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

اإلعتداء عل��ى براءة الطفول��ة  ،وما يخلفه
من ألم في " السيدة داالوي"
أوراق
كي ��ف يك ��ون �شع ��ور ال�صغ�ي�ر �أو ال�صغ�ي�رة
عندما يتح ��ول ال�شخ�ص الذي ي�أم ��ن �إليه �إىل
وح�ش كا�سر ي�ؤذيه ويطالبه بال�صمت؟ بع�ض
ال�ضحاي ��ا يتخط ��ى تلك الأزم ��ة ويعي�ش حياة
طبيعي ��ة �أما البع�ض الآخر فيعاين من م�شاكل
حياتية مدمرة مثل االكتئ ��اب واالنتحار فيما
يبق ��ى املجرمون طلق ��اء ال يطارده ��م �أحد وال
حتى عذاب ال�ضمري الذي فقدوه �إىل الأبد.
رواية "ال�سي ��دة داالواي" لفرجينيا وولف ،
ترجم ��ة عطا عب ��د الوهاب  ،الت ��ي �صدرت عن
دار امل ��دى للإعالم والثقاف ��ة والفنون تتحدث
يف �صل ��ب مو�ضوعة االعت ��داء اجلن�سي على
ال�صغ ��ار وم ��ا تخلف ��ه م ��ن �آث ��ار يف �أنف�سه ��م
 ،و ُتع� � ّد ه ��ذه الرواي ��ة الرابع ��ة م ��ن م�ؤلفات
وولف  ،حي ��ث ن�شرت �سنة  ، 1925وتنح�صر
مو�ضوع ��ة الرواي ��ة بالزمن الذي يبل ��غ يوم ًا
واح ��د ًا فق ��ط م ��ن حي ��اة كالري�س ��ا داالواي ،
الزوج ��ة الع�صري ��ة لأح ��د �أع�ض ��اء الربملان ،
لكنه زمن يت�شعب �إىل �أيام ما�ضية تتدفق فيها
الذكريات وبهذا قطعت الكاتبه �صلتها بال�شكل
التقلي ��دي لكتابة الرواي ��ة االنكليزية � ،إذ �أخذ
يج ��ري عر� ��ض الأح ��داث ور�س ��م ال�شخو�ص
ال بطريق ��ة الت�صوي ��ر املبا�شرة ب ��ل عن طريق
االنطباع ��ات التي حت ��دث  ،والذكري ��ات التي
مت ��ر  ،يف عقل ال�شخ�صي ��ة االوىل يف الرواية
ويف عقول ال�شخ�صي ��ات الأخرى  ،الرئي�سية
منه ��ا والثانوية  ،يف ذل ��ك اليوم الواحد الذي
كانت ال�سيدة داالواي �ستقيم فيه حفلة كربى
.
يتميز هذا اال�سلوب اجلديد بظهور ما ي�سمى
بتي ��ار الوع ��ي �أو تداعي الذاك ��رة ويفوق يف
�أهميت ��ه تيار ال�سرد النظامي للعامل اخلارجي

وما فيه والذي كان يطبع الأ�سلوب التقليدي.
وي ��رى النق ��اد �أن فرجيني ��ا وول ��ف بلغت يف
هذه الرواية بواك�ي�ر ن�ضجها الذي �سيتطور
فيم ��ا بع ��د يف رواياته ��ا الالحق ��ة  ،وقد متيز
ا�سلوب الكاتب ��ة بت�سليط االهتمام �أي�ضا على
امل�سائ ��ل ال�صغرية وذلك خلل ��ق ح�س بالرثاء
العظي ��م لن�سيج احلي ��اة الواقعي ��ة اليومية .
وقد عرفت "الواق ��ع" يف حما�ضرة لها �ألقتها
يف جامع ��ة كيمربدج �سنة  1928ب�أنه " �شيء
غري ��ب الأطوار �شيء ال ميك ��ن االعتماد عليه
مطلق� � ًا  ،فهو يوج ��د �أحيان� � ًا يف درب مرتب ،
و�أحيان� � ًا يف ق�صا�صة من جريدة مرتوكة يف
ال�ش ��ارع  ،و�أحيان ًا يف نرج�سة برية يف �ضوء
ال�شم� ��س  ،والروائي يفوق غ�ي�ره من النا�س
يف اقتنا� ��ص فر�ص ��ة العي�ش بني ه ��ذا الواقع
املتن ��وع  ،و�إن عليه �أن يجمع ��ه ويو�صله �إىل
الآخري ��ن  ،وقد متكن ��ت فرجيني ��ا وولف من
جمع ذرات هذا الواقع و�إي�صاله حمبوك ًا �إىل
القراء �سواء يف ه ��ذه الرواية �أو يف �أعمالها
الأخرى .
يف الرواي ��ة الأه ��م م ��ن ب�ي�ن �أعم ��ال وولف ،
والت ��ي �ص ��درت يف الن�ص ��ف الأول من القرن
الع�شرين وهي تت ��وارى مع رواية يول�سي�س
�إال �أنه ��ا مكتوب ��ة ب�إ�صب ��ع ام ��ر�أة م�سحورة ،
فه ��ي الت�سرد �أحداث� � ًا وهذا جزء م ��ن قوتها ،
و�إمن ��ا تر�صد يوم ًا يف حي ��اة هذه املر�أة التي
ت�سكن مدينة لندن ومن هنا ف�إنها ع�صية على
التلخي�ص ومتفردة يف خ�صو�صيتها .
الق�ص ��ة ت ��دور ح ��ول ال�سي ��دة داالواي الت ��ي
تهم ��ل نف�سها تفاني� � ًا يف خدم ��ة حبيبها الذي
يعاين م ��ن اكتئاب وتنتهي الق�صة بانتحاره.
االعت ��داء اجلن�س ��ي عليها من قب ��ل خالها ترك
لديه ��ا م�شكلة نف�سية تفاقمت بوفاة والدها ثم
وفاة �أخته ��ا وكانت عرو�س� � ًا يف �شهر الع�سل
م ��ا �أدى �إىل �أن ت�ص ��اب فرجيني ��ا بحاالت من

عب��د الس��تار البيضان��ي يكتب
اّ
"مسلت األلم"

م����ن اص��������دارات
االكتئ ��اب �أدت �إىل دخوله ��ا امل�ست�شفى مرات
عدي ��دة .يف �أحد الأيام كتب ��ت ر�سالة لزوجها
قالت فيها" :ها هي �أعرا�ض االكتئاب تنتابني
م ��رة �أخرى .مل �أعد �أ�ستطيع التحمل وال �أظن
�أنن ��ي �س�أ�شف ��ى ه ��ذه املرة فق ��د ب ��د�أت �أ�سمع
�أ�صوات� � ًا وال �أ�ستطي ��ع الق ��راءة �أو الكتابة �أو
الرتكي ��ز على �أي �شيء .لق ��د منحتني �أنت كل
احلب والدع ��م وال �أعتقد �أن هن ��اك يف العامل
رج ًال وامر�أة �أ�سعد منا نحن االثنني .وداع ًا"
و�ضع ��ت فرجينا الر�سال ��ة فوق �آل ��ة الطباعة
وخرج ��ت م ��ن املن ��زل خل�س ��ة حت ��ى تتجنب
اخلادم ��ات ف�صادفت ابن �أختها ال�صغري وهو
يبك ��ي عل ��ى ع�صف ��وره ال ��ذي م ��ات� .ساعدت
فرجيني ��ا ال�صغ�ي�ر على دف ��ن الع�صفور حتت
�شج ��رة على �ضف ��ة النهر حيث كان ��ت ت�سكن.
قال لها ال�صغري بكل ب ��راءة الأطفال "�أنظري
�إىل الع�صف ��ور امل�سك�ي�ن كي ��ف يحي ��ط ب ��ه
اله ��دوء" �أجابت وهي تلم�س �صدر الع�صفور
وتغطي ��ه ببع� ��ض الأغ�صان" :نع ��م هو املوت
الذي يعطينا الهدوء والراحة .اذهب ب�سرعة
�إىل املنزل لتغ�سل يديك" .انتظرت حتى ابتعد
ال�صغ�ي�ر ث ��م وقف ��ت ونظ ��رت بعي ��د ًا وم�شت
بخط ��وات �سريع ��ة عل ��ى حاف ��ة النه ��ر وكان
ف�ستانه ��ا الطوي ��ل يالم� ��س الع�ش ��ب الأخ�ضر
الن ��دي .لب�س ��ت معطفها الكب�ي�ر و�أقفلته فوق
ف�ستانه ��ا ثم م�ل��أت جيوب املعط ��ف بقطع من
احلج ��ارة الثقيل ��ة واجته ��ت نحو م ��اء النهر
وغا�ص ��ت فيه روي ��د ًا روي ��دا ور�أ�سها مرفوع
وعيناه ��ا مفتوحت ��ان ووجهه ��ا خ ��ال ٍ من �أية
م�شاعر.

بهاء عبد الستار
�صدر عن مكتبة عدنان كتاب درا�سة اللهجات
الكردية اجلنوبية والفيلية  /كتاب للدكتور
�إ�سماعي ��ل قمن ��دار ويقول امل�ؤل ��ف الدكتور
�إ�سماعيل قمندار:
ت�ش ��كل درا�س ��ة النظ ��ام القواع ��دي لف ��روع
ولهج ��ات ع�شرات امل ��دن واملناط ��ق الكردية
اجلنوبي ��ة غ�ي�ر املطروق ��ة �أو املدرو�س ��ة
يف معظمه ��ا ،مث ��ل خانقني ،من ��ديل� ،إيالم،
كرمن�ش ��اه ،وكالم ع�شائ ��ر مث ��ل كله ��ر،
وملك�شاه ��ي ،وارك ��واز ،وب�ي�ري ،وكرديل،
الخ ،اجلزء الأكرب من الكتاب الذي يبلغ عدد
�صفحات ��ه الأل ��ف و�أربعني �صفح ��ة .و�أق�صد
هن ��ا بدرا�س ��ة النظ ��ام القواع ��دي درا�س ��ة
الأنظم ��ة ال�صوتي ��ة وال�صرفي ��ة والنحوي ��ة
لهذه اللهجات .باملقابل ميثل التمهيد املو�سع
ب�صفحات ��ه املئ ��ة وع�شرين كتاب� � ًا بحد ذاته،
فه ��و ي�ضم موا�ضيع مهم ��ة وح�سا�سة تتعلق

البوابة
حارس ّ
تريينت� ��س �إيغل�ت�ن ول ��د يف � 22ش ��باط
 1943يف مدين ��ة �س ��الفورد وه ��و �أحد
�أه ��م الباحث�ي�ن والك ّت ��اب يف النظري ��ة
الأدبي ��ة ويعد من �أكرث النق ��اد الأدبيني
ت�أث�ي�را ب�ي�ن املعا�صري ��ن يف بريطانيا
وه ��و �أُ�ست ��اذ االدب االنكلي ��زي حالي ��ا
يف جامع ��ة الن�سي�س�ت�ر وا�ست ��اذ زائ ��ر
يف جامع ��ة �إيرلندا الوطنية  .وقد كتب
�إيغلنت مايزيد على  40كتابا ..من بينها
�إيديولوجيا علم اجلمال و�أوهام مابعد
احلداث ��ة ومل ��اذا كان كارل مارك�س على
حق .

ّ
مذكرات أغاثا
كريستي

هدية حسين

دراسة اللهجات الكردية الجنوبية والفيلية
بهوية بع�ض ال�شرائح الكردية التي تعر�ضت
�إىل تنظ�ي�رات و�أخط ��اء ح ��ول لهجاته ��ا �أو
حتى �أحيان� � ًا حول انتمائه ��ا العرقي ،ف�ض ًال
عن تو�ضيحات تاريخي ��ة ولهجية جوهرية
حول الك ��رد اللك ،وعن اللر ،وعن املجموعة
اللهجي ��ة الكوراني� �ةـ الزازائي ��ة �إىل جانب
�ش ��روح مهم ��ة و�ضروري ��ة ح ��ول الك ��رد
الفيليني .كم ��ا ويحتوي هذا التمهيد املوجه
ل ��كل �صنوف القراء عل ��ى مو�ضوعني مهمني
م ��ازاال ي�شغالن قطاعات وا�سع ��ة من الكرد،
وهم ��ا م�س�أل ��ة اختي ��ار الأبجدي ��ة املنا�سب ��ة
لكتاب ��ة الكردي ��ة ،ومو�ض ��وع توحي ��د اللغة
الكتابية الكردية.
وع ��ن اختي ��ار ه ��ذا املو�ضوع كبح ��ث علمي
يقول قمندار :
يف الوق ��ت ال ��ذي ج ��رت �أبح ��اث لغوية منذ
الق ��رن التا�سع ع�شر والق ��رن الع�شرين على
اللهج ��ات الكردية الكب�ي�رة مثل الكرماجنية
وال�سوراني ��ة� ،إىل جان ��ب الزازائي ��ة م ��ن

اص�������������دارات

قب ��ل م�ست�شرقني غربي�ي�ن ورو�س وغريهم،
ومنذ ب�ضع ��ة عقود من قبل ع ��دد متزايد من
الكرد ،مل حتظ اللهج ��ات الكردية اجلنوبية
بنف� ��س االهتم ��ام والفر� ��ص ع ��دا كتاب ��ات
جزئية قدمي ��ة حول مناطق حم ��دودة لهذه
املجموع ��ة اللهجية .وكان ذل ��ك يف الن�صف
الأول م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي وب�ش ��كل ال ميكن
اعتم ��اده كمرج ��ع علمي .وانطالق� � ًا من هذا
الت�شخي� ��ص ،فق ��د ب ��ادرت تدريجي� � ًا من ��ذ
مايق ��ارب الأربعني �سن ��ة  ،و�ضمن درا�ساتي
اجلامعي ��ة �أو ًال ،بتبن ��ي ه ��ذا املو�ضوع عرب
قيام ��ي ب�أبح ��اث لغوي ��ة ميدانية م ��ع �أق�سام
م ��ن متكلم ��ي اللهج ��ات الكردي ��ة اجلنوبية
يف الطرف�ي�ن العراق ��ي والإي ��راين اللت�ي�ن
ت�ضم ��ان �أق�سام� � ًا من هذه املنطق ��ة اللهجية.
ولق ��د حر�ص ��ت ط ��وال ه ��ذه ال�سن�ي�ن عل ��ى
تبيان الأهمية اللهجية لهذه املنطقة الكردية
ال�شا�سع ��ة التي ظل ��ت جمهول ��ة القيمة رغم
التنوع امللفت لتفرعاتها.

ه ��و مل يقل �إنه ��ا ق�ص�ص ،لكنها ق�ص� ��ص ،دوّ نها عبد ال�ست ��ار البي�ضاين
م�س�ل�ات حتكي للأجيال القادمة ما ع�شناه من ويالت� ،سبع م�سالت عن
وجع احلروب وعن الآمال املفقودة ،بد�أها مب�سلة قابيل ،لأن قابيل هو
القات ��ل الأول يف تاري ��خ الب�شري ��ة� ،أورث �شروره لأبنائ ��ه حتى يومنا
هذا.
امل�شه ��د الأول ل�ضابط طبيب يقف بني جنوده �أم ��ام م�ست�شفى ميداين،
كان املط ��ر ينزل ،وفج�أة يختل امل�شهد حني يحدث انفجار� ..شخ�صيتان
يرك ��ز عليهما امل�ؤلف ،ال�ضابط و�أح ��د جنوده الذي جنا من املوت بعدة
�شظاي ��ا اخرتقت ج�سده ،ومن خالل احل ��وار بينهما ين�سج عبد ال�ستار
البي�ض ��اين ن�سيج م�س ّلته ،احلوار املوجع ال ��ذي يتناول املوت املجاين
يف ه ��ذه احلرب (احل ��رب العراقية الإيرانية) اجلن ��دي اجلريح يقاوم
امل ��وت بكثري م ��ن التحدي ،لك ��ن الق�ص ��ة ال تنتهي عند ه ��ذا امل�شهد ،بل
تتع ��داه اىل م�شاه ��د �أخرى لع ��ل �أق�ساها ذل ��ك اجلندي ال ��ذي ارت�سمت
�صورت ��ه املت�شظي ��ة على �أحد ج ��دران البناية ،بال ر�أ� ��س ،بال يدين ،بال
قدم�ي�ن ،ومن خالل ذلك وما تاله يدخلن ��ا البي�ضاين يف احتداد املعارك
والأمل الإن�س ��اين وعتم ��ة املوت وتفا�صي ��ل كثرية حتكي ع ��ن �أيام تلك
احل ��رب املجنونة الت ��ي كان امل�ؤلف �أحد جنودها وجن ��ا منها ب�أكرث من
�أعجوب ��ة ،لكن قابيل ال ��ذي يتنا�سل فينا مل ميت� ،إن ��ه يوا�صل جرميته
ويتف�ن�ن به ��ا يف كل ع�صر ،ي�ستمر يف القتل لك ��ي يعي�ش ،وهو رمز لكل
طاغ ي�صنع احلروب اخلا�سرة ،بد�أ جرميته ب�صخرة �شجّ ت ر�أ�س �أخيه،
وانتهت يف زمننا هذا بالقنابل العنقودية والذرية وال�صواريخ ،وغري
ذلك من و�سائل القتل ..وقابيل مل يتعب ،نحن الذين تعبنا.
ويف ق�ص ��ة (م�سلة الأ�صدقاء) �سنقر�أ يف ال�سطر الثالث عبارة(لقد فقدنا
املمكن ��ات و�أ�صبحنا كمن ي�ستيقظ من حل ��م مزعج) وهذه العبارة تعرب
ع ��ن عمق امل�أ�ساة حني ت�أخذ احل ��رب �أ�صدقاء الطفولة واحد ًا بعد الآخر
كم ��ا لو �أنهم مل ي�أتوا اىل الدنيا اال ليموتوا يف �أتونها ،هكذا يتفرقون،
بينم ��ا كانوا يحب ��ون ال�سمر ولعبة ك ��رة القدم(�أحدهم يف الق�صة العب
ك ��رة ق ��دم) تنطفئ لياليه ��م و�أحالمهم ،يرتك ��ون �أمكنة ال�سم ��ر و�ساحة
لعب ��ة الكرة ليذهبوا اىل �سوات ��ر ال ت�سرت ..ب�شجن وحزن دفني يتحدث
ال ��راوي ،عن �صديق ��ه الالعب الذي غيب ��ت ج�سده احل ��رب ،و�أ�صبحت
�ساح ��ة الك ��رة ب�ل�ا العب�ي�ن وال متفرج�ي�ن وح � ّ�ل حمله ��ا �أف ��راد اجلي�ش
ال�شعب ��ي ..وم�سلة الأ�صدقاء هذه حتمل �أ�سماء الأ�صدقاء على كرة قدم
يلقيه ��ا الالعب يف بداي ��ة الق�صة اىل الأعلى ،لتنته ��ي الق�صة بت�شظيهم
واح ��د ًا بعد الآخر ،كما لو �أن القدر ر�س ��م هذه ال�صورة قبل �أن يولدوا،
وبعد �أن ولدوا وحدث ما حدث ،جاء فنان بارع يف الق�ص لينقل لنا تلك
ال�صورة مبزيد من الت�شخي�ص والدراية بتفا�صيل احلروب القذرة.
احل ��رب تب ��دد قوانني احلي ��اة ،وتت�س ّل ��ط ،فهي له ��ا م�سالته ��ا ،ال�سرية
واملعلن ��ة ،وله ��ا قوانينها غري املكرتث ��ة ب�أحالم اجلن ��ود ،هي ال تعرف

الأحالم ،بل تعرف اجلثث والدخان و�آخر �صرخات املوت ،حتمل روح
قابي ��ل �أ ّنى حط ��ت ..وهكذا ينقلنا عب ��د ال�ستار البي�ض ��اين اىل قوانني
احلرب وم�سالتها عرب ق�صة (م�سلة ال�شجر)
ـ علين ��ا �أن نبحث عن تل ��ك امل�سالت ونه�شمها عل ��ى ر�ؤو�س �آلهة احلرب
وقادتها امليامني.
يقوله ��ا جندي جري ��ح جلندي �آخر يحاول �إنق ��اذه ،بينما ال�سماء متطر
دم� � ًا ..ال�شجر يكت ��وي بنار احل ��رب هو �أي�ض� � ًا وينطف ��ئ ،وحمورابي
(يتملم ��ل يف ق�ب�ره غا�ضب ًا وهو ي ��رى ب�ساطيل اجلن ��ود ت�شطب الفقرة
 59م ��ن �شريعته(تغرمي من يقطع نخل ��ة واحدة بن�صف مَن من الف�ضة)
فكي ��ف و�صل الأمر بعد �آالف ال�سن�ي�ن اىل هذا الظلم عندما ُقطعت �آالف
الأ�شجار لكي ال يحتمي بها العدو؟ هذه هي قوانني احلرب التي ال تعب�أ
باجلمال.
يُحكم البي�ضاين �سرد ق�صته وينقل لنا �آالم الب�شر و�آالم غابات النخيل،
حينما تنغرز ال�شظية يف حلم جندي ويف جذع �شجرة ،اجلندي يت�أوه،
وي�ص ��رخ من �ش ��دة الأمل ،بينما النخل ��ة تكظم �صراخه ��ا داخل روحها،
موت �صارخ وموت �صامت.
احل ��رب مل تتوق ��ف وال تت ��وارى قوانينه ��ا بع ��د �أن ت�ض ��ع �أوزارها ،ال
ال ��روح تعود كما كان ��ت ،وال اجل�سد يتعافى كما كان قب ��ل ن�شوبها ،وال
ن�س ��ق احلياة ينتظم ،وال الذاكرة تتجاه ��ل خزينها ،و�إال ما جاءت هذه
الق�ص�ص بعد �أكرث من خم�س وثالثني عام ًا على انتهاء احلرب العراقية
الإيرانية ..يف (م�سلة الوفاء) نبد�أ من حيث انتهت احلرب ،لكن الذاكرة
امل�شحونة بالأمل تنهمر�( :أنا خائف منذ ودعنا احلرب على باب وحدتنا
الع�سكري ��ة ،عدتُ اىل بيتي بوح�شة ال�س�ل�ام) �إذن فاحلرب مل تنته بعد،
�سيج�ت�ر اجلنود ذكرياته ��ا كما لو �أنهم ما يزال ��ون يواجهون املوت يف
عمق اخلنادق ،وما �ضاع من العمر ال تعو�ضه وح�شة ال�سالم ،فاجلندي
الذي جنا من احلرب وخرج منها منهك ًا مل يخرج �صديقه احلميم منها،
لذل ��ك �ستخنقه ذكريات ��ه ،الذكريات املمزوجة بالدم ،ال ��دم الذي ال يكف
عن النزف.
الأمه ��ات يف ق�ص ��ة (م�سل ��ة الأمه ��ات) لهن ح�ص ��ة �أك�ب�ر يف الأمل ،ومن
غريهن �أكرث احتما ًال و�صرب ًا على ق�سوة الفقدان؟ بظني لو فتحنا قلوب
الأمهات بعد موت �أبنائهن لر�أينا و�شم الأبناء املقتولني على �شغاف تلك
القل ��وب ،ه ��ذه الق�صة هي الأك�ث�ر وجع ًا والأكرث تكلف ��ة من بني فواتري
احل ��روب ،وهي ق�صتان متداخلتان ومتوازيتان مع ًا ،اجلدة التي �سبق
�أن فق ��دت ابنها يف ح ��روب فل�سطني يوم كانت �أم ًا لول ��د واحد ،وق�صة
احلفي ��د ال ��ذي ماتت �أم ��ه ف�أ�صبح ابنها ،ث ��م طاردته ح ��رب الثمانينات،
ق�صتان بق�صة واحدة والفاجعة تكرر الأمل يف قلوب الأمهات.
ال�سارد الرئي�س يف (امل�سالت) هو عبد ال�ستار البي�ضاين� ،أو �أي جندي
عراقي اكت ��وى باحلروب و�آثر �أن يدوّ ن تفا�صيله ��ا قبل �أن تت�سرب من
غرب ��ال الزمن ،وليك ��ون �أحد ال�شهود الذين مل ت�ت�رك لهم احلرب �سوى
الن ��دوب الت ��ي ال ينفع معه ��ا الن�سي ��ان ..وه ��ذه الق�ص� ��ص ع�صية على
الن�سيان من مبدع يحفر يف الذاكرة.

�أ�ص ��درت دار امل ��دى للن�ش ��ر ،الرتجم ��ة
العربي ��ة لكت ��اب بعن ��وان "تع ��ال ق ��ل
يل كي ��ف تعي� ��ش" للكاتب ��ة الإجنليزية
ال�شه�ي�رة �أغاث ��ا كري�ست ��ي ،ويت�ضم ��ن
الكتاب مذكراته ��ا يف �سوريا والعراق،
وق ��ام بنقل ��ه �إىل اللغ ��ة العربي ��ة �أك ��رم
احلم�ص ��ي .وا�شته ��رت �أغاثا كري�ستي
( )1976-1890بكتاب ��ة الرواي ��ات
البولي�سية ،وتعد �أعظم م�ؤلفة روايات
بولي�سية يف التاريخ.

العمى
يف روايت ��ه "العم ��ى" ي ��روي جوزي ��ه
�ساماراغ ��و حكاية وب ��اء غام�ض ي�صيب
�إح ��دى امل ��دن ،حي ��ث ي�ص ��اب �أه ��ل هذه
املدين ��ة بالعم ��ى فج�أة  ،م ��ا يخلق موجة
م ��ن الذع ��ر والفو�ض ��ى التي ت� ��ؤدي �إىل
تدخ ��ل اجلي�ش م ��ن �أج ��ل ال�سيطرة على
االو�ضاع.

الح ّب
ذئبة ُ
ُ
والكتب
الطبع ��ة الثانية من رواي ��ة حم�سن الرملي
(ذئب ��ة ا ُ
حلب وال ُكتب) ،وفيها يدعو الكاتب
للبح ��ث ع ��ن احل ��ب يف مواجه ��ة اخلراب
ويوظ ��ف ج ��زء ًا من �سريت ��ه الذاتي ��ة �أثناء
�إقامت ��ه يف الأردن لعامني ومن ث ��م انتقاله
�إىل �إ�سباني ��ا� ،إنها حكاي ��ة امر�أة تبحث عن
ا ُ
حلب .

