�س���مة و�س���عبة لي�س���يف مبروره 
املتك���رر هذا ُبع���دًا ترميزيًا فاع���اًل يف تعميق 
تلك املجريات، وقبلها ذكر مفارقات)تراجيديا 
الق�س���يد الرببري(والدع���وة ال�س���اخرة م���ن  
تاأ�سي�س �سركة لل�سعراء، وتوارد اأ�سماء)علي 
و)مع���روف  الع���زاوي(  الوردي(و)عبا����س 
الر�س���ايف( وحيثيات عمليات اإكتمال ن�س���ب 
التمثال العمالق املحمول بطائرة من ايطاليا 

ع���رب جمع قطعه  ليزرع قرب خا�س���رة حديقة 
الزوراء كاأكرب متثال يف العراق.

   وكيف �سن�ساهد مرارة ما �سيحدثُه الإنقالب 
الذي حدث ل)ليلى( وهي تتخلى-اإ�سطرارًا- 
كائ���ن  اإىل  لتتح���ول  و�س���كلها  هويته���ا  ع���ن 
اإفرا�س���ي اآخر بفر����س حتوي���رات اإجرائية 
ملزم���ة م���ن قبل �س���قيقيها )جنم���ان وجنيب( 
و ج���دل املطالبة بنف�س���الها عن )حامت( املثقل 
بجمل���ة ُته���م و و�س���ايات بع���د اأن اأقام���ت ذلك 
الفردو����س الأر�س���ي متمثاًل ب)دار الن�س���اء( 
كما ورد يف ال�س���فحة/9  و�س���دمة ال�س���حو 
املف���زع جراء وخامة كابو����س جاحد على اأثر 
م�س���اهدتها حلامت )مدم���ى الوجه وال�س���ياط 
قد تركت اآثارها على �س���دره ومل ت�س���مع غري 
�س���رخة اجلندي)خائن( الرواية/�س 79،اأو 
مرارة التفريق ما بني احلرب وما بني مق�سلة 
)حمكم���ة الث���ورة( اأو اأ�س���داء الزل���زال الذي 
اأودى م���ن جمل���ة م���ا اأودى بالب���الد منها دار 
الن�ساء؛)بعد دخول  ن�ساء مع�سوبات العيون  
مكبالت ب�سال�سل  و ادخلن تباعًا حتت حرا�سة 
م�سددة رجال غالظ كانت.... ومنذ تلك الليلة 
جل�س���ن ن�س���اء خارجات عن القانون  ون�س���اء 
م�س���ابات بعل���ل نف�س���ية وجمنون���ات يف دار 
الن�س���اء وان�س���خلت الدار من حال على حال(

الرواية/ �س172  وتلك )رميه ال�س���اهد على 
ه���ذا  النقالب  يف النا����س واملكان( الرواية/ 
�س174، واإلتزام اإمتام امل�س���هد هكذا كما يرد 
يف ال�س���فحة/173 من الرواية؛)كان امل�سهد 
ق���د اأكتمل حل���امت... اأغل���ق جنم املل���ف الذي 
اأمامه و تاأكد اأن كائنًا اإفرا�س���يًا معزوًل كهذا 
مل يعد لوجوده معنًى ول قيمة، كانت اأوراقه 
بال �س���ند قانوين و اإدعاءات ل ي�س���معها اأحد، 
ومواهبه ل ت�سرى، واأ�سرته غي قائمة، ومل 
يبق غري ليلى التي ت�سدق بوجود ذلك الكائن 

الذي ُعزل(.
  فيما كنا ن�س���مع ليلى تقول يف منت �س���طرها 
ال�س���ريرّين  �س���قيقيها  اإحل���اح  بع���د  الوحي���د 
اأن  تريدونن���ي  كنت���م  81؛)اإن  الرواية/����س 
اأخرج... فاإىل اأين( ثم تُتحادث نف�س���ها بوجع 
جم���زي ملتان���ة حبه���ا حل���امت قب���ل اأن يجرى 
اإ�ستن�س���اخه و�س���حن املفي���ول واحلقيب���ة مع 
الفج���ر ونقله���ا عل���ى عرب���ة املوت���ى ليكتم���ل 
امل�س���هد بخزن الأ�س���ياء يف قبو بيت �س���ديقه 
)�س���عيد(، كنا قد �س���معناها تقول اي�س���ا على 
�س/82؛)اأخ���رج من حيات���ي../ اآيها الكائن 
املراع����س الكام���ن يف الذاك���رة/ اأخ���رج من 
قلق���ي../ وع���د اإىل عذاباتي../ه���ل حت�س���ي 
عدد الكلمات التي قلناها وعلقناها على نافذة 
الم���ل..؟/ هل تعل���م عدد الدقائ���ق التي مرت 
ونح���ن ننتظر..؟/ ه���ل تعلم كم خريف���ًا مّر و 
اأن���ا اأرن���و لنافذة ب���اردة..؟/ هل تعلم �س���رية 
الأمهات: ينتظرن اأولده���ن..؟ اإنتظرتك اأّمًا، 
و رافقت���ك اأماًل/ كنت وط���ن العمر،/ وحلظة 
التئام الأمل،/ وكنت رجع �س���دى الأحزان،/ 
اأي���ة اأنث���ى اأن���ا.. لي�س غ���ري كلمة عل���ى جدار 
الذاك���رة.../ اأخرج من حيات���ي.../ وعد اإىل 

حمراب روحي(.
اأتران���ا قمن���ا مبالمح �س���رح اأو و�س���ع بع�س 
)تاتي���ل( له���ذا الفيل���م امل���روّي برباع���ة لغ���ة 
���فر �س���ياقات دفّاقة، اأم قمنا مبجرد  عالية و�سِ
تفادي���ًا  ب�س���يط،  اأويل-  عملية)مونت���اج( 
ملح���اولت غل���ق اأي���ة فتح���ة لباب ق���د تعاك�س  
امل�س���اركة  التاأوي���ل ومقا�س���د  ري���ح  جم���رى 
الق�س���وى الت���ي و�س���عنا بها)طاه���ر علوان( 

بعمله امللحمي الكبري هذا.ّ؟!

كائن )طاهر علوان( االفتراضي

تراجيديا المحنة... كوابح األمل
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

مقداد مسعود..
.توقف���ت ُ عند ال�س���ذرات الت���ي يتحدث فيها ع���ن بافيزي، 
توقف���ُت عميقًا.. بل غ�س���ُت فيها... بعد �س���نوات �س���اأد�ّس 
كت���اب دوبري���ة يف ظ���رف خاك���ي كب���ري، يحت���وي كل م���ا 
ا�س���تطعُت جمعه عن بافيزي: ق�سا�سات جرائد، �سفحات 
جمالت منتزعة، ت�ساوير، �سفحات من �سحف عربية..و 
معه���ا كنت ُ ق���د حفظت ُ ذلك الكتاب ال�س���غري ع���ن بافيزة، 
ال�س���ادر �س���من )�سل�س���لة اأعالم الفك���ر العاملي املعا�س���ر/ 
املوؤ�س�س���ة العربي���ة للدرا�س���ات والن�س���ر / ب���ريوت( ه���ذا 
الكت���اب ال�س���غري، و�س���ذرات دوبري���ة ع���ن بافي���زة، كنت ُ 
اأخرجهم���ا ب���ني احلني والآخ���ر، كلما اأ�س���تقُت للحديث مع 
ت�س���يزاري بافيزة. الآن واأنا احت�س���ن كتابني من موؤلفات 
بافيزي اأ�س���األني: هل ي�س���تحق املوت كل هذا الت�س���رع من 
رج���ل حيوي مثل بافيزة..؟! واأّي ق�س���وة يف تلك احلبيبة 
الت���ي اأرتب���ط بها والتي مكث���ت تنب�س فيه رغ���م خمالبها، 
فقد ع���رثوا عل���ى مكتبه بع���د انتح���اره جمموعة �س���عرية 
)�س���ياأتي املوت و�س���يكون له عيناك( كاأن���ه للتو انتهى من 
كتابتها تدور حول حبيبته املمثلة الأمريكية كونت�س���ان�س 
داولين���غ،.... اأتام���ل جملت���ه التالية يف )مهن���ة العي�س(.. 
وت�س���ّنف جملته �س���رديًا باملنولوغ..)اإفهم بو�سوح، مرة 
واىل الأبد، اأنك َ اإن وقعت يف الغرام فهذه م�ساألة �سخ�سية، 
مايعني اإنها لتخ�س املحبوب، حتى لوكان يبادلك احلب. 
109( اأتاأم���ل نق���اط ه���ذه الكلمات.. اأراها تتح���ول حبوبًا 
تتهاط���ل يف راحة كف���ه، �س���يقو�س الكف ويرفعها �س���وب 
فمه.. ثم ت�سحبه تلك النقاط ال�سود / البي�س..اإىل برودة 
ذل���ك البيا�س ال�س���لد كالرخام، هل جن���د يف الكالم التايل 
مفتاحًا ملحنة بافيزة، فهو يقد�س احلب من خالل ت�سنيفه 
/ ت�سبهه بالكر�ستال..لكن يرى الكر�ستال كرة لأهواء فيها 
فيبذل جهدًا لتمرير الهواء، وهنا مع�س���لة بافيزة : مترير 
الهواء يف كرة الكري�س���تال.. األ يوؤدي اإىل ته�سيمها..؟!..
والكرة الكري�س���تالية هي ف�س���اء فن احلب.. نعم بافيزة..

)يخلق عاملًا من كري�س���تال ي�ستمتع فيه مبحبوته. لكنه لن 
ين�سى اأبدًا اأن كرة الكري�ستال هذه هي خوائية و�سيحر�س 
على عدم ك�س���رها يف حماولة حمقاء لإدخال الهواء اليها: 
تنازل، ن�سوة، اأطفال، تكري�س، اخال�س.يف النهاية: هذه 
رموز فردية لتدع الهواء – الإخراق ال�سويف لالآخر - : 

يدخل 109(..
*******

التقط���ت ُ ه���ذه الوح���دة ال�س���ردية م���ن روايت���ه )القم���ر 
والن���ريان(.. )اأدركت ُ على التو معنى األ يولد الإن�س���ان 
يف مكان واأل ي�س���ري هذا املكان يف دمه ومعنى األ يبقى 
يف هذا املكان �س���به ميت مع كبار ال�س���ن...(..اأتاأمل هذه 
ال�س���حنة ال�س���ردية امل���الأى بق���وة موؤثرية املكان ح�س���ب 
منظ���ور ال�س���ارد الذي يتقم�س���ه عمالق اأيطالي���ا الأعظم 
بافيزي اأو بافيزة ح�س���ب الرجمة اللبنانية.. واأت�ساءل 
اأين كان غا�س���تون با�سالر وهو ينحت كتابه الأ�سطوري 
– عن ه���ذا الكالم.؟! وملاذا اقت�س���ر  – �س���عرية امل���كان 
با�س���الر على مرجعيات فرن�س���ية يف ال�س���ورة والإطار 
لكتاب���ه ذلك؟!..واأين كان ال�س���لوبيون الرو�س عن قوله 
)الأ�سلوب هو الذي يعرّب لكنه ليف�ّسر/ 196(..)اأ�سلوب 
القرن الع�س���رين زاد النف�س���ال عن �س���تنادال الذي كان 
ب���داأ يف زمن اأق���دم مع انطباعي���ة الواقعيني. وحدث ذلك 
بالرتداد اىل مفهوم ال�س���لوب الذي يرى به خالقوه يف 
ليو باردي – �س���تنادال، اآخر اأبطال البناء املدبج ح�سب 
ال�س���لوب ال�س���ائع..( ويف كتاب���ه )مذك���رات برجوازي 
�س���غري..( ريجي����س دوبري���ه ي�س���اركه الأفتت���ان ذاته..
)مايجع���ل م���ن �س���تاندال الكات���ب ال�سيا�س���ي املمتاز هو 
ان جمي���ع اآثاره تدور حول عالق���ة : التمثيل والكينونة 
والرياء والطبعية وامل�سطنع وال�سادق..حلظة ال�سعادة 
الت���ي ينبغ���ي التقاطه���ا يف اللحظة والتعب���ري عنها على 
الفور 32- دوبريه( يف جملد يتجاوز الأربعمئة �سفحة 
م���ن احلجم الكب���ري )مابعد الروؤية املاأ�س���اوية(..يخربنا 
املوؤل���ف موري����س بي���كام عن ذلك ال�س���غف ال�س���ردي بني 
�ستاندال وال�ساعر بايرون..)بايرون بالن�سبة ل�ستاندال 
بركان���ا.. وتاأثر كثريًا بالرجل النكليزي العظيم/ 111( 
وقد تاأثر �ستندال كثريًا بكتاب بايرون باأجزائه الثالثة. 
)ت�س���ايلد هارولد(.. ويعرف �س���تنادال اأن كان جمنونًا 
الرواي���ة  تل���ك  ان  يعن���ي  وه���ذا  )لرا(..  �سخ�س���ية  يف 
العظيم���ة الت���ي كتبه���ا �س���تندال ومات���زال تطب���ع، اأعني 

)الأحمر والأ�سود(.. لتخلو من نكهة كتابات بايرون..
*******

..بافيزي يرى اأن همنغواي هو �ستندال القرن الع�سرين 
وال���ذي يعجبه يف عظم���ة رواية موبي دي���ك هو الإيقاع 
وي�ستمر اإن�سغال بافيزي يف )مهنة العي�س( وهو يناجي 
نف�سه )فكرتك عن الأ�سلوب بو�سفه حياة ان�سان روحية 
قيد البناء 261(.. وي�س���تمر بافيزي يبحث عن ب�س���مته 
الأ�س���لوبية، ويثّبته���ا نقطة يف )مهن���ة العي�س( ويطوف 
حول النقطة ثم يخرقها ب�س���مت ومتهل هام�سًا لنف�سه، 

طاحم���ًا لكينون���ة اأ�س���لبة خا�س���ه وحميم���ة ب���ه وحده..