4

5

العدد ( )3669السنة الثالثة عشرة االحد ( )12حزيران 2016
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

نعوم تشومسكي يبحث لما بعد العام
الـ 500للغزو





501

�س ُن�سيء ق ��راءة املو�ضوعة الأ�سا�سية لغزو الـ 500
عام �إن و�ضعنا �أوروبا باملعنى الوا�سع يف مواجهة
مناط ��ق الهيمن ��ة املخ�ضع ��ة  ،فم�صال ��ح مهند�س ��ي
ال�سيا�سة لي�ست هي م�صالح عموم ال�سكان واحلرب
الطبقي ��ة الداخلية هي عن�ص ��ر ال يتجز�أ من عنا�صر
غ ��زو الع ��امل  .ومن املع ��روف خالل ال� �ـ 500عام �أن
"املجتمع ��ات االوروبي ��ة ق ��د ا�ستعم ��رت ونهبت"
رغ ��م �أن املجتمع ��ات الأف�ض ��ل تنظيم� � ًا والتي متلك
م�ؤ�س�س ��ات �ضبط اقت�ص ��ادي وحكم ذات ��ي �سيا�سي
وتقالي ��د يف املقاوم ��ة كانت ق ��ادرة عل ��ى االحتفاظ
باحلقوق ال�سيا�سية العامة بل وعلى تو�سيعها عرب
الن�ضال امل�ستمر .
ويف كت ��اب "�سن ��ة 501الغ ��زو م�ستم ��ر" لنع ��وم
ت�شوم�سك ��ي ال ��ذي �ص ��در ع ��ن دار امل ��دى للإع�ل�ام
والثقاف ��ة والفن ��ون  ،وال ��ذي قدم ��ت ترجمت ��ه م ��ي
النبه ��ان  ،جند �أن ت�شوم�سك ��ي �آثر �أن يجعل عنوان
كتابه الرئي�سي ه ��و "�سنة  "501والعنوان الفرعي
ه ��و "الغ ��زو م�ستم ��ر" وك�أنن ��ا �أمام فاحت ��ة جديدة
لغزو جديد ومهج ت�أريخي جديد  ،فهذا الكتاب لي�س
تاريخ ًا هو اعادة قراءة للتاريخ ال�سيا�سي .
�إن ما يرويه ت�شوم�سك ��ي يف هذا الكتاب هو تاريخ
دم ��وي � ،أ�س ��ود  ،عان ��ى من ��ه �أغل ��ب �س ��كان العامل ،
وت�شوم�سك ��ي ي�ستغ ��ل االحتف ��ال مب ��رور  500عام
عل ��ى و�ص ��ول كولومبو� ��س �إىل امري ��كا  1492م
ل�ي�روي ب�أ�سلوبه ال�ساخر املري ��ر حكاية هذا الرعب
ال ��ذي ن�شره الأوربيون على م ��دار اخلم�سمئة �سنة
املا�ضي ��ة عل ��ى �أمم الأر� ��ض منذ �إبادة �س ��كان العامل



أوراق

اجلديد الأ�صليني  ،ونه ��ب افريقيا وتخريبها ونقل  ،ولي� ��س مبقدوره ��م الت�ساه ��ل �إزاء �أي ��ة �أعم ��ال
�أهله ��ا يف �سفن العبيد ليكونوا الق ��وة العاملة التي اجرامية حمتملة م ��ن �ش�أنها تعكري اال�ستقرار  ،كما
اخلطر ف ��ور ًا عندما يتخذ �شك ًال
�ضرب يج ��ب الق�ضاء على
تبن ��ي الع ��امل اجلدي ��د لل�س ��ادة البي� ��ض �إىل
       
أن نقوم مبا يلزم لإعادة االمور
�
حقنا
الياباني�ي�ن بالقناب ��ل الذري ��ة  ،وح ��رق فيتن ��ام  ،وا�ضح� � ًا ومن

و�سيا�س ��ة ال�سيط ��رة والإفق ��ار الت ��ي مور�ست على �إىل ن�صابها .
       
الراب ��ع من الكت ��اب العالقة بني
كم ��ا ناق� ��ش الف�صل
االمريكيني اجلنوبيني .

الف�صل الدميقراطي ��ة وال�س ��وق ع ��اد ًا �إياها من �أه ��م انواع
يت�ضم ��ن الكت ��اب �أحد ع�ش ��ر ف�ص ًال  ،يط ��رح
االول العمل العظيم يف الإخ�ضاع والغزو  ،كما يبني احلري ��ات  ،ذاك ��ر ًا �أن املخطط�ي�ن العاملي�ي�ن ه ��م قلة
جوهر ال�سيا�س ��ة بو�ضوح فاق
  م ��ن الذين التقط ��وا
م�ستوطناتهم
الف�صل الثاين مهم ��ة امل�ستوطنني من
 
 
�ان عندما ا�شار ب�أنن ��ا �إذا اردنا
�
جورج كين
�وح
�
ض
و�
التي
"
�ة
�
ي
الطبيع
الأ�صلي ��ة " �أي تو�سي ��ع حدودهم
    
التفاوت ب�ي�ن ثرائنا وفق ��ر الآخرين
عل��ى
و�صلت �إىل املحيط اله ��ادي يف نهاية القرن التا�سع احلف ��اظ



ع�ش ��ر ولك ��ن احل ��دود
ال�شعارات املثالية جانب ًا و�أن نلتزم
فعلين ��ا �أن ن�ضع
الطبيعي ��ة للجن ��ون كان البد

املبا�شرة .
القوة
م ��ن حمايته ��ا اي�ض� � ًا وم ��ن هن ��ا بُذلت اجله ��ود من مفاهيم





ً ا
 كم ��ا تط ��رق الف�صل اخلام� ��س �إىل حق ��وق االن�سان
قطاعيف اجلنوب درب
اجل �ضم ��ان �أن ال ي�سلك اي

م�ستق�ل� ًا  ،ومن هن ��ا ي�أتي اي�ض ًا الرع ��ب الذي ي�صل واملعيار النفعي  ،ففي مكانة بارزة بني املبادئ العليا

 لها و�إىل جان ��ب الدميقراطية
يجب الت ��ي كر�سنا �أنف�سن ��ا
تتم مالحظته
انحراف
حد اله�سترييا ومن �أي

�وق االن�سان الت ��ي �صارت روح
وال�س ��وق تقف حق �
ان يتجمع الكل �ضمن االقت�صاد العاملي الذي تهيمن

 Howardوبال�صدفة ح ��دث ذلك يف عني
اخلارجية
�سيا�ستن ��ا
عليه جمتمعات ر�أ�سمالية الدول ال�صناعية .
Zinn
فيها احت ��واء اال�ستياء ال�شعبي
اللحظة الت ��ي �صار
فعلى م ّر ال�سن ��وات مل تتغري النظرية الدميقراطية




الوح�شية �صعب ًا.
اجلرائم
جتاه
عن ��د النخبة �إال قلي ًال  ،كما �أن �سيا�سة العزل وتدمري
Edward Galeano
الهي ��اكل التنظيمي ��ة بات ��ت ت ��رد ب�شكل �ش ��اذ وميال فبكل ت�أكي ��د يجب االع�ت�راف �أن الق�ضية االن�سانية
  


مل تكن خالي ��ة من العي ��وب كلي ًا
�ارات خدمتن ��ا رغ ��م انه ��ا
�ذوي امللي �
�ار املي ��ل ل �
للتدم�ي�ر الذات ��ي  ،و�ص �
 مفك ��روا ال�صحاف ��ة م�ست�شهدي ��ن بكب ��ار
ويح ��ذر
ال�سخف ��اء وب�أ�ساط�ي�راملا�ض ��ي ال�ب�ريء والق ��ادة
 Southق ��د بالغن ��ا يف اعط ��اء املثالية
 Endاننا
�� Pressن
ؤول�ي�ن م
النب�ل�اء  ،والتع�ص ��ب الدين ��ي والقوم ��ي  ،ومذاهب امل�س�
الت�آم ��ر وح ��االت الت�ش ��كك وانق�ش ��اع الأوه ��ام غري مكانة م�سيطرة يف �سيا�ستنا اخلارجية .
املرتكزة بع ��د  .كل هذا �شكل مزيجا من نوع مل تكن كم ��ا تت�سل�س ��ل الف�ص ��ول بدراي ��ة يف مو�ضوع ��ات
خمتلفة اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية وان�سانية
له عواقب طيبة يف املا�ضي .
الف�ص ��ل الثال ��ث م ��ن الكت ��اب ناق� ��ش منط ��ق احلكم لطبيعة الأنظم ��ة يف امريكا الالتيني ��ة حتى يختتم
واحل ��روب  ،وذك ��ر الكاتب وفق مفه ��وم املنطق �أن الكت ��اب ف�صله االخري حول م�ش ��كالت العامل الثالث
من ح ��ق الأغنياء �أن يحكموا الع ��امل الذي ميلكونه ومعاجلاتها .

م����ن اص��������دارات




مقارنه بين تاريخ السياسة وتاريخ األدب

قراءة في رواية "جنود ساالمينا" للروائي "خافيير سيركاس"
ضحى عبدالرؤوف المل
"جنود االدب هم االقوياء دائما وان خ�سروا" الن من
يربح احل ��رب هم ال�شعراء  .يح ��اول الروائي اال�سباين
"خافي�ي�ر �سريكا�س" ان ي�شن حربه يف رواية "جنود
�ساالمين ��ا " بواقعي ��ة متخيل ��ة ت�ش ��د فيه ��ا ال�شخو� ��ص
رحاله ��ا ،لتخو� ��ض معركة الرج ��اء يف االبقاء على جمد
االدب يف التاري ��خ ال ��ذي نط ��وي �صفحات ��ه غالب ��ا دون
االك�ت�راث بالتفا�صيل ال�صغرية الت ��ي تبقى طي الكتمان
يف احلروب و�صراعاتها  ،القائمة على االميان بال�شيء،
والدف ��اع عن ��ه م ��ن قبل فريق�ي�ن يتقات�ل�ان حت ��ى املوت،
فااليديولوجي ��ات املت�ص ��ارع عليه ��ا هي كرم ��وز تف�صل
ب�ي�ن احلياة وامل ��وت عندم ��ا ت�صبح اليقني ال ��ذي ي�صبو
الي ��ه ا�صح ��اب احل ��روب .او م ��ن يت�سب ��ب به ��ا ،ورمبا
م ��ن يغذيها ويحاول ا�شعال نريانه ��ا التي ت�أكل االخ�ضر
والياب� ��س ،فه ��ل من وج ��ه مقارنه بني تاري ��خ ال�سيا�سة
وتاري ��خ االدب؟ وهل تفرق االح ��داث االدبية ما يجمعه
احلدث التاريخي؟
ال ميكن لالدب ان يكون عملية احتيال ين�سجها ال�ضعفاء
يف احلروب  ،الن لالدب خياراته الفعلية التي تختلف عن
اخليارات اال�سرتاتيجية التي قامت بها عائلة فيغريا�س
 ،كم ��ا يقوم ه ��و بخلق حبك ��ة تطيع ال�س ��رد واحتماالته
القائمة على اكت�شاف احلقيقة كاملة ،وب�س�ؤال ي�ؤدي اىل
اخ ��ر كي ينت ��زع من االذهان حتلي�ل�ات ت�ساعد يف ايجاد
ا�ستنتاجات له مفعولها يف الرواية .لال�ضاءة على حدث
واكذوب ��ة لال�ضفاء على ال�سرد نكهة االثارة الروائية يف
التق�ص ��ي واملتابع ��ة ،فهل اراد "خافي�ي�ر �سريكا�س" ان

تك ��ون روايت ��ه جزءا م ��ن املحفوظ ��ات التاريخي ��ة التي
ميك ��ن االعتماد عليها ملعرف ��ة االدب التاريخي يف ار�شفة
احلقائق ب�صيغة روائية ؟

يعتم ��د "خافي�ي�ر �سريكا� ��س" يف روايت ��ه عل ��ى خل ��ق
ا�ستنتاج ��ات خمتلف ��ة ين�س ��خ بع�ضها البع� ��ض ،لتنجلى
احلقائ ��ق بعد عدة ت�س ��ا�ؤالت  ،فمن امل�ؤك ��د ان التحقيق
ال�صحف ��ي قد ت�أث ��ر بانت ��زاع املعلومة .لتك ��ون يف �سرد
حمبوك ل ��ه وقعه الفكري يف ذهن الق ��ارئ ،وي�ؤثر على
منطق االح ��داث املتخيلة ،واملتعط�ش ��ة اىل بناء االفكار
امل�ساعده يف ن�سج بع�ض اال�ساطري كتلك التي ذكرها يف
الرواي ��ة ع ��ن العائالت التي حتاول ن�س ��ج اال�ساطري عن
والدها كادوار البطولة وما اىل ذلك.
تق ��دم رواي ��ة " جن ��ود �سالمين ��ا " �ص ��ورة وا�ضحة عن
قيم ��ة االدب يف التاري ��خ ودوره يف خلق موازين الربح
واخل�سارة مع احلفاظ على مفهوم االن�سانية يف احلروب
واالنتهاكات التي حتدث للب�شرية ب�أكملها ،ويحفل القلم
يف ت�أرخيها ب ��ل! والبحث عن حقائقها لري�سم " خافيري
�سريكا� ��س " فانتازي ��ا ممزوج ��ة ب ��الأدب املحاف ��ظ على
تركيبة روائية ذهني ��ة يف ان�سيابها وحتليالتها وو�ضع
الق ��ارئ ام ��ام اال�ستنتاج ��ات ،لي�ستك�ش ��ف م ��ع الروائي
االحداث عرب منطق االدب الروائي التاريخي الذي يعيد
ت�صحي ��ح امل�سار من خالل العي� ��ش يف االحداث التي مت
جمعها وتركيبها وحتليلها ،وك�أنها ت�ؤكد على فهم هوية
االدب ودوره املهم ،والبارز يف احلروب بل! وت�أثرياته
التي متت ��د اىل ما بعد احلرب  ،وحت ��ى امل�ستقبل لنمجد
االدب الروائي وجنعله كنوع من احلروب االدبية املهمة
للبقاء على الفكر االن�ساين.
للح ��روب ثقافتها ،وهذا ما يح ��اول "خافيري �سريكا�س"
اي�صال ��ه اىل الق ��ارئ  ،لريى من خالل املخيل ��ة الروائية
وقائ ��ع احل ��روب ومغزاه ��ا يف طبيع ��ة ال�س ��رد املختزن
حلرك ��ة ال�شخو� ��ص وانطباعاته ��ا ع ��ن االح ��داث الت ��ي

جعلت من الت�أث�ي�رات النف�سية حت ��والت دراماتيكية لها
مكانها يف ال�سرد امل�شح ��ون باال�ستنكار لت�شكل الرواية
احلا�ضنة حلياة "�سان�ش ��ز مازا�س " ف�إن خ�سرنا احلرب
ال ميك ��ن ان نخ�سر االدب وهذا ما ا�ش ��ار اليه يف البداية
من خالل ق ��ول "اندري� ��س ترابيللو"" كان ��وا قد ربحوا
احل ��رب  ،لكنهم خ�سروا موقعه ��م يف تاريخ االدب" فهل
ال�ش ��كل والتقنية الروائية هما اب ��راز قيمة املو�ضوع او
الفكرة الذهبية التي انطلق منها "خافيري �سريكا�س"؟
طبيعة روائية بارزة يف دورها االدبي ،لتكوين مفاهيم
ادبية اثناء احلروب ،والتي ال يقل �ش�أنها عن الفرو�سية
او ال�ص ��راع الفك ��ري االن�ساين الذي ي�ت�رك ب�صمته عرب
التاري ��خ ،وب�أ�سل ��وب ل ��ه انطولوجيات ��ه وحيثيات ��ه يف
حتقي ��ق ال ��دور اجلم ��ايل االك�ث�ر ح�سا�سية م ��ن ا�سلوب
القت ��ل والظل ��م وم ��ا اىل ذل ��ك  .اذ حتم ��ل احل ��روب يف
جعبته ��ا ع ��دة متناق�ض ��ات تبق ��ى يف �سج�ل�ات االق ��وال
واالفع ��ال للقادة وع�ب�ر احاديث النا� ��س اي�ضا وما يبقى
يف ذاكرة احلروب من مواقف م�ؤيدة او معار�ضة فلماذا
يت ��م الهجوم يف احل ��روب على االدب ��اء وال�شعراء؟ وما
ه ��و ت�أث�ي�ر كل منهم عل ��ى االراء واالف ��كار للنا�س ؟ وهل
ي�ستطيع ال�شاع ��ر او االديب تغيري اجتاهات الهروب او
الت�أث�ي�ر على موازين الربح واخل�س ��ارة ؟ ا�سئلة يرتكها
"خافيري �سريكا�س " يف روايته التي ن�سجها عرب حبكة
اهتمت بال�شكل الروائي اوال ،ومنحه قيمة حتليلية اكرث
جدية من تلك التي يقوم بها املحقق او امل�ؤرخ التاريخي
البحت.اذ حافظ على الثيمة االخالقية لالدب ب�شكل غري
مبا�ش ��ر مكثفا الكثري من التفا�صيل لتكون كتحقيق ادبي
يف عمل روائي بغي ��ة الت�أكيد على اهمية االدب واالدباء
يف ثقافات ال�شعوب.

مائة س��نة على الحمل��ة البريطانية على
بالد ما بين النهرين
عدنان حسين أحمد
�ص ��در ع ��ن دار  Createspaceبلن ��دن كت ��اب جدي ��د
للباح ��ث ن ��دمي العبدالل ��ه يحم ��ل عنوان"مائ ��ة �سن ��ة على
احلمل ��ة الربيطانية على ب�ل�اد ما بني النهري ��ن" .يت�ضمن
الكتاب ت�سعة ف�صول وث ْبت بامل�صادر واملراجع.
ر ّك ��ز الباح ��ث يف الف�ص ��ل الأول عل ��ى احلمل ��ة الع�سكرية
الربيطانية على بالد ما بني النهرين التي ُتعترب تداعياتها
احلدث الأكرث �أهمية يف تاريخ العراق يف القرن الع�شرين
وال ��ذي �ش� � ّكل بالنتيجة خارطة الع ��راق احلديث بحدوده
الدولي ��ة الراهن ��ة لأن الع ��راق قبل هذه احلمل ��ة كان تابعًا
للإمرباطورية العثمانية وجزءًا من خارطتها اجلغرافية.
ً
خمطط ��ا موج� � ًزا للعملي ��ات الع�سكرية بني
ق� �دّم الباح ��ث
جي� ��ش الإمرباطوري ��ة العثماني ��ة واجلي� ��ش الربيط ��اين
الهندي خالل تلك احلملة والت�أثريات الكبرية التي خ ّلفتها
عل ��ى حياة املواطن�ي�ن يف مي�سوبوتيمي ��ا� ،أي بالد ما بني
النهرين"العراق"حاليا.
يتمح ��ور الف�ص ��ل الث ��اين عل ��ى الإح�ص ��اء الر�سم ��ي
ملي�سوبوتيمي ��ا الذي ح ��دث �سنة  1920حي ��ث بلغ نفو�س
الع ��راق  2.849.282ن�سمة على وف ��ق الأديان واملذاهب
ال�سن ��ة  ،1.146.658ال�شيع ��ة ،1.494 015
الآتي ��ةُ :
اليه ��ود  ،87.488امل�سيحي ��ون � ،78.792أدي ��ان �أخ ��رى
 .42.302كم ��ا ي ��ورد الباح ��ث �ست ��ة �إح�ص ��اءات ر�سمي ��ة
تب ��د�أ ب�سن ��ة  1920حي ��ث كان التع ��داد ال�س ��كاين للعراق
� 2.849.282إىل �إح�ص ��اء �سن ��ة  1965حي ��ث بلغ نفو�س
الع ��راق  8.261.527ن�سم ��ة بح�س ��ب م�ص ��ادر متع ��ددة
ب�ضمنها وزارة التخطيط العراقية.
يعال ��ج الف�ص ��ل الثال ��ث الزراع ��ة واملن ��اخ و�ص ��ادرات
مي�سوبوتيمي ��ا ووارداته ��ا حي ��ث ت�ص� �دِّر مي�سوبوتيمي ��ا
�سبع م ��واد �أ�سا�سية وهي التم ��ور ،وال�صوف ،واحلنطة،
واجل ��وز ،وال�سمن ،وال�سجاد واجلي ��اد ومببالع تنح�صر
ب�ي�ن  45.000و  600.000جني ��ه �أ�سرتلين ��ي .وت�ستورد
�ست مواد �أ�سا�سية وه ��ي املنتجات احلديدية ،واملنتجات
القطني ��ة ،وال�س ّك ��ر ،واخل�شب ،والرز ،وال�ش ��اي والقهوة
ومببال ��غ تنح�ص ��ر ب�ي�ن  50.000و  1.200.000جني ��ه
�أ�سرتلين ��ي بح�س ��ب وزارة اخلارجي ��ة الربيطاني ��ة ع ��ام
.1920
كم ��ا �أ�شار الباحث �إىل �أن املناخ قد تغيرّ ب�شكل دراماتيكي
حيث كانت درجات احلرارة يف �أوائل القرن الع�شرين �أقل
مما هي عليه يف الوقت احلا�ضر بـ  5 - 4درجات مئوية.
�أما �سقوط املطر فهو ينح�صر بني ت�شرين االول وني�سان،
كما تكون مي�سوبوتيمي ��ا عُر�ضة للفيا�ضات ب�سبب ذوبان
الثلوج يف الأجزاء ال�شمالية من البالد.

يرك ��ز الباح ��ث يف الف�ص ��ل الرابع عل ��ى �إنت ��اج النفط يف
امل ��دة املح�ص ��ورة ب�ي�ن  1920 -1913يف  22بل� �دًا يف
الع ��امل حيث كانت �أم�ي�ركا تت�صدر قائمة البل ��دان املنتجة
للنفط تليها رو�سيا واملك�سيك ورومانيا وتنتهي بفنزويال
وفرن�س ��ا .وثمة �إ�شارة �إىل �أن م�صر كانت تنتج كمية قليلة
ج� �دًا �أما بقية الدول العربية فلم تكن منتجة للنفط �آنذاك.
ي�ؤك ��د الباحث ب� ��أن الع ��امل ينت ��ج الآن  85ملي ��ون برميل
يوم ًي ��ا� ،أي �أكرث مبئة م ��رة من �إنتاج ع ��ام  1910بح�سب
�ستيف ��ن لون َكريغ"النف ��ط يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط :اكت�شافه
وتطويره".1954
�أما الإنتاج الثقايف يف العراق قبل وبعد �سنة  1914فهو
كارث � ّ�ي ح ًق ��ا لأن املجم ��وع الكلي للكت ��ب املطبوعة لأكرث
م ��ن � 100سنة قد و�صل بال ��كاد �إىل  4.332كتابًا� ،أي ما
ن�سبته  %58دين و�أدب ،و  %38علوم اجتماعية ،تاريخ
وجغرافي ��ة ،و  %4عل ��وم ،كم ��ا �أورده ��ا بي�ي�ر رو�سي،
وياله ��ا م ��ن ن�سب ��ة �ضئيلة تث�ي�ر الأ�سى واحل ��زن! كما
يتوقف الباحث عند خط برلني  -بغداد ،وبرلني  -مكة
ال ��ذي �أُجن ��ز ع ��ام  ،1914وحلم رب ��ط الإمرباطورية
الأملانية بال�شرق.
ي�س ِّل ��ط الباح ��ث يف الف�ص ��ل اخلام� ��س ال�ض ��وء على
الإمرباطوري ��ة العثمانية والبلدان املن�ضوية حتت رايتها
كالع ��راق وبالد ال�شام و�أجزاء م ��ن اجلزيرة العربية التي
تتكون من �إم ��ارات وم�شايخ متعددة يحكمها �شيوخ عرب
مث ��ل احلج ��از ،وجن ��د والإح�ساء ،وجب ��ل �ش ّم ��ر ،و ْعنِزة،
وع�سري ،واليم ��ن ،وعُمان ،والكويت والإم ��ارات العربية
الت ��ي توح ��دت الحق ��ا .كم ��ا �أ�ش ��ار الباح ��ث �إىل �أن ا�س ��م
الع ��راق كان م�ستعم ًال منذ عدة قرون ومل يكن من اخرتاع
الربيطانيني وذكر �سبع خرائط حتمل ا�سم العراق العربي
وخريطة واحدة حتمل ا�سم العراق العجمي!
ق�س ��م الباحث الف�ص ��ل ال�ساد�س �إىل مرحلت�ي�ن �أ�سا�سيتني
ّ
تب ��د�أ الأوىل باحت�ل�ال الفاو والب�صرة ،ث ��م ال�سيطرة على
العم ��ارة والنا�صري ��ة والك ��وت وح�صاره ��ا ال�شهري الذي
ا�ستم ��ر خم�س ��ة �أ�شه ��ر ث ��م ا�ست�سالمه ��ا الكام ��ل للق ��وات
العثماني ��ة حيث �ألق ��ت احلكوم ��ة الربيطاني ��ة اللوم على
الفري ��ق جون نيك�سون التخاذه قرار التقدم �إىل بغداد من
دون ق ��وة كافية� .أم ��ا املرحلة الثانية فتتمث ��ل بالتغيريات
اجلذري ��ة التي �أحدثتها احلكوم ��ة الربيطانية يف اجلي�ش
الربيط ��اين الهن ��دي عديدًا وع ��دة وتعيني اجل�ن�رال مود
الذي �أعاد احت�ل�ال الكوت واندفع منها �إىل بغداد لتتواىل
انت�صارات اجلي� ��ش الربيطاين الهندي الذي دخل كركوك
واملو�ص ��ل م ��ن دون قتال ووافق عل ��ى ا�ست�سالم القطعات
الرتكي ��ة و�إعالن الهدنة يف  30ت�شرين االول  1918حيث
ا�ست�سل ��م القائ ��د الرتك ��ي يف الي ��وم الت ��ايل� .أم ��ا خ�سائر
اجلي�ش الربيطاين الهن ��دي فقد بلغ جمموعها 101.549

ح�س ��ب كت ��اب
الديل ��ي مي ��ل ال�سن ��وي ،1920
عل ًم ��ا ب� ��أن جمم ��وع القطع ��ات الربيطاني ��ة الهندي ��ة يف
مي�سوبوتيميا قد بلغ  414.000جندي.
يرك ��ز الباح ��ث ن ��دمي العبدالل ��ه يف الف�صل ال�ساب ��ع على
اجلبه ��ات الأخرى الث�ل�اث و�أولها جبه ��ة م�صر  -فل�سطني
الت ��ي كان يقودها اجل�ن�رال �أدموند �ألنب ��ي ،ففي  9كانون
االول  1917احتل ��ت قواته �أور�شلي ��م القد�س ،كما احتلت
دم�ش ��ق يف  1ت�شري ��ن االول 1918وتبعها احتالل حم�ص
يف  16ت�شرين االول وحلب يف  25ت�شرين االول .1918
وجبه ��ة اجلزيرة العربية التي قاده ��ا الأمري في�صل وكان
ي�ساع ��ده توما� ��س �إدوارد لورن� ��س املع ��روف بـ"لورن� ��س
العرب".
�أم ��ا اجلبه ��ة الثالث ��ة فه ��ي جبه ��ة غاليبويل"م�ضائ ��ق
الدردنيل"فقد قات ��ل الربيطانيون �ضد الق ��وات العثمانية
لكن هذه احلملة مل تكن موفقة للربيطانيني والأ�سرتاليني
معا.
ميك ��ن �إيجاز الف�ص ��ل الثام ��ن بت�أثري احلمل ��ة الربيطانية
عل ��ى مي�سوبوتيميا م ��ن الناحيتني الثقافي ��ة والفنية فقد
�أورد الباح ��ث عددًا م ��ن ال ُك ّتاب والفنان�ي�ن الذين �أجنزوا
كتبًا ع ��ن مي�سوبوتيميا من بينهم كريمي ��ت روزفلت ،ابن
الرئي� ��س ال�ساب ��ق ثي ��ودور روزفلت ،ال ��ذي رافق اجلي�ش
الربيط ��اين يف حملت ��ه الع�سكري ��ة عل ��ى مي�سوبوتيمي ��ا
و�أ ّل ��ف كتا ًب ��ا بعنوان"ح ��رب يف ج ّن ��ة عدن"ن�ش ��ره ع ��ام