)اأنت تهدف اإىل اأ�س���لوب من،، كينونة،، 527(..يا الله..
اأي هو����س واأّي اأرق ي�س���كن هذا الروائي املنت�س���ر على 
نف�س���ه..)مايهم اأي فنان لي�س ه���ي التجربة، بل التجربة 
الداخلية 173(....ت�س���توقفه جوهرة غو�ستاف فلوبري 
العظيم���ة، اأعن���ي تلك الرواية ال�س���امدة بوج���ه موؤثرية 
الزمن )م���دام بوفاري(.. �سخ�س���يًا قراأتها يف 1974 ثم 
يف 1983 برجم���ة الناقد حممد من���دور، وكذلك قراأتها 
يف 1999..ومل يتوقف اإن�س���دادي للتقنية اأو ل�سخ�س���ية 
اإمي���ا بوف���اري، ي�س���توقفني ه���ذا التداخ���ل ب���ني كلم���ة 
اخلطي���ب يف الأحتف���ال وب���ني مايج���ري من ح���وار بني 
اإميا بوفاري وع�س���يقها وهما ي�س���تمعان لكلمة اخلطيب 
يف الحتفال نف�سه.. ت�س���توقفني هذه احلرفية اخلارقة 
ل���دى بافيزة..)كن ح���ذرًا من اأن تاأخذ عل���ى حممل اجلد 
نق���د فلوب���ري للواقع.اإنه مبني على ه���ذا املبداأ لغري: كل 
�س���يء هو و�س���اخة، عدا الفنان حّي ال�سمري144(..لكن 
بافي���زي لي�س م���ن املنغلقني على اجل���واين الغاط�س يف 
بئ���ر النف����س، فهو يرى الآخري���ن ويفكرهم اأي�س���ًا..)كل 
النا����س يحمل���ون يف داخلهم �س���رطانًا ينخرهم، اإنحالًل 
يوميًا: نقطة ال�س���راع بني كينونته���م احلقيقية الهيكلية 
والتعقيد الالمتناهي للحياة 103(.. التقط ُ هذا احلجر 
الك���رمي واأتاأمل���ه، ث���م اأحّركه م�س���كاًل.. ف���اأرى وجوهها 
ب�س���رية نكون مرغمني على التعاي�س معها يف �سنك هذه 
التي ت�س���مى حي���اة عراقية!! وه���ذه الطيب���ة التي كانت 
اأ�س���مها الب�س���رة!!..)احلما�س املحرف هو اأكرث اأنواع 
النِفاق قرفًا 253(..وتبقى الكتابة هي مع�س���وقة بافيزة 
ي�سعى بكل مالديه من توق للتماهي فيها بحلول �سويف 
مطلق..)عند ال�س���روع بعمل فني. ل�سيء جوهري اأكرث 
من اأن ي�سمن املرء لنف�سه،، غنى وجهة النظر،، الطريقة 
الأكرث مبا�س���رة ً، الأب�س���ط للقيام بذلك هو ال�س���تقاء من 
جترب���ة بعي���دة وغ���ري ماألوف���ة ومقبول���ة 316(.. ورغم 
النهاي���ة املاأ�س���اوية الت���ي اأنهى بافي���زة حيات���ه فهو كان 
يق���در احلياة تقدي���رًا جماليًا عظيمًا..)كل ت���رف لبد اأن 
ُيدفع ثمنه، وكل �سيء، هو ترف، واأول الرف هو كونك 
يف الع���امل 181(..هل ثم���ة كالم بعد هذا الكالم احليوي 
الب���اذخ؟! وح���ني كتب���ه بافيزة من املوؤكد �َس���َعَره اأي�س���ًا، 
واأنغمر �سعوريًا بفيو�سات اللحظة وكاأنه اأخرقها وهو 
عل���ى قمتها واأب�س���ر الثمن امل�س���فوك من ترفه���ه هو ولو 
بع���د حني.. واإل ّ كيف نف�س���ر انتحاره بع���د فوز بجائزة 
)�س���ريغا( وه���ي اأرق���ى الت�س���ريفات الأدبي���ة الأيطالية 

عل���ى روايته )ال�س���يف اجلميل(..األي�س ه���و الذي يعدد 
اأنواع الفن���ون ويختمها كاتبًا )فن ال�س���تغناء عن الفن. 
ف���ن اأن تك���ون وحي���دًا / 180(..اإذن هن���ا يكم���ن مثنوي 
بافيزة ح�س���ريا ً..)ق�س�س���ي تدور دائمًا حول احلب اأو 
الوح���دة 173( وبتوقي���ت ه���ذا امل���زاج املثنوي انت�س���ر 
روائيًا وف�س���ل عاطفيًا مع املمثلة المريكية كون�ستان�س 
اجلنائ���ي:  النف����س  عل���م  �س���من  وال�س���وؤال  داولين���غ.. 
م���ن قات���ل بافي���زة بال�س���تعارة؟! األي�س حبيبت���ه املمثلة 
الأمريكية..الت���ي رمب���ا اأ�س���تفزها تف���وق عبقريت���ه على 
اإمكانيتها الفنية؟ فاأ�ستغلت رهف م�ساعره وعزفت عليها 
لت�س���لبه لي�س فقط لذة الفوز باجلائزة، بل ن�سوة احلياة 
التي كان يقد�س���ها ويغمرها بحيويت���ه املعرفية كلها..؟! 
رمبا هي عرفت من خالل عالقتها معه، �س���عفه النا�س���ع 
اجلمي���ل وب�س���هادة بافيزي نف�س���ه )ه���ل كن���ت َ غري ذلك 
الطف���ل الذي كنت���ه يومًا؟129(..وهو ال�س���اعر والناقد، 
والروائ���ي هو واملرج���م الكبري..اأطروحت���ه اجلامعية 
يف 1930عن ال�س���اعر المريكي العظيم والت وايتمان، 
يف حق���ل الرجم���ة، ترج���م لعمالق���ة الأدب النكلي���زي 
والمريك���ي: ديف���و، ديكن���ز، جوي����س، ملفيل، �س���تاين، 
فوكرن..خالل اأربع �س���نوات ن�س���ر َ �س���تة كتب: روايات، 
ق�س����س ق�سرية، �س���عر، مقالت نقدية، ُنقلت اأعماله اإىل 
ال�س���ينما وامل�س���رح، واأ�س���بحت روايات���ه مق���روءة يف 
لغات كثرية: ال�س���يف اجلميل، القمر والنريان، الرفيق، 
ال�س���يطان فوق التالل.. وبافيزة من املثقفني الع�سويني 
الي�س���اريني، ت�س���دى لفا�سية مو�س���وليني وحكمت عليه 
املحكمة يف 1935 بالأقامة اجلربية.. �سخ�سيًا بالن�سبة 
واحلرائ���ق(..  )القم���ر  بق���راءة  اأ�س���تمتعت  كق���ارئ  يل 
ي�س���توقفني هذا الإ�س���رار املحتدم، هذه الطلقة الكامتة 
املدوية التي يوجهها بافيزة حلياته اخل�سبة: )لن اأكتب 
بعد الآن(.. وبعد ت�سعة اأيام اأنتحر بجرعة م�ساعفة من 
حبوب منّومة يف غرفة فندق.. وال�سوؤال الهم ماذا كان 
يفع���ل بافيزة: يف هذه اليام الت�س���عة؟ ه���ل كان يتزاور 
مع ا�س���دقاء ل���ه؟ كان يّرت���ب بع�س اأوراق���ه وهو يحرق 
خمطوطات اأخرى..هل اأ�س���روح الآخرون فيه : قراره 
الأخري؟! هل هناك َمن ت�سدى ل�سرا�سة القرار ال�سامت؟ 
اأمل يعك�س هذا الق���رار عتمته يف عيني بافيزة؟ يف نربة 
�س���وته؟ يف ارتباكات يديه؟..هل قراره الأخري ت�س���وقًا 
للذين يحبهم؟! )لي����س حمزنًا اأن متوت بينما الكثري من 
اأ�س���دقائك ميوت���ون 269(..هل كان يتق���دم نحو نهايته 

بوعي حاد ك�سفرة احلالقة...؟!.

مظلتان لشخص واحد...
تشيزاري بافيزي.. مهنة العيش وهواء الكريستال
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 أك��رث من ثالثني عامًا من الصداقة، ب��دأت عىل يد ريجيس دوبرية وهو يحدثني 

يف كتابه الرائع )مذكرات برجوازي صغري بني نارين وأربعة جدران(...)ان هذا 

الط��راز من التأثري هو الذي يصنع االخالق��ي، و، بافيز، أخالقي، أخالقي كبري، 

أن االخالقي يبلغ املحسوس..اس��تطاع بافيز بس��هولة أن مير من القصيدة اىل 

الرواي��ة، م��رورًا باملذكرات الحميم��ة. انها يف كل مكان هب��ة املراقبة الذاتية 

والكتابة االستبطانية اللتني يرافقهام االحساس، إن هذا األنا املتعذر استبداله 

ميكن باملقدار نفسه ان ينتمي اىل افراد آخرين. وبالرغم من كربياء بافيز وألنه 

كان يراقب نفس��ه كطبيب رسيري أق��ل منه كتقني للوض��ع البرشي، فقد كان 

متواضعًا.. بافيز الينح��از يف اية لحظة اىل بافيز حتى وال اىل جانب املعارضة 

لبافيز. فليس مدهش��ًا أن يكون بافيز قد استطاع ان يصنع من بافيز شخصيات 

قص��ص، كان فيها مبا فيه الكفاية، يف عذابه، ويف انغالقه، من أجل ان ميوت 

منها، ولكن ليس مبا فيه الكفاية من أجل ان يعيش منها 48- 51(.

ت�س���ي”يف  جيف���ارا”اإل  ارن�س���تو  كان 
اخلام�سة ع�سرة حني ولد اأخوه الأ�سغر 
خوان مارتن وكان على و�س���ك اأن يقوم 
دراج���ة  طري���ق  ع���ن  مغامرت���ه  ب���اأوىل 
ت�ستغل بالكهرباء ثم بالدراجة البخارية 
ثم بالقارب”غرامنا”الذي اأبحر فيه من 
املك�س���يك لي�س���اهم يف اإ�س���عال الث���ورة 

الكوبية وقيادتها.   
يق���ول خ���وان مارتن يف ت�س���ريح بغري 
اأخ���ًا  ال�س���تهالل:"كوين  يف  احلقيق���ة 

لت�سي لن يكون �ساأنًا تافهًا” 
ول���د الأخ���وان يف”عائل���ة م���ن املثقفني 
مرتبط���ني بالأر����س ومفكري���ن اأح���رار 
يقفون �س���د طبق���ة رجال الدين”ون�س���اأ 
الثن���ان يف م�س���كن حت���ول حتمي���ًا اإىل 
مثل  يعاملن  خرائب".يكتب:"الأخوات 
الأخ���وة لك���ن الأطف���ال منق�س���مون بني 
الولء لالأب والأم وكان ت�س���ي واأخواه 

خوان مارتن منحازين اإىل اإمهما. 
اأو�ساف احلياة البيتية ل تقاوم: ي�سف 
خوان مارتن اأباه اأرن�ستو الأكرب”رجل 
طموح غري قادر على املثابرة و�ساعر مل 
يكتب ال�س���عر". اأمه �س���يليا تظهر كونها 
امراأة ن�س���طة ودلياًل للعناية وقد قب�س 
خ���وان  كان  ح���ني  مظاه���رة  يف  عليه���ا 

مارتن يف العا�سرة من عمره.
ت�س���ي ال�س���غري �س���وف”ياأخذ كتابًا يف 
التوالي���ت ويبق���ى هن���اك دوم���ًا.. اإذا ما 
�س���األته اأن يخ���رج يبداأ بالتكل���م بطريقة 
خطابية عن غو�ستاف فلوبري والك�سندر 
دوما�س اأو ت�سارلز بودلري”بالفرن�سية. 
لكن���ه بالأح���رى كان يح���ب األب���ري كامو 
يف اجلزائ���ر”اإن حقيق���ة كونه قد التقى 
وق�س���ى الوقت م���ع اأبن���اء الربوليتاريا 
والفالحني قد ر�سخت عدم ت�سامح  اأخي 

العميق مع الظلم". 
يقول  ظ���ل  التعلم  الدرا�س���ة،  “العم���ل، 
ا�س���تخرج  اأن  يل”لك���ن بعدئذ”علمن���ي 
بلهف���ة  رددت���ه  ال���ذي  ال�س���عر  ع�س���ارة 
ل�س���ديقات اأخوات���ي. اأخربت اأرن�س���تو 

فانفجر بال�سحك".
افتنت ت�س���ي بالفتاة الهندي���ة الأمريكية 
الت���ي تتكلم لغة قبيلة كويت�س���وا والتي 
يرغ���ب  بالبي���ت".”مل  للعناي���ة  عمل���ت 
ب�س���يء اأف�س���ل من البقاء ف���رت طويلة 
م���ن الوقت معه���ا؛ كان يبحث بف�س���ول 

عن حياتها واأ�سولها واأهلها".
مع ذلك خاللها”ن�ساأُت يف ظل اأرن�ستو. 
ومل اأ�س���تطع الف���رار منه”يكت���ب خوان 
مارتن وذل���ك ما يجعل من كتابه ممتعًا. 

تتلق���ى العائل���ة يف الأرجنت���ني مكالف���ة 
هاتفية من ت�س���ي يف هافانا �سنة 1959 
يدعوه���م ابنهم الذي ط���ال غيابه والأخ 
بانت�س���ار  الحتف���الت  ح�س���ور  اإىل 
مراهق���ًا  مارت���ن  خ���وان  كان  الث���ورة. 
مة”لكن  م�سحكًا”كان الأمر زوبعة م�سِمّ
اأباهما ي�س���تغل �س���هرة الرفي���ق ويبدي 

�سوقيته. 
بع���د ذل���ك اتب���ع خ���وان مارت���ن وبقي���ة 
ع���ن  ت�س���ي منده�س���ني  �س���رية  العائل���ة 
بعد. ل نحتاج حقًا اإىل اأو�س���افه لت�س���ي 
وحمالت���ه يف كوبا واأفريقي���ا وبوليفيا 
الت���ي قتل فيها مبا اأنها بالتاأكيد اإ�س���اعة 
موثقة جيدًا؛ على الرغم من اأن ر�س���ائل 
البيت وقلق �س���يليا جيفارا م�سجلة على 

نحو موؤثر.
م���ا يعط���ي الكت���اب دفع���ة كب���رية نح���و 
نهايت���ه ب�س���كل غري���ب ل و�س���ف خوان 
مارتن لأخيه لكن نف�سه يف ذلك”الظل". 
رف�س املدر�س���ة لي�س���بح �س���ائق �ساحنة 
ث���م متمردًا م���ع ح���زب العم���ال الثوري 
القي���ادة":  اأثناء”�س���نوات  يف   –
القت���ل،  القمع”الختفاء”اجلماع���ي، 
ال�س���جن والتعذي���ب ب���ني عام���ي 1976 

و1984.  
ق�س���ى خ���وان مارت���ن ثم���اين �س���نوات 
�س���ادمة وقا�س���ية يف �س���جون مرعب���ة 
خمتلفة وكان حمظوظًا، كما قال نف�سه، 
اأن يكون من بني الأوائل الذين �سجنوا 

وبذلك جتنب الوح�س���ية الت���ي اأدت اإىل 
اختفاء 30 األف �سخ�س. ي�سرد الكابو�س 
ب�س���كل متوا�سع يف تف�سيل مثري: حني 
و�س���وله اإىل �س���جن ل بالت���ا مثاًل :"مت 
الرحيب بنا بوابل من ال�س���ربات. كان 
مكانًا للتعذيب والحتجاز للمختفني". 

ا�س���تعمال  ع���ن  مارت���ن  توق���ف خ���وان 
ا�س���م عائلته لأنه”من اخلط���ر اأن تكون 
مرتبط���ًا بت�س���ي جيف���ارا". لك���ن م���ا اأن 
�سجن حتى زاره �سباط معار�س للتمرد 
ق�سى حياته يف مالحقة  ي�ساريي حرب 
الع�س���ابات لكنه يقول:”ي���ا له من رجل 
عجي���ب اأخ���وك الرائ���ع". ح���ني اأطل���ق 
م���ع حبيبت���ه  ال�س���مل  ع���اد مل  �س���راحه 
فيفيانا التي”ق�س���ت ثماين �سنوات يف 

زنزانة دون اأن ترى �سم�سًا اأو قمرًا". 
يف النهاي���ة وح���ني كان عمره 74 �س���نة 
األقى خوان مارتن جيفارا نظرة حكيمة 
على احلالة احلا�س���رة لراأ�سمالية القرن 
الع�س���رين. ما�س���يه يته���م روؤيت���ه بقوة 
احلج���ة اإ�س���افة اإىل اأخي���ه ال���ذي يفتنه 

دائمًا.  
ع���ن  واح���دًا  كتاب���ًا  تق���راأ  اأن  اأردت  اإذا 
ت�س���ي فاقراأ كتاب اأندر�سون ولي�س هذا 
الكتاب. لكن اإن اأردت  التعمق يف كيفية 
حت���ول ت�س���ي الرج���ل اإىل اإيقونة وقوة 
تاأث���ريه على ال�س���بي الذي ع���رف كونه 
اأخيه اأك���رث من كونه رفيقًا فاأ�س���ف هذا 

اإىل املجموعة املثمرة.

كتاب "أخي تشي"
كيف تحــول جيفارا إلــى أيقونة؟ 

ترجمة: نجاح الجبيلي 

من املمكن للمرء أن يدّل 

بأن الحرب قد أنفق مبا فيه 

الكفاية  عىل تيش جيفارا. 

أولئك الذين حاربوا معه 

بضمنهم فيدل كاسرتو قد 

كتبوا املذكرات وهناك 

سرية حاسمة كتبها املراسل 

جون يل أندرسون الذي 

دّل عىل جثة تيش. لكن 

كام يقول أندرسون نفسه 

متى ما وجد ثائر أو مقاومة 

فإن ذلك الوجه يبقى 

هناك: ذلك البطل الثوري 

البوليفي الذي تدعوه 

الراهبات”القديس أرنستو". 

وما زالت موجودة هناك 

رغبة ممكن إشباعها إىل 

املزيد من التفاصيل عن 

الرجل، الذي يطل من 

القمصان أو امللصقات، 

وباألخص حني تأيت من 

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

فكرة العالم اإلسالمي

عندم���ا زار الرئي�س ب���اراك اأوباما القاهرة 
يف عام 2009، لإلقاء خطاب اإىل امل�سلمني 
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل، كان ي�س���ريعلى 
خط���ى ع���دد ل ُيح�س���ى م���ن ال�سيا�س���يني 
الذين كانوا يوؤمنون بوجود عامل اإ�سالمي 
موّح���د. ولك���ن موؤلف هذا الكتاب �س���يميل 
���ح، اأن م���ن املفاهي���م اخلاطئة  اي���دن  يو�سّ
اأن 1.5 مليار م�س���لم يف العامل، ي�س���كلون 
كيانًا دينيًا �سيا�س���يًا واحدًا. كيف ن�ساأ هذا 
العتقاد، وملاذا هو وا�سع النت�سار؟ كتاب 
فكرة العامل الإ�س���المي يبحث عن الأ�سول 
اأ�س���باب  الفك���رة وي�س���رح  له���ذه  الفكري���ة 
جاذبيته���ا الدائم���ة ب���ني  امل�س���لمني وغ���ري 

امل�سلمني على حد �سواء.
وقد ن�ساأت فكرة العامل الإ�سالمي يف اأواخر 
القرن التا�س���ع ع�س���ر، عندما مت ت�س���ورها 
عل���ى اأنه���ا نقي����س للح�س���ارة امل�س���يحية 
الغربية، وعندما حكم���ت الإمرباطوريات 
الأوروبي���ة غالبية امل�س���لمني. وقد حتولت 
م���ن بداية نظريات التفوق الأبي�س، ولكن 
كان للم�سلمني يد يف ت�سكيل الفكرة اأي�سًا. 
ويك�س���ف اأيدين عن دور املثقفني امل�سلمني 
يف ت�س���وير وت�س���كيل املجتمع الإ�سالمي 
املث���ايل ال���ذي دح����س التهام���ات املوجهة  

للم�سلمني بالدونية والعن�سرية.
بع���د اأن لعبت فكرة العامل الإ�س���المي دورًا 
رئي�س���ًا يف �سيا�س���ة اخلالف���ة العثماني���ة، 
ال�س���تعمار  انته���اء  حقبت���ي  م���ن  جن���ت 
واحل���رب الب���اردة، وح�س���لت عل���ى  ق���وة 
جدي���دة يف اأواخ���ر الق���رن الع�س���رين. اإن 
فك���رة الع���امل الإ�س���المي، الت���ي تق���ف يف 
قلب الإيديولوجيات الإ�س���المية واملعادية 
لالإ�س���الم، ت�س���تدعي  ب���دء مناق�س���ة جدّية 
ومثمرة حول دور ال�سيا�سة يف املجتمعات 

الإ�سالمية يف يومنا هذا.
موؤل���ف الكت���اب تركي الأ�س���ل وحائز على 

�س���هادة الدكت���وراه يف التاريخ من جامعة 
هارفارد

 في أعماق المياه
هوكين���ز،  ب���اول  م���ن  جدي���دة  رواي���ة 

الكاتب���ة الربيطاني���ة الت���ي كتبت”فت���اة 
القطار”الرواية التي كانت الأكرث مبيعًا 
ل�س���نوات وحتول���ت اىل فيلم �س���ينمائي 

حقق جناحًا باهرًا.
تتح���دث الرواي���ة ع���ن غ���رق اأم وحي���دة 
يف اأح���د الأنه���ر الت���ي متر ع���رب املدينة. 

وتواجه ابنتها  املراهقة نف�س امل�س���ري. 
ورغم اأنهما  لي�س���تا اأّول الن�س���اء الالئي 
خ�س���رن حياتهن يف ه���ذه املياه املظلمة، 
لكن وفاتهن تثري النهر وتنب�س تاريخه، 
وتك�سف اأ�س���رارًا قدمية  كانت مطمورة 

فيه. 
باخت�سار هي ق�سة غام�سة حول جرمية 
قتل عل���ى �س���فة النهر، حيث �س���تغو�س 
معه���ا يف اأحداث اأ�س���رار عائلية وتنزلق 
و�س���وًل اإىل احلقيق���ة عن���د انتهائك من 

قرائتها.

 جدول أعمال ضخم: كيف 
سينقذ ترامب أميركا

مل يكن  فوز دونالد ترامب يف انتخابات 
ع���ام 2016 جمرد منعطف  تاأريخي. لقد 
كان بداي���ة ثورة �سيا�س���ية واقت�س���ادية 
اأمري���كا  �س���تغرّي  ك���ربى  واجتماعي���ة 

والعامل.
املعلق���ني  اأب���رز  اأح���د  ديفي���د هورويت���ز 
املر�س���د  وه���و  ام���ريكا،  يف  املحافظ���ني 
الرئي�س���ني  امل�ست�س���ارين  م���ن  لكث���ري 
لدونالد ترام���ب، يعر�س يف كتابه خطة 
معرك���ة البي���ت الأبي����س لوقف م�س���رية 
الدميقراطيني لإلغ���اء القيم التي حتملها 

اأمريكا.
ويناق����س يف الكت���اب تفا�س���يل ج���دول 
ترام���ب  للرئي����س  ال�س���خم   الأعم���ال 
اأن  املحتم���ل  م���ن  الت���ي  والتح���ركات 
يق���وم به���ا عل���ى ال�س���عيدين الداخل���ي 

واخلارجي.
الكت���اب  الأذه���ان  اىل  الكت���اب  ويعي���د 
الذي اأ�س���دره ترامب حني كان مر�س���حًا 
للرئا�س���ة المريكي���ة واأدان في���ه باألفاظه 
املعت���ادة اآف���ات اأمريكا”املري�س���ة”وكان  
بعنوان”امريكا املري�سة: كيف ن�ستعيد 

عظمة امريكا"؟.

جمال  ملكــة   
بورما

ق�س���ة جميل���ة وعاطفية 
من عائلة عا�س���ت خالل 
ال�س���نوات الأك���رث عنفًا 
وا�س���طرابًا م���ن تاريخ 
جم���ال  ملك���ة  الع���امل، 
رواي���ة  ه���ي  بورم���ا 
واحل���رب،  احل���ب  ع���ن 

وال�ستعمار والثنية، و�سالت القرابة.
ملك���ة جمال بورما حتكي ق�س���ة بورما يف 
الع�س���ر احلدي���ث من خالل ت�س���وير حياة  
الزوجني بيني وخني، وابنتهم لويزا. بعد 
اأن تنهي بيني املدر�س���ة يف كلكتا، ت�س���تقر 
يف راجن���ون، عا�س���مة بورم���ا التي كانت  
جزءًا من الإمرباطورية الربيطانية، وتقع 
يف ح���ب خني، وهي امراأة من اأقلية عرقية 
م�س���طهدة لفرة طويلة، تدع���ى  الكارين. 
واثن���اء احل���رب العاملية الثاني���ة تاأتي اإىل 
جنوب �سرق اآ�س���يا، و ي�سطر بيني وخني 
اىل الختباء  يف اجلزء ال�سرقي من البالد 
خالل الحتالل الياباين، وهي بداية رحلة 
من �ساأنها اأن توؤدي اإىل تغيري تاريخ البالد. 
وبعد احلرب، تعقد ال�س���لطات الربيطانية 
اتفاقًا م���ع القومي���ني البورمانيني، بقيادة 
اأونغ �س���ان، التي يك�س���ب حزبها ال�سيطرة 
عل���ى الب���الد. وعندما يغت���ال اأونغ �س���ان، 
يتجاه���ل خلف���ه منا�س���دات احلك���م الذاتي 
العرقي���ة  واملجموع���ات  كاري���ن  ل�س���عب 
الأخ���رى، وبذلك ينهي ما �سي�س���بح اأطول 
حرب اأهلية يف التاأريخ امل�س���جل. وت�س���ل  
لوي���زا، ابنتهم���ا، اإىل مكان���ة ب���ارزة كاأول 
ملك���ة جم���ال يف بورم���ا، قب���ل اأن ت�س���قط 
البالد يف  الديكتاتورية. وت�س���تثمر لويزا 
�س���هرتها  يف العامل، يف الدفاع عن ق�س���ية 

�سعب الكارين.
موؤلفة الرواية جارماين كرايج من بورما، 

ودر�ست الأدب يف جامعة هارفارد.
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يف الطرق الوعرة املر�س����ودة من 
عي����ون الذئاب، الطرق ال�س����اعدة 
ب����ني اجلب����ال  النازل����ة، املختبئ����ة 
ال�س����اهقة والهابطة اىل الوديان، 
ثم����ة ام����راأة عا�س����قة ُمالحقة ميالأ 
وراء  تله����ث  اخل����وف،  قلبه����ا 
املجهول للو�س����ول اىل احلقيقة، 
حقيقة العا�س����ق ال����ذي اختفى يف 
ظروف غام�سة وزمن ل ي�ستقيم..

فماذا وجدت يف رحلتها املحفوفة 
باملخاطر، واإىل اأي����ن انتهت، وما 

الذي �سياأتي يف قابل الأيام؟ 
للكاتب����ة  �س����ياأتي”رواية  "م����ا 
العراقي����ة هدية ح�س����ني، �س����درت 
عن املوؤ�س�س����ة العربية للدرا�سات 
مبئ����ة  ب����ريوت،  يف  والن�س����ر 
القط����ع  م����ن  �س����فحة  وثمان����ني 
املتو�س����ط، تلقي ال�سوء من خالل 
ق�س����ة حب على الواقع ال�سيا�سي 
ت�س����عينيات  يف  والجتماع����ي 
القرن املا�س����ي اىل ما بعد �سقوط 

النظام، يف اأحرج مرحلة مر ومير 
بها العراق.. لوحة الغالف للفنان 

النم�ساوي غو�ستاف كليمت.
اأن”ما �سياأتي”هي الرواية  ُيذكر 
احلادي����ة ع�س����رة لهدي����ة ح�س����ني، 
والكتاب التا�سع ع�سر يف �سل�سلة 
اأعماله����ا الأدبية، وم����ن رواياتها: 
احل����ب  بع����د  م����ا  اخل����ان،  بن����ت 
)مرجم����ة اىل اللغ����ة الإنكليزي����ة 
ن�س����اء  الوق����ت،  زج����اج    )2012
ري����ام  الّزهلل����ة،  اأي����ام  العتب����ات، 
وكفى )و�س����لت للقائم����ة الطويلة 
يف البوكر العربي����ة 2015( ولها 
�س����بع جمموع����ات ق�س�س����ية م����ن 
بينها: قاب قو�س����ني مني، حبيبي 
كوديا، اإح�س����ا�س خمتل����ف، وتلك 
ق�سية اأخرى )حائزة على اجلائزة 
العربي����ة يف  امل����راأة  لأدب  الأوىل 
ال�س����ارقة 1999، ومرجم����ة اىل 
اللغة ال�سربية 2014( ولها اأي�سًا 

كتاب يف النقد بعنوان �سبابيك.

من أجواء الرواية
اأن����ه  خ����ايل  ع����ن  اأتذك����ره  م����ا  كل 
م�ساغب وثرثار ومهرج، ول ميلك 
ح�سًا بالأناقة، هاجر منذ �سنوات 
اىل اأمري����كا حاماًل �س����عار حريتي 
اأوًل، م����ع اأن����ه مل يك����ن ُمالحقًا من 
جه����ٍة اأمني����ة، فه����و ل يحم����ل فكرًا 
عن����ا  اأخب����اره  انقطع����ت  معين����ًا.. 
فك����ربت �س����ورته يف راأ�����س اأم����ي 
و�س����ارت ت�س����في عليه����ا كل يوم 
قدا�س����ة ل ي�س����تحقها، حت����ى جاء 
اليوم الذي طرق فيه الباب، وكنا 

اأمام رجٍل ملتٍح وبجبة وعمامة.
اأو طال����ب  كن����ا نظن����ه مت�س����وًل،   
تربع����ات للجوامع، اأو رمبا اأخطاأ 
يف العن����وان، لكن����ه �س����رخ باأمي 
فرحًا: اأنا بندر يا اأختي �س����لمى.. 
لقد عرفها على الرغم من الت�س����وه 
الذي غ����ري مالمح وجهه����ا، فغرت 
اأم����ي فمه����ا و�س����ارت تتطل����ع اإليه 

غري م�سّدقة، وبعد اأن تاأكدت منه 
اأخذته بالأح�سان..مكث يف بيتنا 
ما يقارب ال�س����اعة، �س����رب ال�ساي 
مرت����ني، وحتّدث عن الن����ور الذي 
انبث����ق م����ن اأعماقه للو�س����ول اىل 
الله يف مكان اآخر من الأر�س، ومل 
ُيف�س����ح عن تفا�س����يل ذلك النور.. 
ثم غادرن����ا بعد اأن ق����ال باأنه يريد 
زي����ارة �س����ديق له يف باب����ل، واإذا 
�س����مح له الوقت �سيعود لزيارتنا، 
وقب����ل اأن ي�س����ل اىل عتب����ة الباب 
التفت نحوي وقال: يا ابنة اأختي 
ل حترم����ي نف�س����ِك من جن����ة الله، 
غطي راأ�س����ك لتفوزي بها، ويبدو 
اأن الوق����ت مل ي�س����مح ل����ه بزي����ارة 
ثانية لأننا مل نره بعد ذلك، حتدث 
اىل اأم����ي بالتلف����ون واأخربها باأن 
علي����ه العودة اىل اأمري����كا.. بينما 
ظل الت�ساوؤل على �سفتي يعذبني: 
كيف يع����ود من بالد احلرية بجبة 

وحلية وعمامة؟

)ما سيأتي( جديد الروائية هدية حسين

بقلم/ عصام عباس أمين

يخت���ار اإبراهي���م عي�س���ى عنوان���ني لروايت���ه اجلدي���دة... 
عن���وان رئي�س���ي )رحل���ة ال���دم( وعن���وان فرع���ي )القتل���ة 
الأوائ���ل(... وعندما يكون الدم العن���وان الأول فالبد من 
البحث ع���ن القتلة ملعرفة هوياتهم ودوافعهم واأهدافهم... 
فلع���ل بع�س القتل ميك���ن تربيره، اإل انه يبق���ى قتال مهما 

تبدلت الأحوال. 
قبل الب���دء يف تفكيك هذه الرواية، يوؤكد اإبراهيم عي�س���ى 
اإن جميع �سخ�سيات الرواية حقيقية، وكل اأحداثها ت�ستند 

اإىل وقائع وردت يف املراجع التاريخية.
ب���دءا نق���ول... اإن اعتم���اد ه���ذه امل�س���ادر لإنت���اج رواية، 
عم���ل يحتاج اإىل جهد كب���ري، واىل التمتع بق���در عايل من 
املو�سوعية واحليادية، خا�سة اإذا كان املو�سوع الرئي�سي 
للرواية يتعلق باملوروث الإ�سالمي يف الفرة التي اأعقبت 
وفاة الر�س���ول وحتديدا عند فتح م�س���ر من قبل عمرو بن 
العا����س يف عه���د اخلليفة عمر بن اخلط���اب والفرة التي 

�سهدت مقتل اخلليفة عثمان من قبل امل�سلمني اأنف�سهم. 
ثاني���ا... اكتفى اإبراهيم عي�س���ى بنقل الوقائ���ع التاريخية 
باأ�س���لوب روائ���ي جن���ح معه ب���ان جعلن���ا ن�س���عر باإبطاله 
وكاأنن���ا نعي����س بينهم... نح����س بهم ونعرفه���م....  وهذه 
حتت�س���ب للرائي يف قدرت���ه على توظيف اللغ���ة ومعرفته 
امل�سبقة مبكنونات النف�س الب�سرية... لهذا فان الن�س جاء 
اأ�س���به ب�س���يناريو متكامل لفيلم �س���ينمائي... ت�س���اهد من 
خالله ال�سخ�س���يات وهي تتحاور اأو تتقاتل اأو تت�س���ارع 
اأو متار����س احل���ب اأو اخلديع���ة اأو القت���ل اأو التاآم���ر اأو 