 .1920والكات ��ب والروائ ��ي �إدوارد ثومب�شون الذي
�أ ّلف"�أ�شعار يف مي�سوبوتيميا" ،والليدي دراور التي
�أجنزت"ال�صابئ ��ة املندائيون يف العراق" .والروائية
ال�شهرية �أغاثا كري�ست ��ي التي عا�شت يف العراق � ً
أي�ضا
وكتبت روايتني ا�ستلهم ��ت فيها الأحداث والوقائع من
الع ��راق وهما"جرمي ��ة قتل يف ب�ل�اد الرافدي ��ن"1936
و"ج ��ا�ؤوا �إىل بغ ��داد" .1951والكات ��ب �س ��ي .ج ��ي.
كامب ��ل الذي عا�ش يف العراق خالل الثالثينات من القرن
املا�ضي و�أجنز كتاب"حكاي ��ات القبائل العربية" .وفيما
يتعل ��ق بالكت ��ب الفني ��ة فقد �أ�ش ��ار الباح ��ث �إىل كتاب"يف
ب�ل�اد م ��ا بني النهري ��ن" ملارت ��ن �سوين  1917ال ��ذي عا�ش
يف العراق خ�ل�ال احلملة الع�سكرية عل ��ى مي�سوبوتيميا،
وي�ض ��م كتاب ��ه عددًا م ��ن اللوح ��ات االحرتافي ��ة .والكاتب
دونال ��د ماك�سوي ��ل الذي ذهب مع اجلي� ��ش الربيطاين يف
�أثناء احلملة الع�سكري ��ة و�أ ّلف كتاب"مُقيم يف بالد ما بني
النهرين" 1920ويت�ضمن كتابه ر�سومًا احرتافية و�صو ًرا
عديدة للمناطق التي ر�آها ومتثلها جيدا.
تو�ص ��ل الباحث ن ��دمي العبدالله �إىل �سبع نتائ ��ج �أ�سا�سية
�أورده ��ا كالآتي� :أن احلملة الع�سكرية على مي�سوبوتيميا
�أف�ض ��ت �إىل خلق العراق ككيان �سيا�سي جديد يف -1920
1921كم ��ا �أدت �إىل تفكك الدول ��ة العثمانية وخلق خارطة
جدي ��دة للع ��راق وال�ش ��رق الأو�س ��ط عل ��ى وف ��ق معاه ��دة
�سايك�س بيكو  1916وم�ؤمتر �سان رميو .1920
اعت�ب�ر الباحث ع ��ام  1914م�ؤ�ش� � ًرا حداثيًا عل ��ى توا�صل
الع ��راق م ��ع الآخ ��ر الأوروب ��ي وانفتاحه عل ��ى املنجزات
ال�صناعي ��ة الأوروبي ��ة ،وخروج ��ه من العزل ��ة التي دامت
�أربع ��ة قرون حي ��ث �شاه ��د العراقيون عددًا م ��ن املنقبني،
وامل�ستك�شف�ي�ن ،والدبلوما�سيني والتج ��ار الغربيني الذين
�أعادوا العراق �إىل حا�ضنته الأم.
تعام ��ل امل�ؤرخون مع احلمل ��ة الربيطانية عل ��ى اعتبارها
حد ًث ��ا ذا �أهمي ��ة قليل ��ة بينم ��ا �ص ّب ��وا ج � ّ�ل اهتمامهم على
جبه ��ات احلرب الأخ ��رى رغ ��م �أن �إ�صاب ��ات الربيطانيني
والهن ��ود كان ��ت الثاني ��ة م ��ن حي ��ث الرتتي ��ب ،و�أعتربوا
معرك ��ة الكوت م ��ن �أ�س ��و�أ هزائم اجلي� ��ش الربيطاين يف
التاريخ لكنهم �سرع ��ان ما تداركوا الأمر وحولوا الهزمية
�إىل �سل�سلة من االنت�صارات التي �أجربت الدولة العثمانية
على اال�ست�سالم.
ويف اخلت ��ام ق ��ارن الباح ��ث ن ��دمي العبدالله ب�ي�ن احلملة
الربيطاني ��ة عل ��ى مي�سوبوتيمي ��ا  1918-1914واحلملة
الع�سكرية الأمريكية ع ��ام  2003واكت�شف �أن الطرفني قد
ا�ضط ��را ل�صرف مبال ��غ مادية هائلة مل تك ��ن يف احل�سبان
ولك ��ن كال احلملت�ي�ن غيرّ ت ��ا وج ��ه الع ��راق و�أحدث ��ت فيه
تبدالت جذرية حملت بني طياتها جوانب �إيجابية و�سلبية
يف � ٍآن معا.

إصدار جديد عن أفالم كردستان
الطويلة
�ص ��در حديث ًا للناقد ال�سينمائي والأر�شيف ��ي مهدي عبا�س كتاب جديد حمل عنوان�":أفالم كوردية ..الدليل
ال�شامل لأفالم كورد�ستان العراق الطويلة".
والكت ��اب ه ��و جولة موثقة بال�ص ��ور واملعلومات الدقيقة ع ��ن ّ
كل �أفالم كرد�ستان الع ��راق ،واجلوائز التي
ح�صلت عليها واملهرجانات التي �شاركت فيها مع التعريف مبخرجيها وجداول مهمة ودقيقة ّ
بكل املخرجني،
والدول التي ا�شرتكت بالإنتاج مع �إقليم كرد�ستان .كما �ضم الكتاب الأفالم التي �أخرجها خمرجو كرد�ستان
خارج الأقليم ،فالكتاب ميثل وثيقة كاملة لإنتاج كرد�ستان العراق من �أفالم طويلة.
وق ��ال مهدي عبا�س يف ت�صري ��ح لق�سم الإعالم �إنَّ الكتاب ي�سهم يف توثي ��ق احلركة ال�سينمائية يف العراق
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان بالتحدي ��د .فهو يتناول ّ
كل �أف�ل�ام كرد�ستان الع ��راق الطويلة والبالغ ��ة  ٧٨فيلم ًا والتي
�أنتج ��ت ب�ي�ن عام ��ي  ١٩٩١و ٢٠١٥متناو ًال تفا�صيله ��ا مع بو�سرتاته ��ا و�صور ومعلوم ��ات عن خمرجيها
وقوائم باملخرجني.
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ك����ت����اب الف����ول����ي ب��ودل��ي��ر
س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل

الكتاب والفنانين الذين هم مواضيعه
ينسج كاالسو عن
ّ
ترجمة :عباس المفرجي

كيف يولد المجرم من
روح إنسان في " عائلة
باسكوال دوارت "
أوراق

ال�سوء  ،التفكك الأُ�س ��ري واالجتماعي  ،و�أن يكون
م�ص ��در العط ��ف قريب� � ًا منك لكن� � ُه ن�ض ��ب  ،كل هذا
�سيولد الوج ��ع فيك ويقودك �أحيان� � ًا �إىل ال�ضياع ،
�أن ت�شعر بال ُيتم يف حني �أن �أبويك ينعمان باحلياة
 .هذا وحدة يكف ��ي �أن ُي�شعرك باملرارة  ،وقد يكون
�أ�سا�س ًا خللق ُحطام �أو بقايا �إن�سان  ،وهذا بال�ضبط
جمرم من �شخ�ص با�سكوال .
ما كان كافي ًا خللق
ٍ
رواي ��ة " عائلة با�سكوال دوارت " التي �صدرت عن
دار املدى للإعالم والثقافة والفنون والتي ترجمها
رفع ��ت عطفة ُع� �دّت احلدث الأهم يف ع ��امل الرواية
الإ�سباني ��ة التالية للحرب الأهلي ��ة وذلك نظر ًا لأنها
�أ�س�س ��ت ملا بع ��د الواقعي ��ة التي كان ��ت منت�شرة يف
ا�سبانيا .
عاجل ��ت الرواية مو�ضوع� � ًا ب�سيط ًا ببني ��ة مركبة ،
فال�شخ�صي ��ة اال�سا�سي ��ة يف الرواية ه ��ي با�سكوال
ريفي م ��ن ا�سرتمادورا  ،حمك ��وم بالإعدام ويكتب
يف مذكرات ��ه وتتك�شف الرواي ��ة منذ البداية وحتى
النهاية عن قدرية مريعة .
وق ��د متيزت الرواي ��ة بتنوع البني ��ة الروائية حتى

�أن بع� ��ض النق ��اد ت�ساءل ع ّم ��ا �إذا كان با�ستطاعتهم
�أن ي�سم ��وا م ��ا يكتبه ثي�ل�ا برواية  ،لك ��ن ثيال الذي
يعت�ب�ر �أن من غري املمكن تعري ��ف الرواية يرد على
ذل ��ك يف مقدمت ��ه " الرواي ��ة ه ��ي كل م ��ا يطبع على
�ش ��كل كتاب وي�سمح حت ��ت العنوان وب�ي�ن قو�سني
بكلمة روايــة".
روايت ��ه ه ��ذه ا�س�ست ملا بع ��د الواقعي ��ة التي كانت
منت�ش ��رة يف ا�سباني ��ا  ،وتعالج مو�ضوع ��ا ب�سيط ًا
ببني ��ة مركب ��ة  ،فال�شخ�صي ��ة الأ�سا�سي ��ة با�سكوال
الريفي م ��ن ا�سرتمادورا  ،حمك ��وم بالإعدام يكتب
مذكراته يف ال�سجن والتي الميكن �أن ُتعّد مذكرات
باملعن ��ى احلقيق ��ي للكلم ��ة  ،تكت�ش ��ف الرواي ��ة منذ
البداي ��ة وحت ��ى النهاية عن قدرية مريع ��ة  ،فالبيئة
البيتي ��ة التي عا� ��ش فيها البطل فظيع ��ة � ،أب فظيع
مه ��رب و�سكري و�أم مريعة  ،المتلك �شيئ ًا من عاطفة
الأموم ��ة  ،و�أخ ��ت طيبة تهرب م ��ن البيت وتقع يف
�شراك رجل يحملها عل ��ى ممار�سة بيع املتعة  ،و�أخ
متخلف معتوه ميوت غرق ًا يف ط�شت زيت ...
�أم ��ا البط ��ل ذاته فه ��و وبح�سب ما يقول ع ��ن نف�سه
رج ��ل م�ص ��اب باللعنة  ،يتزوج مرت�ي�ن وينتقل من
جرمي ��ة �إىل �أخ ��رى لينته ��ي بعدها بقت ��ل �أمه التي
يعتربه ��ا امل�س�ؤولة عن كل ما ج ��رى له ولأخته من
م�صائب .
فالرواي ��ة م ��ن حي ��ث بنيته ��ا جن ��د �أن الالف ��ت فيها
راو  ،النا�س ��خ وبا�سكوال
ه ��و �أن هنال ��ك �أكرث م ��ن ٍ
دوارت بطل الرواية و�سنتياغو لورونيا وث�سارئو

 ،يف الوق ��ت ال ��ذي جند فيه �إنها مروي ��ة على ل�سان
ال�شخ� ��ص الأول الذي ي ��روي املريع من حياته على
طريقة الرواية امل�سماة البيكاري�سكا �أو ما ميكن �أن
يوازيها يف العربية من ق�ص�ص العيار وال�شطار .
يذك ��ر املرتجم رفع ��ت عطفة �أن ما لف ��ت انتباهه يف
ه ��ذه الرواي ��ة �إنها ج ��اءت لتلخ�ص ثالث ��ة ا�ساليب
مهم ��ة يف الأدب اال�سباين  ،الأول هو رواية العيار
وال�شط ��ار وبالتحدي ��د رواية القاري ��و دِ تورم�س ،
والثاين ه ��و ا�سلوب وجو بالييه � ،إنكالن وخا�صة
يف م�سرحيات ��ه الكوميدي ��ات الرببري ��ة وكلم ��ات
قد�سية من حيث اجلو وال�شخ�صيات  ،والثالث هو
ا�سل ��وب ف  .غارثيا ل ��وركا وبالتحديد يف احلوار
 ،ق�ص ��ر ًا و�صورة فنية و�إيح ��اء  ،وهذا لي�س بالأمر
امل�ستبع ��د نظ ��ر ًا لأن باليي ��ه – �إن ��كالن ل ��وركا كانا
قريبني منه زمن ًا و�إنتاج ًا .
كتو�ضي ��ح للقارئ �أن �سلوك ال�شخ�صية يف الرواية
هو الذي دف ��ع املرتجم �إىل تقدميها بل �أنه قد يكون
ال�سب ��ب الوحي ��د ال ��ذي جعل ��ه يخرجه ��ا �إىل النور
بح�س ��ب ما ذكر  ،ومل يحاول املرتجم اللعب بالن�ص
او تغي�ي�ره بل ت ��رك با�سكوال يتكل ��م فهو من ميلك
الكثري من الأ�شياء املهمة ليخربنا بها .
�أم ��ا فيما يذكره كاميلو خو�سي ��ه ثيال خالل مقدمته
ه ��و بع� ��ض التو�ضيح ��ات قائ�ل ً�ا "�إن يف ذك ��راي
م ��ن اللعن ��ة �أكرث م ��ن �أي �شيء  ،و�أري ��د �أن اريح ما
ا�ستطلع ��ت م ��ن �ضمريي به ��ذا الإع�ت�راف العلني ،
ال ��ذي لي� ��س توبة قليل ��ة وجدتني �أن ��زع �إىل رواية

�شيء مما �أذكر من حياتي  ،مل تكن ذاكرتي قط نقطة
قوت ��ي و�أع ��رف �أنني رمب ��ا ن�سيت �أ�شي ��اء كرثة بل
ومهم ��ة  ،لكن مع ذلك �أنكببت على رواية ذلك الق�سم
أبغ حموه من ر�أ�سي ومل تقاوم يدي خطه
ال ��ذي مل � ِ
عل ��ى ال ��ورق لأن هنالك ق�سم ًا ح�ي�ن حاولت روايته
�شعرت بالغثيان يف روحي  ،فف�ضلت ال�سكوت عنه
ون�سيان ��ه  ".وكان ه ��ذا �أ�شب ��ه ب�إع�ت�راف من ثيال ،
الذي بد�أ كتابة هذا النوع من املذكرات متنبها جيد ًا
�إىل �أن ��ه البد حلياته �أو موته �أن ينطوي على �شيء
من روايته  ،هذا املو�ضوع �شغل الكاتب كثري ًا .
هذه الرواية �سببت بع�ض ال�ضيق يف البدء للكاتب
 ،فو�صول ��ه �إىل نهاية الرواية  ،ودرا�سته ملقايي�سها
م ��ع تقطيعاته ��ا كان ي�سب ��ب ل ��ه الكث�ي�ر م ��ن القلق
خ�صو�ص ًا من احتمالية وقوع الكاتب يف خط�أِ ما .
رواي ��ة " عائل ��ة با�سك ��وال دوارت " متي ��زت
بتقنيته ��ا التي ُ�ضم ��ت �إىل ما بع ��د الواقعية ُ ،عدّت
م ��ن �أعظم واه ��م الرواي ��ات وح�صلت عل ��ى جائزة
نوب ��ل ع ��ام  ، 1989لكاتبه ��ا كاميل ��و خو�سي ��ه ثيال
 ،وه ��و ادي ��ب و�شاعر ا�سباين ول ��د يف بادرون يف
مقاطع ��ة الكورني ��ا بغالي�سيا يف احل ��ادي ع�شر من
ماي ��و  ، 1916وح�ص ��ل على جائ ��زة نوبل عن هذه
الرواي ��ة  ،وحارب �إىل جان ��ب فران�سي�سكو فرانكو
يف احل ��رب الأهلي ��ة الإ�سباني ��ة ولكن ��ه �أ�صبح �أحد
منتقديه فيما بعد وت�أتي هذه الرواية من بني ا�شهر
اعمال ��ه فهي التي �أهلته للح�صول على جائزة نوبل
يف الأدب .

يقتب� ��س روبرت ��و كاال�س ��و تلميح ��ه من �سان ��ت -بيف:
((كان م�سي ��و بودلري وجد طريق ��ة لبناء �سرادق غريب،
يف الطرف الأق�صى من قطعة �أر�ض غري م�أهولة وخلف
تخ ��وم الرومانتيكي ��ة املعروفة ،وه ��ذا املبنى هو فويل
[ تعن ��ي حماق ��ة ،وتعن ��ي �أي�ض ��ا مبن ��ى باه ��ظ النفقات
يتع ��ذر �إمتامه ] ،مزيّن عل ��ى نحو مبالغ فيه ،معذِ ب على
نحو مبال ��غ فيه ،لكنه جميل وغام�ض ،يق ��ر�أ فيه النا�س
كت ��ب �أدغ ��ار الن ب ��و ،ويتل ��ون �سوناتات فاتن ��ة ،ثملني
باحل�شي� ��ش ليت�أمل ��وا فيه بعدئ ��ذ ،ويتعاط ��ون الأفيون
و�آالف ��ا �أخ ��رى م ��ن املخ� �دِّر ال ��ردئ يف �أقداح م ��ن فاخر
الربو�سل�ي�ن .هذا املبنى الفريد ،م ��ع زخرفه املطعَّم ،من
�أ�صالة مدبَّرة ومر ّكبة ،يجذب العني �أحيانا نحو �أق�صى
نقط ��ة م ��ن الكام�شاتكا [ �شب ��ه جزي ��رة يف �أق�صى �شرق
رو�سي ��ا ] الرومانتيكي ��ة� ،أدعوه �أن ��ا ’’ فويل بودلري ‘‘.
املبتدع قان ��ع ب�أنه �أجنز �شيئا م�ستحي�ل�ا ،يف مكان كان
ي َُظن �أن ال �أحد ميكنه الذهاب اليه)).
تلك الفك ��رة اخليالية هي �سانت -بي ��ف املميّز – مت�ألقة
ووقح ��ة ،خلاّ ق ��ة ودقيق ��ة ،ناهي ��ك ع ��ن كونه ��ا قا�سية.
�إنه ��ا �أي�ض ��ا كاال�سو املميز ،ال ��ذي �أنت ��ج �إعجابه املفرط
وحد�س ��ه ال�ضا ّم كتاب ت�ألق مماثل من �سل�سة من ت�أمالت
ّ
�شظ ِو ّي ��ة – كان �سيدعوه ��ا وال�ت�ر بنجام�ي�ن ’ ملح ��ات
‘ – تب ��د�أ وتنته ��ي م ��ع �شارل بودل�ي�ر (،)67 -1821
ّ
منظمة على �شكل ماورائي ��ات �أ�سا�سية للحداثة :مبدعة
جزئي ��ا ،موحية جزئي ��ا ،ممثلة جزئي ��ا حلالتنا املميزة.
ينتب ��ه كاال�س ��و اىل ال ��وزن يف ق�صي ��دة بودل�ي�ر؛ ي ��زن
ال�شر"و"ر�س ��ام احلياة
الق�صي ��دة والن�ث�ر معا�".أزه ��ار
ّ
الن�صان الأ�سا�س.
الع�صرية"هما ّ
يطي ��ب لكاال�س ��و �أن يتب ��ادل الكلم ��ات م ��ع موا�ضيع ��ه.
ميك ��ن لعمل ��ه �أن ُيق� � َر�أ ك�سل�سل ��ة م ��ن احل ��وارات م ��ع
�أ�سالف ��ه ال�شهريي ��ن – م ��ع �سانت -بيف ،م ��ع برو�ست،
م ��ع �ستاندال ،مع بودل�ي�ر نف�سه – حماوري ��ه املثقفني،
جريان ��ه القريبي�ب�ن يف الق ��ا ّرة امل�شرتك ��ة للح ��روف.
ي�ست�شه ��د بج ��ول رينار ح ��ول ((�إ�سل ��وب التعبري الكث
لبودلري ،كما لو انه حم ّم ��ل ب�سوائل كهربائية)) ،رابطا
�إياه مبعلقني �آخرين كما لو انه ي�صوغ درا�سة متهيدية.
((ع ُِر�ضت م�س�ألة الوزن يف ق�صيدة بودلري بعد نحو مئة
عام من قب ��ل جوليان غراك ’ :لي�س ثمة �شعر بثقل �شعر
بودلري ،الثقيل بذل ��ك الوزن الذي يرمز اليه الثقل الذي
تنوء ب ��ه ثمرة نا�ضج ��ة على و�شك ال�سق ��وط من غ�صن
�دل ...ق�صائد تنحني ب�إ�ستمرار حتت ثقل الذكريات،
مت � ٍ
الإغا�ض ��ات ،املعاناة ،والأفراح املت َذ َّك ��رة ))‘ .على نحو
منوذج ��ي ،يق�ضي كاال�سو ب�ي�ن هذه اللق ��اءات ،نا�سجا
�أقواله امل�أثورة الط ّنانة اخلا�صة به من دوّ امة الكلمات.
((يتح ��دث رينار وغ ��راك عن وزنني خمتلف�ي�ن .كالهما
موجود عند بودلري .كلمات ��ه حممّلة ،مهما يقوالن .ثمة
�إحتقان م ��ن ن�سغ ،تراكم من طاق ��ة� ،ضغط من املجهول
الذي يدعمه – ويف النهاية ي�سقطه)).
ي�شدّد كاال�سو على �صف ��اء و�أ�صالة بودلري (’ ريادته ‘)،
�أ�سا�سيت ��ه وج�سارت ��ه(( .كن ��ت قانعا مب�شاع ��ري ))،كما
يبدي بودل�ي�ر – ((كلمات توا�ضع زائف تقول كل �شيء
عن �إت�س ��اع مغامرته ))،ي�ضيف كاال�س ��و .اليوم ،مازال
((نف ��وذه الطوطمي)) ِب ْكرا .وهذا قبل كل �شيء له �صلة
بق�ضي ��ة احل�سا�سية ،اجلانب الذي يدين ب�شيء منه اىل
بودلري نف�سه(( .ال تكبح ح�ساية املرء بالإزدراء ))،كتب
هو(( .ح�سا�سية كل �إن�سان هي موهبته)).
احل�سا�سية هي واحدة من �إ�شراقات كاال�سو الرئي�سية.
بودل�ي�ره ه ��و �شخ� ��ص ،ناهي ��ك ع ��ن �شخ�صي ��ة .ج ��زء
م ��ن فتن ��ة كتاب ��ه يع ��ود اىل �صبغت ��ه البيوغرافي ��ة �أو
الربو�سوبوغرافي ��ة [ و�صف ملظهر �شخ�ص� ،شخ�صيته،
م�سريت ��ه املهنية ،ال ��خ(( .] .كان بودلري داندي [ غندور
] ،وعل ��ى الأخ� ��ص يف زم ��ن الإفال� ��س ))،كم ��ا يالح ��ظ
كاال�سو ب�ش ��كل مميز ،م�ستح�ضرا �إي ��اه يف عمر الثانية

والثالث�ي�ن� ،سائ ��را عل ��ى نح ��و ح ��ذِ ر ،خ�شي ��ة تو�سي ��ع
ال�شق ��وق يف مالب�س ��ه(( .هو �أول با�س�ت�ر كيتون [ جنم
الفيل ��م ال�صامت ] يف �سرتة فراك ،الذي يتنقل ببطء يف
�شوارع باري�س)).
م ��ن اعمال بودل�ي�ر و�أيام ��ه ين�سج كاال�س ��و �سال�سل من
�إ�ستط ��رادات ذي عالقات متبادلة ع ��ن الك ّتاب والفنانني
الذي ��ن ه ��م موا�ضيعه ،معارف ��ه ،معا�ص ��روه ومريدوه.
اجلزء ذو الأهمي ��ة اخلا�صة يف هذا امل�شروع هو قراءة
ر�سام�ي�ن ولوحات معين ��ة ،من وجهة
�أو �إع ��ادة ق ��راءة ّ
النظر البودلريية .رمبا احلرك ��ة الأكرث براعة لكاال�سو
يف �سعيه لتعيني �أهمية"الفويل بودلري"هي �إيفا�ؤه حق
وزن ’’ ماورائيات ��ه املتن ّكرة ‘‘ – نق ��ده الفني(( .اولئك
الذي ��ن مل ي�شارك ��وا ولع بودل�ي�ر الإ�ستثنائ ��ي بال�صور
�سوف لن يفهم ��وا �إال القليل منه ))،يكتب كاال�سو�(( .إن
كانت اي من �إعرتافاته مفهومة حرفيا ،فهي الإعرتافات
الت ��ي ي ��ديل بها يف"قلب ��ي مك�شوف ��ا" ’ :لتمجي ��د عبادة
ال�صور (هيامي العظيم ،الوحيد ،الأقدم)))‘ .
يتف ��وّ ق كاال�سو يف هذه التمارين ،موهجا طريق البون

م ��و [ املزحات ] ،التعليقات امل�أث ��ورة – ((ال �شيء �أكرث
الر�س ��ام)) – واملالحظات
قرب ��ا اىل ال�صمت م ��ن حكمة ّ
الر�سامني والر�سوم على حد �سواء ،مدعَمة
الرائع ��ة عن ّ
وحم َّر�ض ��ة ببع�ض الر�سوم التو�ضيحي ��ة املختارة على
نحو تفا�ضلي ،وامل�ستن�سخ ��ة على نحو جميل .معاجلة
((�إنغ ��ر الأحادي امل� � ّ�س [ امل�ستحوَ ذ علي ��ه بفكرة واحدة
اىل ح ��د الهو� ��س ])) ،ديغ ��ا وماني ��ه ه ��ي �ش ��رح مع ��زز
بالأمثل ��ة لكتاب مدر�سي عن مزاج ��ه النقدي .عن مانيه،
((�إنه مييل اىل �أن يظهر �إن�ساين على نحو م�سكوين)).
عن ديغا(( ،كلماته تبلغ نوعا من رثاء متق ِّرح)) .كاال�سو
ه ��و واح ��د من القل ��ة الذي ��ن �أن�صف ��وا مع ��اداة ال�سامية
مالحظ كب�ي�ر للأ�شياء
ال�ضاري ��ة عند ديغا .وه ��و �أي�ضا ِ
يف اللوح ��ات .يف مانيه ،يالحظ احلذائ�ي�ن الق�صريين
الأحمري ��ن املتدلي ��ان م ��ن ال�شرف ��ة ،يف لوحة"احلفل ��ة
التنكرية الراق�صة يف االوبريا" ،واحلذائني االخ�ضرين
املت�أرجحني عل ��ى �إرجوحة البهل ��وان يف"احلاجز على
الف ��ويل -بريجري"– حركة الت�أرج ��ح منقولة ((�شبيهة
بفري�س ��ون [ �إرتعا� ��ش ])) اىل كامل اللوح ��ة .يف ديغا،
يالحظ ((غيابا ملركز)).
من املغري التفكري ب�أن كاال�سو يرتك لنف�سه العنان قليال
يف ذلك التوهان يف الر�سم ((حني بلغ الأمر تعيني هوية
ر�س ��ام احلي ��اة الع�صرية ‘ ))،يكت ��ب� ،إختار بودلري
’ ّ
((جمهوال خلوا من �أي حماية �أكادميية� ،صحايف �صور
ال ميكن ��ه حتى حتمّل ر�ؤية �إ�سمه مطبوعا :كون�ستانتني
غايز .يف �ضربة واحدة ،جتنبت هذه احلركة دوالكروا،
�إنغر ،والإنطباعية التي مل تربز بعد ،وقادت اىل م�ستهل
ي ��وم جدي ��د يف �ش ��كل من رغبة غ�ي�ر حم َقق ��ة اىل الأبد:
رغبة بالعب ��ث ،ب�إيرو�س ،بالإ�ش ��راق ،وبحياة قد تكون
مغامِ رة وحتى غام�ض ��ة قليال )).هل قائمة التم ِّني هذه،
م ��ع �أ�صداءها م ��ن كافكا وكوندي ��را ،تف�ص ��ح �أي�ضا عن
روبرت ��و كاال�سو اخلل ��و من الأخط ��اء ،امل�ؤلف -النا�شر
لـ"�آديلفي يف ميالنو"؟
نحن ُن َ
رتك مت�سائلني عن طبيعة وغر�ض م�شروع امل�ؤلف
اخل�صي ��ب ه ��ذا .يقدم"الف ��ويل بودلري"نف�س ��ه كاللوح
ال�ساد� ��س [ ل ��وح الأثر املق ّد� ��س ل�سانت فن�سن ��ت ] لعمل
جار متط ��ور ،عمل هو يف الوقت ذات ��ه مغمور و َر ِحب.
�إن كان ��ت هناك دالئل �ستكت�شف قريب ��ا يف الكتاب ،فهي
رمب ��ا تكمن يف احلوار مع بول فالريي ،حماوره الأكرث
�إقناع ��ا(( .عبرّ فالريي عن الأمل ب� ��أن يوجد ذات يوم ’’
تاريخا موحدا ‘‘ عن �أ�شياء الروح ،ي�ستبدله العامل بكل
تاري ��خ الفل�سف ��ة ،الف ��ن ،الأدب والعل ��وم ))،كما يك�شف
كاال�س ��و(( .على نحو لعوب� ،أخفى فالريي هذه الأمنية
يف ’ �إ�ستطراد ‘ كان بدوره جزء من �إ�ستطراد غري مق َّيد
الذي ه ��و كتاب"ديغا ،الرق�ص ،الر�س ��م" ...تبقى �أمنية
ملحّ ة اكرث من اي وقت م�ضى يف عهد موهن فكريا مثل
احلا�ضر)).
تخم�ي�ن .العمل اجلاري هو حماول ��ة �إمتام تلك الأمنية،
والإ�ستط ��راد غ�ي�ر املقيد"،الف ��ويل بودل�ي�ر" ،ه ��و
حماول ��ة م�ضاه ��اة فال�ي�ري – �أو التف ��وق عل ��ى فالريي
– م ��ع الفالريي �صاحب ((كيف نتحدث عن الر�سم؟))
و((الغب ��اء لي�س ح�صن ��ه )).كاال�سو نف�س ��ه مفكر هائل،
م ��ع �ضعف يف �إظهار الأمنية ،يف مفرداته ،يف تقل�صاته
اال�إرادي ��ة اللفظية ،ويف جت ��اوزه الع َر�ضي( .يف لوحة
مانيه"اوملبي ��ا"(( ،ترتكز ال�سخري ��ة فقط يف �سنام ظهر
القط ��ة ))).م ��ن امل�ستغ ��رب الرب ��ط ذهنيا هن ��ا ،فالغباء
لي� ��س ح�صن ��ه .يف �سعي ��ه وراء بحثه ،يزوّ دن ��ا كاال�سو
ب � ِ�ر ّف [ جمل ��ة ق�ص�ي�رة مك ��ررة يف املو�سيق ��ى ال�شعبية
واجلاز ] مه ��م عن احلماقة .م�سوِّ غه ه ��و بودلري(( :كل
الرج ��ال العظ ��ام ه ��م حمق ��ى؛ كل الرج ��ال النموذجيني
الذين ميثلون� ،أو الرج ��ال الذين ميثلون الدهماء� .إنها
عقوبة منزلة من الرب )).يتابع روبرتو كاال�سو طريقه،
طاهرا".الفويل بودلري"هو كتاب �ساحر.