التاأمل....  فالإن�سان هو هو مهما تبدلت الع�سور.   
امل�س���احة الت���ي يركه���ا املوؤل���ف للق���ارئ ليك���ون بنف�س���ه 
ا�س���تنتاجاته، م�س���احة كبرية، فلم يقم بت�س���ميم البئر كما 
تعود الآخرين، بارعون دائما يف اإف�س���اد ا�س���تدللتنا، بل 
تركنا اأحرارا لنحكم باأنف�سنا بعد متكيننا من التعرف على 
وقائ���ع تل���ك الأحداث واجتاهات �س���ريها يف تل���ك املرحلة 
املهم���ة م���ن تاريخ الإ�س���الم، ولهذا ف���ان اأول م���ا نالحظه، 
اإن القتل���ة الأوائ���ل هنا هم من �س���حابة الر�س���ول وحفظة 
القراآن!!!! وهذه �س���دمة �س���غرية اأمام �س���دمات اكرب.... 
وال�س���وؤال هن���ا ملاذا؟ كي���ف انحرف ه���وؤلء ليتم و�س���فهم 
بالقتل���ة؟ وهذا �س���وؤال كب���ري، لكن الإجابة علي���ه كانت يف 

ثناي���ا الرواي���ة، لي����س ب�س���كل مبا�س���ر، واإمن���ا يف �س���ياق 
الأح���داث وتط���ور احلال���ة ل���دى �سخ�س���يات الرواية.... 
وجميع تلك ال�سخ�س���يات ت�س���تحق التوقف والفح�س... 
مبا منل���ك اليوم من معرفة واأدوات م�س���اعدة جتعل الفهم 
اأي�س���ر واحلك���م اأدق.... فه���ذا عب���د الرحمن اب���ن ملجم... 
حافظ القران الذي تتلمذ على يد معاذ بن جبل.... ل يفهم 
�س���يئا م���ن الدني���ا اإل من خ���الل القران ومن خ���الل الن�س 
بطريق���ة جام���دة.... طريق���ة جعل���ت من���ه اإن�س���انا زاهدا، 
حتى اأنه اعتزل الن�س���اء، خال�سة لوجه الله... هذا الزاهد 
املتعفف احلافظ للقران يختاره اإبراهيم عي�سى ليفتتح به 
روايت���ه وهو ي�س���ق راأ�س علي ابن طال���ب... لنخو�س يف 

رحلة الدم التي مل تتوقف حتى الآن. 
ميك���ن اعتبار اختي���ار عبد الرحمن ابن امللجم ك�سخ�س���ية 
حموري���ة اأو �سخ�س���ية تبداأ وتنتهي به���ا الرواية اختيارا 
ذكي���ا جدا من قب���ل الكات���ب.... فهو احلاف���ظ للقران وهو 
من اختاره اخلليفة عم���ر بن اخلطاب ليكون قارئ القران 
جلي����س امل�س���لمني املتوج���ه لفتح م�س���ر بقي���ادة عمرو بن 
العا�س.... بق�سد بناء املعنويات... لكن حمنة هذا الرجل 

تبداأ من اأول حلظة.... عندما ل يجد جتاوبا كبريا من قبل 
اجلن���ود مع قراءته للق���ران!!!! وهذه الالا�س���تجابة كانت 
تكرب يوم���ا بعد يوم... ل بل يكت�س���ف خالفا واختالفا مع 
ق���راءة جبلة و�س���ودان... خالفات كانت ت�س���ل اأحيانا حد 
التخا�س���م والتنابذ والت�سارب واخذ عناق الآخر، ب�سبب 
اخت���الف الق���راءة... فجبل���ة كان يقراأ الق���ران على طريقة 
عب���دا لله بن امل�س���عود اأم���ا ابن ملج���م ف���كان يقروؤها على 
طريقة معاذ بن جبل، اأما عمرو بن احلمق فقد تعلم القران 
من النبي مبا�س���رة.... حافظو القراآن ه���وؤلء كانوا راأ�س 
الرمح يف مقتل عثمان اإ�سافة اإىل �سحابة اآخرين كان لهم 
�س���اأنهم يف الإ�س���الم... مثل عبد الرحمن ب���ن عدي�س الذي 
بايع الر�سول حتت ال�سجرة، اأو طلحة، اأو الزبري، اأو مالك 
ال�س���ر، اأو عمار ابن يا�س���ر )اأبو اليقظ���ان(، اأو اآخرين ل 
يقلون �س���اأنا مثل حممد بن اأبي بكر الذي تعلم الدين على 
يد الإمام علي بن اأبي طالب اأو حممد بن اأبي حذيفة الذي 
رب���اه عثمان بنف�س���ه.... ال�س���وؤال هنا ملاذا حت���ول هوؤلء 
ال�س���حابة اإىل قتلة، وقلوبهم اأ�س���بحت قا�س���ية؟؟؟؟ اعتقد 
بان اإبراهيم عي�س���ى اأجاب على هذا الت�س���اوؤل امل�س���روع، 
فالنبي ترك اأمته مع القران وال�سنة.... لكن لالأ�سف القران 
نف�س���ه كان واحدا من اأهم اأ�س���باب الختالف بني امل�سلمني 
م���ن بع���ده بع���د اأن تع���ددت الق���راءات وبع���د اأن تباين���ت 
الفهوم، وما اإقدام عثمان على حرق امل�س���احف اإل واحدة 
من م�س���ببات الث���ورة عليه.... فهذا عبدا لله ابن امل�س���عود 
يرف�س اأن ي�س���لم قرانه الذي خطه بيده طيلة �سبعني يوما 

وليلة، اإل بعد اأن اأو�سعوه �سربا!!!!! 
اأما ال�س���نة فهي الأخرى مل ت�س���اعد كثريا يف اإدارة �سوؤون 
امل�س���لمني.... وخا�س���ة تل���ك املتعلقة ب���اإدارة اأم���وال بيت 
امل���ال، فعثم���ان يعلن يف م�س���جده واأمام النا����س )لناأخذن 
حاجتن���ا م���ن هذا الف���يء وان رغم���ت اأنوف اأق���وام( فريد 
علي���ه عل���ي ابن اأب���ي طال���ب )اإذن مننعك من ذل���ك ونحول 
بين���ك وبني بي���ت املال(... ليعلن عمار بن يا�س���ر ب�س���وت 
ع���ال )واأنا ا�س���هد الله اأن اأنف���ي اأول راغم م���ن ذلك، واأول 
مانع لك ي���ا عثمان(... �س 284.... لياأمر عثمان حرا�س���ه 
ب�س���رب عمار بن يا�س���ر واإ�س���ابته بفت���ق يف بطنه... مما 
ا�س���تدعى عائ�سة اإىل التدخل �س���ائحة )ما اأ�سرع ما تركتم 
�س���نة نبيكم، وهذا �س���عره وثوبه ونعله مل يبل بعد...�س 
287(... الرواي���ة تك�س���ف بو�س���وح خمالف���ة حكم عثمان 
لل�س���رية النبوي���ة وحكم ال�س���يخني م���ن قبله... والأ�س���واأ 
هن���ا يف ه���ذه اجلزئي���ة ال�س���غرية اإن عثم���ان مل ي�س���تطع 
رغ���م كرب �س���نه وقرب���ه م���ن الر�س���ول وقراءته امل�س���تمرة 
للق���ران م���ن اإقامة حكم يحظ���ى بقبول ال�س���حابة وحفظة 

الق���ران!!!!! ومل يتمكن لآخر حلظة م���ن حياته من معرفة 
مل���اذا تده���ورت اأمور حكم���ه؟؟؟؟ فلم يكن هناك ما ي�س���بط 
اإيق���اع حركة النا����س ومواقفهم �س���وى الدين، وامل�س���يبة 
اأن )الكثري من ال�س���حابة كانوا يعتربون اإنهم وحدهم من 
يحددون م�س���ار ال�س���يف وجهة الرمح...�س 678(... هنا 
ومن خالل اأحداث الرواية وتطور الأحداث فيها، يكت�سف 
القارئ وجود خطاأ ما يف املنظومة.... تلك املنظومة التي 
مل تنج���ح يف اإقامة العدال���ة الجتماعية كما ارادها القران 
والنب���ي... ب���ل وجدن���ا منظومة ف�س���لت يف اإنت���اج اأنا�س 
اأ�س���وياء.... واإل كيف ميكن تف�س���ري حجم الكراهية التي 
اجتمع���ت يف نفو�س ال�س���حابة وحفظة القران جتاه حكم 
عثم���ان بتلك ال�س���ورة الت���ي اأدت اإىل ح�س���ار بيت عثمان 
ملدة اأربعني يوما، وفيه عثمان وزوجته وابنته ال�س���غرية 
مرمي!!!! م���ع قطع املاء عنهم... ثم يف م�س���هد غرائبي يف 
�س���اديته وبعد نحو ع�س���رين عاما فقط م���ن موت النبي... 
جن���د كنانة يقوم بطعن كت���ف عثمان بخنجر ثم ينزل على 
ترقوته ثم عنقه ليتدفق الدم منثورا على �س���فحات القران 
الذي كان عثمان يقروؤه طيلة فرة ح�س���اره، ليدخل جبلة 
م���ن بعد كنانة عل���ى جثة عثمان ليطعن���ه برحمه يف بطنه 
وي�س���يح )هي لله هي لله.. �س 663(...اأما حافظ القران 
عمرو ابن احلمق فلم يكتف بطعنة خنجر اأو �س���ربة رمح 
بل اخذ �س���يفه يطعن به �س���در عثمان وبطنه ثالث طعنات 
وي�س���يح )هذه الطعنات الث���الث يف قلبك يا عثمان اأتقرب 
بها اإىل الله..... �س 665( ثم يكملها ب�ست طعنات متتالية 
ويقول )اأما هذه الطعنات ال�ست، فاإنها يل يا عثمان... �س 
666(... هك���ذا كان القتلة الأوائ���ل يقتلون ويهتفون )الله 
اكرب كبريا، واحلمد لله كثريا، ن�سر عبده واأعز جنده.... 

�س 666(.... 
جث���ة عثمان انتظرت ثالثة اأيام بلياليها ليجد من يدفنه... 
فلم ينا�س���ره احد من بن���ي اأمية اأو م���ن النا�س يف املدينة 
اإل )ُحب���ى(..... تل���ك )ال�س���يدة النعيمية الت���ي ل جتيد اإل 
وه���ج البهج���ة ول ي�س���غلها اإل ا�س���طكاك الأوراك و�س���م 
الأرداف ورفع ال�س���يقان واإيالج املدبب يف املحبب... �س 
671(.. ال�س���يدة التي كانت تعلم ن�ساء املدينة كيفية �سنع 
احل���ب واملتعة بعي���دا عن تعالي���م القران و�س���نة النبي... 
وه���ذه مفارق���ة غريبة... فف���ي الوقت ال���ذي مل يتمكن فيه 
القران وال�س���نة من خلق منا�س���رين حقيقي���ني لعثمان... 
تنج���ح )ُحبى( فت�س���جل على وج���ه التاريخ اإنه���ا اأكرث من 
نا�س���رت واأك���رث من تاأمل���ت واأكرث من كانت حت���ب احلياة 

وتقد�سها.... 
اإنها رحلة الدم بداأت ول اأظنها �ستنتهي يف هذه الأمة.... 

رحلة الدم التي لم تتوقف 
ق�����راءة ف���ي ك��ت��اب )رح���ل���ة ال�����دم( إلب��راه��ي��م عيسى

�س����در حديث����ًا ع����ن جمموع����ة الني����ل العربية للن�س����ر 
والتوزي����ع بالقاهرة  طبعة عربية لكتاب”الو�س����طية 

يف اأوربا”تاأليف هريفريد مونكلري.
لق����د اأثارمفه����وم الو�س����طية ج����داًل طوي����اًل عل����ى مر 
الع�س����ور واألق����ى بظالل����ه عل����ى اخلطاب ال�سيا�س����ي 
والثق����ايف والجتماعي على اختالف الأنظمة، ولكن 
قبل اخلو�س يف تفا�سيل نتائج هذا اجلدال واآثاره، 

علينا اأن نحدد اأوًل:
ا  •   م����ا ه����و بال�س����بط مفه����وم الو�س����طية اجتماعيًّ

و�سيا�سيًّا وجغرافيًّا؟
الو�سط؟ يقع  •   واأين 

اإليه؟ املنتمون  هم  •   ومن 
الأبدبفك����رة  واإىل  الأزل  من����ذ  يرتب����ط  ومل����اذا    •

)القيا�س ال�سحيح(؟
وقد ق����ام املوؤلف هريفري����د مونكلري يف ه����ذا الكتاب 

عل����ى نحو مماثل باإعادة قيا�س الو�س����طية واأو�س����ح 
كي����ف تط����ورت الت�س����ورات ع����ن مذه����ب الو�س����طية 
بدايًة من اأر�س����طو ومرورًا بكارل مارك�س وو�س����وًل 
اإىل النقا�س����ات املحتدمة حتى يومنا هذا،وبدايًة من 
ن�ساأة املُدن باعتبارها مراكز لل�سلطة والنفوذ وحتى 
تاآكل الطبقة املتو�س����طة يف جمتمعات القرن احلادي 

والع�سرين.
اأدق  يناق�����س  لأن����ه  وج����ريء؛  مه����م  الكت����اب  "ه����ذا 
تفا�س����يل الق�س����ايا املحورية يف املجتمع الأوروبي 

املتقلب."
�سحيفةفرانكفورترروند�ساو

م لنا هريفريد مونكلري باقتدار وباأ�س����لوب  "لق����د قدَّ
لفك����رة  العميق����ة  العقلي����ة  الروؤي����ة  املمتن����ع  ال�س����هل 
الو�سطية،�س����واء من منظور الفل�س����فة اأو ال�سيا�س����ة 

اأو الجتماع اأو اجلغرافيا."

ال����وس����ط����ي����ة ف������ي أوروب����������ا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

سعاد الجزائري

ه���ذا الن���وع م���ن الكتب ل���ه اكرث م���ن مدلول 
ومغزى، فاإ�سافة اىل كونه يوؤرخ ل�سخ�سيات 
ق���د تكون عامة اأو �سخ�س���ية، لك���ن وجودها 
)ال�سخ�سيات(، �س���من ن�سو�س هذه الكتب 
يعك�س اثرها وتاأثرها، ال�سيا�سي اأو الثقايف 
اأو الجتماع���ي، ب�سخ�س���ية الكات���ب، وال مل 
يتم انتقاء هذا ال�س���م دون ذاك، ي�س���اف اىل 
ذل���ك اجلان���ب الن�س���اين اخلا�س ج���دًا، فلو 
ا�ستعر�س���نا بع�س���ها جن���د اأن الكات���ب تفرد 
بكتابته عن ا�س���ماء اثرت ب���ه، وكان لها دور 
ا�س���تثنائي يف حيات���ه اخلا�س���ة اأو العام���ة، 
وت�س���ربت هذه ال�سخ�س���يات اىل ن�س���و�س 
الكات���ب ومفردات���ه كتعب���ري ع���ن الوف���اء ملن 
�س���نع �س���خ�س الكاتب اأو اثر يف �س���ريورة 

املجتمع..
ال�س���نوات  وخ���الل  الكت���ب،  ه���ذه  تع���ود 
الخ���رية، اىل الظه���ور من جدي���د، والكتابة 
عنها تقود اىل ت�ساوؤلت كثرية، حيث ن�سمع 
�سوتنا يردد عبارات تتعلق بالزمن اجلميل، 
واملق�س���ود به، ذلك الزمن ال���ذي يحمل قيمه 
الراقي���ة باأن�س���انيتها ونبله���ا ب���ني جنبات���ه، 
زم���ن ترتكز في���ه العالقات عل���ى اأعمدة الثقة 
والنزاهة وكلمة ال�س���رف التي تعترب ميثاقًا 

مقد�سًا. 
ت�س���دمنا احلي���اة يومي���ًا برحيل �س���ديق اأو 
عزي���ز، ن�س���اه الزم���ن، ون�س���يناه يف زحم���ة 
ان�س���غالنا بهموم الوطن ال�سائع، واخلراب 
الداخل���ي واخلارجي، مدننا التي بداأت تفقد 
معامله���ا، ومعها بداأنا نفقد �س���فاتنا التي كنا 
نتفاخ���ر بها، ف�س���ار ال�س���تم وال�س���باب على 
�سفحات التوا�س���ل الجتماعي، تتجاور مع 
لغة ال�سعر والرقي والن�سانية، وانت عر�سة 
لأن تنتهك �سمعتك مبجرد انك اختلفت معهم 
اأحدهم، هذا يف اح�س���ن الح���وال، اإن مل يتم 
خطفك من ال�س���ارع ول حاجة ل�س���بب للقيام 
ف���كل  الغتي���ال،  حت���ى  اأو  بفع���ل اخلط���ف، 
احلجج تربر ذلك، ب�سمنها انك حتب وطنك، 
وترف�س اأن ت�سحقك عجلة الدمار والف�ساد.. 
يف ظل هذا الهيج���ان التدمريي، عاد البحث 
عن ال�س���دقاء والأحبة الذي���ن مثلوا لنا تلك 
القي���م املغيب���ة الآن، ب���ل ا�س���بحت الأخ���الق 

مو�سع �سخرية. وتندر..
عن���وان  حم���ل  ال�س���امرائي،  ن���ريان  كت���اب 
الكت���اب  عتب���ة  ه���و  والعن���وان  )احبائ���ي(، 

الأوىل، فه���ي تكت���ب ع���ن عائل���ة، ا�س���دقاء، 
و�سخ�س���يات  واح���داث  ال�س���باب،  جت���ارب 

ر�سمت خ�سو�سية الكاتبة وتاأثرها بهم.
تفتت���ح الكت���اب يف البح���ث عن اأه���م واعظم 
مفق���ود مل جتده، ه���و كل كيانه���ا ومل تعرف 
احل���ب ال من���ه، ان���ه الوط���ن، ال���ذي اقتلعت 
منه مرتني قبل 2003 وبعده، حيث ت�س���تهل 

كتابها بالأبيات التالية:
ال�سبية احلزينة

التي تزرع الفرح يف النفو�س
حملت معها يف حقيبة �سفرها

جانبًا جمياًل من مدينتها املعطرة
برائحة القداح.

�سار حزنها غيمة

ت�ساحبها
اينما رحلت

وحيثما حلت
وت�س���تمر يف جمله���ا ال�س���عرية به���ذا الن�س 

لتنتهي بالقول:
حتمل يف قلبها

هوى عارمًا
وع�سقًا اأبديًا

يهتف للوطن..
العراق �سمن �سخ�سيات كتابها، بل ال�سا�س 
الذي تقف اأو تتكئ عليه ن�سو�س���ها.. ولذلك 
عنونت ف�سله الول، ب�سرخة ت�سمع نحيبها 
فيه )... ياعراق...(، حيث ت�س���رد يف ن�س���ها 
غربته���ا املوح�س���ة خ���ارج �س���ور عراقه���ا او 

داخله فتقول:
كم كانت الغربة موجعة
وكم كانت العودة اوجع

وهنا لبد من ال�سارة اىل مفهوم انت�سر بعد 
2003 حي���ث ب���داأ التق�س���يم الأول، وظهرت 
ت�س���ميات كان���ت الب���ذرة الوىل لتق�س���يمات 
وت�س���ظيات قومي���ة، دينية، اثني���ة، لتتحول 
اىل حرب طائفية، اول التق�سيم كان )عراقيو 
اخلارج وعراقيو الداخل(، وانق�س���م العراق 
اىل فريق���ني تخن���دق كل منهما على �س���فتني 
متقابلتني من نهر جمعنا �س���ابقًا بني جنبيه. 
ونتيج���ة للخراب الذي ت�س���بب به �سيا�س���يو 
الداخ���ل واخلارج، و�س���ع النا�س كل من عاد 
م���ن اخل���ارج يف �س���لة الف�س���اد واإن عودت���ه 
مرتبطة بامل�س���لحة ال�سخ�س���ية املادية فقط! 
و�س���عبنا يحم���ل بداخل���ه م���ن الق�س���وة ازاء 
بع�س���ه البع�س، بحي���ث اأن عدونا ل يحتاج 
اىل القي���ام باأّي جهد كي يفتتنا اىل ما ي�س���به 
الرم���اد.. بع���د عراقي���ي الداخ���ل واخلارج، 
بداأت النق�س���امات تتواىل، وو�س���لنا اىل ما 
نحن فيه، لدرجة ا�س���طرت الكثري اىل تبديل 
ا�س���مائهم التي حتم���ل ا�س���ارة اىل طائفة اأو 

دين..
عاد الغريب، الذي مل يخر غربته، بل انه ترك 
الوطن ق�س���رًا، حينما مل يجد امامه من خيار 
�س���وى، امل���وت اأو الغربة، فاخت���ار الثانية..
لكن له���ذه العودة اوجاع ل ي�س���عرها ال من 
جاء بحقيبته بعد �سنني طويلة يحمل �سورًا 
قدمية، �س���حب لونها، وبداأ رحلة البحث عن 
ال�سخا�س اأو ال�س���ياء التي تبقت من حياة 
غادرها قبل �س���نوات حتت جن���ح الليل، ومل 
يحمل معه اآنذاك، �س���وى جواز �سفر، وحياة 
قد ت�س���تلب منه فيما لو مت القاء القب�س عليه 
اثناء الرحيل.. بني ف�س���ول كتابه���ا، تعيدنا 
نريان اىل اأيام �س���باها التي ترتبط باأحداث 
و�سخ�س���يات، وهي الي���وم تريد ربط اجزاء 
هذا املا�سي ببع�سه حماولة ا�ستعادة �سورة 

ما�سيها – ما�سينا. 
عاد الغريب، ليجد اع���داء جدد، بينهم انا�س 
�س���كنوا قلب���ه وروح���ه، وحم���ل ذكراهم معه 
وج���ع  ليواج���ه  ع���اد  و�س���نوات،  ل�س���نوات 

العودة، ويحاكم بتهمة ل يعرف ما هي؟
بكت���اب احبائ���ي تتحدث نريان عن ا�س���دقاء 
�س���نعوا لها وطن���ًا يف غربتها، رغ���م بعدهم 
املكاين والزماين عنها.. تكتب بلغة ا�س���يلة 
ت�س���وهه  مل  ال���ذي  �س���مريها  ع���ن  تك�س���ف 
بع���د  �س���هدتها  الت���ي  الدامي���ة  ال�س���راعات 
عودته���ا، ول امل�س���ائب الت���ي تعر�س���ت له���ا 
بع���د خطف زوجه���ا )اأحمد احلجي���ة(، الذي 

مل تع���رف م�س���ريه حت���ى حلظة كتاب���ة هذه 
ال�س���طور، حيث تقول: )ل���و اعرف..(، وهي 
تدرك جيدًا اي م�س���ري حلق ل���ه، لكنها تردد: 

كي ابني له قربا!!
بعدم���ا اطبقت جدران الغربة بق�س���وتها على 
النف����س التائة، وا�س���تفحل قه���ر العودة اىل 
الوط���ن ال���ذي في���ه مت تغييب الأحبة �س���من 
جمه���ول ي���زداد غمو�س���ًا كلم���ا تعمق���ت يف 
البح���ث، تتي���ه ن���ريان ب���ني ف�س���ول كتابها، 
وت�ستعيد اأحبتها، بعدما تخلى عنها الوطن، 
وغاب ال�س���ند، فلم يتبق لها اإل تلك الأ�س���ماء 
والأح���داث، الت���ي كتبته���ا لت�س���تعيد قوته���ا 
وعافي���ة �س���مريها لتوؤكد لنا ولنف�س���ها، اننا 
نعي�س على ما تبقى لنا من املا�س���ي.. ووفاء 

ملن كان بذلك الزمن كتبت لهم وعنهم.. 
كما تتناول �س���من ف�سولها احداثا �سيا�سية، 
اختفل���ت الكثري من الروؤى حولها، لأن تقييم 
تل���ك الح���داث، مل يتم حتدي���ده بدقة يف بلد 
العلم���ي  والتوثي���ق  الت�س���جيل  اىل  يفتق���د 
الدقيق، فمثال حتديد دور املقاومة ال�س���عبية  
وحول ا�ساعتها الفو�سى يف �سوارع بغداد، 
مل يح�س���م تقيي���م ه���ذه املرحل���ة التاريخي���ة 
لنف�س ال�س���بب املذكور اعاله حول الدقة يف 
التوثيق، ومل يت�سكل احلر�س القومي لحقًا 
عام 1963 لقمع املقاومة ال�س���عبية واعتقال 
افرادها، بل متت حملة اعتقالت وت�س���فيات 
طالت ب�س���ر ل عالقة لهم ا�س���اًل بال�سيا�سة اأو 
باأّي ح���زب نا�س���ط يف تلك املرحلة.. �س���من 
هذا الف�س���ل حتدثت باأمانة ع���ن دور والدها 
�س���اند  ال���ذي  امللت���زم،  الوطن���ي  الع�س���كري 
وحم���ى الكث���ري، حت���ى الذين يختل���ف عنهم 

�سيا�سيًا..
 �س���م كتاب )احبائي( ع�سرين ف�ساًل، توجت 
بعناوين حتمل كلمات �سعرية: وعدت اليك، 
باآلم���ك اباه���ي، فديتك عم���ري، وتظلني يف 
القلب، اليا�سمني يف الذاكرة، طيفك يالحقني 
تك���ون  اأن  ا�س���تغرب  ول  الكث���ري،  وغريه���ا 
لغة نريان ال�س���امرائي بتل���ك العذوبة، لأنها 
تتعام���ل م���ع احبائه���ا، وا�س���يائها، وكلماتها 
بتل���ك الرقة الراقي���ة، وهي الت���ي كتبت على 

غالف كتابها الأخري ح�سرتها:
عي���وين امط���رت/ �س���حائبه/ دمع���ًا غزيرًا/ 
يبكي، زمانا جميال/ مليئًا بالعطاء/ �س���خيًا 

بالبهاء..
وا�س���ح انن���ا �س���نبقى بح�س���رة ذل���ك الزمن، 
ورمبا �س���نفتقد كتبًا ت�س���يد بحب الأ�س���دقاء 
والأحبة.. نحن ن�ستح�س���ر املا�س���ي لنعي�س 
حا�س���رنا ونتقبله معل���وًل، لأن ل خيار اآخر 

لنا.. 

صباح محسن كاظم

   لع���ّل القدرة ال�س���ردية املُحكم���ة بتوظيف ماأ�س���اة”مقتل 
لعتب���ة  لي�س���ل  الإبداع���ي  الفع���ل  الكتب”ع���ززت  بائ���ع  
�س���درت  رحيم”الت���ي  حمم���د  فرواية”�س���عد  البوك���ر. 
طبعته���ا الرابع���ة عن دار �س���طور ب219 �س���فحة ودخلت 
يف �س���من القائم���ة الق�س���رية للجائ���زة العاملي���ة للرواي���ة 
العربي���ة البوك���ر 2017، قد ا�س���تغل الروائ���ي املبدع على 
تقان���ات كث���رية باأ�س���كال تعبريّي���ة ان�س���هرت وتداخل���ت 
في���ه ا�ستح�س���ارات وا�س���تدعاءات للمذك���رات والر�س���ائل 
والتاأمالت وال�س���ور للمجني عليه ال�س���هيد املغدور بكامت 
ال�س���وت الُكتبي الي�س���اري التوجه، والر�سام، والعا�سق، 
وال�س���ائح يف جغرافي���ات عاملي���ة ببل���دان خمتلف���ة باأوربا 
بني ت�سيكو�س���لوفاكيا وهروبه اإىل باري����س  وتعرفه على 
جاني���ت، وليعود بعد عن���اء الغربة، والهج���رة، وقد عا�س 
�س���خب احلي���اة مبلذاته���ا  ليع���ود اإىل مدينت���ه بعقوب���ة  
ويعم���ل ببي���ع الكت���ب، جت�س���د ال�س���رد املُحك���م م���ن خالل 
تداخل التقطيع امل�س���هدي،واحلوار امل�سرحي، والتحقيق 
ال�س���حفي بريبورتاج مث���ري عن �س���لوكيات املغدور، بنى 
ال�س���رد ون�س���قه جع���ل املُتلقي م�س���دودًا ملعرف���ة املزيد عن 
املقتول وعالقاته مبدينته م���ع املثقفني ومن يرتاد مكتبته 
وكيف ي�س���خر من �سيا�سيي ال�س���دفة،فتجربته ال�سيا�سية 
لعق���ود وهجرت���ه واآمال���ه باحلرية يراها تتال�س���ى و�س���ط  
اأزيز الر�سا�س،واأ�س���وات العبوات، و�س���جيج املناكفات 
بني ال�سيا�س���يني،والأجندة اخلارجية الت���ي يعملون على 
وفقها، والتي �سببت بهدر احلقوق و�سياع احللم العراقي 
بوط���ن �س���عّيد لتف���رز مواجهات يومي���ة، وح���رب طائفية 
طحن���ت وهر�س���ت وحطم���ت ومزق���ت خ�س���رة الوجود.. 
وواأدت الأمني���ات واأ�س���بحت احلياة ل تط���اق لذلك يهرب 
لحت�ساء اخلمر ويتهكم تارة ول ُيبايل من امل�سري املُرتقب 

يف اأج���واء التكفري والتح���رمي  لتختتم حياته باإطالقة من 
رجل غام�س كان يتعقبه وحتى من كان على م�سافة منه مل 

ي�سعفه يف اأجواء العنف وفقدان الإن�سانية احلقة!.. 
   حبكة الروي جاءت ِعرّب حكاية و�س���ول �س���حايف حُمنك 
عمل بعدة �س���حف ويتق���ن حرفته  يدفعه الف�س���ول يدعى 
)ماجد بغدادي( اإىل مدينة بعقوبة )60 كم �س���مال بغداد(، 
يف مهم���ة ا�ستق�س���ائية، متتد ل�س���هرين، كّلف به���ا من قبل 
�س���خ�س ث���رّي متنفذ يق���رب عمره عن ال�س���بعني ح�س���ب 
توقع الرواي من خالل ات�س���اله به، مل يف�سح  عن هويته. 
كان التفاق يقت�سي من ال�سحايف تاأليف كتاب يك�سف فيه 
اأ�س���رار حياة بائع كتب ور�ّسام اأغتيل غيلة اأ�سمه”حممود 

امل���رزوق”يف ال�س���بعني م���ن عم���ره، و ك�س���ف مالب�س���ات 
مقتل���ه.  والرواية تنحى منحى التحقيق البولي�س���ي الذي 
يقوم به”ال�س���حايف”من جمع املعلومات..ال�س���ور.. عن 
عالقات  بائع الكتب ومعارفه واأ�سدقائه، و�سمن التحري 
يع���رث عل���ى دف���ر دّون في���ه  املغ���دور )حممود  امل���رزوق( 
بع����س يوميات���ه، الت���ي توؤرخ حلي���اة املدينة منذ �س���قوط 
الدكتاتورية  وبدء ع�س���ر احلرية الذي كافح ال�س���عب بكل 
قواه لإزاحة الكابو�س  لكن الفو�سى التي خلقها الحتالل  