عن �صحيفة الغارديان

إدارة األزمات
هذا امل�ؤلف ي�ؤ�صل علمًا جديدًا ي�سمى
�إدارة الأزمات من خالل ما جاء بالقر�آن
الكرمي والأحاديث القد�سية والنبوية
ال�شريفة.وهو امتداد لت�أ�صيل علوم
الإعالم النوعي.
ومت لأول مرة و�ضع مفهوم جديد وفل�سفة
جديدة و�أهداف و�أغرا�ض ومبادئ التي
ميكنها اتعامل مع التطورات العلمية
واملتغريات العاملية احلديثة ،حيث
ي�شارك يف عالج م�شكالت املجتمع
وينه�ض به ويت�صدى للفل�سفات املدمرة
ويعالج الأزمات الطاحنة واملتكررة التي
يعي�شها املجتمع ويهدف �إىل حت�صني
القراء وتنقية الر�سالة الإعالمية من
ال�شوائب وتر�سيخ الر�ساالت ال�سماوية
وحماربة الرذيلة والدعوة �إىل الف�ضيلة
و�إعداد جريجني يف تخ�ص�صات بينية
جديدة للوفاء بحاجة املجتمعات العربية
والإ�سالمية من تلك التخ�ص�صات ليقدموا
للمجتمع منوذج ًا م�ؤهلاً ومدربًا على
�إدارة الأزمات اخلايل من ال�شوائب
والذي يعمل على اكت�شاف املواهب
واملهارات وتنميتها لنتحقيق الأهداف
ال�سامية والعمل على رفاهية املجتمع
وحتقيق الأمن واالطمئنان واملحبة
والتعاون وال�سالم وال�سعادة والرفاهية
لبني الإن�سان.
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ً
خالفا لبطله جيمس بوند
إيان فيلمنغ

كاتب متواضع ودقيق وملتزم بضوابط الحرفة

التفاوت العالمي..
مقاربة جديدة لعصر العولمة
من ال�سم ��ات الأ�سا�سي ��ة الغالبة يف العامل
الذي نعي�ش في ��ه واقع التفاوت الكبري يف
الدخ ��ل ب�ي�ن خمتل ��ف البلدان حي ��ث جرت
الع ��ادة قبل ف�ت�رة غري بعيدة عل ��ى تق�سيم
ه ��ذا الع ��امل �إىل عدة ع ��وامل يت ��م ترتيبها
تبع ��ا لدرجة التق� �دّم الذي حققت ��ه ومعدّل
منوّ ه ��ا االقت�ص ��ادي وم�ست ��وى معي�ش ��ة
مواطنيه ��ا .وبناء على مث ��ل تلك الرتاتبية
ّ
مت ت�صني ��ف الكث�ي�ر م ��ن بل ��دان العامل يف
خان ��ة «العامل الثال ��ث» بالقيا�س �إىل العامل
الأول «املتقدّم».
لك ��ن برز منذ عقود قليل ��ة ويف ظل العوملة
الليربالي ��ة ال�سائ ��دة ت�صني ��ف جدي ��د
ا�ستج� � ّد في ��ه ا�ستخ ��دام تعب�ي�ر «البل ��دان
ال�صاع ��دة» ،مبعن ��ى الت ��ي جنح ��ت يف
«الإقالع"اقت�صادي ��ا ويف مقدمته ��ا ال�صني
والهن ��د والربازي ��ل وغريه ��ا .لك ��ن ه ��ذا
تواكب ،كم ��ا تدل م�ؤ�ش ��رات و�إح�صائيات
عدي ��دة ،مع زيادة حدّة التفاوت يف الدخل
بني جمم ��ل البــــل ��دان فيما بينه ��ا ،كما يف
داخل كل منها.
هذا م ��ا ي�شرح ��ه «برانك ��و ميالنوفيت�ش»،
�أح ��د �أه ��م الأخ�صائيني العاملي�ي�ن مب�سائل
«اقت�ص ��اد التنمية» والتف ��اوت االقت�صادي
يف الدخ ��ل وم�ست ��وى املعي�ش ��ة و�آثار ذلك
ك ّله على امل�ست ��وى العاملي ،يف كتابه الذي
يحم ��ل عن ��وان« :التفاوت العامل ��ي» .وهو
يدر�س عرب ذلك ما ي�صفه بـ«مقاربة جديدة
لع�ص ��ر العومل ��ة» ،كم ��ا ج ��اء يف العن ��وان
الفرعي للكتاب.
ويك ّر� ��س امل�ؤل ��ف ال�صفح ��ات الأوىل م ��ن
ه ��ذا العم ��ل لتق ��دمي العديد م ��ن املعطيات
الإح�صائية وم ��ن امل�ؤ�ش ��رات االقت�صادية
الت ��ي تخ� ��ص العق ��ود املمتدة م ��ن �أواخر
�سن ��وات الثمانين ��ات املن�صرم ��ة ـ� �ـ يق� �دّم
تاريخ  1988ــ وحتى عام � ،2008أي حتى
اندالع الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية
الت ��ي انطلق ��ت يف خري ��ف تل ��ك ال�سنة من
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة .ه ��ذا م ��ع
مالحظ ��ة �أن «ه ��وّ ة التفاوت» ب�ي�ن البلدان
كانت تت�ضاءل ما ب�ي�ن �سنوات الثالثينات
و�سن ��وات ال�سبعين ��ات من الق ��رن املا�ضي
الع�شرين.

وي�شرح �أنه انطالقا من ذلك التاريخ 1988
وحتى عام � ،2011أي العقود التي تتناظر
م ��ع ال�صع ��ود الق ��وي ملنظوم ��ة العومل ��ة
الراهنة ،عرف العامل ب ��روز طبقة و�سطى
عل ��ى ال�صعيد العامل ��ي .ويح ��دد القول �أن
دخ ��ل تلك الطبق ��ة الو�سط ��ى املعنيّة ازداد
بن�سبة  80باملائة بالن�سبة للفرد.
كم ��ا يحدد امل�ؤلف الق ��ول �أن الفرد من هذه
الطبق ��ة الو�سط ��ى اجلدي ��دة مع� �دّل دخله
الو�سط ��ي نح ��و  4دوالرات يوميا .ويبلغ
عدده ��م زه ��اء ملي ��ار �شخ� ��ص ،وه� ��ؤالء
�أغلبيته ��م يف ال�ص�ي�ن حي ��ث �أ�صبح دخلهم
ي�ت�راوح ب�ي�ن  3و 16دوالرا يف الي ��وم.
وهذا م ��ا ي ��رى فيه وجه ��ا حمي ��دا ل�سياق
�صعود النمو يف العامل.
وي�شري امل�ؤلف �أن هناك �شريحة قليلة جدا
مت ّثل ن�سبة واح ��د باملائة من الذين عرفوا
الرثاء يف نف�س الفرتة .وحتديد القول �أن
بينهم  12باملائة من الأمريكيني و 5باملائة
م ��ن الربيطانيني ون�صف ه� ��ؤالء الأثرياء
اجلدد هم من �أبناء البلدان ال�صاعدة الذين
زاد دخلهم بن�سبة تفوق  40باملائة.
ومقاب ��ل ه ��ذا الواق ��ع اجلديد ك ّل ��ه ي�شرح
امل�ؤل ��ف �أن اخلا�س ��ر الأك�ب�ر يتم ّث ��ل يف
الطبقات الو�سطى يف البلدان الغنية حيث
ان دخلهم بقي ثابت ��ا .ويحدد �أنه يف �أدنى
درجات الدخل هن ��اك �أولئك الفقراء الذين
ال يزي ��د مع� �دّل دخله ��م اليومي ع ��ن دوالر
واح ��د و�أغلبيته ��م م ��ن مواطن ��ي البل ��دان
الأك�ث�ر فق ��را الت ��ي تركته ��ا العومل ��ة عل ��ى
هام� ��ش الطري ��ق وهذا هو الوج ��ه ال�سيئ

لزيادة حدّة التفاوت العاملي.
ويف جممل �ص ��ورة الو�ض ��ع القائم اليوم
ي�ش ��رح امل�ؤلف �أن هن ��اك حركة كبرية على
م�ستوى العامل الي ��وم تعمل باجتاه زيادة
النم ��و االقت�صادي يف البلدان ال�صاعدة ما
يق ّل� ��ص من فجوة التف ��اوت يف الدخل بني
البل ��دان فيم ��ا بينه ��ا .ذلك �أن تل ��ك احلركة

�أدّت �إىل رف ��ع م�ست ��وى معي�ش ��ة مليار من
الب�ش ��ر �إىل ق ��وق عتب ��ة الفق ��ر الت ��ي كانت
مبثابة ال�سقف بالن�سبة لهم.
باملقاب ��ل ي�شرح امل�ؤل ��ف �أن العوملة متيّزت
ب�صع ��ود متزام ��ن للطبق ��ات الو�سطى يف
البل ��دان ال�صاع ��دة بالت ��وازي م ��ع تعاظم
ال ��دور ال�سيا�سي لأ�صحاب الرثوات عامليا
�إىل جان ��ب تقهق ��ر الطبق ��ات الو�سطى يف
البل ��دان الغربية ،الغن ّي ��ة .هذا مع الإهمال
�شبه الكامل للأكرث فقرا.
وي�شرح امل�ؤلف �أن مواطني بع�ض البلدان
ي�ستفي ��دون كث�ي�را عل ��ى م�ست ��وى دخلهم
من انتمائهم الوطن ��ي لبلدانهم .هكذا مثال
من الأف�ضل ،على �ض ��وء الدخل واملكا�سب
االجتماعية� ،أن يكون املرء �أمريكيا ولي�س
كيني ��ا .بكل احل ��االت ي�ش ��رح �أن �أ�صحاب
ر�ؤو� ��س الأم ��وال يبحث ��ون با�ستمرار عن
الأمكنة التي ت�ؤمّن لهم مردودا �أكرب.
هك ��ذا ميي ��ل امل�ستثم ��رون الأمريكي ��ون

خا�ص ��ة يف ال�صني ،ث ّم
لتوظي ��ف �أمواله ��م ّ
يف غريها من البلدان الآ�سيوية ال�صاعدة.
والإ�ش ��ارة �أن ه ��ذا يزيد م ��ن ال�ضغط على
�س ��وق العم ��ل يف بالده ��م وعل ��ى �أج ��ور
العاملني وبالتايل على اال�ستهالك الوطني.
وم ��ا يكون له بالنتيجة �آث ��ار اجتماعية قد
ت�ؤدّي �إىل ن�شوب ا�ضطرابات.
ويربط امل�ؤل ��ف يف حتليالته بني املكا�سب
االجتماعي ��ة وبني ظاهرة تعاظم الهجرات
احلالي ��ة وامل�ستقبلي ��ة من بل ��دان اجلنوب
نح ��و بلدان ال�شمال .وي ��رى �أن املهاجرين
لأ�سباب اقت�صادية يري ��دون �أن ي�ستفيدوا
م ��ن منظوم ��ات الرعاي ��ة االجتماعي ��ة يف
البل ��دان الغنية .من هنا ي ��رى �أي�ضا �أنه ال
ميكن معاجلة م�س�ألة الهجرة اليوم مبعزل
ع ��ن التف ��اوت العامل ��ي ب�ي�ن البل ��دان وبني
الأ�شخا�ص.
وي ��رى �أن تب ّن ��ي �سيا�س ��ة هج ��رة �أك�ث�ر
انفتاح ��ا رمب ��ا ت�سم ��ح بتقلي� ��ص �أ�ش ��كال
التفاوت العاملي .ومن النتائج التي يخرج
به ��ا امل�ؤلف م ��ن حتليالته مل�س�أل ��ة التفاوت
العاملي �أن حدّة هذا التفاوت �سوف تتعاظم
يف البلدان الغنيّة .هذا مع الإ�شارة �أنها قد
ال ت�صل �إىل امل�ست ��وى الذي و�صلت له يف
نهايات القرن التا�سع ع�شر.
لك ��ن هذا ال مينع ،بر�أي ��ه� ،أن ي�ؤدّي امل�سار
القائم باجت ��اه تعميق التفاوت يف البلدان
الر�أ�سمالية الكربى ويف مقدمتها الواليات
املتحدة الأمريكي ��ة �إىل بروز حركات ذات
طابع قومي مت�شدد �أو �شعبوي ،على غرار
ّ
املر�شح الأمريكي للرئا�سة دونالد ترومب،
الذي يعطي الأولوي ��ة لزيادة نفوذ الدولة
الأمنية ،وعلى غرار اليمني املتط ّرف الذي
تتعاظم قوّ ته بالن�سبة للقا ّرة الأوروبية.
والت�أكي ��د يف جمي ��ع احل ��االت �أن ��ه م ��ن
املطلوب واملل ��حّ تغيري ال�سيا�سات احلالية
يف �إط ��ار العومل ��ة ال�سائدة .ذل ��ك �أنه �إذا مل
تت ��م �إع ��ادة النظر فيه ��ا جذري ��ا ،وقبل �أن
يت� ّأخ ��ر الوقت كثريا ،فه ��ذا يعني �أن زيادة
ه ��وّ ة التف ��اوت العامل ��ي �س ��وف ت ��زداد يف
م�ستقب ��ل الأي ��ام ،وم ��ا ميك ��ن �أن تكون له
نتائج ��ه ال�سلبي ��ة على اال�ستق ��رار والأمن
يف العامل.

ترجمة  /عادل العامل
ميك ��ن لكتاب (الرج ��ل ذو الطابعة الذهبية
ــ ر�سائل �إي ��ان فليمنغ ع ��ن جيم�س بوند)،
وه ��و م ��ن حتري ��ر فريغو� ��س فليمن ��غ� ،أن
يتخ ��ذ عنوان� � ًا بوندي� � ًا على نح � ٍ�و متخ َّيل،
لكن �إيان فليمنغ  Ian Flemmingيف
الواق ��ع قد طلب لنف�سه يوم� � ًا طابعة �أو �آلة
كتابة مموَّ ه ��ة بالذهب كمكاف�أة على �إنهائه
كتاب ��ه اجليم� ��س بون ��دي الأول"كازين ��و
روي ��ال" ،ع ��ام  ،1952وفق� � ًا للناق ��د الفني
نيكوال�س باربر يف عر�ضه هذا.
ذل ��ك �أن فليمن ��غ ( 1908ـ� �ـ  )1964ال ��ذي
نتو�ص ��ل �إىل معرفت ��ه يف ر�سائل ��ه لي� ��س
ذلك ال�ش ��اب املغامر خ ��ارج رواياته ما بني
حفالت الكوكتي ��ل والغو�ص بجهاز تنف�س
حت ��ت امل ��اء يف جاماي ��كا ،و�إمن ��ا احلِ َريف
ال ��د�ؤوب ال ��ذي يدق ��ق يف كل جان ��ب م ��ن
ن�ش ��ر �أعمال ��ه واالرتقاء بها .ب ��ل �أنه يكتب
�إىل نا�شري ��ه ليبلغه ��م ب�أخط ��اء الطباع ��ة،
ب�أ�سلوب ��ه امله ��ذب الر�شي ��ق ،وال�صل ��ب مع
ّ
التف�ض ��ل ،يف �سي ��اق طبعات
هذا�":أرج ��و
ال ُتع ��د وال تحُ �ص ��ى م ��ن ‘كازين ��و ري ��ال‘،
الت ��ي �ستتدفق كما �أفرت�ض م ��ن مطابعكم،
بت�صحي ��ح خط� ��أ الفت نوع ًا م ��ا يف �صفحة
 ،96ال�سطر  ،13وجعله."..
لقد كانت الإ�شارة ال�ساخرة �إىل"طبعات ال
تعد وال حت�صى"ن�صف ممازحة فقط .ذلك
�أن فليمن ��غ مل ي�صف كتبه �أب ��د ًا بكونها �أي
�ش ��يء غري ت�سلي ��ة عادية� ،إال �أن ��ه ال يدري
ملاذا ال ينبغ ��ي �أن تكون من الكتب الأف�ضل
مبيع� � ًا .فكما كان ي�صر على حمرره"،هناك
ف ��راغ ينبغ ��ي مل� ��ؤه و�أن ��ا ال �أدري مل ��اذا ال
ينبغ ��ي �أن من�ل��أه ...وهك ��ذا �س�ت�رى �أنني
ح�صان م�ستعد لذلك جد ًا و�آمل فقط يف �أن
تكون ال�سطبلي احلما�سة نف�سها!"
وال�شكوى املتك ��ررة مل�ؤلفي القرن احلادي
والع�شرين هي �أن هناك من يتوقعون
منه ��م �أن يق�ضوا وقت ًا يف الرتويج
لكتبهم بقدر ذلك الذي يق�ضونه يف
ت�أليفها ،لكنهم ال ميكنهم �إال بالكاد �أن

يفعلوا �أكرث مما كان يفعله فليمنغ قبل 60
عام� � ًا .فنجده يقوم ،يف ر�سالة بعد �أخرى،
مبداهن ��ة ال�صحافيني الأمريكيني على �أمل
�أن يكتبوا عر�ض ًا نقدي� � ًا ،ويطارد دار ن�شر
جوناث ��ان كيب للت�أك ��د من م ��ن �أن كتبه قد
�أ�صبح ��ت يف املكتب ��ات ،ويوج ��ز حمالت ��ه
الإعالنية التي كانت جزئي ًا ممولة ذاتي ًا.
ري من ��ذ �أيام فليمنغ ه ��و �أن امل�ؤلف
وم ��ا تغ َ
ميكن ��ه الآن �أن يفح� ��ص �أي ��ة تف�صي ��ل
عار� ��ض عل ��ى الأونالين ،يف ح�ي�ن �أنه كان
يكت ��ب بانتظ ��ام للخ�ب�راء ب�ش� ��أن النق ��ود
منهم ب�أدب
وال�سي ��ارات ،طالب ًا
موا�صف ��ات

تقني ��ة و �أ�سماء ذات �ص ��وت رومان�سي يف
هذا ال�ش� ��أن .وكان مرا�سلو فليمنغ يحبون
�أن يحددوا الأمور غري الدقيقة واملت�ضاربة
يف كتب ��ه ،ويك ��ون ه ��و يف �أق�ص ��ى حاالت
حتبب ��ه يف ردوده الطيب ��ة امل ��زاج عل ��ى
انتقاداته ��م .وي�س� ��أل �أح ��د املعجب�ي�ن:
"مل ��اذا ُنق ��ل مكت ��ب م  M’s officeم ��ن
الطاب ��ق التا�س ��ع �إىل الثامن؟"فيك ��ون رد
فليمن ��غ اللطي ��ف يف ح ��د ذات ��ه ق�ص ��ة
ق�صرية":لقد �أعيد ترقيم

الطوابق حني جُ عل طابقان واحد ًا للتكيف
م ��ع مع ��دات كب�ي�رة ج ��د ًا ملرك ��ز ات�صاالت
جديد .والطابق العلوي الآن هو الثامن".
يكف ذلك ،يلج� ��أ �إىل الإقرار املازح
و�إذا مل ِ
باخلط�أ�":س ��وف ت ��درك ،بالطبع� ،أين ،يف
كتاب ��ة �سرية حي ��اة جيم� ��س بون ��د� ،أكون
معتم ��د ًا بالكامل على ما يخ�ب�رين به ،ف�إذا
كان ملتب�س� � ًا بكالم ��ه يف بع� ��ض الأحي ��ان،
خا�ص ًة يف م�س�ألة التواريخ ،ف�إين �أفرت�ض
�أن لدي ��ه �أ�سباب� � ًا �أمني ��ة �صوتي ��ة
لت�شوي�شي".

وم ��ا ه ��و �أكرث �إث ��ارة للده�شة فيم ��ا يتعلق
به ��ذه املب ��ادالت �أن فليمن ��غ ال يرحب فقط
بتثمين ��ات املعجب�ي�ن به ،ب ��ل ويطلب منهم
�أن يتو�سع ��وا يف ذل ��ك ،قائ�ل ً�ا�":إن امل�ؤلف
مهت ��م على الدوام مبعرفة ه ��ذه الأمور من
قرائ ��ه ،و�إذا كان ي�س ّليك ��م �أن ت�سجّ ل ��وا يف
مئت ��ي �أو ثالثمائة كلمة م ��ا حتبونه وما ال
حتبون ��ه عن كتبي ،ف�س ��وف �أر�سل لكم يف
املقاب ��ل ن�سخ ��ة مو ّقعة من �آخ ��ر كتاب يل،
(م ��ن رو�سي ��ا م ��ع احل ��ب) ،ال ��ذي �سيظهر
خ�ل�ال ثالث ��ة �أ�سابيع تقريب� � ًا" .وكما يبدو
ف� ��إن الرجل الذي ح�ص ��ل على �آل ��ة الكتابة
الذهبي ��ة كان له قل ��ب ذهبي �أي�ض� � ًا .وهذه
املجموعة امللهم ��ة ،التي حررها ابن �أخيه،
فريغو� ��س فليمن ��غ ،ميك ��ن �أن تك ��ون فقط
�شريح ��ة م ��ن مرا�سالت ("ر�سائ ��ل جيم�س
بون ��د") لكنه ��ا �إىل حد كب�ي�ر انعطافة ك�أي
واح ��دة م ��ن روايات ��ه ،وله ��ا طاب ��ع �أك�ث�ر
مركزي ًة وقبو ًال و�سخاءً.
وق ��د م ��ات فليمن ��غ يف ع ��ام  1964وعمره
 56عام� � ًا ،وهك ��ذا مل يع�ش ل�ي�رى الهوَ�س
الع ��ام بجيم�س بوند ي�صل �إىل االرتفاعات
الت ��ي ك�ب�ر معظمن ��ا معه ��ا .لك ��ن اثنني من
�أف�ل�ام � 007أطلقا للعر�ض يف فرتة حياته،
وكان الثال ��ث قي ��د الإجن ��از .وبالرغ ��م من
الإ�شاع ��ة القدمية القائلة ب�أنه �أراد �أن يقوم
بال ��دور الرئي� ��س هنا املمث ��ل كاري غراند،
ف�إن ��ه ا�ستح�س ��ن االختي ��ار النهائ ��ي ــ �شني
كونري .وهو ممثل جيد ،ولو �أنه كان غري
معروف كثري ًا ،و�ساحر حقيقي ،مثلما هو
فليمنغ"الرجل ذو الطابعة الذهبية".
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تجلي��ات أزم��ة البط��ل ف��ي رواية
"الرمل األسود"
ناطق خلوصي
ينف ��رد �ص ��وت ال ��راوي العليم ب�س ��رد �أحداث
رواية"الرم ��ل الأ�سود"وه ��و ي�ستق ��رئ �سرية
بط ��ل الرواية"نعي ��م �ضايع"الذي ه ��و الراوي
نف�س ��ه ويتوا�صل ذلك على امتداد زمن الرواية
وال يعل ��و �ص ��وت �آخر عل ��ى �صوت ��ه ،موظِ فا ً،
وهو يفعل ذلك ،عن�صري :اال�سرتجاع وتوثيق
ال�س�ي�رة (ب ��د�أت الرواي ��ة من خامت ��ة الأحداث
�صع ��ودا ً �إىل بداياته ��ا) ،يف بن ��اء �س ��ردي
حتت�س ��ب لـ"�أ�سع ��د الالمي"في ��ه جر�أت ��ه يف
التعر� ��ض ملو�ضوعات تنطوي عل ��ى ح�سا�سية
خا�ص ��ة :ديني ��ا ً واجتماعي ��ا ً و�سيا�سي ��ا ً� ،إىل
جان ��ب �إ�شارت ��ه �إىل تنا�ص روايته م ��ع �أعمال
�سردية لثالثة ك ّت ��اب ،ولكن دون ت�أ�شري مواقع
هذا التنا�ص.
و�أن ��ت ت�ش ��رع بق ��راءة الرواي ��ة ،تتوق ��ف يف
البدء عن ��د عتبة العنوان ال ��ذي ي�صفه حممود
عب ��د الوه ��اب بـ"ثري ��ا الن�ص"ويق ��ول عنه يف
كتابه":ثري ��ا الن� ��ص ـ مدخل لدرا�س ��ة العنوان
الق�ص�صي"�" :إن اختيار عنوان رواية �أو ق�صة
م ��ا ،لي�س عمال ً �شكليا ً �أو �إجرائيا ً معزوال ً عن
ن�صه� ،إمنا ه ��و داللة منتزعة من �صميمه"(�ص
� ��ص  73ـ  ، )74لكنك ال جتد ح�ضورا ً لـ"الرمل
الأ�س ��ود" �س ��وى م ��رة واح ��دة يف �إح ��دى
ال�صفح ��ات الأخ�ي�رة م ��ن الرواي ��ة متمثال ً يف
قول"ت�شي"(وه ��ي ال�شخ�صية الظل ل�شخ�صية
البط ��ل) لإح ��دى �شخ�صي ��ات الرواي ��ة":ال
ت ��دع الرم ��ل الأ�س ��ود ي�ش ��وه الوج ��ه الأخ�ضر
للحياة"وه ��ي عب ��ارة مفعم ��ة ب ��روح التف ��ا�ؤل
املبال ��غ في ��ه ،تقوله ��ا م ��ع �أن ال�سرط ��ان ينه�ش
ج�سدها الغ�ض ،ومن الوا�ضح �إن هذا العنوان
ال يتوف ��ر على داللة ت�شي بارتباطه بامل�ضمون.
وح�ي�ن جتت ��از عتبة العن ��وان جن ��د نف�سك يف
مواجهة مقولة �ألربت ��و مورافيا"�أنا �أكذب هذا
لأنن ��ي روائ ��ي"وك�أن �أ�سعد الالم ��ي �أراد بذلك
�أن يتن�ص ��ل �سلف ��ا ً مم ��ا ميك ��ن �أن يرتتب على
توجي ��ه نق ��ده املبا�ش ��ر �إىل جماع ��ات ديني ��ة
يعلن عنها باال�سم.
بط ��ل الرواي ��ة م�سك ��ون ب�أزمة نف�سي ��ة خانقة
بفع ��ل جمهولي ��ة ن�سبه الت ��ي �أورثت ��ه �شعورا ً
بالدوني ��ة الزمه ط ��وال حيات ��ه و�أحاله مري�ضا
ً ال ي�ستغن ��ي ع ��ن �أقرا� ��ص الع�ل�اج (التي يقول
عنه ��ا انه ��ا �أقرا� ��ص �إك�س�ي�ر ال�سع ��ادة) �أينم ��ا
ذه ��ب حتى عندما �أتيحت ل ��ه فر�صة ال�سفر �إىل
اخل ��ارج مبعوث ��ا ً للتدري ��ب .تب ��د�أ م�أ�ساته من
حلظة و�صوله البيت لأول مرة"فجرا ً حممو ًال