ورجال  واأزلم العهد القدمي بددت احللم. 
   يع���رث عل���ى ر�س���ائل بين���ه وب���ني ام���راأة فرن�س���ية تعم���ل 
عار�س���ة فنون )موديال( للر�ّس���امني ا�سمها”جانيت”كانت 
تربط���ه بها عالقة حميم���ة خالل فرة جلوئ���ه اإىل باري�س 
تتك�ّس���ف  وغريه���ا  ا�س���ات  والق�سّ امل�س���ادر  ه���ذه  م���ن  ؛ 
�سخ�س���ية”املرزوق”وتظهر ف�س���ول م���ن حيات���ه املث���رية 
غري امل�س���تقرة، وعالقاته و�سداقاته مع الن�ساء والرجال، 
وجتربت���ه ال�سيا�س���ية يف وطن���ه، يف ����س15  يف بي���ت 
م�س���طفى ك���رمي بعد الغ���داء : اأخ���رج م�س���طفى كرمي من 
حمفظت���ه اجللدي���ة القهوائي���ة اللون ثالث �س���ور وناولها 
يل.اثنت���ان ملّونت���ان، حديثت���ان ن�س���بيًا، وواح���دة قدمية 
بالأ�س���ود والأبي����س. وكّلها ملحمود امل���رزوق...( ومن ثم 
يف  الغربه ومنفاه.حياة ب7 عقود بني الكفاح وال�سجون 
فمحمود املرزوق هذا �س���ليل عائل���ة برجوازية مترد عليها 
واآمن باملارك�سية ولكن دون انتماء حزبي بل اآمن بالأفكار 
واملد الي�س���اري؛ وعا�س جتربة ال�س���جن ال�سيا�سي  وكان 
اأحد ال�سجناء الذين مت نقلهم مبا يعرف ب�  ))قطار املوت(( 
وق���د ح�س���ر  بع���د �س���باط  1963م���ع نخب���ة من ال�س���باط 
وال�سيا�سيني يف عربات حديدية خم�س�سة لنقل الب�سائع، 
كتب عن احلادثة ع�سرات املوؤرخني ودخلت اأهم ال�سرديات 
بالعراق كرواية ممر اإىل ال�سفة الأخرى لأحمد الباقري.. 
حي���ث يذكر اجلميع  اإن���ه مت اإغالق اأب���واب عربات القطار 
باإحكام مع الإيعاز اإىل �سائق القطار  باإبطاء �سريه، وكان 
الهدف من وراء ذلك، الق�س���اء على هذه النخبة  ال�سيا�سية 
املعار�س���ة وكان ميكن لذلك اأن يحدث لول �س���هامة �س���ائق 
القط���ار، وهذا حدث تعي���د الرواية توثيق���ه. كان خمططا 

ل�س���جناء قطار امل���وت، وهو منه���م،  اأن ميوت���وا وهم يف 
القط���ار، واإذا مل ميوت���وا، وه���ذا م���ا ح���دث، ف�س���يتلقفهم 
�س���جن ))نقرة ال�س���لمان((  املوح�س وال�س���حراوي  الذي 
ق�س���ى  املرزوق خم�س �س���نوات فيه، يتح���دث عنه.. وعن 
احلاج من�س���ور اله���ادي زميله يف ال�س���جن   ويبدو اأنه ل 
يحب���ه، فيقول ب����س 103  : ))كان املرحوم مثريا  للغط.. 
بطال على طريقته.. بطل من غري حروب ودماء.. بطل من 
ورق((  ويتح���دث عن اجلانب اخلفي يف �س���لوك املرزوق 
خالل �س���نوات ال�س���جن اخلم�س ومنه اأنه حفظ القامو�س 

النكليزي عن ظهر قلب خالل تلكم ال�سنوات.
    لقد برع”�سعد حممد رحيم بو�سف تلك الرحلة وال�سجن 
وحلظاتها ال�س���اقة بحوار �سيق رغم مرارات الأمل يف تلك 

الظروف..
   يف ف�س���ل الرواي���ة التا�س���ع �س211 النهاي���ات مفتوحة 
دائمًا.لي�س���ت ثمة نهاية اأكيدة ُيعتدُّ بها. وكل �س���يء يجنح 
ملناك���دة اأف���ق توقعاتنا..تنقط���ع فات���ن ع���ن الت�س���ال بي 
ليوم���ني. هاتفه���ا مغلق، ول اأعرف كيف ميكنني اأن اأ�س���ل 
اإليه���ا.ل اأع���رف عن���وان بيت اأهله���ا...( وي�س���تمر برواية 
املاأ�س���اة اليومي���ة بانفجار �س���يارة مارة ب�س���احة الطريان 
لي�ست�س���هد ابن خالته���ا املهند�س عّمار املار بامل�س���ادفة مع 
عمال امل�س���طر وهم ينتظرون العم���ل فعجل بهم املوت اإىل 

القبور.. 
   اإجماًل حقق الروائي احلبكة بال�س���رد ليخرج لنا برواية 
حتك���ي وقائ���ع وجودن���ا اليومي. فق���د دونت دار �س���طور 
كلمة من 8 اأ�س���طر حتمل مغزى وروؤية  على غالف الكتاب  
روؤية الناقد د-ح�س���ن �سرحان : )�سعد حممد رحيم روائي 
قاب���ل للتج���دد لأن���ه كات���ب ب���ارع وروايته الأخ���رية مقتل 
بائع الكتب �س���هادة كب���رية على جت���ّدده وبراعته ومتّكنه 
من �س���نعته،وامتالكه لأدواته الفني���ة ومقدرته الإبداعية 
املمتازة التي تتجلى يف حيازته ل�س���راتيجيات خا�س���ة 
�سارت اليوم وبعد ن�سوج جتاربه الكتابيه متنحه القدرة 
على من���اورة قوان���ني ومقت�س���يات بني الق�س امل�س���تقرة 
التي ر�س���خت لها، با�س���تالم كبري، معظُم من���اذج روايتنا 

العراقية الراهنة.(

االغتيــال والســرد الُمحكــم  فــي رواية 
)مقتل بائع الكتب(

نستحضر الماضي لنعيش حاضرنا

كــتب األحبــــة
 يعود تاريخ الكتب التي تس��تعرض حي��اة األصدقاء واألحبة اىل زمن ميتد عميقًا يف 
تاري��خ الثقافة  العربية والعراقية، ويحرضين االن كت��اب الراحل د. فائق بطي عميد 
الصحاف��ة العراقية، واملعنون ب� )عراقي��ون يف الوجدان(، الذي تضمن نصوصًا عن 
ثالثني ش��خصية سياس��ية، ثقافية، عائلية، اجتامعية عراقية، كتب عنها بوجدانه، ولو 
انه ندم، الحقًا، عن نص كتبه عن احدهم.. حيث قال: استعجلت، وغلبني حسن نيتي 

به!
إن ه��ذا النوع من الكتابة اختفى لفرتة زمنية ليس��ت بالقصرية، بعد اجتياح الثورات 
الثقافية التحديثية الغربية س��وح الثقافة العربية والعاملية.. فجيل الس��تينيات الذي 
اعط��ى لالنتاج الثقايف العراقي صفة الحداثة، مل ي��ول اهتاممًا مبوضوع الكتابة عن 
االصدقاء أو االحبة، ألن همه كان اكرب واشمل من هذا العنوان الذي مل يركن جانبًا، 
وامنا ظهر ضمن االب��داع الثقايف بصيغ غري تقليدية، بل ضمن اطار تحديثي يتامىش 

مع التغيريات الثقافية الكبرية التي سادت آنذاك..

بيروت )رويترز( – 
يف رواي���ة )يا دم�س���ق وداعا – ف�سيف�س���اء التم���رد( تتابع 
الروائية ال�سورية ال�سهرية غادة ال�سمان معاركها الأدبية 
والفكرية من اأجل هدف اخت�سرته بحرف )احلاء( لي�سمل 
عامل���ا �س���عت اإىل حتقيق���ه يقوم عل���ى عمودي وج���ود هما 

)احلرية( و)احلب(.
واحلري���ة هن���ا ل تقت�س���ر عل���ى جم���رد ممار�س���ة احل���ق 
ال�سيا�س���ي باأ�س���كاله املختلفة بل تتجاوز ذل���ك اإىل وجوه 
اجتماعية متعددة جتعل الإن�سان �سبه م�ستعبد فيها با�سم 
ال�س���لطة الذكورية وبا�س���م التقاليد الجتماعية واملفاهيم 

التي ي�سميها البع�س دينية.
واحلري���ة هنا ل تنف�س���ل عن )حاء( اأخرى ب���ل عن اثنتني 
هما”احلق”يف”احلب". واحلق يف احلب ل يقت�سر على 
حق الإن�سان يف اأن يحب ويكون حمبوبا واأن يختار تواأم 
روحه ورفيق عمره بل ي�س���مل هنا الإيجاب وال�س���لب. اأن 
تخت���ار م���ن تريده رفيق���ا للطريق واأن يكون ل���ك احلق اأن 
تقول له وداعا فقد انتهت الق�س���ة اإذا اكت�سفت اأن توقعاتك 

واأحالمك مل تكن يف مو�سعها.
اأم���ا زين اخليال بطلة غادة ال�س���مان فق���د واجهت املجتمع 
الذي كان �س���اريا معها يف حالتي الإيجاب وال�س���لب. لقد 
اخت���ارت من حتب وتزوجته متحدية غ�س���ب جمتمعها ثم 

اأث���ارت غ�س���ب هذا املجتم���ع عندما اأخذت بزم���ام املبادرة 
ومار�س���ت حريته���ا معلن���ة اأنها تري���د اأن تطلق ه���ذا الذي 
اأحببت���ه يف البداي���ة وما لبثت اأن اكت�س���فت اأنه حتول اإىل 
�س���به جالد لها واإىل زير ن�ساء واإىل متحكم ذكوري يعي�س 

بعقلية قرون م�ست.
ول ميك���ن للحري���ة الجتماعي���ة اأو للظل���م الجتماعي هنا 
-خا�س���ة عندما تكون الأنثى اأديب���ة كاتبة- من اأن يتقاطع 
م���ع ال�س���تبداد ال�سيا�س���ي اأو م���ع قمع بولي�س���ي يفر�س���ه 

متحكم برقاب النا�س.
كان اأم���ام زي���ن اخليال خي���اران الأول ه���و اأن تدفع الثمن 
غاليا م���ن اأنوثتها وكرامتها اأو اأن تخت���ار املنفى اإذا كانت 

ح�سنة احلظ اإىل درجة اأن يتاح  لها الهرب اإليه.
اإنه���ا هنا رمز التح���دي ون�س���ر”جراثيم”التمرد واحلرية 
بني الن�س���اء ولذا فق���د تخلى عنها اجلمي���ع اإل اأقلية حمبة 
منا�س���لة. ومن هنا فقد انتهت بعيدة عن دم�س���ق �ستينات 
القرن الع�س���رين.. دم�س���ق التي تع�س���قها لكنها كانت على 
رغ���م الغ�س���ة حتب منفاه���ا اأي لبنان بحريات���ه وازدهاره 

الثقايف يف تلك احلقبة. 
وعندما جاء والدها الذي كان �س���ديقها وداعمها الرئي�سي 
لزيارته���ا يف لبنان وت���ويف بنوبة قلبية و�س���فت بطريقة 
موؤث���رة وداعها الأخري له عند احلدود اللبنانية ال�س���ورية 
ليال وكيف راقبت و�سط دموعها الأ�سواء اخللفية ل�سيارة 
دفن املوتى تبتعد به و�س���ط الظالم وقد حالت بينها وبني 

اللحاق باملوكب ما اأ�سمته اأ�سوار دم�سق الالمرئية.
ودعت موكب الوالد وهي تقول”اقرع الأ�س���وار الالمرئية 
لدم�س���ق حتت املطر واأنا اأنتحب متردي واأ�سرخ بوطني: 
اأن���ت علمتني رف�س الذل على ط���ول تاريخك مع الفاحتني 
فلماذا تري���د اأن تذلني الآن... اأريد اأن اأغادرك حني اأ�س���اء 

واأعود اإليك حني يحلو يل."

غادة ال�س���مان روائية و�ساعرة يف ما تكتبه وتتمتع بقدرة 
غ���ري عادية على حتويل كل ما تتناوله من يوميات احلياة 
اأو �س���وؤونها العميق���ة اإىل �س���رد ق�س�س���ي م�س���وق جذاب 
ي�س���د الق���ارىء اإلي���ه بق���وة. وه���ي ق���ادرة عل���ى اأن حتمل 
القارىء معها وتنفذ من به من ال�س���اأن العادي اإىل العميق 

الإن�ساين.
رواي���ة غادة ال�س���مان هذه هي تكملة اأو ا�س���تمرار لأجواء 
ما اأ�سمته”الرواية امل�ستحيلة”وجاءت يف 204 �سفحات 
كبرية القطع و�س���درت عن من�س���ورات غادة ال�سمان دون 

ذكر مكان ال�سدور.
لغ���ادة ال�س���مان الت���ي تعي�س خارج �س���وريا م���ا يزيد على 

اأربعني عمال بني روايات وق�س�س وغريها.
يف الإه���داء ال���ذي حمل عنوان )ر�س���الة ح���ب متنكرة يف 
اإهداء( تعرب غادة ال�س���مان عن حبها لدم�س���ق م�ستح�سرة 
م���ا يروى م���ن ق���ول اخلليف���ة ه���ارون الر�س���يد ل�س���حابة 

عابرة”امطري حيث �سئت فخراجك عندي".
قالت”اأه���دي ه���ذه الرواي���ة اإىل مدينت���ي الأم دم�س���ق.. 
الت���ي غادرته���ا ومل تغ���ادرين. ي���وم رحيلي �س���رخت يف 
عن���دي”واإىل  فخراج���ك  �س���ئت  حي���ث  وجهي:”امط���ري 
احلبي���ب الوحي���د الذي مل اأخن���ه يوما وا�س���مه: احلرية..

احلرية.. احلرية.."
الرواية لي�س���ت �س���رية حياة اأدبية لغادة ال�سمان لكن فيها 

الكثري من امل�سابه ل�سرية حياتها.

غادة السمان.. عن )الحاءين( الممنوعتين ومن 
أجلهما النضال والمنفى
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

توفيق الشيخ حسين

لقد كانت اأياما ً من العمر...
ول بد ّ اأن يغدر القدر

ل بد ّ اأن اأرحل واأترك فيك قلبي
ياأخذين الطريق اىل املعروف امل�ستكني

واأترك خلفي املغامرة،
مالأى مبا كنت اأ�ستهي واأرغب...

تذك�ّر اأن ّ رحيلي ال�س�ّعب 
كان اأ�سهل علي ّ من بقائي الأ�سعب

�سمت ٌ يقلب موازين العامل، ميت�س ُ دما ً من روح الزمن، 
من امل�ساعر والتعابري املكبوتة وقد يكون اأحيانا ً ال�سمت 
�س���يد املوق���ف، كلم���ات تاأخذن���ا بعي���دا ً وت�س���توطن غرف 
القل���ب، تبح���ر يف زورق احلب باأمواج متالطمة وت�س���بح 
يف دوامات الغرق، يهيج يف ح�س���ى القلب نب�س���ات الزمن 
العني���د، ترهقه���ا الهموم كقلب عا�س���ق اأ�س���ناه احلنني مع 
اأوراق مل تع���د حتم���ل احل���روف، تلمل���م حقائب امل�س���اعر 
لعل يوما ً يهديها الكالم لفك قيد ال�س���مت اأو مي�سي العمر 

راحال ً مع الأيام..

ما اأجدت احلب... وما اأتقنت
على رغم �س���نواتي الثالثني واخلم�س... مل اأجتز ابتدائية 

الع�سق
طي�س َ مراهقة كنت

�سعت
بني من ا�ستحقني

وبني من ا�ستحققت!
واأنا اأرف�س التنف�س مع اأ�سباه احلياة...

�سيدي... حبك علمني كيف اأموت!
كيف اأ ُِح�سر اأنفا�سي يف ح�سرتك...

كيف اأختنق وجعا ً...

عن دار جيكور للطباعة والن�س���ر / بريوت �سدر لل�ساعرة 
يف ّ ال�س���ي�ّاب جمموعته���ا ال�س���عرية”املوتى ل يجي���دون 
احل���ب”/ 2017 تعب�ّر فيه���ا عن قدرها املحت���وم وتفي�س 
هوى وتتعّرى �سدقا ً لت�سهق من علو ّ ناف�سة ً غبار الوهم 

ودثار الزيف امللّون.

حازت م�سكلة احلياة واملوت حيزا ً كبريا ً من تاأمالتهم يف 
فنهم”فن ال�س���عر”فن التعبري عن فهم الن�س���ان للكون وما 
يت�س���ل به من خالل النف����س والوجدان للتعب���ري عن الأمل 

والأمل مبا يحويانه من عمق وترقب لكل دقائق احلياة.

ت�س���بح يف بح���ر الكلم���ات ويف و�س���ط ال�س���طر حتيط بها 
نب�س���ات القل���ب، تهم�س بحرارة ال�س���وق وتتج���رع لوعة 
احلنني وميالأ الوجد �س���جن واآهات حني يطول الأنتظار، 
روح تهف���و الي���ه عل���ى �س���فحات القل���ب لت�س���مد ج���راح 

الع�سق..

ا�ستقت ُ اليه... وهو قريب
ا�ستقت ُ اليه...