بني ي ��دي �ضايع ،ملفوفا ًبالقم ��اط واحل�ضاين
البي�ض املت�سخة بالرتاب امللوث بالرباز"(�ص
 ،)56لقيطا ً� ،ألقت به �أمه يف ال�شارع لتتخل�ص
م ��ن ف�ضيحة حملها غري امل�شروع به  ،فوقع يف
يد �ضايع الذي مل تنجب زوجته تقية ،ون�ش�أ يف
البيت املن ��زوي يف"عكد العبي ��د"يف الب�صرة،
برعاي ��ة تقي ��ة املحروم ��ة م ��ن نعم ��ة الأمومة،
وقد ظل ��ت ترعاه حت ��ى بعد ا�ست�شه ��اد زوجها
الع�سك ��ري يف احل ��رب العراقية ـ� �ـ االيرانية،
مثلم ��ا ترع ��ى �أم ابنه ��ا احلقيق ��ي  ،و�أرادت له
�أن ينم ��و وفق ما تريد يف ظ ��ل رعايتها وكانت
�صم ��ام الأم ��ان بالن�سب ��ة له"ت�ستف ��ز تقي ��ة يف
داخلي روح الإرادة "(�ص  )44لكن القلق الذي
يالزم ��ه يجعله يطاوعها"ليوم واحد �أو يومني
لكنن ��ي �سرعان م ��ا �أ�شعر بالف ��راغ يلف ر�أ�سي
واخلوف يكبلني ب� ��أذرع من حديد"(�ص .)44
�أملت عليه تقية و�صاياها �أو الءاتها فتمرد على
تلك الالءات،مار�س اجلن�س لأول مرة بت�شجيع
من �صديق ��ه ال�صابئي ريا�ض النا�شئ يف حمل
ال�صياغة العائد �إىل �أهله ،وتناول النبيذ لأول
مرة �أي�ضا ً يف الطائرة التي �أقلته اىل تايلند.
لقد اكت�ش ��ف حقيقة كونه جمه ��ول الن�سب منذ
طفولته حني وجد لون ب�شرته البي�ضاء يختلف
ع ��ن ل ��ون ب�ش ��رة �أبي ��ه و�أم ��ه بالتبن ��ي وظلت
جمهولي ��ة الن�سب هذه تالحقه مث ��ل لعنة وهو
يف املدر�س ��ة ويف املحلة التي يعي�ش فيها .يف
ظل رعاية تقي ��ة � .أكمل تعليمه و�أ�صبح موظفا
ً يف �إح ��دى دوائ ��ر الب�صرة ،لكن ��ه ن�ش�أ �ضعيف
الإرادة ال يق ��وى على اتخاذ ق ��رار حا�سم فيما
يرتب ��ط بحيات ��ه ال�شخ�صي ��ة ف�ضي ��ع فر�ص ��ة
الزواج التي تهي�أت له ب�سبب ذلك .حني طالبته
تقي ��ة ب�أن ي� ��ؤدي ال�صالة كان يهم ��ه �أن يعرف
ديان ��ة �أبي ��ه وديانة �أم ��ه احلقيقية لك ��ي ي�ؤدي
ال�صالة وف ��ق تعاليم تلك الديانة .وحني �شارك
التايلنديني طقو�سه ��م ال�شعبية  ،وهي طقو�س
م�شابهة لطقو�س �أهل بغداد ،كان عليه �أن يكتب
�أمنيت ��ه عل ��ى ورقة ي�ضعها يف �سل ��ة مع �شمعه
وع ��ود بخ ��ور وير�سلها غ ��ي النهر(مث ��ل نذور
خ�ض ��ر اليا�س عندنا) ،مل يجد م ��ا يكتبه �سوى
عبارة"�أري ��د �أن �أع ��رف �أمي من تك ��ون" وك�أن
قوة داخلية �أملت عليه �أن يفعل ذلك.
تتوزع �أح ��داث الرواية على مكانني :الب�صرة
وتايلن ��د ،يتم التنقل بينهم ��ا على نحو متواتر
باعتماد اال�سرتجاع لتج�سيد هذا التنقل .ففي
�ضرب ��ة حظ ح�صل نعي ��م على تر�شي ��ح دائرته
للم�شارك ��ة يف دورة تدريب مهن ��ي على �أنظمة
املعلوم ��ات اجلغرافية يف تايلند ،لكن �شعورا ً
بالإحباط ظل يالحقه حتى وهو يف غربته على

الرغ ��م من توفر ج ��و مغاير ملا هو يف الب�صرة،
وكان ق ��د بدا مبهورا ً وهو يركب الطائرة لأول
م ��رة ويرى عاملا ً جديدا ً مل يره من قبل �إال عرب
�شا�ش ��ات التلفزي ��ون "هذه �أول م ��رة �أرى فيها
الدني ��ا"وك�أن الع ��راق خ ��ارج ح ��دود الدني ��ا..
تع ّرف هناك على تايلندية م�شاركة يف الدورة
تدعى"ت�شي"�أو"م� ��س �سرييالك"� ،أراد �أن ميد
ج�س ��ر عالق ��ة معها وكان ��ت ت ��زوره يف احللم
ويجمح به اخلي ��ال وهو يعي�ش حل ��م اليقظة،
لك ��ن �شع ��وره باخليب ��ة ظ ��ل يالحق ��ه حتى يف
عالقته الق�صرية معه ��ا .فحني �س�ألته عن معنى
ا�سمه ،قال انه يعني"فردو�س" ،ولأن ا�سم �أبيه
بالتبني"�ضاي ��ع"�أي مفقود ،فقد �صارت تناديه
با�سم"فردو�س مفقود".
ويج ��د بط ��ل الرواي ��ة يف زيارت ��ه اىل تايلن ��د
فر�ص ��ة ك�شف القناع عن وج ��ه الواقع املرتدي
يف الب�ص ��رة مقارنة بالواق ��ع املغاير هناك ،من
خالل يوم ممطر فري�سم هذه ال�صورة " :تنظر
�أمام ��ك جتد املياه تغمر وج ��ه الأر�ض ،ال�سيول
جتري ك�أنه ي ��وم من �أيام الطوفان ،فج�أة ومن
دون �أية مقدمات تبتلع ال�سماء غيومها ،تطويها
كم ��ا تطوي املراكب �أ�شرعته ��ا لتجد ال�شم�س قد
�أ�شرق ��ت وهاجة مت�ألقة .ال جت ��د �أي �أثر للمياه.
مط ��ر خماتل ،جميل ،ال يبع ��ث على التذمر وال
على االنقبا�ض"(�ص . )168
�أم ��ا �ص ��ورة الب�ص ��رة يف ي ��وم ممط ��ر مماثل،
فري�سمه ��ا ب�أل ��وان معتم ��ة فتب ��دو م�شوه ��ة،
مث�ي�رة للغثي ��ان �":أتخيل ال�صباح ��ات املطرية
يف"عكد العبي ��د" ،ال�شرجي يحب� ��س الأنفا�س،
رائح ��ة العفون ��ة تث�ي�ر يف النف� ��س �شع ��ورا ً
بامل ��رارة والغثي ��ان .....ل ��و �أن ال�سماء ت�سكب
يف الب�ص ��رة ع�ش ��ر ما ت�سكب م ��ن مطر يف هذه
الب�ل�اد م ��اذا �سيح ��دث؟ ال�سب ��اخ �ستغ ��دو طينا
ً الئ�ص ��ا ً ،البي ��وت �ستغمره ��ا املي ��اه ،مالب� ��س
النا�س �ستتلطخ بالوح ��ل� ،سيطفح نهر الع�شار

واخل ��ورة والب�ص ��رة القدمي ��ة و�أنه ��ر �أب ��ي
اخل�صيب� ،ستكون �أحياء اجلمهورية والتنومة
والأ�صمعي وخم�سة ميل واملعقل والربا�ضعية
بحرية مت�صلة ب�شط العرب ،تطفو على �سطحها
النفايات والأزبال وغائط الب�شر واحليوانات،
�ستنفج ��ر حم ��والت الكهرباء وت�صب ��ح م�صائد
للموت"(�ص �ص  168ــ .)169
وال يتوقف الروائي عند حد ر�سم هذه ال�صورة
امل�شوه ��ة جغرافي ��ا ً ملدينت ��ه فيزي ��د عل ��ى ذلك
ر�س ��م �صورتها امل�شوهة اجتماعي ��ا ً و�سيا�سيا ً
وي�ضعه ��ا باملقارنة مع ال�ص ��ورة التي ر�آها يف
تايلن ��د ،فحي ��ث كان التايلندي ��ون ي�ستعمل ��ون
�أن ��واع الأ�سلح ��ة البال�ستيكي ��ة الت ��ي عتاده ��ا
املاء للرتا�شق به احتفاال ً ب�أحد �أعيادهم ،تقدم
الرواي ��ة �ص ��ورة بائ�س ��ة لالحتف ��ال بالعيد يف
الب�ص ��رة ،وحيث يرتا�ش ��ق التايلنديون باملاء
يرتا�شق الب�صريون بالر�صا�ص احلي.
�إن الروائي هن ��ا يتوفر على ح�س عال ٍ بالنقد
في�ش�ي�ر بو�ضوح ال يقبل اللب�س �إىل اجلماعات
الديني ��ة املتناحرة التي ظهرت وا�ستفحلت يف
مدينته بعد االحتالل  ،وهو هنا يقدم منوذجني
مل ��ا يح ��دث يف مدينت ��ه يف ظ ��ل �شي ��وع اجلهل
وت ��ردي الو�ضع الأمني وغياب �سلطة القانون
من خالل حدث�ي�ن كان �شاهدا ً عليهما ورواهما
لتقي ��ة ،يتمث ��ل الأول يف ر�ؤيت ��ه ملجموع ��ة من
الرج ��ال طرح ��وا �شخ�ص ��ا ً م�سنا ًعل ��ى الأر�ض
وت�سابق ��وا يف �ضرب ��ه وركل ��ه يف حماولة لأن
ينتزع ��وا منه مندي�ل�ا ً ورثه ع ��ن �أبيه ينطوي
عل ��ى ب�صقة لأح ��د ال�شي ��وخ املبارك�ي�ن ،بهدف
اال�ستحواذ على املنديل للتربك به .ويف مقابل
ه ��ذا النم ��وذج ثم ��ة من ��وذج ل�صبي ��ة مراهقني
م�سلح�ي�ن يالحقون �صبيا ً و�سيما ً ويطرحونه
�أر�ض ��ا ً لأن ��ه و�ش ��م عل ��ى ذراعه �ص ��ورة امر�أة
عاري ��ة ،واليتوقفون ع ��ن �إيذائ ��ه �إىل �أن تفلح
�سك�ي�ن �أحدهم بانت ��زاع قطعة اجلل ��د املو�شوم
ورميها على الأر�ض معفرة بالرتاب.
وت�ض ��ع الرواي ��ة م�س�ؤولي ��ة واق ��ع الب�ص ��رة
امل�ت�ردي عل ��ى عات ��ق احل ��رب واالحت�ل�ال،
فالب�ص ��رة"يف تل ��ك الأي ��ام خ ��وذة ع�سكري ��ة
مموهة ب�شبكة خي� ��ش ..خوذة خ�ضراء كامدة
الل ��ون بثق ��ب �أحدثت ��ه ر�صا�صة"(� ��ص .)51
و�ضم ��ن ه ��ذا ال�سياق يتم التوق ��ف عند ظاهرة
تهج�ي�ر الأقليات من خ�ل�ال الإ�شارة اىل هجرة
�صديق ��ي نعي ��م احلميم�ي�ن :امل�سيح ��ي رع ��د
جوزي ��ف وال�صابئ ��ي ريا� ��ض النا�ش ��ئ اللذين
ا�ضطرا للهج ��رة مع �أ�سرتيهما حت ��ت التهديد،
فدف ��ع ذلك نعي ��م لأن يفكر ب�أن يفع ��ل هو الآخر
م ��ا فعال ويهاج ��ر احتجاجا ً .لكن ��ه حني اقرتح

فضاءات الصورة في الخطاب المرئي
كتاب جديد للدكتور عمار الياسري

عل ��ى تقي ��ة �أن يذهب ��ا �إىل دم�ش ��ق لتقدمي طلب
اللجوء االن�س ��اين �إىل هولندا ،رف�ضت ب�شدة:
كي ��ف ت�ت�رك البيت الذي بن ��اه �ضاي ��ع طابوقة
طابوقة بعرق اجلبني وكيف ترتك عكد العبيد
الذي ن�ش�أت فيه ؟ (يف �إ�شارة �إىل قيمة و�أهمية
الت�شبث باملكان).
ومل تن�س الرواية التوقف عند ظاهرة الف�ساد
الإداري م ��ن خالل �شخ�صية نا�صر وهو رئي�س
املجل� ��س البل ��دي وقد ج ��اء بقريب ��ه فنجان من
النا�صري ��ة لك ��ي ي�ش ّغل املولدة الت ��ي تربع بها
االنكلي ��ز ( �ضم ��ن ف ��وات االحت�ل�ال) �إىل عك ��د
العبيد و�إذا به يتواط�أ مع فنجان هذا ال�ستغالل
املول ��دة مل�صلحتهم ��ا ال�شخ�صية":لك ��ن ر�ؤي ��ة
فنج ��ان ومل مت� ��ض على عمل ��ه يف املولدة غري
�سنة واحدة وهو الذي جاء حافيا ً�إ ّال من خرق
�سود مهرتئة وحلية غري م�شذبة ،بوجه معافى
وب ��دن ممتل ��ئ باللح ��م بع ��د �أن كان نحيفا ًمثل
حمراث تن ��ور ،يركب �سيارة �شوفرليت حديثة
ويرتدي د�شدا�شة زبدة بي�ضاء وعقال بي�شماغ
�أبي� ��ض حري ��ر ،جعله ��م يعي ��دون ح�ساباته ��م
م ��ن جديد"(� ��ص  )138فتح ��ول ا�س ��م نا�ص ��ر
عل ��ى �أل�سنته ��م �إىل"نوي�صر"وا�س ��م فنج ��ان
�إىل"فنيجني" ،وطريقة ت�صغ�ي�ر الأ�سماء هذه
ابتكره ��ا احل�س ال�شعب ��ي به ��دف اال�ست�صغار
و�إ�سق ��اط الهيب ��ة الزائفة عن الذي ��ن ال ينالون
ر�ضا النا�س.
لق ��د �أح�س ��ن الروائ ��ي خت ��ام روايت ��ه مب�شهد
جم ��وح فر�س جاره بائ ��ع النفط تومان( ،وهو
م�شه ��د متخيل)":كان ��ت الفر�س حت ��رك ر�أ�سها
بع�صبية بالغة تنظر للوراء باجتاه مطارديها،
توقف ��ت يف منت�ص ��ف الزقاق ،رفع ��ت قائمتيها
الأماميت�ي�ن عالي� � ًا ورف�ستهم ��ا يف وج ��ه الليل،
بره ��ة وانطلق ��ت ب�سرع ��ة هائل ��ة حت ��ى �إذا م ��ا
و�صل ��ت نهاية الزقاق �أفردت �أجنحتها وحلقت
عاليا ً يف الف�ضاء"(�ص  ، )220وك�أنها وجدت
خال�صه ��ا م ��ن عامل عك ��د العبيد ،يف نب ��وءة ملا
ينتظ ��ر �أن يح ��دث يف امل�ستقب ��ل ،وك�أن نعي ��م
نف�سه �سيجد خال�صه �أو رمبا هذا ما كان يحلم
به.
ولع ��ل م ��ن ب�ي�ن م ��ا ميك ��ن مالحظت ��ه يف هذه
الرواي ��ة ،ق ��درة الروائ ��ي عل ��ى تطوي ��ع اللغة
واخل ��روج ب�صياغ ��ات جميل ��ة كن ��ا نتمن ��ى �أن
ي�ستغ ��ل ه ��ذه الق ��درة لتوفري بدائ ��ل للعبارات
املغرق ��ة يف عاميته ��ا .ميك ��ن الق ��ول ان
رواية"الرم ��ل الأ�سود"ال�صادرة عن دار ليندا
للطباع ��ة والن�شر والتوزي ��ع يف ال�سويداء يف
�سوري ��ا واحدة من الروايات املهمة واجلديرة
بالقراءة!

مش���روع "كلم���ة" يص���در "الطفل الس���عيد"
�ص ��در حديث ��ا عن هيئ ��ة �أبو ظب ��ي لل�سياح ��ة والثقافة
م�ؤ�س�سة "كلمة"كتاب"الطفل ال�سعيد"للكاتب الأمريكي
�ستيف ��ن هاري�سون نق ��ل الكتاب �إىل العربي ��ة د�.شحذة
�إ�سماعيل فالح وجمموعة النيل العربية موزع رئي�سي
معتمد
وهو م ��ن �أح ��دث الكتب الت ��ي تناق�ش ب�ص ��ورة معمّقة
ومو�سعة فل�سفة الرتبي ��ة والتعليم يف العامل املعا�صر.
ّ
ي ��رى امل�ؤلف �أننا "يف مناق�شاتن ��ا حول الطريقة املثلى
لتعلي ��م الأطفال ال ن�سمع كثري ًا عن هدف الرتبية �سوى
�أنها واجب �أو التزام اجتماعي و�إعداد للطفل ليخو�ض
غم ��ار العم ��ل يف عامل الكب ��ار (الرا�شدين) ،كم ��ا �أننا ال
ن�سم ��ع كث�ي� ً
را ع ��ن الطفل نف�س ��ه وال ن�سمع �شيئ� � ًا منه.

وكل م ��ا تطمح الرتبية و التعليم �إىل حتقيقه هو �إعداد
الطف ��ل لي� ��ؤدي دوره يف جمتمعه الكب�ي�ر .وهذا هدف
نبي ��ل بالن�سب ��ة للمجتمع .و لكن عندم ��ا ندر�س جدوى
تخريج عم ��ال للمجتمع ه ��ل �سنجد �أنن ��ا �أغفلنا املعنى
الأعم ��ق و اله ��دف الأ�سمى للتعلم؟ وه ��ل جتاهلنا روح
الطف ��ل التي متثل التعبري الفري ��د اله�ش حلياة عاطفية
متكاملة؟".
يطرح كت ��اب "الطفل ال�سعيد" مو�ض ��وع �إعادة توجيه
التعلي ��م وتغيري هدف ��ه تغي�ي� ً
را جذري ًا .فه ��ل ت�ستطيع
الرتبي ��ة والتعلي ��م التحول من منوذجه ��ا احلايل الذي
ي�سع ��ى �إىل حتوي ��ل الأطف ��ال �إىل عنا�ص ��ر يف الإنتاج
االقت�ص ��ادي� ،أو �إىل جترب ��ة فاعل ��ة يف حتقيق الإبداع

الأمثل عن ��د الطفل مبفهوم ��ه ال�شامل؟ �إذ ي ��رى امل�ؤلف
�أنن ��ا "ان�شغلن ��ا برتبي ��ة �أبنائنا �إىل احلد ال ��ذي �أن�سانا
جوه ��ر العملي ��ة الرتبوية وه ��و �إيجاد حي ��اة �سعيدة.
واحلي ��اة ال�سعيدة لي�ست املطل ��ب الوحيد الذي ن�سعى
لتوفريه لأطفالنا فح�سب بل لأنف�سنا �أي�ض ًا".
ي ��دور الكت ��اب ح ��ول تربي ��ة الطف ��ل ال�سعي ��د وتعليمه
ويرتك ��ز عل ��ى افرتا� ��ض �أن الطفل ميتلك ق ��درة فطرية
لتحقي ��ق ال�سعادة والتعلم ال ��ذي �أعاقته كرثة املنظرين
والنظري ��ات .كما �أنه حماولة لبح ��ث احتماالت توفري
فر�ص لنمو الطفل يف �إطار عالقاته مع والديه و�أقرانه
و�أ�سرته وجمتمعه دون التدخ ��ل املعيق وغري املنطقي
ملا ي�سمى اليوم بالتعليم

علي سعيد
ح ��اول الدكت ��ور عم ��ار اليا�س ��ري يف كتاب ��ه
اجلديد(ف�ض ��اءات ال�ص ��ورة يف اخلط ��اب املرئي)
وال ��ذي حمل عنوان ��ا �آخر (بح ��وث ودرا�سات يف
التلفزي ��ون وال�سينم ��ا) ت�أ�سي� ��س خط ��اب نق ��دي
ر�صني يف قراءة ال�صورة ال�سينماتوغرافية بعيدا
ع ��ن ال ��ر�ؤى االنطباعي ��ة يف النق ��د ،اذ ان ��ه اعتمد
عل ��ى منهجية النق ��د بوا�سطة القواع ��د االكادميية
عل ��ى الرغم م ��ن �أن القاعدة الذهبي ��ة يف الفن هي
ال�ل�ا قاعدة..وهي حماولة جدي ��ة يف ت�أ�سي�س هذا
اخلطاب من خالل االعتم ��اد على درا�سات لعينات
تلفزيونية و�سينمائية و�ضعت حتت م�شرط النقد
يف حماولة لت�أ�صيل خطاب نقدي ب�صري يف بلدنا
العراق.
الكت ��اب ال ��ذي ت�ضم ��ن مقدمة �ش�أن ��ه �ش� ��أن الكتب
الأخ ��رى والت ��ي ح ��اول فيه ��ا �إعط ��اء املتلقي على
االق ��ل نبذة تاريخية عن اخلط ��اب املرئي بدءا من
مطل ��ع الق ��رن املا�ض ��ي وف�ت�رة االربعين ��ات حيث
�شه ��دت ظه ��ور ال�سينم ��ا الواقعي ��ة يف �إيطالي ��ا
ليطرح �س� ��ؤاال يف املقدم ��ة لعل املتلق ��ي يبحث �أو
يج ��د �إجابته ..ت ��رى ما ه ��ي الأن�س ��اق املجتمعية
التي عاجله ��ا اخلطاب ال�سينمائي؟ وهو �س�ؤال قد
يكون متعلق ��ا بال�سينما االيطالي ��ة كونها ال�سباقة
يف ال�سينمات الأخرى وقد �ضم الكتاب العديد من
االق�سام منها.
الف�ص ��ل الأول :ال ��ذي حم ��ل عن ��وان الواقعي ��ة
ومتثالته ��ا يف �أف�ل�ام املخ ��رج الإي ��راين حم�س ��ن
خمملب ��اف ..فيل ��م الرحل ��ة �إىل قنده ��ار �أمنوذجا
من ��ذ االنطالق ��ة الأوىل لف ��ن الفيلم،ب ��د�أ احل ��راك
الفك ��ري واجلم ��ايل للجه ��از املفاهيم ��ي للمب ��دع
ال�سينمائي،وق ��د اتخذ احل ��راك الفكري اجتاهات
متنوع ��ة يف منج ��زه الفيلم ��ي مرده ��ا املرجعيات
الفل�سفية والفنية والأدبية للذات الإبداعية والتي
تعك� ��س بطبيع ��ة احلال عل ��ى ال�صناع ��ة الإبداعية
للفيل ��م ال�سينمائي.وي�ؤك ��د يف كتاب ��ه ان املخ ��رج
الإيراين(حم�س ��ن خمملب ��اف) مل يكت ��ف بتق ��دمي
الواقعي ��ة بتمثالته ��ا املختلف ��ة يف �أفالم ��ه املمتدة
عل ��ى ط ��ول ثالث�ي�ن عام ��ا �أو �أك�ث�ر ب ��ل عم ��د اىل
توظي ��ف عدة �أن ��واع منها يف عم ��ل واحد باحثا
ع ��ن �إيج ��اد خ�صو�صية وف ��رادة لر�ؤيت ��ه الفنية
الإخراجي ��ة ..ويق ��دم امل�ؤل ��ف ع ��دة مباحث يف
كتاب ��ه منها املبح ��ث الأول (املدر�س ��ة الواقعية
يف بني ��ة اخلط ��اب ال�سينمائ ��ي) وب�ي�ن في ��ه
امل�صاع ��ب التي واجهت ف ��ن ال�سينماتوغراف
لك ��ون �آل ��ة الت�صوي ��ر كب�ي�رة احلج ��م وثقيلة
ال ��وزن وذات �صوت م�سموع عن ��د اال�شتغال
وتتطل ��ب �إ�ض ��اءة خا�ص ��ة �أي�ض ��ا ..رك ��ز
املبحث الث ��اين (املخرج حم�س ��ن خمملباف
والتمثالت الواقعية) على عدة نقاط ترتكز
عل ��ى ال�سينم ��ا الإيراني ��ة م ��ن امله ��اد اىل
العاملية وكذل ��ك (املخرج حم�سن خمملباف
الن�ش� ��أة وال�س�ي�رة الفني ��ة) حي ��ث رك ��زت
ه ��ذه النقطة على حي ��اة املخرج االيراين
يف حني ج ��اءت النقطة الثالث ��ة (املخرج
حم�س ��ن خمملباف والتمثالت الواقعية)
كا�شفا عن طروحات املخرج الذي كر�س
الواقعي ��ة اجلدي ��دة وال ��ذي متاهى مع
تي ��ار �سينم ��ا امل�ؤلف من خ�ل�ال كتابته
لأغل ��ب �سيناريوهات �أفالم ��ه وي�شرح
يف الكت ��اب العدي ��د م ��ن االف�ل�ام التي
الفه ��ا واخرجه ��ا املخ ��رج االيراين..
وقد تو�ص ��ل امل�ؤلف اىل نتائج اعمال
املخ ��رج من ��ه �أهمه ��ا تركي ��زه عل ��ى
مو�ضوعة الإن�سان امل�ستلب واملهم�ش