فهو الع�سق واحلب ّ واحلبيب
ا�ستقت ُ يا رب ّ

فهو ّن علي ّ ال�سوق
فاأنت من اأدعو واأنت القريب!

اأفال ت�ستجيب!

اذا كان احل���ب عاطف���ة اأرتبط���ت بال�س���عادة والأقبال على 
احلي���اة فانها عند ال�س���اعرة يف ّ ال�س���ي�ّاب اأن�س���كبت مبياه 
احلزن والأنني وخا�س���ة عندما تهدي جمموعتها ال�سعرية 

)اىل م�ُلهمي.. احلزن ُ واخواته(.

ت�ستن�س���ق عب���ري �س���عادتها ح���ني تكت���ب، وترق���ى بحزنها 
بني اأح�س���ان القلم، لالأمل والأمل والوجع،فال جتد �س���وى 
الورق حتيا فيها الروح، تلك ال�س���رخات ال�س���جية من قلم 
حم���رف يحطم جدار ال�س���مت ليخرج م���ن الطوق الذي اأ 
ُحكم حوله، عندما ي�س���كت القلب عن البوح مبا يوؤمله تاأتي 
ال�س���رخات لتعلو وتتحدث عن نف�س���ها وما بداخلها لتعرب 

عن م�ساعر �سادقة.

تعالت �سرخات الأمل...
وناف�ست ر�سوم�ُها اجلبال...

ليتن�س�ّل َ ال�سباب من اأعايل ال�سفوح...
وينحدر َ الندى من اأوراق ال�سنوبر،

ويبكي ليال ً فائتا ً بك�ل ّ �سمت

انه الوفاء املخملي ّ...
وفاء ال�سجن واملحن... للزمن

يعترب الأمل واملوت من املو�س���وعات التي �ساحبت ال�سعر 
العرب���ي ب���ل والعاملي من���ذ ن�س���اأته الأوىل، فال�س���اعرة يف 
ّ ال�س���ي�ّاب يف بوحه���ا تعك�س ما يخالج نف�س���ها املرهفة من 
م�س���اعر يحدوها الأمل ويك�س���وها الأمل وه���ذا ما نالحظه 
م���ن العنوان الذي يطالعنا يف �س���در الغالف، فهذا يرتبط 
بتجلي���ات تيم���ة الأمل والعنوان الذي يع���د ّ بوابة الن�س ّ، 
اأما املنت ال�س���عري فال تكاد تخلو ق�سيدة من ق�سائدها من 

معاين احلزن ودللته واأبعاده النف�سية والفنية.

كلم���ات حتك���ي اأمل اجلفاء والف���راق، ترحل م���ع الذكريات 
وتر�سم لوحات نهاية حب، اآهات تخرج من القلب، ينتابها 

ح���زن ويبعرثها �س���وق ل نهاية له وت�س���كنها وحدة قاتلة 
وت�سارع الأرق، ت�سرب املوت ول متلك لل�س�قم دواء، جمر 

ال�سوق يكوي والوقت �سراب.

كل ما كان يل اأنت
والآن حتى ال�”اأنت”

رحلت... وتخل�ّيت عني ّ
واأنا هنا

اأعي�س واأتنف�س
اأ�سرب املوت

اأ�سلربه بهدوء
فاملوتى اخرعوا ال�سمت 

جهنم عقابي
الأر�سي ّ وال�سماوي ّ

تبح���ر يف اأعماق ال���ذات وترك لروحها العن���ان، تتخطى 
كل احل���دود وتخرق امل�س���افات باحثة عن بح���رٍ  يحميها 
م���ن رهبة الأيام ويبعدها عن املتاعب والهموم، تبحث عن 

طريق النجاة وتكت�سف بانه جمرد �سراب.

اأ ُريد بحرا ً اأغرق فيه من عقلي
واأ ُدث��ّرروحي بفر�ساته

واأ�سرب ملحه �سك�ّرا
فكل ّ ُما حويل مثري لالأمل
ال البحر الذي احت�سن َ

الأرواح يف �سجن
تكتب هناك

لأقراأ هنا
وتنام هنا”واأ ُ�سري اىل قلبي”

واأ�سهر هناك”واأ ُ�سري اىل اآخر الأ ُفق”

ه���ذه اأوراقه���ا ر�س���مت فيها م�س���اعر لقلب عا�س���ق اأ�س���ناه 
احلنني عندما يتولد احلب بني الأحرف، مع نب�سات ع�سق 
وخ���وف مثري لالأ مل، تع�س���ف بها رياح ال�س���وق فت�س���رخ 
ب�س���وت �سامت يخرقه الوجع، حروفها حزينة وكلماتها 
حترق الأنفا�س بني ال�س���طور، عزفت اأوتار القلب اأن�سودة 
احل���زن وبداأت الكلمات تنطلق ب���ال توقف، حتتقن الروح 
بالأنني وتغرق يف بحار التيه ويطاردها وحو�س الأر�س 

عرب ج�سر الأحزان..

عدنان حسين أحمد

ل يج���د بع�س الُكّت���اب املبتدئني حرًجا يف اإ�س���دار عملهم 
الأدب���ي الأول حتى لو كان ُمكتًظ���ا بالأخطاء اللغوية التي 
���د متعة القراءة، وحُمت�س���ًدا بال�سياغات املُهلهلة التي  ُتف�سِ
ت�س���ري من طرف غري خفي اإىل عدم اح���رام ثقافة القارئ 
ال���ذي يجد لّذة كبرية يف ق���راءة الن�س الأدبي املُتَقن الذي 
ينبغي اأن يحلِّق باملتلّقي اإىل ف�س���اءات مليئة بالك�سوفات 
ق  والتجلي���ات واملواقف املده�س���ة، فما بال���ك بكاتٍب ل يفرِّ
بني همزة الو�س���ل وهم���زة القطع، اأو ل مييز بني ال�س���اد 
والظ���اء، اأو ل يع���رف حك���م الع���دد م���ع املع���دود من حيث 
ا؟ والكاتب الذي نعنيه هنا هو  التذكري والتاأنيث وَهلُمَّ  َجرًّ
عامر حميّو الذي تعوزه اخل���ربات الأدبية لي�س يف اللغة 
ح�س���ب، واإمن���ا يف تقنيات كتاب���ة الن�س الإبداعي �س���واء 
اأكان ق�س���ة ق�سرية اأم رواية اأم م�س���رحية وهي الأجنا�س 
الإبداعية الثالثة التي يكتب فيها وقد ن�س���ر بع�س���ها يف م

اجلديدة”التي  جالت”ال�سرارة”و”ال�س���نبلة”و”الثقافة 
تك�س���ف من دون �س���ك خلفيته ال�سيا�سية، وقناعته الفكرية 
الت���ي نح���ن ب�س���ددها ق���در تعّل���ق الأم���ر بثيم���ة الرواي���ة 
وم���ا �س���ابها من اإقح���ام لعدد م���ن املواق���ف املفتعل���ة التي 
ك�س���فت ع���ن طوّية الكات���ب الطائفية التي اأ�س���ّرت بالن�س 
الروائ���ي وانحدرت ب���ه اإىل الدرك الأ�س���فل من الت�س���ويه 
���خ، مع الأ�س���ف ال�س���ديد،  و”الفربكة”املُتعم���دة التي ُتر�سِّ
النزع���ة الطائفي���ة الت���ي ا�س���تقدمها ال�سيا�س���يون اجل���دد 
ب���كل اأعراقه���م واأديانه���م ومذاهبهم واإّل فم���ا هي احلاجة 
لأن ُيع���ّرف الكات���ب �سخ�س���ياته املحوري���ة الث���الث به���ار 
وفيفي���ان واآمال بطوائفه���ن واأديانهن ليقول ب���اأّن الأوىل 
اإيزيدية،والثاني���ة م�س���يحية، والثالثة �س���يعية؟ األ يعرف 
القارئ الكرمي �س���واء من �سياق الن�س اأو امِلحن التي اأملّت 
به���ّن باأن بهار اإيزيدية كردية، واأن فيفيان م�س���يحية، واأن 
اآمال �سيعية من دون احلاجة اإىل ذكر الطوائف والديانات 
���م  ����س احل����س الطائف���ي البغي����س ال���ذي يق�سِّ الت���ي تكرِّ
العراقي���ني اإىل”رواف�س ونوا�س���ب وذمّيني”كما جاء يف 

موا�سع كثرية من الرواية.
الت���ي وردت �س���من  الرئي�س���ة  الثيم���ة  نتفح����س  دعون���ا 
الأن�س���اق ال�س���ردية لالأ�س���وات املتعددة للرواي���ة بدًءا من 
بهار وفيفيان واآمال وهناري  ورو�سي، مروًرا باأبي براء 

وف���اروق واأبي قت���ادة، وانتهاًء بالطبيب و�س���كمان ووالد 
به���ار وغريهم من ال�سخ�س���يات التي ظهرت واختفت على 
م���دار الن�س الروائ���ي. على الرغ���م م���ن اأن الرواية تقوم 
على اأفكار متعددة كاخلطف والأ�ْسر وال�سبي والغت�ساب 
واله���روب اإّل اأنه���ا تخلو من ثيمة مهيمنة ت�س���ّع على مدار 
الن����س وتغّذي���ه مث���ل الن�س���غ ال�س���اعد ال���ذي يبقيها حية 
ناب�س���ة. ومبا اأن بهار هي ال�سخ�س���ية الرئي�س���ة فاإن ثيمة 
الرواي���ة ينبغ���ي اأن تنطل���ق منه���ا، ولي����س من �سخ�س���ية 
اأخرى لك���ن الروائي مل ميّدها بهذه الفك���رة الطاغية التي 
يجب اأن ي�ست�س���عرها القارئ بني اأواٍن واآخر. لعل �س���دمة 
الأ�ْس���ر هي ال�س���بب الذي جعل من بهار �سخ�س���ية �سلبية، 
م�س���لولة اأول الأمر لكنها �س���وف تتحول لحًق���ا اإىل كائنة 
اإيجابية تفكر بالهرب، مع �سديقتها  فيفيان، من �سّجانهما 
الداع�س���ي. مل تك���ن به���ار �س���عيفة واهنة الع���زم فقط، بل 
كان���ت يف طريقه���ا املوؤك���د اإىل امل���وت حي���ث تقول:"كنُت 
األوب بني يديه اأملًا مثل �س���مكة اأخرجها ال�سّياد على جرف 
ال�س���اطئ وتركها متوت")�س35(. وُبغي���ة جتميع الثيمة 
امل�س���ّتتة فالبد لنا اأن نبحث عن بع�س ال�س���ذرات ال�سائعة 

ب���ني طّي���ات الن����س وت�س���اعيفه، ومب���ا اأن به���ار وفيفيان 
تعرفان اأهمي���ة الكتابة كنوع من التنفي����س عن املكبوتات 
الداخلية فالبد لنا اأن ن�سيف �سذرة الكتابة كثيمة عالجية 
تتج���اوز فيه���ا النتكا�س���ة ال�س���ابقة، وتنت�س���ر فيه���ا على 
اجلانب ال�س���لبي املتمثل بال�س���عف الإن�س���اين الذي ميكن 
اأن ينت���اب اأي خملوق على وجه الب�س���يطة. يقول الطبيب 
النف�س���ي خُماطًبا بهار:"اأمْل تدر�س���ي اأّن الكتاب���ة ملن ُيقَهر 
تفريغ لكْبِته الفكري والنف�سي؟")�س20( ثم يحّفزها على 
البوح وين�سحها باأّل تطمَر اأي حادثة اأو ذكرى مهما كانت 
قا�س���ية اأو األيمة، ولي�س هناك اأ�س���د اإيالًم���ا على املراأة من 
الغت�س���اب وال�ستعباد اجلن�س���ي. ثمة �سبب اآخر للكتابة 
ق���د يكون اأخالقًيا مفاده عدم تغييب ال�س���وت الثالث الذي 
ماتت �س���احبته نحًرا يف �س���احة عامة، ه���ذا املوت الزوؤام 
يجب اأن يظهر للعلن �س���واء ب�سيغة مناجيات اأو يوميات 

اأو مذكرات �سخ�سية. 
لبد من الإ�س���ادة بالبنية املعماري���ة للرواية التي تداخلت 
فيه���ا الأحداث، وت�س���ابكت فيه���ا الأزمنة الأمر ال���ذي اأنقذ 
���ا واأّن املناخ العام داي�ستوبي  الن�س من الرتابة خ�سو�سً
يب���داأ بقتل”�سّمو”واغت�س���اب بهار وفيفي���ان، ونحر اآمال 
بطريقة ب�س���عة تق�س���عر لها الأبدان، ثم ميّر بحرق رو�سي 
لنف�سها يف �سجن بادو�س، وَجلد هناري بو�سفها حمّر�سة 
عل���ى الفتن���ة داخ���ل ال�س���جن، وينته���ي بعملي���ة اله���روب 
الناجح���ة عل���ى الرغ���م م���ن اأن اخلطة الت���ي دّبرته���ا بهار 
وفيفيان ل تتوفر على ال�سدق الواقعي اأو الفني، فمن غري 
املعقول اأن يظل هذا البيت املنفرد لأبي قتادة بال حرا�س���ة 
م�س���ددة، واأن عملية الهروب �س���تكون �سل�سة وكاأنها نزهة 

ليلية ولي�ست تخبًطا يف الأر�س احلرام.
مل تخ���ُل عملي���ة الهروب، عل���ى عاّلتها الفنية، من عنا�س���ر 
ال�س���ّد والرّقب والت�سويق وكان باإمكان الكاتب اأن يذهب 
به���ذه املغام���رة اإىل اأق�س���اها لأنه���ا تنطوي عل���ى اإمكانية 
تثوي���ر اجلانبني الو�س���في والتعب���ريي يف اآٍن مًعا، وكاأّن 
الكاتب ل ينقذ فتاتني حمّطمتني وم�س���بّيتني ح�سب واإمنا 

ينقذ اأمة م�سبّية بكاملها.
بدت ق�س���ة احل���ب الوحيدة بني بهار و�س���كمان باردة رغم 
اأن هذا الأخري كان يعرفها يف ال�س���نة الرابعة من درا�س���ته 
اجلامعي���ة يف ق�س���م علم النف����س يف كلي���ة الآداب بجامعة 
املو�سل، ومع ذلك فهو يطلب يدها من والدها الذي عاد من 
ال�س���ويد لي�س���هد خال�س ابنته من حمنة كبرية وارتباطها 
الروحي ب�”�س���كمان”الذي تعّهد اأمام املالأ باأنه �سي�س���عها 

بني عينيه.
���ه اإىل مواق���ف م�س���بقة ل عالق���ة لها  اأخ�س���ع الكات���ب ن�سّ
باملناخ الروائي مثل زج”ال�سيدة”بو�س���فها م�س���رفة على 
مذاب���ح �س���بايكر بينما يعرف اجلمي���ع اأنها ٌمقيم���ة بعّمان 
واأن لقاءاته���ا الإعالمية حمدودة جًدا كي ل ُت�س���بب حرًجا 
للدول���ة امل�س���يفة. كم���ا اأن الإ�س���ارة اإىل انك�س���ار اجلي�س 
العراقي ال�س���ابق وخروجه م���ن الكويت لي�س له ما يربره 
يف الرواي���ة لأن ف�س���اءها يتمح���ور على هزمي���ة اجلي�س 
العراقي يف املو�سل، ثم تبعها ان�سحاب القطعات الكردية 
من �س���نجار الأمر الذي اأف�س���ى اإىل ارت���كاب هذه اجلرائم 
ال�سنعاء بحق املكّون الإيزيدي. هذه املعلومات املُ�ستهلكة 
يومًيا على �سا�سات التلفزة ل تخدم الرواية لأنها معروفة 
�س���لًفا ول تنط���وي عل���ى �س���يء جدي���د يفاجئ الق���ارئ اأو 