مثلم ��ا حفلت العينة بفريق كام ��ل من املمثلني غري
املحرتف�ي�ن واله ��واة والذي ��ن ميثل ��ون لأول مرة،
�إ�ضاف ��ة اىل ان عنا�ص ��ر التعب�ي�ر الفيلمي يف عينة
الدرا�س ��ة تنوع ��ت ه ��ذه امل ��رة عل ��ى الرغم م ��ن �أن
اغلبها ي�شتغ ��ل �ضمن ف�ضاءات الواقعية االيطالية
مثل ا�ستخ ��دام الكامريات املحمول ��ة بكرثة ف�ضال
عن ان بنية ال�سرد يف عينة الدرا�سة ا�شتغلت على
الن�سق التتابعي على طول �أحداث الفيلم وقد تبني
للم�ؤلف ان موا�ضي ��ع املخرج (حم�سن خمملباف)
ترتب ��ط بالإن�سان املهم�ش وامل�ستلب كما هو احلال
يف �أفالم الواقعي ��ة االيطالي ��ة �أو املكابد وامل�أزوم
يف �أف�ل�ام الواقعي ��ة ال�شعري ��ة ،وي�ش ��كل النا� ��س
العاديون �أو الأبطال اله ��واة �سمة غالبة يف اغلب
�أفالم ��ه وكذل ��ك متث ��ل اللقط ��ات الطويل ��ة وزوايا
وجه ��ة النظر ف�ضال ع ��ن اال�ستخدام ��ات الواقعية
للإ�ض ��اءة وامل ��كان والزم ��ان وامل�ؤث ��رات ال�سم ��ة
الغالب ��ة يف جمي ��ع �أفالم ��ه وان بني ��ة ال�س ��رد يف
�أفالمه ه ��ي ذاتها التي قدمته ��ا الواقعية االيطالية
ف�ل�ا ن ��رى ان�ساق ��ا �سردي ��ة دائري ��ة �أو متداخلة �أو
ا�ستباقية �أو ا�سرتجاعية.
ام ��ا الف�ص ��ل الث ��اين م ��ن الكت ��اب وال ��ذي حم ��ل
عن ��وان (�سم ��ات ال�شخ�صية يف الأعم ��ال الدرامية
التلفزيوني ��ة املوجه ��ة للطفل  -املقدم ��ة) وقد ركز
في ��ه عل ��ى م ��ا تبح ��ث عن ��ه العديد م ��ن ال ��دول عن
و�سائ ��ل ت�ستطي ��ع من خالله ��ا �إح ��داث املتغريات
الرتبوية االيجابية يف �أبنائها لرتتقي باملنظومة
الأخالقي ��ة الت ��ي تنعك� ��س �إيجاب ��ا عل ��ى التط ��ور
املدين واحل�ض ��اري لتلك البلدان وه ��ذه الو�سائل
االت�صالية التي وظفتها ال ��دول لإحداث التغريات
االيجابي ��ة يف الفن ��ون التلفزيوني ��ة ال تنف ��ك ع ��ن
حي ��اة الإن�سان املعا�صر م�ش ��اركا وم�ؤثرا ومت�أثرا
لإر�ساء قيم جمتمعية �سامية ونبيلة�.شارحا اهمية
ما يقدم للطفل من برامج ت�ؤثر على �شخ�صيته وقد
عال ��ج امل�ش�سكلة من خالل طرح ال�س�ؤال :ما �سمات
ال�شخ�صي ��ة يف الأعم ��ال الدرامي ��ة التلفزيوني ��ة
املوجه ��ة للطف ��ل؟ ويجي ��ب عليه ��ا من خ�ل�ال عدة
مباح ��ث االول (الأعمال الدرامية املوجهة للأطفال
ب�ي�ن الن�ش�أة والتطور) م ��ن خالل ما ميكن فهمه �إن
الأعم ��ال املوجهة للطفل لها و�سيط تعبريي يعتمد
ال�ص ��ورة يف �إي�ص ��ال الأف ��كار وامل�شاع ��ر والقدرة
عل ��ى جت�سيد الواق ��ع و�إي�صال املفاهي ��م الرتبوية
م ��ن خ�ل�ال قدرته ��ا الفني ��ة

والتقني ��ة� .أما املبح ��ث الثاين ف ��كان (ال�شخ�صية
اح ��دى منظوم ��ات البن ��اء الدرام ��ي) وق ��د وزعها
اىل نقطت�ي�ن،االوىل (ال�شخ�صي ��ة ب�ي�ن املاهي ��ة
والنوع)والثاني ��ة (�سم ��ات ال�شخ�صية يف الدراما
التلفزيونية)وي�ص ��ل امل�ؤل ��ف اىل م�ؤ�ش ��رات ه ��ذا
الف�ص ��ل منه ��ا ،يعت�ب�ر �إ�ضف ��اء ال�صف ��ات اجلاذبة
املمي ��زة مث ��ل الق ��وة واجل�س ��د ال�س ��وي وح�س ��ن
املظه ��ر والنظافة من املعايري البايلوجية التي يتم
بن ��اء ال�شخ�صية املوجهة للطف ��ل فيها .وكذلك تعد
ال�سم ��ات التي تتحل ��ى بها ال�شخ�صي ��ات الرئي�سة
مث ��ل الإ�ص ��رار والإرادة واجلاذبي ��ة وال�ص ��دق
وغريها ،من املعايري ال�سيكولوجية التي يتم بناء
ال�شخ�صي ��ة املوجه ��ة للطفل فيه ��ا �إ�ضافة اىل تعدد
ال�سمات الغرائبية لل�شخ�صية يف الأعمال املوجهة
للطف ��ل وب ��كل ت�شكالته ��ا م ��ن �أه ��م ال�سم ��ات التي
ت�ستطي ��ع فر� ��ض الإبه ��ار والإدها� ��ش والت�شويق
عل ��ى املتلقي الطفل .وحم ��ل الف�صل الثالث عنوان
(املعاجل ��ة الإخراجي ��ة لل�شخ�صي ��ة االنهزامية يف
الدرام ��ا التلفزيونية العراقي ��ة) والذي توجه اىل
احلدي ��ث عن الن� ��ص املكتوب للدرام ��ا العراقية ما
بع ��د عام  2003كون ��ه مل يعد معب�أ ب� ��آراء لل�سلطة
احلاكم ��ة �أو ي�سري عل ��ى هواها يف اق ��ل تقدير بل
راح يغور يف م�ضمار امل�سكوت عنه يف بنية الن�ص
الدرامي العراق ��ي وجت�سد من خالل ك�شف ويالت
احلروب الت ��ي خا�ضها ال�شع ��ب العراقي مبينا ان
هن ��اك م�شكل ��ة الحظه ��ا امل�ؤل ��ف تتلخ� ��ص بعملية
التعام ��ل مع هك ��ذا �شخ�صيات جدي ��دة على الن�ص
الدرام ��ي العراقي �إخراجيا وق ��د رحز هذا الف�صل
عل ��ى ع ��دة مباح ��ث الأول(ال�شخ�صية ب�ي�ن املاهية
والن ��وع) وكذلك (�سمات ال�شخ�صي ��ة يف الدراما
التلفزيوني ��ة)� .أم ��ا املبحث الث ��اين يف هذا الق�سم
فحمل عنوان (جت�سي ��د ال�شخ�صية االنهزامية يف
عنا�صر اللغ ��ة االتلفزيونية) .ومي�ضي امل�ؤلف يف
ف�صول كتابه اىل الف�صل الرابع الذي حمل عنوان
(�أن�سن ��ة املقد�س يف اخلط ��اب التلفزيوين العربي
املعا�ص ��ر) وال ��ذي ت ��وزع عل ��ى عدة نق ��اط االوىل
(املقد�س بني الفكر الديني وااليدولوجيا) عادا فيه
ان اخلطاب في ��ه ا�شكاليات كب�ي�رة فكريا وحياتيا
ي�ستدع ��ي احلدي ��ث عن ��ه الكث�ي�ر م ��ن احل ��ذر و�إن
عملي ��ة التعبري عنه �أو �إطالقه عل ��ى اجلميع يتخذ
�أبع ��ادا دينية و ايديولوجية عديدة بداخله وحتى
عملية قراءته يف الأدب �أو الفن �أو داخل اخلطاب
التلفزي ��وين كجزء من الفن ت ��زداد �صعوبة لأنه ال
ي ��زال يعي�ش �س� ��ؤاال جوهري ��ا يف جمتمعنا
يرتب ��ط مب�شروعيته التي ل ��ن تتحدد نهائيا
�إال مبعرف ��ة حدود املقد�س و ح ��دود املدن�س
يف الواقع والثقافة والإبداع..وركز الف�صل
اخلام� ��س وال ��ذي حم ��ل عن ��وان (ينالوجي ��ا
الت�أوي ��ل عن ��د الفيل�س ��وف االيط ��ايل امربتو
ايك ��و ..تطبيق ��ات يف اخلط ��اب املرئ ��ي) �إذ
يب�ي�ن انه من املفزع بالت�أكي ��د املحاولة بدرا�سة
نقدي ��ة حول جينالوجي ��ا الت�أويل عند منظومة
فكري ��ة بحج ��م �أُمربت ��و �إيك ��و ،وال ��ذي �أده�ش
العامل بتنظرياته النقدية ودرا�ساته ال�سيميائية
وبحوثه الفل�سفية واجلمالية و�سردياته الباذخة
بالتقان ��ات املتنوع ��ة مث ��ل ا�سم ال ��وردة وجزيرة
الي ��وم ال�ساب ��ق والله ��ب الغام� ��ض و�أطروحات ��ه
اجلامعية اخلارجة عن امل�ألوف ب�سبع �أو ثمان من
ال�صفحات ..كما يبني ان فل�سفة الت�أويل مل تكن يف
فكر ايكو وليدة يومها بل تعود يف �أ�صولها الأوىل
والأ�سا�سي ��ة �إىل ال�سيميائ ��ي الأمريك ��ي ت�شارل ��ز
�سندرز بري�س خا�صة فيما يتعلق ب�سريورة �إنتاج
الداللة وا�شتغالها العالمي فالت�أويل لدى ايكو اما
امل�ضي �إىل حدوده الق�صوى� ،أو قد يحاط
يتطل ��ب
َّ
مبجموعة من القيود لأننا نرى فيها دلي ًال على فهم
ما تريد العالمة �أن تقوله ،ويف كلتا احلالتني الذي
يبقى ثاب ًتا هو �أهمية الت�أويل و�ضرورته.

ثالثة أيام قبل الحريق
�صدرت يف لندن عن من�شورات مومنت رواية جديدة
للكاتب عبد الكرمي يحيى الزيباري بعنوان (ثالثة �أيام قبل
احلريق) .بطبعتني ورقية والكرتونية.
�أربعة �أيام يف حياة امل�سرحي �سالم جيج ،تبد�أ ال�ساعة
العا�شرة �صباح اخلمي�س الأخري من �شهر �شباط ،وتنتهي
ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف من االثنني التا�سع
والع�شرين من �شباط.
الأربعة �أيام :حبكة مركزية ذائبة يف حبكات فرعية
وهام�شية ،دوَّ امة انتظار املحا�سب� ،ضابط حتقيق مديرية
�أمن البلدة ،حريق امل�سرح القومي ،مهرجانات م�سرحية،
معاناة الف َّنان َّ
املوظف �أمام تداخل الأعمال الدرامية يف
احلياة اليومية ،باعتبارها جزء ًا من العامل الذي نعي�شه.
حبكة الالحبكة هذه تحُ ِّ�صن ال َّن�ص �ضد االخت�صار ،وتقحم
القارئ يف عالقة مع َّقدة ومت�شابكة تعتمد التاريخ ك�سياق
زمني و�إطار لتنويعات �سردية وتعدد رواة لإ�ضعاف الثقة
بهم ،وتعطيل حا�سة ارتياب القارئ بن�ص يحاول �إعادة
قراءة للحركة امل�سرحية ،يف تنا�ص دائري م�ستمر مع
الن�صو�ص امل�سرحية العاملية.
مثاقفة جريئة تت�سلل �إىل كتابة الوعي بالواقع االجتماعي،
عِ رب توظيف التاريخ الأ�سطوري لرموز امل�سرح العاملي
كمنظومة معرفية مل تخل من املخيلة النقدية ال�ساخرة،
رغم جديتها القائمة على �أ�سا�س الك�شف وجت�سيد عوامل
خفية يفتقد مالحظتها الإن�سان العادي يف حياته اليومية
وهمومه املرتاكمة.
العنوان الرئي�س مفتاح ،يحدد زمن الرواية بثالثة �أيام
ت�سبق حادثة احلريق .الثالثة �أيام منثورة يف ف�صول
الرواية ،واحلريق ممُ َوَّ ه لئال تنك�شف حقيقته للقارئ
ب�سهولة :هل وق َع احلريق فع ًال �أم هو حادثة داخل
م�سرحية؟ وع�شرة عناوين فرعية لع�شرة ف�صول ،تعترب
كذلك مبثابة ع�شرة مفاتيح ملا �سيجده القارئ من غمو�ض.
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بين النقد والمدح ُ ،يفضل الهجاء الثوري
زينب المشاط

حكايات صغيرة
عن م�ؤ�س�سة "�شم�س" للن�شر والإعالم
بالقاهرة؛ �صدر كتاب « حكايات �صغرية »
للعامل واملفكر الدكتور " ب�شري عبد الواحد
يو�سف" .الكتاب يقع يف � 448صفحة من
القطع الكبري ،وي�ضم نحو مئتي حكاية
�شعبية واقعية ،روعيت فيها دقة االختيار
لتكون غذا ًء �أدبيًا خفي ًفا مفيدًا تتقبله
الأذواق على اختالف ثقافاتهم ...حكايات
جتمع بني املتعه والفائدة ،ال تخلو من
موعظة ح�سنة ،وحكمة بليغة م�ؤثرة...
حكايات طريفة �صغرية يف حجمها ،لكنها
كبرية يف معناها.
حكايات الكتاب م�ستوحاة من واقع احلياة،
جمعها امل�ؤلف من جمال�س وم�ضائف �أهوار
اجلنوب يف العراق ،ومن الرتاث العراقي
ال�شعبي ،ومن خالل رحالته املتعددة �إىل
كثري من دول العامل...
وهذه احلكايات �إن مل يجمع بينها وحدة
املو�ضوع ،فقد جمعت بينها وحدة الغر�ض،
و�شرف الغاية ،وجمال الهدف ،وعموم
النفع ،وب�ساطة الأ�سلوب.

السينما فسيفساء
تناغم الصورة والحركة
والصوت
فيصل خرتش
ي�ؤك ��د كت ��اب «عد�س ��ات اخلي ��ال» ،مل�ؤلفه
عدن ��ان مدان ��ات� ،أن ��ه م�ضى ق ��رن واحد
وع� �دّة �أعوام ،عل ��ى �أوّ ل عر� ��ض للأفالم
ال�سينمائي ��ة ،ومن ��ذ ذلك احل�ي�ن ال تزال
ال�سينما ت�ؤك ��د �أنها فن الوه ��م بالواقع،
وهذا يتطلب منه ��ا ال�سعي نحو ال�صدق
الفن ��ي �أوّ ًال و�آخ ��ر ًا .ويب�ي�ن الكت ��اب �أنه
يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر جرت ثمة
جتارب تهدف �إىل اخرتاع تقنيات جديدة
جتع ��ل ال�ص ��ورة الثانية تتح ��رك ،هكذا
ج ��رى التو�ص ��ل �إىل اخ�ت�راع «ال�سينما
توغرافيا» �أي ال�صورة املتحركة.
بقي ��ت ال�سينما لفرتة ثالثة عقود �صامتة
والأ�شخا� ��ص ال ينطق ��ون وال ت�سم ��ع
�أ�ص ��وات الطبيعة .ولكن بع ��د �أنْ ظهرت
ال�سينم ��ا الناطق ��ة ا�ستف ��اق النا� ��س،
و�ص ��اروا ي�سمعون �أ�ص ��وات املمثلني..
و�أ�صوات الطبيعة احلية ،فازداد ت�أثرهم
بال�سينــــم ��ا ،وتعمّق �إميانه ��م بها ،وبعد
ذل ��ك انفتـح ��ت �صفحة جدي ��دة زادت فيه
ال�سينما م ��ن قدرتها على الإلهام بالواقع
واحلقيقة ،ثم تكللت اجلهود باكتــــ�شاف
الـــ�سينم ��ا امللونة ،و�أدى هذا �إىل جتديد
ثقـــ ��ة النا�س بال�سينما ،فهم ح�صلوا على
�ص ��ورة الواق ��ع كاملة� ،ص ��ور ًا متحركة
و�أ�صوات ًا و�ألوان ًا طبيعية.
لك ��ن �أهمي ��ة ال�سينم ��ا تكم ��ن يف �أنه ��ا
توه ��م النا� ��س بالزم ��ن احلا�ض ��ر مثلما
ه ��ي توهمه ��م بالواق ��ع ،ث ��م ج ��اء البث
التلفزي ��وين ال ��ذي ي�سج ��ل الوقائ ��ع
احلقيقية التي حت�صل «الآن» ،ويف بقاع
الأر�ض البعي ��دة ،ويعر�ضها مبا�شرة يف
الوقت ذات ��ه التي ح�صلت به ،ممّا يجعل
النا�س داخ ��ل بيوته ��م يعي�شون احلدث

حلظة بلحظة.
وي�ش�ي�ر امل�ؤلف �إىل �أن ��ه متيزت ال�سينما
بقدر كب�ي�ر من العناد والتح ��دي للإبقاء
عل ��ى مكانتها ،وا�ستفادت من الإجنازات
التقني ��ة لك ��ي تب ��دو ال�ص ��ورة النهائي ��ة
للفيلم �أقرب �إىل الواقع واحلقيقة ،حتى
ّ
ان التمثي ��ل ب ��ات �أق ��رب �إىل الطبيع ��ي،
واملمث ��ل ه ��و ال ��ذي ي� ��ؤدي دوره ب�شكل
طبيعي ،وك�أنه ال ميثل.
من ��ذ �أنْ �ص ��اغ املخ ��رج امل�سرح ��ي بي�ت�ر
فاي�س نظريته ح ��ول امل�سرح الت�سجيلي
وج�سده ��ا يف م�سرحيت ��ه� ،ص ��ارت هذه
ّ
امل�س�أل ��ة تط ��رح ب�إحل ��اح بالت ��وازي م ��ع
تطور التقني ��ات ال�سينمائية ،بحيث من
ال�صعب كتاب ��ة �أية درا�س ��ة نظرية حول
ال�سينم ��ا م ��ن دون الغو� ��ص يف الأ�سئلة
املرتبط ��ة به ��ذا املو�ض ��وع .و�أظه ��رت
الدرا�س ��ات �أن ا�ستقب ��ال �أي ��ة ر�سال ��ة ال
يح ��دث �إال بالعالق ��ة مع درج ��ة مطابقته
للواقع.
� ّإن احلكم عل ��ى الفيلم ينتقل من التعامل
ال�س ��اذج م ��ع مقول ��ة الواقعي ��ة باجت ��اه
مقول ��ة اال�ستقب ��ال اجلم ��ايل امل�ؤ�س� ��س
وامل�ؤه ��ل .وهك ��ذا ف� �� ّإن الت�سجيلي ��ة
كمنه ��ج جمايل ت�شم ��ل ّ
كل �سريورة الفن
ال�سينمائ ��ي املعا�صر� ،إ ّنه ��ا نظام وا�ضح
للتفك�ي�ر يف الفيل ��م الروائ ��ي ونظ ��ام
للتق ��دمي املو�ضوعي للواقع الذي يجري
عك�س ��ه يف الفيل ��م واملقرون م ��ع اخليال
الفني.
� ّإن الوثيق ��ة ال�سينمائي ��ة متث ��ل دائم� � ًا
املرك ��ز الأول ،يف ح�ي�ن � ّأن ال�صورة هي
�ان ه ��و نتيج ��ة ن�ش ��اط الوعي
�إنت ��اج ث � ٍ
الإن�س ��اين ،وتتح ��ول بوا�سط ��ة املخرج
�إىل ف�سيف�ساء م ��ن الوثائق امللتحمة عن
طري ��ق ال�سرد املنطقي والفك ��رة الأولية
واملعنى النهائي.

وم ��ا ي�ساعد ويدع ��م �صناعة ال�سينما يف
�إث ��ارة ف�ض ��ول جماه�ي�ر امل�شاهدين ،هو
كون التكنولوجيا الرقمية �صارت هو�س ًا
عام ًا م�شرتك ًا بني منتجيها وم�ستهلكيها،
الأم ��ر ال ��ذي جعل و�ص ��ف زمننا احلايل
ب�أ ّن ��ه ع�ص ��ر «�صنمي ��ة» التكنولوجي ��ا
الرقمية.
وي ��رى امل�ؤلف �أن ��ه من منطل ��ق التعامل
م ��ع جائ ��زة الأو�س ��كار كمقيا� ��س ،ميكن
�أن ن�ستنت ��ج �سبب منح اجلزء الثالث من
فيل ��م املغامرات «ملك اخل ��وامت» ،جائزة
�أف�ض ��ل م�ؤ�ش ��رات ب�صري ��ة ،م ��ع منح ��ه
جوائز عديدة ،منه ��ا جائزة �أف�ضل فيلم.
ومثل ه ��ذه اجلوائ ��ز تعت�ب�ر �سابقة من
نوعها ،لأنه مل يح ��دث من قبل �أن ح�صل
�أي فيلم مغام ��رات خيالية ي�ستمد قيمته
م ��ن امل�ؤث ��رات الب�صرية على ه ��ذا القدر
الكبري من اجلوائز.
�إذ ًا ،دخل ��ت ال�سينم ��ا مرحل ��ة التقني ��ة
الرابع ��ة ،والأك�ث�ر تط ��ور ًا يف الدق ��ة

وال�سرع ��ة يف التنفي ��ذ ،مرحلة التقنيات
الإلكرتوني ��ة ،الرقمي ��ة خا�ص ��ة ،وه ��ي
املرحل ��ة الت ��ي و�صل ��ت فيه ��ا امل�ؤث ��رات
الب�صري ��ة حد الإعج ��از ،فانقلب �سحرها
على �سحر املخرج و�صار ع�صر ال�سينما
ي�سمّى با�سمها.
ه ��ذه اخلا�صية ال�سحري ��ة لل�سينما ،هي
الت ��ي تث�ي�ر �شهي ��ة املبدع�ي�ن يف �شت ��ى
الأن ��واع الأدبية كت ��اب الرواية والق�صة
وال�شع ��ر الذي ��ن يعرتف ��ون �صراح ��ة
مبحاوالته ��م لنق ��ل تقني ��ات ر�سائ ��ل
التعب�ي�ر ال�سينمائي ��ة �إىل حق ��ل الكتابة
ال�سردية ،وه ��ي التقنيات التي يجربون
اقتبا�سه ��ا من الفيل ��م ال�سينمائ ��ي نف�سه
كعر�ض مرئي م�سم ��وع .الإ�شكالية التي
تثريها التقني ��ات الإلكرتونية اجلديدة،
رافقت ال�سينما منذ ن�شوئها ،فهي �أقنعت
النا�س بواقعية ما تعر�ض ،يف حني �أنها
ال تفع ��ل �أكرث من �أنْ تقدم وهم ًا بالواقع،
وم ��ع �أنه ��ا ت�س ّم ��ى بال�ص ��ور املتحرك ��ة
فه ��ي ال تعر� ��ض �إال وه ��م احلرك ��ة ،غري
�أن التقني ��ات الإلكرتوني ��ة �أ�ضاف ��ت �إىل
خا�صي ��ة الوه ��م احلرك ��ة ،ولي� ��س فقط
�إمكاني ��ة نف ��ي احلقيقة ،بل نف ��ي الواقع
نف�س ��هّ � .إن تدم�ي�ر عالقته ��ا بالواق ��ع
واحلقيق ��ة� ،أم ��ر يقت�ص ��ر عل ��ى منط من
ال�سينم ��ا ،وه ��و ي�ش� � ّكل �أ�سا� ��س النم ��ط
اخل ��ارج م ��ن اال�ستوديوه ��ات الك�ب�رى
يف �أم�ي�ركا ،وم ��ن ي�س�ي�ر يف خطاها من
خمرج�ي�ن ي�ضع ��ون �أفالم� � ًا ذات طبيع ��ة
جتاري ��ة ترفيهية تنت ��ج يف دول �أخرى.
ه ��ذا يف حني ال تزال ق�ضي ��ة التعبري عن
الواق ��ع ،ب � ّ
�كل �أبع ��اده ،وحماول ��ة فهمه،
ت�ش� � ّكل الهاج� ��س الأك�ب�ر لع ��دد كبري من
�سينمائيي العامل الذين ي�صنعون �أفالم ًا
مرتبطة بالواقع والإن�سان.