يده�سه.
وفيم���ا يتعل���ق بالأخط���اء اللغوي���ة فه���ي كث���رية ج���ًدا ول 
تب���داأ  وه���ي  ال�س���يق  املج���ال  ه���ذا  يف  ح�س���رها  ميك���ن 
الي���اء  عل���ى  م���رة  د  �ُس���دِّ الكاتب”حميّو”ال���ذي  با�س���م 
واأخ���رى عل���ى ال���واو، كم���ا اأن هذا الت�س���ديد قد امت���ّد اإىل 
ا�سم”بّهار”اخلايل من الت�س���ديد اأ�ساًل. اأما همزة الو�سل 
يف الأ�س���ماء والأفع���ال فه���ي كث���رية ولعله���ا تق���رب م���ن 
خم�س���ني خطاأً اأبرزها”اإبنته"،”اإ�س���مك"، وما�س���ي الفعل 
اخلما�س���ي وال�سدا�سي والأمر منهما وم�س���اردهما مثل”
يج���ب  اإحتفلت"،”اإقربت"،”اإنزعي"،”اإ�س���تطالت”التي 
اأن ُتكت���ب خلًوا م���ن الهمزة لأنها همزة و�س���ل. ومن اأبرز 
اأخط���اء الع���دد واملعدود نذكر”ثالثة �س���بايا"، و”خم�س���ة 
دقائق”وال�سواب”ثالث �سبايا”لأن العدد يخالف املعدود 
م���ن )3-10( تذك���رًيا وتاأنيًث���ا. ويف ع���دم التفرق���ة ب���ني 
ا”و�سوابها”غيًظا”الذي  ال�ساد والظاء ن�س���ري اإىل”غي�سً
يعني اأ�س���د الغ�س���ب، ويف ال�س���فات اللونية هناك ع�سرة 
م�سّوًدا”و�س���حيحها”اأحمَر  بينها”اأحم���ًرا  م���ن  اأخط���اء 
م�س���ّوًدا". ثم���ة ق�س���ور لغ���وي يف �س���ياغة العدي���د م���ن 
يق�س���د”حالفها  احلظ”وه���و  مثل”�س���احلها  العب���ارات 
احلظ”اأو”يتج���ول مرتخًيا”وه���و يعن���ي ”م�س���رخًيا” 
اأو”تهله���ل الب�سر”و�س���وابها”تهلل الِب�س���ر”وما اإىل ذلك 

قه. من اأخطاء كثرية تزعج القارئ وتوؤرِّ
ل �س���ّك يف اأن الكات���ب عامر حميّو يتحمل م�س���وؤولية هذه 
الأخطاء اجل�سيمة وكان عليه اأن يعر�س خمطوط روايته 
على خبري لغوي قبل اأن يدفعها للن�سر طاملا اأن بع�س هذه 

ق بني القمِح والزوؤان. الدور ل تفرِّ

قراءة في ديوان”الموتى ال يجيدون الحب” 
للشاعـرة فيّ  السّياب

إشــكالية اإلقحام و”الفبركة” في رواية 
”بهار"

يف الأي����ام الأخرية من �س����هر اآذار املا�س����ي، اهتمت الدوائر 
الثقافي����ة يف الولي����ات املتح����دة الأمريكية، ب�س����دور كتاب 
جدي����د ي����وؤرخ حلي����اة واأعم����ال الرئي�����س الأمريكي الأ�س����بق 
ريت�سارد نيك�سون )1913- 1994(. ورغم اأن �سريته حافلة 
بوقائع وحكايات وحتولت هي اأقرب اإىل ال�س����رد الدرامي، 
كم����ا ميكنن����ا اأن نق����ول، حظ����ي الكت����اب اجلدي����د، ول يزال، 

باهتمام املحللني والقارئني ب�سبب م�ستجد وفريد اأي�سًا.
وال�س����بب يتمثل يف اأن ثمة مقارنات وا�سحة واأوجه ت�سابه 
ورمب����ا متاثل ل، بني »ريت�س����ارد نيك�س����ون« – الرئي�س رقم 
37 يف روزنام����ة املن�س����ب الأول يف البي����ت الأبي�س، وبني 
دونال����د ترام����ب الرئي�س رق����م 45، الذي مل مي�����سِ عليه يف 
موقعه املرموق �س����وى اأربعة اأ�س����هر، بل اأقل قلياًل. والكتاب 

من تاأليف الكاتب جون فاريل
 وف����ور �س����دوره ب����داأ املحلل����ون، ومنه����م : جنيف����ر �س����نيور 
ب����ني  ال�س����به  اأوج����ه  ير�س����دون  تامي����ز«،  ال�»نيوي����ورك  يف 
نيك�س����ون وترام����ب، ل من حي����ث ال�سيا�س����ات اأو التوجهات 
اأو ال�س����لوكيات وح�س����ب، ولك����ن اأي�س����ًا م����ن حيث الت�س����ابه 
الفزيولوجي - اجل�سدي حتى يف مالمح الوجه، ناهيك عن 

الت�سابه يف موقف كل منهما اإزاء ميديا الإعالم.
واأي�س����ًا، ي�سري املوؤلف اإىل اأنه يت�س����ابه الرئي�سان يف اأن كاًل 
منهما ل ين�س����ى الإ�ساءة، بل تراوده دائمًا اأ�سباح العداوات 

وهواج�����س الختالف����ات وكوابي�س اخل�س����ومات.. اإىل حد 
اأن �س����اعات الفج����ر وتبا�س����ري ال�س����باح كان����ت هي املف�س����لة 
بالن�س����بة اإىل نيك�سون كي ير�سم على الورق خططه ملجابهة 
����ل فيها ترامب  اخل�س����وم، وهي ال�س����اعات نف�سها التي يف�سّ
اأن يخلو اإىل اجلهاز املف�س����ل كي يودعه ما يراءى له من.. 

تغريدات التوير.
ومي�س����ي موؤلفنا عرب �س����فحات هذا الكتاب التي اأربت على 
ل املراحل العمرية والعملية لل�سيا�سي  ال�سبعمئة.. كي يف�سّ
ريت�س����ارد نيك�س����ون، من����ذ اأن دخ����ل معمع����ة ال�سيا�س����ة يف 
ب����الده نائبًا يف جمل�����س النواب ثم يف جمل�س ال�س����يوخ يف 

الكونغر�س عن ولية كاليفورنيا..
واإىل اأن تر�س����ح ملن�س����ب الرئا�س����ة الذي نال����ه يف انتخابات 
1969. وه����ي املرحلة امل�س����تجدة التي اأج����اد موؤلف الكتاب 
التحقي����ق  مو�س����وعية  ب����ني  يجم����ع  باأ�س����لوب  ت�س����ويرها 

التاريخي وبالغة ال�سرد الأدبي.
ويف موا�س����ع �س����تى م����ن هذا الكت����اب ميكن ا�س����رعاء نظر 
الق����ارئ املتمع����ن كي����ف اأن املوؤل����ف يح����اول اأن يع����زو اإىل 
ريت�سارد نيك�س����ون ما ميكن اأن ن�سفه باأنه جذور اأو اأ�سول 
ال�سعبوية »Populism«، التي باتت ظاهرة متف�سية يف 

�سيا�سات اأمريكا والغرب يف املرحلة الراهنة.
وفيه���ا يتخط���ى امل�س���تغلون بال�سيا�س���ة دوائ���ر الفك���ر اأو 

التحلي���ل اأو البح���ث العلمي يف �س���بيل التق���ّرب اإىل جموع 
اجلماه���ري عل���ى نحو م���ا يفعل ترام���ب حاليًا، وهنا اأي�س���ًا 
يذهب كتابنا اإىل اأن نيك�س���ون كان اأول من �س���ّك م�س���طلح 
»الأغلبية ال�سامتة”الذي بات ي�سُدق على جموع اجلماهري 
ال�سعبية يف فرتنا الراهنة، مو�سحًا اأن البدايات الب�سيطة 
لل�سيا�س���ي نيك�س���ون جاءت و�س���ط جموع حا�سدة من هذه 

اجلماهري.
ويف �سوء ما �س���بق، ميكن القول اإن نيك�سون اتخذ موقفه 
غ���ري املتعاطف م���ع �س���فوة مثقفي ب���الده. وكان ي�س���ميهم 
جماع���ات ال�س���احل ال�س���رقي- حي���ث اجلامع���ات ومراك���ز 
البح���ث املرموق���ة يف بو�س���طن، مثل: كام���ربدج.. اأو معهد 

ما�سا�سو�ست�س وغريهما.
وم���ن هنا اأي�س���ًا جاء ت���ورط الرئي�س نيك�س���ون يف جرمية 
التل�س����س غري الأخالقي على اأ�س���رار احلزب الدميقراطي 
املناف����س، مع م���ا اأعقب ذلك م���ن حماولة الت�س���ر على هذه 
النحراف���ات فيم���ا حم���ل ا�س���م »ف�س���يحة ووترغيت”التي 
اأودت مبكان���ة رئي����س الدول���ة الأمريكي���ة واأجربت���ه عل���ى 
ال�ستقالة توقيًا ل�سبح تقدميه للمحاكمة.. وكان ذلك بتاريخ 
8 اأغ�س���ط�س 1974. ويومه���ا اأ�س���در ريت�س���ارد نيك�س���ون 
ت�س���ريحه ال�س���هري الذي ل يزال الأمريكيون يلوكونه بقدر 

من التنّدر وال�سخرية

الكات����ب  رواي����ة  ببغ����داد  اجلواه����ري  دار  ع����ن  �س����درت 
الفرن�س����ي احلائ����ز عل����ى جائ����زة نوب����ل 2014 )الغفران( 
للروائي الفرن�س����ي باتريك موديان����و، ترجمة كامل عويد 

العامري.
يقول املرج����م كامل عويد العامري ت����دور اأحداث رواية 
)الغف����ران( للروائ����ي الفرن�س����ي باتري����ك موديانو”حول 
بيت يتك����ون من طابق واح����د، بواجهة م����ن اللبالب، يف 
قري����ة ب�س����واحي باري�����س، من هن����اك يروي لن����ا الراوي 
)باتو�����س( الذي عا�س فيه هو و�س����قيقه، بعد اأن �س����افرت 
اأمهما لتمثل يف م�س����رح جوال، وتبداأ الأ�س����ئلة تطرح يف 

جو من احلرية، ي�سود اأحداث الرواية".

وباتري����ك موديانو هو روائي فرن�س����ي مواليد 30 يوليو 
1945، بول����ون- بيانك����ور، حائ����ز عل����ى جائ����زة نوب����ل 
يف الأدب ع����ام 2014. كم����ا ح����از عل����ى اجلائ����زة الكربى 
لالأكادميي����ة الفرن�س����ية للرواي����ة �س����نة 1972، وجائ����زة 

غونكور �سنة 1978.
األف اأكرث من ع�سرين رواية، وطرح روايته الأوىل”ميدان 
النجم”وهو يف الثالثة والع�س����رين. حمل بع�سها ماأ�ساة 
طفولته ومراهقته، كما نقل م�س����اهد العديد من امل�س����ائر 
الإن�س����انية. وتتمحور معظمها حول مدينة باري�س خالل 
احلرب العاملية الثانية، ي�سف فيها اأحداثا ماأ�ساوية على 

م�سائر اأ�سخا�س عاديني.

رواية )الغفران( الفرنسية 

مقارنات بين ممارسات ترامب وبطل »فضيحة ووترغيت«
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لد يف  كنــوت هامســون Knut Hamsun، نروجي اجلنســيّة، وُ

عترب واحداً من أعظم الكتّاب الذين  ٤ أغســطس ١٨٥٩، وهو يُ

عرفهم العامل خالل القرن العرشين. وال تزال روايته «اجلوع» تعترب 

من الروائع األدبية يف القرن املذكور.

ينتمي كنوت هامسون احلائز عىل جائزة نوبل لآلداب عام ١٩٢٠، 

ه.  إىل عائلة ريفية فقرية، وقد عاش طفولة قاسية يف رعاية عمّ

يف عــام ١٨٩٠، أصدر كنوت هامســون روايته «اجلــوع» التي 

قت له شــهرة عاملية واســعة. ويف هذه الرواية يدين «احلضارة  حقّ

ثت احلياة اإلنســانية» وجعلتها  املاديــة» ومجيع مظاهرها التي «لوّ

«غــري حمتملة». وهذا ما فعله أيضاً يف جلّ الروايات التي أصدرها 

خالل مسريته اإلبداعية الطويلة. وكان كنوت هامسون يؤمن بأنّ 

البرش درجات، وأهنم ليسوا متساوين يف الذكاء، لذا كان يقول بأنّه 

يه بـ«ارستقراطية احلسّ والذكاء». ينتمي إىل ما كان يسمّ

أثناء احلرب العاملية الثانية، نارص النازية، واعترب أنّ هتلر قادر عىل 

راً من كل األمراض التي  أن «يقيم يف أملانيا جمتمعاً جديــداً، متحرّ

جلبتها احلضارة املادية». 

ة، ويف  ة بنوبة عصبية حادّ وقد أصيب كنوت هامســون أكثر من مرّ

ت عليه هذه النوبات حتى مل يعد يعي ما يقول  أواخر حياته اشــتدّ
وما يفعل. 

ة األمراض  وكم وأودع مصحّ بعد هناية احلرب الكونيّــة الثانيّة، حُ
العقلية. 

ويف الســنوات األخرية من حياته، عاش كنوت هامسون العزلة، 

ا  وكان أهــل بالده يتعاملــون معه كام لو أنّه «خائــن للوطن». أمّ

الروايات التي ألّفها فال تزال إىل حدِّ هذه الساعة تفتن املاليني من 

اء يف مجيع أنحاء العامل. القرّ

تويف يف ١٩ فرباير ١٩٥٢.

لوحة الغالف بابلو بيكاسو

ترجمة: محمود حسني العرابي
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الجــــوعالجــــوعالجــــوعالجــــوعالجــــوع

الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الدراســات فــي 

ــي  ــخ الثقاف ــى التاري ــواء، عل ــي أض ــة تلق ــة والثقافي ــا االجتماعي االنثروبولوجي

لإلنســان، مسترشــدة بنتائــج الدراســات الميدانيــة التــي قــام بهــا مختصــون فــي 

علــم األجنــاس فــي مختلــف قــارات العالــم بيــن شــعوبها اإلصليــة. وتختــص 

كل مــن هــذه الدراســات الخمــس عشــرة التي يضمهــا الكتــاب بمعالجــة ظاهرة 

اجتماعيــة معينــة، أو جانــب هــام مــن حيــاة اإلنســان منــذ وجــوده، وتتبــع تطــور 

هــذه الظاهــرة أو هــذا الجانــب عبــر التاريــخ، وإلقــاء أضــواء علــى عوامــل هــذا 

التطــور باإلســلوب الوصفــي والتحليلــي المقــارن.

ولئــن بــدا أن كل فصــل مــن الفصــول يعالــج مســألة معينــة أفــرد لهــا المؤلفــون  

ــات ووجهــات نظــر مختلفــة، اال  ــة، ومــن منطلق دراســات وأبحاثــاً متنوع

ــري  ــادي والفك ــراث الم ــاول الت ــة تتن ــدة متكامل ــكل وح ــا  تش ــا بمجموعه انه

للشــعوب التــي نطلــق عليهــا اســم «بدائيــة»، كمحاولــة للتوصــل عــن طريــق 

دراســتها إلــى رســم خــط تاريــخ المجتمعــات الحديثــة منــذ البدايــات االولــى 

لتشــكل المجتمعــات، وكذلــك إلبــراز العناصــر الثقافيــة المشــتركة بيــن 

ــعوب األرض. ــف ش مختل

فالكتــاب بهــذا المعنــى يعتبــر مرجعــاً أساســياً للمهتميــن بعلــوم االنتروبولوجيا 

(االتنولوجيــا) والفولكلــور، التــي احتلــت مواقــع متقدمــة فــي العلــوم اإلنســانية 

ــا  ــي حياتن ــها ف ــدة نعيش ــب عدي ــى جوان ــواء عل ــي األض ــه يلق ــرة،  ألن المعاص

ــة، أو تظهــر ال شــعورياً فــي ســلوكنا الفــردي واالجتماعــي، فهــو دليــل  اليومي

عمــل لمــن أراد دراســة ظاهــرة اجتماعيــة أو  فولكلوريــة، وفــي الوقــت نفســه 

مصــدر متعــة وفائــدة للقــارئ العــادي غيــر المختــص.



  
  

  
 








 







 

      

  
  

   

    


    
     

  

  

  
 

 
 

  
 

   
 

 




 

  