عن البيان االماراتية

الهج ��اء ف ��ن �أدبي ا�صي ��ل يختلف ع ��ن معظم فنون
ال�شع ��ر الأخرى يف كونه ي�صدر عن الذات ال�شاعرة
غ�ي�ر مت�أث ��ر باعتب ��ارات امل�صانع ��ة �أو امل�صلح ��ة ،
وغالب ��ا ما يكون ثمرة ملعان ��اة �شخ�صية تتحدد يف
معزل عن عوامل ال�ضغط يف املجتمع �أو املع�شر �أو
الدول ��ة  ،ما قد يعني يف ح ��د ذاته قدر ًا من املجابهة
ي�ضاع ��ف من ذاتيته  ،وبالتايل من حيويته بو�صفه
فن ًا  ،و�سنجد الكثري من ن�صو�ص الهجاء يف ديوان
" الهجاء " لهادي العلوي الذي �صدر عن دار املدى
للإعالم والثقافة والفنون .
وميك ��ن �أن يكت�سب الهجاء من هذه اجلهة م�ضمون ًا
اجتماعي ًا �أو �سيا�سي ًا ي�ضعه على مالك الأدب امللتزم
وهو هنا ال يعود �شتم ًا �شخ�صي ًا حم�ض ًا  ،بل انتقاد ًا
واعي� � ًا حلال ٍة م ��ا � :سيا�سية �أو اجتماعي ��ة �أو دينية
وما �أ�شبه .
ويبق ��ى الهج ��اء يف ه ��ذا املعن ��ى م ��ن �أ�سا�سي ��ات
املوقف االجتماعي املتق ��دم مكت�سب ًا م�شروعيته من
ال�ض ��رورة التاريخي ��ة للفع ��ل الث ��وري الإن�ساين ،
�س ��واء �أكان هذا الفعل ف�ضح ًا موجه ًا �ضد امل�ؤ�س�سة
القائم ��ة التي فق ��دت م�شروعيتها � ،أم نق ��د ًا موجه ًا
للم�ؤ�س�سة اجلديدة التي جاء بها احلدث الت�أريخي
لأداء دور ما .
ومع �أن امل�ؤ�س�سة اجلديدة ت�ستمد م�شروعية متفق ًا
عليه ��ا م ��ن قيامها بهذا ال ��دور وارتباطه ��ا باحلدث
الت�أريخ ��ي ف�إن ذلك ال يك�سبه ��ا املناعة �ضد الهجاء ،
وقد برهنت جمريات التاريخ ما�ضي ًا وحا�ضر ًا على
�أن الهج ��اء �أق ��رب �إىل الفعل الث ��وري من املدح بكل
�أ�شكال ��ه وم�ضامينه مبا يف ذلك م ��ا يكر�س للإ�شادة
بامل�ؤ�س�س ��ة اجلديدة والدفاع ع ��ن م�شروعيتها � ،إن

�أدب الدف ��اع ه ��و يف اجلوه ��ر �أدب التربي ��ر حت ��ى
يف مو�ض ��وع الفع ��ل الثوري � ،أما الهج ��اء فهو هنا
�أدب النق ��د اللقاح ��ي املن ��وط به تعمي ��ق م�شروعية
امل�ؤ�س�سة اجلديدة وم�ساعدته ��ا على �إجناز مهامها
 .وعندما يتحول الهجاء من حاجة �شخ�صية عابرة
�إىل موق ��ف نق ��دي ملت ��زم ف�إن ��ه ي�صب ��ح يف �صميم
اللقاحي ��ة الثوري ��ة التي ال ي�سعه ��ا �أن تتغا�ضى عن
ح ��ق النا�س يف النقد حتت ذريعة م ��ا تقدمه الدولة
اجلديدة من �إجنازات .
�أن الث ��وري الهجّ ��اء لي� ��س فق ��ط �أف�ض ��ل و�أنبل من
الث ��وري املداح بل �أقرب منه �إىل املهام امل�ؤ�س�ساتية
الثوري ��ة  ،فالناق ��د م�ؤمت ��ن وامل ��داح غ�شا�ش  ،ومع
التميي ��ز ال�ل�ازم ب�ي�ن االنتق ��اد الث ��وري والت�شهري
املغر� ��ض ف� ��إن املدّاحني غالب� � ًا ما ي�أتون م ��ن زوايا
امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي كان ��و يتعهدونه ��ا بامل ��دح وكان ��ت
تتعهده ��م بالرعاية  ،وهم بحكم حرفته ��م املت�أ�صلة
يف تل ��ك امل�ؤ�س�سة ي�ستطيعون �أن يتب ��و�أوا مكانهم
يف ح�ضن امل�ؤ�س�س ��ة اجلديدو م�ستفيدين من نزعة
متقادم ��ة لدى االن�سان اىل �سماع املدح والنفور من
ال ��ذم  ،وهي نزع ��ة تالزم جمي ��ع النا� ��س �إال �أفراد ًا
يتمتع ��ون بالوعي الكايف �ض ��د ال�صفات املوروثة ،
وه ��م قل ��ة و�إن كانوا ي�شكلون على امت ��داد التاريخ
ق ��دوة �سائ ��رة  ،ه ��ي عل ��ى قلته ��ا �أبل ��غ م ��ن ارت ��ال
املمدوحني يف كل زمان ومكان .
مار� ��س قدما�ؤن ��ا حقه ��م يف الهج ��اء عل ��ى ال�صع ��د
املختلف ��ة  ،وجت ��اوزوا يف �أح ��وال كث�ي�رة منح ��اه
ال�شخ�ص ��ي �إىل ال�سيا�س ��ي واالجتماعي فخلفوا لنا
م ��ن الهجاء امللتزم قدر ًا مرموق� � ًا ي�ستحق القراءة ،
ول ��و �أن احلج ��م املتوا�ضع لهذا الدي ��وان دليل على
�أن توجه� � ًا كهذا مل ي ُك ��ن هو ال�سائ ��د يف ممار�سات
ال�شع ��راء  ،ويرج ��ع كذل ��ك �إىل الثم ��ن ال ��ذي كان
يقت�ضي ��ه ا�ستعم ��ال ح ��ق الهجاء وهو ثم ��ن مل يكن

ال�شع ��راء م�ستعدين لدفعه فه ��و من �ش�ؤون املثقفني
ال من �ش�ؤون ال�شعراء ..
وقد اعترب الهجاء حت ��ت ت�أثري الطهرانية الدينية ،
منافي ًا لل�ش ��رع واالخالق فخ�ضع لتحرمي اجتماعي
يقوم على مب ��ادئ الأخالق  ،ولتحرمي ديني ي�ستند
�إىل الكت ��اب وال�س ّن ��ة  ،ومع ذلك فقد نب ��ه �أبو حيان
التوحي ��دي �إىل �أن التح ��رمي الدين ��ي ينطوي على
املراوغ ��ة  ،بالنظر �إىل �أن الق ��ر�آن �أباح للمظلوم �أن
يتكلم حني قال "يحب الله اجلهر بال�سوء من القول
�إال م ��ن ظل ��م" والتقط �أب ��و حيان بذكائ ��ه املعروف
من "اجله ��ر بال�سوء" معنى الهج ��اء الذي يتجاوز
لغ ��ة النقد االعتيادي �إىل الف�ض ��ح والت�شهري  .ومن
هو ما ا�ستند �إليه يف ت�أليف كتابه الفا�ضح " مثالب
الوزيرين " .
�أن غي ��اب النق ��د يُعد م ��ن ا�سباب انهي ��ار الدول يف
الت�شخي�ص العميق ل�ض ��رورة املعار�ضة يف الدولة
كونها �سبب ًا من ا�سباب القوة ال ال�ضعف .
وقد ر�ص ��د الكاتب هجاء املوق ��ف وعطاءاته الأكرث
غنى بامل�ضمون االجتماع ��ي وال�سيا�سي  ،والهجاء
ال�شخ�ص ��ي والقبل ��ي يف عطاءات ��ه الأك�ث�ر غن ��ى
بال�ص ��ورة الفني ��ة �أو التعب�ي�ر ال�شع ��ري املتق ��ن ،
وم ��ن هنا �سيجد القارئ خط�ي�ن عري�ضني يتوزعان
ن�صو�ص هذا الديوان روعي يف �أحدهما امل�ضمون
اخلال�ص ويف ثانيهما الفن اخلال�ص .
وهم ��ا خط ��ان �سيكون ��ان متمايزين ولك ��ن دون �أن
ينف�صال متام� � ًا ب�سبب ان كثريا م ��ن الن�صو�ص يف
هجاء املوقف ت�شم ��ل يف الواقع على مقومات فنية
متقدم ��ة ميك ��ن �أن يتذوقه ��ا �أ�ؤلئ ��ك الذي ��ن يجدون
م�ضمونها متعار�ضا مع م�سلماتهم �أو م�صاحلهم .
هذا الكت ��اب قدم ن�صو�صا لأ�شه ��ر �شعراء الهجاء ،
كما اختار الكاتب من الن�صو�ص ما يحمل قيما فنية
غزيرة وذيّلها ببع�ض ال�شروح املوجزة للمفردات .

م����ن اص��������دارات

وديع سعادة وثبات الغياب أمام الحضور
أحمد ضياء
دثر �سع ��ادة يف جمموعت ��ه الكامل ��ة ال�صادرة
م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن دار ابابيل �صراخ ��ه الكثيف يف
اله ��واء عله يج ��د يف هذا امل ��كان م�سكن ًا هادئ ًا
يحفظ به ذكرياته وانفا�سه ال�صاخبة وندوبه
املزمنة .نح ��ن �أمام فعل حي  /حقيقي ،ال متر
الأي ��ام اال ونعل ��م �أن هذا ال�شاع ��ر املتمرد على
كاف ��ة الأماكن وحت ��ى على ذات ��ه يرغب يف �أن
يع ��رف م ��اذا �سيق ��ول الآخرون عن ��ه يف حال
موت ��ه� ،أنه يتنف�س اللحظ ��ة ما بعد موته حتى
ال يقال عنه ماذا لو كان هذا ال�شاعر عائ�ش ًا �إىل
الآن�( .سعادة) ال يرغب �أن ي�شاهد االمل يف تلك
البقع ��ة من ذلك الزمن وقبل �أن يهيلوا الرتاب
عل ��ى بدن ��ه ,وهن ��ا ال ب ��د �أن نكر� ��س خطاب� � ًا
ا�سا�سي� � ًا �أراد ب ��ه ال�شاع ��ر زحزح ��ة النظ ��ام
الن�سق ��ي �أو ال�سائ ��د ح ��ول كيفي ��ة التقويل
ل ��دى النا� ��س حلظ ��ة ا�شاع ��ة خ�ب�ر وفات ��ه،
�أن ��ك ال ميكن �أن تعرف م ��اذا �سيح�صل بعد
موت ��ك ،وو�س ��ط ه ��ذا الرتاكم ب�ي�ن ما هو
رومان�س ��ي وم ��ا ه ��و مب ��كٍ �أخ ��ذت �شهوة
الأيام تت�صدع بدءا من موت ال�شاعر ،ف�إن
ح�صل فهو موت افرتا�ضي يغيب اجل�سد
�ضم ��ن موتيفات ��ه االيقوني ��ة واال�شارية
الت ��ي متار� ��س ح�ضوره ��ا يف ف�ضائه ��ا
ال�سيميائي وتكر�س هذا الفعل.
املن ��اورة اال�ستطالعي ��ة الت ��ي وظفه ��ا
ال�شاع ��ر �أو الت ��ي ح ��اول م ��ن خالله ��ا
�أن مي ��د ج�سور ًا بني موت ��ه الفيزيقي
وتواج ��د روح ��ه وب�ي�ن توا�صليت ��ه

املرادة �إذ �أن روحيت ��ه مازالت ترغب بالعي�ش
واملوا�صل وترف�ض املوت مهما كانت �شاكلته,
وعلى هذا نلحظ يف ن�ص لل�شاعر يقول فيه:
نت�سلق �ضحكاتنا
ٌ
�شاهق ج ��د ًا( .االعمال ال�شعرية
ل ّأن �صراخن ��ا
وديع �سعادة)� ،ص.50
مهل الن وعورة الأماكن
ويبا�شر الت�سلق على ٍ
الت ��ي يذه ��ب �إليه ��ا جتع ��ل من ��ه جمازف� � ًا يف
خطابة الإ�شهاري .فما �إن يخطو �صوب نافذة
ال�سرد
الأمل ليتمل� ��ص منه ��ا حتى جتره بن ��ى ّ
ال�شع ��ري ليفتح افق ًا خمتلف� � ًا عمّا هو

موج ��ود وراك ��ز يف (العقل ال�شع ��ري) ,وهي
املفارق ��ة االع ��م واالغل ��ب يف �شبك ��ة ال�شاع ��ر
احل�سي ��ة ,ف�أدائية اللعب عل ��ى االنغام املفردة
ّ
ج ��اءت مع بدئه بالنزوح �ص ��وب االطالل فهو
يرغ ��ب بالت�سل ��ق ال لغاية مادي ��ة �أو روحية /
ميتافيزيقية ،بل لأنه يرى �صراخ الأمل �شاهق
ج ��د ًا وه ��ي مرحل ��ة الك�ش ��ف وتف�ش ��ي ما هو
�سائد عن ما ه ��و خمتلف وليخلق انزياح ًا يف
الت�ض ��اد اللعبي لل�شعر ،ويقول �أي�ض ًا يف ن�ص
(لي�س للم�ساء �إخوة):
بعيد ًا عن ال�سقوف احلميمة
جمي ُع االمطار ال تغ�سل مظلاّ تنا
والنهارات النا�سية مظ َّلتها يف يد الليل
تقذف بنف�سها من مطلق نافذة
لت�ستخرج خامت نومها� .ص.19
وقف ��ل امل�شه ��د ال�شعري ه ��ذا �أو مفارقته
تكم ��ن يف الأمط ��ار الت ��ي مل تع ��د تغ�سل،
ماذا �ستغ�س ��ل الأمط ��ار �إذا مل ت�ستطع �أن
تغ�س ��ل املظالت؟ الت ��ي وج ��دت حلمايتنا
من ��ه وم ��ا دام الأخ�ي�ر يرف� ��ض غ�سله ��ا
متحجج� � ًا ببع� ��ض الأمور املج ��اورة التي
ه ��ي النه ��ارات  /الن�سيان  /الن ��وم ،خللق
جان ��ب عك�س ��ي ميتاوج ��ودي لأن ��ه ال ميكن
�أن نربم هذه املواثي ��ق خارج بطاقات العلن
ه ��ذه ،وب�ي�ن مط ��ر �سع ��ادة ال ��ذي نلم� ��س به
جانب جفاف املاء ومطر ال�سياب الذي"تن�شج
املزاريب"من ��ه فع ��ل تالزم ��ي ف ��الأول مداعاة
�إىل التوق ��ف ك ��ون الغي ��وم عاق ��ر ًا مل تنج ��ب
حما�صي ��ل املي ��اه وب�ي�ن ال�سي ��اب ال ��ذي لديه
وف ��رة ه ��ذه املحا�صي ��ل املطرية والت ��ي تبكي
فيه ��ا املزاري ��ب لك�ث�رة ت�ساقطه ��ا ،فالت�أرج ��ح

على االبداع ال�شع ��ري �أخذ يبني �إطار ًا مغاير ًا
خارج اخلارج �إذ ي�ست�أن�س ال�شاعر مبا �سيقال
عنه بعد حني.
ال�صالحيات التثويرية التي د�شنتها ن�صو�ص
�سع ��ادة تنهمك وتذهب نح ��و الفطنة ال�شعرية
فنالح ��ظ التطابق ��ات ال�سلوكية الت ��ي ميلكها
ه ��ذا ال�شاع ��ر وكذلك اللحظ ��ة االدائي ��ة �إذ �أنه
ي�صري على ت�سجيل ن�صو�صه ب�صوته اخلا�ص
وكامرت ��ه املتالزمة مع ��ه بالتايل فيح ��اول �أن
ي�سن فع ًال �صوري ًا ا�ضافة �إىل الن�صو�ص التي
يكتبه ��ا ففي كل فرتة نالحظ ��ه يخرج بانقالب
نفع ��ي ُي ��رد علي ��ه مدالي ��ل مت�شظية ب�ي�ن الهنا
والهناك.
الأدب ق�ض ��اء �شع ��ري ،ل ��ذا �أود االف�ص ��اح عن
ه ��ذه العي ��ون الغافي ��ة عل ��ى نه ��ر الق�صي ��دة،
فنج ��د (هارول ��د بل ��وم) يف كتابه (ف ��ن قراءة
ال�شع ��ر) يجد ان"اللغ ��ة �إىل حد كبري جمازاتٌ
خمفية"� ��ص ،12فطين ��ة ه ��ذا الدي ��وان ت�أتي
خمتلف ��ة بالكام ��ل كونه ��ا ت�س ��رح الوجب ��ات
الثقافي ��ة م�ؤ�س�سة بعد ًا مغاي ��ر ًا ملا هو م�ألوف
و�سائد فنج ��ده يه�شم هذه الركيزة عرب مقاعد
�سفلي ��ة يت ��داول معه ��ا املعا� ��ش في�ص ��رح يف
ق�صيدته املعنون ��ة بـ(النظرة) فعال مكا�شفاتي ًا
ينق ��ل به ال�شاعر هم ��وم الغربة وواقع احلال
الف ��رداين فبع ��د �أن ا�شت ��د الربد وه ��و يعاين
املن ��ايف جتم ��د يف مكان ��ه وظ ��ل يبحل ��ق يف
االفق عل ��ى تلك ال�صبية الت ��ي تلعب ،فلروحه
املتعلق ��ة مبا ه ��و ا�سا�سي وطف ��ويل �أجدها مل
ت�شب ��ع اللع ��ب حتى م ��ع االطف ��ال في�صرح يف
ن�صه املذكور:
كان يقع ��د عل ��ى الدرجات ال�سفل ��ى ،ينظر �إىل

الثلج ينزل �أمام رواقه
ينظر �إىل الطريق
متبين ًا �سيارات �سريعة
�آم ًال �أن يلوح له راكب ما
�أن تتوق ��ف �سي ��ارة ،ينزل واح ��د منها وينظر
�إليه...
تذكر هوا ًء قار�س ًا ،وه َّم �أن يح�ضر بطانيته
لكن قلبه كان يقول له
�إنَّ راكب ًا �سينزل الآن ،وي َّتجه �إليه.
يف ال�صباح لع ��ب االوالد طوي ًال بكرات الثلج
�أمامه ،وكان نا�صع ًا
وبعينني مفتوحتني ،متثاله� .ص.160
فه ��و ي�أخ ��ذ فل�سفت ��ه الذاكراتي ��ة وي�ضعها يف
�أحلك الظ ��روف وا�شدها عتمة ليخرج من هذا
الإ�شه ��ار الن�ص ��ي بواب ��ل كثيف م ��ن املفردات
التي ت�شع ��رن حالة احلن�ي�ن  /الن�ستولوجيا،
ومل يتوق ��ف عن ��د ه ��ذا احلد ب ��ل �أن ��ه ول�شدة
له ��اث االنتظ ��ار لديه ظ ��ل خارج املن ��زل حتى
جتم ��د ومل ي�ستطع احلراك فجاء متثله نا�صع
البيا� ��ض ل�ش ��دة الثل ��ج املتجمهر علي ��ه وعلى
حالته ال�شعرية تل ��ك ،فحتى يف موته ي�شعرن
الأ�شياء ويحيلها �إىل ف�ضاءات مغايرة �شريطة
�أن تبقي بج�سده الفيزيقي فوق الرتاب ولي�س
حتته ،وهذه م�شكلة ال�شاعر الذي خرب احلياة
وات ��اح لها ف�ض ��ا ًء مغاير ًا للأح ��داث ال�صاخبة
واملج ��اورة خلرب موت ال�شاع ��ر فهل مات هذا
ال�شاع ��ر جراء الوحدة �أم ظ� � َّل يعي�ش الوحدة
واالنك�سار م ��ن بلده ،ما هي اال طعوم ينرثها
�سع ��ادة فوق الياب�سة وحت ��ت املاء تارة جللب
الغنيمة وتارة للتح ��اور مع الفكرة اال�سا�سية
واعني بها الق�صيدة.
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من النص وخارجه

ترجمة محاكمة كافكا للدكتور رياض احمد طه
خليل مزهر الغالبي
�ص ��درت ع ��ن بي ��ت الكت ��اب ال�سومري-بغ ��داد ،رواي ��ة
"املحاكم ��ة" للروائ ��ي العامل ��ي – فرانز كاف ��كا – ترجمة
الدكتور الطبيب  -ريا�ض احمد طه -عن الن�سخة اال�صلية
املكتوبة باللغ ��ة االملانية عام 1925عن طريق خمطوطات
�صديق ��ة ماك� ��س برود واع ��ادة طبعتها ع ��ام 2004عن دار
 Anacondaيف مدين ��ة كولوني ��ا االملانية،وق ��د دعا
املرتجم يف ا�شارة مقدمته اىل اهمية �إعادة قراءة روايات
هذا الروائي لتفيدنا يف �سرب اغوار احلا�ضر والعمل على
ار�س ��اء العدالة يف احلياة،ولكننا ن ��رى وفق عامل التغري
الفعال الذي تراه االفكار الثورية غري املكتفية بالك�شوفات
النقدي ��ة املهم ��ة يف اعم ��ال ه ��ذا امل�ؤلف،ونح ��ن نعرف ما
اث ��ارت اعمال هذا الروائي من اختالف يف الر�ؤى النقدية
واملتمثل ��ة يف االف الكتابات وامل�ؤلفات عنه،مما يدلل على
القراءة والتلقي الوا�سع له ،ومن هذا الو�سع انفتح الن�ص
الكافكوي عل ��ى الت�أويل املتعدد واملختل ��ف لطبيعة ال�سرد
كما يف رواية املحاكمة ،وميول بع�ض خطاباتها لل�سخرية
الرتاجيدية لبع�ض �صعاب احلاالت والوقائع واحلوارات
املطبع ��ة بالك�آب ��ة وعدم اال�ستق ��رار والتيه ��ان ب�شكل يثري
ال�سخري ��ة لبط ��ل الرواية املته ��م يف حديثه م ��ع االخرين
وهو ينظر خارج امل�شهد جلهة بعيدة عن ال�شخ�ص املتكلم
معه،وق ��د مال كافكا كث�ي�را يف ت�ضمينها كمعنى يف �ضياع
وت�شت ��ت عق ��ل املتهم"كاف"ال ��ذي رم ��ز وج ��وده املنقط ��ع
باحلرف"ك"الميانه بغياب هوية االن�سان.
واق�ت�رب املرتج ��م – ريا� ��ض احم ��د طه – وه ��و الطبيب
الفاح�ص بدقة لتعدد علل ج�سم االن�سان ومنه دقة الفح�ص
يف قراءت ��ه لهذه الرواية ال�ضبابي ��ة املت�ضمنه بروقراطية
عم ��ل املحاكم يف انظمة دول ر�ؤو� ��س االموال،والتي لقت
�ص ��دى كبريا عن ��د طبيعة الطبي ��ب املرتجم ال ��ذي عرفناه
عن ق ��رب مبيول ��ه للعمل االن�س ��اين داخل وخ ��ارج مهنته
اي�ض� � ًا ومن دعمه املتوا�صل للفق ��راء واملحتاجني و�شجبه
للمواق ��ف واحل ��االت الطائل ��ة حلق ��وق االن�س ��ان والت ��ي
زخ ��رت بها احلي ��اة وخا�صة العراقي ��ة،وكان لدرا�سته يف
العا�صم ��ة النم�ساوي ��ة فين ��ا وتخرجه منها وبق ��اءة الثني
ع�ش ��ر عاما هن ��اك وه ��و خمتلط كث�ي� ً
را بعام ��ة املواطنني
النم�ساويني،وه ��م ال�شع ��ب الناطق باللغ ��ة االملانية ،اللغة
التي كت ��ب فيها الروائ ��ي اجليكي اال�ص ��ل اعماله ما خلق
للمترَ ْ ج ��م م ��ن اقرتاب ��ه االجتماعي فهما اكرث ل ��روح اللغة
االجتماعية التي حتمل معاناة االن�سان عند غياب العدالة
احلياتي ��ة وخا�ص ��ة املنط ��ق العقل ��ي يف ا�سل ��وب اعم ��ال
املحاكم ��ة املثيمة يف هذه الرواية التي تعد من اكرث اعمال
كافكا اثارة للت�سا�ؤالت.
و الب ��د من اال�ش ��ارة هن ��ا اىل ان طبيعة الكتاب ��ة ال�سردية

للرواي ��ة هذه وكما كانت يف ترجمات اخرى ميولها كثري ًا
يف كتاب ��ة اجلملة والن�سق بو�ضع الفاعل خلف املفعول به
واملبت ��د�أ بعد اخلرب ال ��ذي قد يراه بع�ض الق ��راء خط�أً يف
الرتجم ��ة ه ��ذهِ ومن نق ��ل �آيل للمف ��ردة يف ن�س ��ق اجلملة
املعربة املكتوبة.
وم ��ن مالحظاتنا اي�ض� � ًا املثول املطل ��ق بالتنوين املفتوح
للح ��ال يف التو�صي ��ف للتعامل ال�شديد للح ��دث او النطق
الوا�ص ��ف والناقل للحال ��ة املذكورة ومب ��ا يعك�س العامل
النف�س ��ي املت�ش ��دد لل�سردي ��ة الروائي ��ة كم ��ا يف كلم ��ة –
مفرو�ض� � ًا – القابلة للمث ��ول بحالة – مفرو� ��ض -الهادئة
– يف الن�سق املعرب هذا (لكن الرجل تخطى ال�س�ؤال ك�أن
وج ��وده �أ�صب ��ح مفرو�ض� � ًا )...وامل�ستعم ��ل االخر نالحظ
ان الت�شدي ��د الظاه ��ر عل ��ى التو�صي ��ف –خط ��ر ًا طفيف ًا –
م ��ع طبيعة طفي ��ف مبعناها القل ��ة وال�ش ��يء النزير لكنها
امتثل ��ت للت�أكيد هن ��ا يف و�ضع تنوين الفت ��ح امل�شددة يف
و�صفه ��ا عن ��د اجلمل ��ة (ر�أى"كاف"خطر ًا طفيف� � ًا) كما يف
كلم ��ات الن�س ��ف املتمث ��ل بكلمات متوالي ��ة للفت ��ح امل�شدد
– طوي ًال،رفيع ًا،ح ��اد ًا ( -فت ��ح �أح ��د الرجال رداء ال�سري
و�أخ ��رج من غم ��د تعلق بحزام ُ�ش ّد ح ��ول ال�صدرية �سكين ًا
لتقطيع اللحوم طوي ًال ورفيع ًا وحاد ًا).
وخلا�صي ��ة املرتج ��م كطبيب واملتعلق ��ة بقراءت ��ه الرواية
امل�ضببة حواري ًا كانت دقة الفح�ص له عامل مهم يف علمية
البح ��ث ع ��ن العل ��ة ومعاجلتها،ه ��ذه العلة الت ��ي �ضمنتها
الرواية يف مهزل ��ة العدالة يف املحاكم وهي احلالة االكرث
خط ��ر ًا يف حينية غياب العدال ��ة كمفهوم اجتماعي لزومي

يف جتميل حياة الب�شر،ل ��ذا راح منده�شا لغرابة املحاكمة
ه ��ذه املغيب ��ة ال�سا�سه ��ا القان ��وي الع ��ديل يف الق ��اء التهم
كم ��ا يف حالة"يو�س ��ف كاف"الذي ب ��د�أت الرواية بو�صف
الق ��اء التهم ��ة والقب�ض علي ��ه (البد من �أنَ �أح ��د ًا قد افرتى
على"يو�س ��ف كاف"،لأنه وبدون �أنْ يعم ��ل �أي �شيء قبيح
مت �إلق ��اء القب�ض عليه �صباح �أح ��د الأيام)،ومنه االقرتاب
االك�ث�ر للمرتجم لهذا العم ��ل من بقي ��ة اعمال"كافكا"التي
قر�أها تباع ًا.
وكم ��ا نعرف ان ت�ضم�ي�ن الروائي"فران ��ز كافكا"ملو�ضوع
املحاكم ��ة هنا خ�ض ��ع ملعرفيت ��ه يف اخت�صا�ص ��ه الدرا�سي
حيث نال عام �1906شهادة الدكتوراه يف القانون ،وعمل
ب ��دون �أجر ل�ش ��رط اخلدم ��ة �إلزامي ��ة يف املحاك ��م املدنية
واجلنائية،وه ��ذه اخل�صي�صة الميك ��ن ابعادها يف ال�سرد
الروائي لعمل املحاكمة.
وات�س ��م ه ��ذا العم ��ل بالنق ��د لربوقراطي ��ة م�ؤ�س�س ��ات
الدولة،حيث يقف املتهم"كاف"مبواجهة النظام الق�ضائي
وال ��ذي جند ان كافكا نف�سه ق ��د عاي�ش املعاناة يف وظيفته
وحيات ��ه ال�شخ�صية،له ��ذا ال توجد غراب ��ة عندما جتد كما
كبريا م ��ن الكلم ��ات القانوني ��ة يف الرواي ��ة،ويف م�شاهد
كث�ي�رة خ�صو�صا ما يتعلق باملكاتب التابعة للمحكمة جند
ان كافكا يركز على الفو�ضوية والتعقيد وكرثة االجراءات
الر�سمي ��ة الروتيني ��ة يف الت�أجي ��ل كل م ��رة للق�ضي ��ة التي
انهكته.
ومنه مالحظت ��ه النقدية الكا�شفة الب�سط احلاالت ال�سلبية
الح ��د جوانب جمري ��ات املحاكم ��ة وان كان ��ت يف املواقع
الب�سيط ��ة منه ��ا وهو ي�ش ��رح �سلوك احلر� ��س (يف املخزن
حتدث جت ��اوزات كث�ي�رة بالإ�ضاف ��ة لقيامه ��م ببيع جميع
الأ�شي ��اء هناك بع ��د مدة دون النظ ��ر �إىل الق�ضية ان كانت
حم�سومة �أم ال حت�سم بعد).
وت�ضمن ��ت الرواي ��ة اي�ض ��اح اخلط ��اب الفك ��ري اخلا�ص
مبو�ض ��وع رداءة مفا�ص ��ل املحاكمة وعن ��د االكرث �سطوع
يف خط ��اب دف ��اع (كاف) وهو ام ��ام رجل الق�ض ��اء بقوله
الراف� ��ض ملحكمته ��م (لي�س ��ت هن ��اك فائدة م ��ن �أي �شيء)
وي�ضي ��ف �ساخر ًا(حتى كتيبك ايها ال�سيد قا�ضي التحقيق
ي�ؤك ��د م ��ا �أقول ��ه) حت ��ى جتر�أ"كاف"واخ ��ذ الكتيب وهو
كت ��اب الذن ��وب املقد�س ل ��دى الق�ضاء وغ�ي�ر املقد�س عند
املتهم"كاف"كم ��ا ي�صفه"كاف ��كا"– اخ ��ذه م ��ن ي ��د حاك ��م
التحقي ��ق لف�ت�رة وجي ��زة ورفع ��ه ب�أط ��راف ا�صابع ��ه من
منت�ص ��ف اوراق ��ه ك�أنه يح ��ذر منه – ويكم ��ل يف اخبارنا
بتوا�ضع ووهن هذا الكتاب وهو ي�صف تهرئه وو�ساخته
 بحي ��ث تدل ��ت م ��ن اجلانب�ي�ن اوراق حم�ش ��وة بالكتابةاملتزاحمة وامللطخة ذات احلوا�ش ��ي ال�صفراء ،ويوا�صل
القول ال�ساخر وال�ساخن بح ��رارة ال�شجب لهم واملت�شكل
بالهم املت�صاعد من �صوته وهو يخاطب القا�ضي (وا�صل
الق ��راءة باطمئنان في ��ه �أيها ال�سيد قا�ض ��ي التحقيق�،إذ ال
اخ�شى من كتاب الذنوب هذا اي �شيء،بالرغم من انه غري
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ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة �شم�س للن�ش ��ر والإع�ل�ام بالقاهرة؛
�ص ��در لل�شاع ��ر والإعالم ��ي العراق ��ي املقي ��م يف
ال�سويد"ماج ��د عزي ��ز احلبيب"ديوان ��ه ال�شعري
الأول « نب�ضات قلب » .الديوان يقع يف � 92صفحة
م ��ن القط ��ع املتو�س ��ط ،وي�ض ��م اثنت�ي�ن وع�شرين
ق�صيدة متنوعة .لوح ��ة الغالف للفنانة رنا حلمي
اخلمي�سي.
يف تقدمي ��ه للديوان ،يقول الأدي ��ب والناقد"هيثم
نافل وايل":
�ات رائع ��ة رقيق ��ة ،جميل ��ة مرتع ��ة
(بكلم � ِ
با ُ
حل � ِّ�ب وال�ش ��وق والهي ��ام ،يخ � ُّ�ط لن ��ا ال�شاع� � ُر
والإعالمي"ماج ��د عزي ��ز احلبيب"ديوانه الأول،

ويخ ��رج لن ��ا بق�صائ ��د قوي ��ة� ،صادق ��ة ،يف �أغلبها
تب ��وح بانت�سابه ��ا لوط ��ن ال�شاعر"العراق"م�ؤكدة
االرتب ��اط الروحي ال ��ذي جعل ��ه يلت�صق بحروف
ق�صائ ��ده ،عا�شها ،ت�أمل منها وعليه ��ا ،باتت وك�أنها
ج ��ز ٌء من ذاكرته ،يف حملته الت ��ي فيها ُولِد ون�ش�أ،
ب�ي�ن �صف ��وف مدر�ست ��ه الت ��ي ف � َّ�ك احل ��رف فيه ��ا،
ب�ي�ن الطرق ��ات والأ�سواق البغدادي ��ة القدمية ،من
طفولت ��ه الت ��ي �أ�ضاعه ��ا هن ��اك ،تلك الت ��ي و�صفها
ب�شع ��ره باحث� � ًا عنه ��ا ب�ي�ن �أركان ج ��دران البي ��ت
العتيق ،قابعة تنتظر منه الرجوع.
"نب�ضات قلب"هي دون �شك نب�ضات بل،جمازف ًا،
�أطل ��ق عليها �صرخ ��ات ،وقد تكون مث ��ل كوابي�س
�سجن �أظلم
ال�شاع ��ر �آهات ،م�سموعة ،ت�ص ��دح يف ٍ
حمبو�س ��ة ،ت ��ردد ،تل ��وب ،تري ��د اخلال� ��ص ،ولن

جتد من ي�أخ ��ذ بيدها غري ال�سري ُقدمًا يف طريق ال
حدود ل ��ه ،ا�سمه الت�شرد ،حيث �أُف ��ق الغربة؛ �أبع ُد
من �أُفق البحر ،و�أكرب من �أي �أفق ،حدوده هُ دمت،
تناث ��رت ،حتول ��ت �إىل �سح ��اب� ،إىل �ضب ��اب� ،إىل
روح مه�ضومة ،خمنوقة يف ظلمة �سرداب ...وهل
يكون كل هذا �شعر ماجد دون �إ�سهاب �أم هي روحه
التي تطري والتي ترغب حمامة ت�صري؟!)....
من ق�صائد الديوان:
�صبـ ��اح العـا�شقيـن  /غـ ��زل الرمـو�ش  /لن �أن�ساكِ
� /أحلى الن�ساء
زارنـ ��ا ال�سي� � ُد الرئي�س  /وطـنـ ��ي  /لأنها ع�شقـت
 /بـالد الـعرب
هـنـ ��ا بـغـ ��داد  /حم� � ٌر �شفاهـكِ  /خلـ ��ود الع�شق /
�أنا لن �أحيـد

مت ��اح يل،اال اين ام�سك ��ه بطرف ا�صبع�ي�ن فقط وال �آخذه
بيدي).
وهن ��ا الب ��د هنا م ��ن اال�ستقراء حلال ��ة الت�شت ��ت واالنهيار
والي�أ� ��س الت ��ي اخ ��ذت باملته ��م اىل حالة من ع ��دم احرتام
امل�شهد حتى االنحطاط لينتهي به املطاف م�ضاجعا ع�شيقة
حماميه املري�ض املقعد وهو قريب من عمه"كي"الذي جاء
مل�ساعدته والذي ي�أخذه الهول من تهافته غري املبايل له.
وميكن مالحظ ��ة ال�شجب ال�شجاع للمتهم"كاف"للمحاكمة
يف كالمه ام ��ام القا�ضي ،وهو احاط ��ه ب�شمولية مل�ضمون
الرواي ��ة وخطابها االدب ��ي يف ذل ��ك القول(...لي�س هنالك
�شك ان وراء ادعاءات هذه املحكمة يف ق�ضيتي وبعد القاء
القب� ��ض عل ��ي والتحقيق الي ��وم منظمة كب�ي�رة ،منظمة ال
توظف فق ��ط حرا�سا مرت�شني ومراقب�ي�ن �ساذجني وحكام
حتقي ��ق يف اح�س ��ن االح ��وال م�شغول�ي�ن م ��ن م�ستوي ��ات
متع ��ددة وعليا مع خدم تابعني الغن ��ى عنهم كثريين ومن
دون ع ��دد وكتب ��ه وجنود وق ��وى م�ساعدة اخ ��رى وحتى
جالدي ��ن .انا ال اتراجع عن ه ��ذه الكلمة فزع ًا )...ويذهب
يف ت�سا�ؤالت ��ه يف الك�شف عن اجله ��ات املخفية امل�ستهرتة
يف اح ��وال الب�شر وهي جهات تريد ارباك طبيعة االن�سان
وتع�ث�ره وا�شغال ��ه ع ��ن مايري ��دون يف ا�ستغالل ��ه امل ��ادي
املهيمن وه ��م يف املراتب العلي ��ا يف الدولة واملاثل طرحه
يف توا�ص ��ل كالم ��ه االت ��ي (ما الغر� ��ض من ه ��ذه املنظمة
الكب�ي�رة �سادت ��ي؟ انه ميث ��ل يف اللقاء الق ��اء القب�ض على
ا�شخا� ��ص بريئ�ي�ن ويف اك�ث�ر االحي ��ان اج ��راء حمكم ��ة
حمق ��اء ب ��دون نتيجة كم ��ا يف حالتي ،كي ��ف امكن يف هذا
ال�سخف لكل الق�ضية التغطية على ا�سو�أ ف�ساد يف اخلدمة
املدنية؟)...
ث ��م يذهب املتهم بالت�صريح عما يق ��وم به اب�سط منت�سبي
املحكم ��ة وه ��م احلرا� ��س امل�أم ��ورون م ��ن ر�ؤ�سائه ��م يف
الدرجات العليا ومب ��ا يعني امل�ستوى املتدين ومن فقرهم
لقلة اجورهم اليومية ليقوموا ب�سلب املوقوفني حاجاتهم
ب ��ل حتى وجبة غذائهم كم ��ا يف الك�شف املرير هذا(...لهذا
يح ��اول احلرا�س �سلب املوقوفني مالي�سه ��م من ج�سدهم،
ولهذا يقتحم املراقب ��ون �شققا غريبة ومنه يف�ضل ان يهان
ابري ��اء ام ��ام اجتماع ��ات عامة بد ًال م ��ن التحقي ��ق معهم.
احلرا� ��س حتدثوا فقط عن خم ��زن جتمع فيه م�ستم�سكات
املوقوف�ي�ن ،اري ��د ان ارى اماكن اخلزن ه ��ذه ملرة واحدة
الت ��ي تتعفن فيها اغرا�ض املوقوف�ي�ن الذين ح�صلوا عليها
ب�شقائه ��م ان مل تت ��م �سرقته ��ا م ��ن قب ��ل موظف ��ي املخ ��زن
ال�سراق).
ان ت�ضمينات ك�شوفات الرواية هذه حماولة للتعرف على
الكث�ي�ر املخف ��ي يف م�ؤ�س�س ��ات الطمع املايل وم ��ن انارت
الب�ؤر املظلمة فيها وامل�سببة لالنحدار االخالقي والنزوع
�إىل ه ��در كرام ��ة الإن�سان من تفق�ي�ره ومتزيقه وعزله عن
الق ��رار كما يف ال�سلوك املعمول به يف املحاكمة والعاملني
بها.

خلود شرف شاعرة من "المجيمر"
المجيمر ٌ
تل
كمغزل امرأة غارقة
بالتأمل والهدوء.
وليد هرمز  /غوتنبورغ
خلود �شرف �شاعرة �سورية من ال�سويداء( ،قرية املجيمر)
كمغزل امر�أةٍ غارقة بالت�أمل والهدوءِ .
التي ت�صفها
ٍ
"املجيم ��ر �ضيعت ��ي� ,أرت ��احُ عل ��ى �سهلها الن ��ازل من التل
بهدوء �شيخ جعل احلجر الأ�سمر عكازه .ي�سحرين الكحل
الغ ��ارق يف ه ��ذا احلج ��ر كهدوء �أنث ��ى تعرف كي ��ف تلوّ ن
عينيه ��ا اجلبليتني �أم ��ام مر�آة الف�ضة ,قدمي ��ة قدم البيوت
املبني ��ة م ��ن ع�صر الروم ��ان .ال�سم ��اء الزرق ��اء ,وال�صخر
ال�ب�ركاين ,والرتاب الأحمر املعدين ,وزهرة بي�ضاء �شقت
ر�أ�سه ��ا يف �أعلى التل حتت ال�س ��روة الوحيدة التي تقي�س
م�سافة احللم بني الأر�ض وبيني".
خلل ��ود �ش ��رف مقام ��ات �شعري ��ة ت�شب ��ه �ض َرب ��اتُ املغزلِ
ودوران ��ه ال�صامت .هي متتمة ال ُّنول يف مدائحه املقد�سة.
ارجتال� ،أ�شجار قريتها
إتقان ،بال
ٍ
هي احلرير الذي يُظ ِّل ُل ب� ٍ
و�صخوره ��ا ودروبها املليئة بده�شة الع�شاق والعا�شقات،
ال�شاع ��رة العا�شقة للطبيعة ،وال�ؤه ��ا لرباعِ ِم الزهور التي
تنتظر انف�ل َ
رب �شفاهها تزامن ًا مع �شهقة كل فجر ،فجر
�اق ّ
�شهيق التويجات.
اخليال يف
ِ
ت�آخت خلود مع امل�ستحيل يف ع ِّز
جمون ُق�ساة �ضد جمالِ
ِ
للغريب،
روحه ��ا .روحه ��ا التي تتهي�أ كل �صباح ك ��ي تقو َل
ِ
�وع ،يف ع ِّز �آهات ��هِ � :صباح الورد �أيه ��ا الغريب.
ب ��كل خ�ش � ٍ
البوح� .صب ��اح العافية،
يف
�راف
�
س
إ�
�
بال
�در
�
ن
�صب ��اح الالف
ٍ
ِ
ِ
أفاويح ا ُ
خلزامى.
و�أنتَ ت�ستقبلني
بب�ستان من � َ
ِ
�أي ُتها العدَّاءة ُ
يقفزان كال�سنجاب على
بنف�سج
بخفني من
ِ
ٍ
ً
ُ
َ
ُ
أنني
�
على
ا
قفز
ة
�
�
ف
�شر
مل
ا
الع�ضالت
ك
بار
هم� � ِ�س ال�شجرُ .ت
كِ
ِ
بارك
احلج ��ر .وتقول�ي�ن للأنني :ب ��ارك قامتي املم�شوق� � َةِ .
جر�أت ��ي وغمو�ضي وهبوبي .ما مِ ْثل ��ي َ
لديك يحُ َّك �صربك
�أيها الأن ُ
ني احلجر.
ت�سك ��نُ خل ��ود قب ��و ًا حنون ًا ،ه ��و قبو الطفول ��ة ،واللعب
اللوز منقو�ش ًا عل ��ى الب ُُ�س ِط اخلفيفة
الربيء .م ��ازا َل زه ُر ِ
املليئ ��ة بنقو� � ِ�ش الفالح ��ات احلافي ��ات .مازا َل م ��اء الزهر
ر�سم ُقبلةٍ على خدود
يُب ِّل� � ُل �شفاهها احلزينة كي تتجر�أ يف ِ
الريح.
احلنون ذاك ،ثمة زاوي ��ة �صغرية ،حمجوزةٍ ،
يف القب ��و
ِ
مغ َّم�س ��ة بعط ��ر الرباءة"لعا�ش � ِ�ق القم ��ر" .وله ��ذا العا�شق
ح�ض ��ن ام ��ر�أة ي�ؤن ُِ�س� � ُه ويهده ��د ُه حت ��ى يذه ��ب �إىل هد�أة
الغف ��وة :ت�صبح على الفندر يا طفلي اجلميل .تقو ُل ل ُه �أمه
ال�شاعرة.
نادراتٌ هُ نَّ ال�شاعراتُ الأ َّمهات.

فات فرا�شة"
" ُر ُ
الباكورة ال�شعرية
الأوىل لل�شاعرة
ال�سورية خلود
�شرف.

هكذا ،القبو على حاله.
هكذا ،القبو ميتدِ حُ الذِ كرى بعد �أمل الف�صول.
هكذا ،القبو ميتدحُ رجفة العنكبوت.
هكذا ،متتدحُ طفولة القبْوَ بال �شروط .يف ه ْم ٍ�س بريء.
رب الأنفا� � ُ�س ويقب ُل القبو الق�سمة
يبق ��ى القبو �صغري ًا وتك ُ
اعتدال لأجمل الأنفا�س �ش ��رط �أن يبقى على احت�شامه
ب�ل�ا
ٍ
كنبي يف عزلته .و�سي�صبحُ �سيد القبو"عا�شق القمر"املالك
احلقيقي يف ح�ضرة الفرا�شة ومقتنياتها الطفولية.
أجا�ص"
حكاية"ورقة ال ِ
ن ��ا َم الربي � ُ�ق اليتي� � ُم مت�شظي� � ًا ،تل � َ�ك الليل ��ة ،عل ��ى ورقةِ
الأجا� ِ��ص .مثله ��ا كان خي ��ا ُل ال�سي ��دة �صانع ��ة املربي ��ات
يرقدُ"مولي� � ًا وجه ��ه �إىل احلائ ��ط" .يف اخلريف الأعجف
أجا�ص.
�سقطت تل ��ك الورق ُة الأخرية اليتيمة من �شجرة ال ِ
أجا�ص،
مل ت�ش� ��أ �أن ترتك ال�شاعرة املرهف ��ة وحدها .كان ال ُ
دوران
طبان ،بعد
مُذوَّ ب� � ًا ،ب�شرائ َِح رقيق ٍة قد ا�ستقر يف امل ْر ِ
ٍ
خفي � ٍ�ف بامل ْغرف ��ةِ اخل�ش � ِ�ب يف الطنج ��رة خليط ًا م ��ن ُر ِّب
ليمون على
الأجا�ص وال�س َّك � ِ�ر ،وبقليل من املاء ،وقطرات
ٍ
عا�شق يمُ ِّ�س� � ُد �أ�صابعه على �شعر
تنو�س بهدئتها كمن
�ار
ُ
ن� ٍ
ٍ
َجعِ دٍ لعا�شقةِ َّ
وحجر الال َزوَ ْرد.
الف�ضةِ
ِ
لك ��نَّ العا�شق ��ة مل ت�ش� ��أ �أن ت�ت َ
�رك ورقة الأجا� ِ��ص النبيلةِ
بعبثها اللئي � ِ�م .نق�شتها حكاي ًة
بانتظ ��ار �أن ُتذريها الري ��ح
ِ
ا�ستقرت على ال�شباك الأخري من ديوانها"رفات فرا�شة".
ق ��ر�أتُ ديوان"رف ��ات فرا�شة"بخا�صية ال�ض ��وء املُخترَ ع
يف ع ��امل احلداث ��ة الغري ��ب عل ��ى جه ��ازي الكومبيوت ��ر.
�أن ��ا ،يف الع ��ادة ،ال �أ�ستمت� � ُع بقراءة ال ُكت ��ب م�صفوف ًة على
الكتاب مفتوح ًا
أحب
�صفحات"ال�شا�شة الكومبيوتري ��ة"ُ � .
َ
أحب �أن ا�ش َّم احلروف ب�سوادها م�صفوف ًة على
بني ي ��ديُ � .
بروح"الكاكاو".
ورق
ٍ
ٍ
معجون ِ
ال �أع � ُ
�رف كي ��ف و�صلني الدي ��وان .لكني دُه�ش ��تُ عندما
�روح بع� ��ض الق�صائ ��د
ت�صفحت� � ُه ب�سرع ��ة� .أح�س�س ��تُ ب � ِ
تتم َّل َكن ��ي ،و ُتنادين ��ي �أن �أ�سح � َ�ب نف�س ًا و�أت�أم ��لْ .
قف �أيها
الغري ��ب يف غوتنبورغ .ث ّم ��تَ �شاعرة م ��ن �أ�سالف َِك .ثمتَ
َ
با�سمك،
�شاعرة مل تقر�أ دواوينك� .أو ،رمبا ،حتى مل ت�سمع
و�أن ��ت �أي�ض ًا مل ت�سمع با�سمها �سابق� � ًا .لكنكما التقي ُتم ًا يف
ال�شعْري ،على الأرجح قبل �أعوام طويلة .افرتقتما،
املَ ْطهَر ِ
عل ��ى
مفرتق ال�شعر �أي�ضا ،وعدمت ��ا الآن �أكرث �صفا ًء حتت
ِ
�شجرة الرباءة ال�شقية كي ُت ْكمِ ال الق�صيدة.
مبقا�سات خمتلفة،
�صحيح �أن حج َم الق�صائد عاد ًة ما يكون
ٍ
ٌ
كحب ��ال الغ�سي ��لِ  ،مث�ل ً�ا ،.لك ��نْ يف" ُرف ��ات فرا�شة"ق�صائد
تتنوع م�ضامينها ،وي�شع منها �شقاء مُتخ ٌم بال�صدْق .حزنٌ
�وات قرية �أر�ض �سوري ��ة التي ما زال ��ت ال�شاعرة
م ��ن �شه � ِ

تقيم فيها.
ٌ
أمل ،وكثري من
بع�ض م ��ن � ٍ
�أ ٍمل وح�سرة.
دُهِ ْ�ش ��تُ كث�ي� ً
را كي ��ف يت�شابه خيال مق�س ��وم الأرواح يف
مكانني ،بني ال�ش ��رق الغارق بالأ�سى
بع� ��ض الق�صائدِ ب�ي�ن
ِ
�روب العبثي ��ة ،و�آخر جهة ال�شم ��ال الأوربيُ ،
حيث
واحل � ُ
الرب على ال�شم�س �أميا ق�سوة.
يق�سو ُّ
م ��ا يمُ ك ��ن مالحظته يف ف�ض ��اءِ ق�صائد ال�شاع ��رة� ،أنَّ لها
عين ��ان ت�صوغ ��ان امل�شهد ال�شع ��ري مبا فيه م ��ن التوا�شج
أوتار م ��ن �ضربات الأق ��دار الطليقة يف
الهارم ��وين عل ��ى � ٍ
خياله ��ا .خل � َ�ف الب�سي ��ط الظاه ��ر يف ق�صائد خل ��ود باطن
يتجلى يف املُ ْل َغز الالحمدود.
ُ
ل ��ن �أذه ��ب �إىل املقاربة هنا� .س�أ�س ��وق بع�ض املقاطع من
ق�صائد خل ��ود التي لها احلد�س الأقرب �إىل نف�سي اجلامح
�إىل ق�صي ��دة ي�شوبه ��ا القلق .ه ��ي ب�سيطة ج ��د ًا ،ال تذهب
ثوب الق�صيدة .ثوب الق�صيدة عند
�إىل ت�أوي � ٍ�ل ملت ِب�س يف ِ
ِمق�س �شفاف حتى يف �أ�ش ��د حاالتها كثافة� .أما
خل ��ود من د ٍ
البوح ال�صادق ،فامل�شهدي ��ة عندها يف كمال ان�سيابها
عن ��د ِ
رجرجُ املاء ز ً
الال:
ك�أنها ُت ِ
بحليب �أمومتها
غ�سلتني �أمي
ِ
و�ألبَ�س ْتني طوق ًا ميتد �إىل عذرة نهدي
تارك ًة للظهريةِ مرتع ًا على ُ�سمرتي
****
�أيتها ال�صغرية النائمة على املاءِ
ت�سكب عِ مادتكِ على الزهر
ينابي ُع قرابي ُنك
ُ
كي يُ�صاب بقدا�ستكِ
فد ِّثري بقايا ا ُ
حلب كنبوَّ ة.

عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن خلود م ��ن مدين ��ة ال�سوي ��داء (ابن ُة
�ض ْيع ��ة) لك ��ن لدم�ش ��ق يف روحها رائح ��ة اليا�سمني ُ
ولون
الليل ��كِ الالفن ��دري .يف روحه ��ا رنني نواقي� � ٍ�س �صالةٍ يف
�وت الدي ��ك ال�شامي .هذا م ��ا نق ��ر�أه يف ق�صيدة"ع�شق
�ص � ِ
دم�شقي":
رائح ُة ال�شام منكِ
ُبي على وجهي رياح ًا �شمالية
�أال فه ِّ
منفط ٌر قلبي.
****
خلف تو�أمي عِ َّنابكِ
الفردو�س بردى
يقب ُع
َ
وكو ُز اخل ِّد ُر َّمانٌ ُف َّج جو ُف ُه
وجهُكِ ُ�س َّم ٌ
�شهي
اق ٌّ
يرعيان ا َ
حلل َمة
أمان
ِ
وظبياكِ تو� ِ
تقودان قطي َع �أيائ َل جاحمة.
ِ
ه ��ل تقفز ال�شاعرة خل ��ود يف ديوانها على ق�ضية احلرب
الدائرة يف �سوريا منذ خم�سة �أعوام؟ بالت�أكيد ال.
�رب ال يع � ُ
�رف الكون م ��اذا منها
نق ��را هواج�سه ��ا ع ��ن ح � ٍ
يُرجتى� ،أو �إىل �أين �ستنتهي؟
ما معنى �أن ُتوقظ غابة التاريخ
ب�أخطاء القيامة
�أن تر�سم على حافة ال�سماء طف ًال
يرعى الغيم وهو ي�سمع �صوت الر�صا�ص
�أن تدو�س النمل
وقد عفا عنه النبي �سليمان.
ما معنى �أن ي�سقط املعنى معك
يف تابوت حكمته
ويو�صد على جثتك
ب�سرعة الطقو�س اخلائفة
كي ال تتلعثم جثة �أخرى
مبعناك.
�أو هذا املقطع الذي يخت�صر هذا ال َقدَر ال�شيطاين.
اللعنة عليها ،هذه احلرب ،التي لي�س لها �أكفانٌ مُرتفة
"بالأم�س م َّرت احلرب من خيمة
وح َّملت كل من كان ح ًّيا جواز �سفر
�أدركتُ حينها �أن التاريخ
م َّر بجواز مزوَّ ر"

ال��ع��ش��ق ُ وخ���ذالن���ه ف��ي "ف��ن��ج��ان م��ن وج��ع"
أوراق
يب ��دو �أن الع�ش ��ق �أخذ من ��ه م�أخ ��ذ ًا ،فجاءت كلمات ��ه ملتهب ًة
بال�ش ��وق واللهف ��ة ،كفرا�ش ��ة مبت ��ورة الأجنحة تتك ��ئُ على
عُكاز الهوى ،حماو ًال �أن ت�شرئب ق�صائده �إىل النور ،فطرق
�أبواب م ��دن الن�ساء لي�ص ��ل �إىل قلوبهن بكلمات ��ه املتعالية،
الت ��ي ت�ضج كربياء ،هكذا جاءت ق�صائد ال�شاعر معتز حيدر
التميم ��ي يف جمموعته ال�شعرية"فنجان من الوجع"والذي
�صدر ع ��ن دار �سط ��ور للطباعة والن�ش ��ر ،وت�ضمن �أكرث من

ع�شرين ق�صيدة من القطع املتو�سط.
يف ق�صي ��دة ال�شاعر الأوىل التي افتتح به ��ا ديوانه"فنجان
م ��ن الوجع"ج ��اءت ق�صيدته التي حتم ��ل عنوان"عذرا منك
ي ��ا حواء"ج�س ��د ال�شاع ��ر �شخ�صية الرجل املتم ��رد ،الذي ال
يحكمه قانون ود�ست ��ور ،والذي يرى املر�أة د�ستور ًا الطاقة
ل ��ه بتطبيق ��ه ،فيقرر الهرب منه ��ا وك�سر قي ��ده ،وهنا يجمع
ال�شاع ��ر �ضدّيه بني تقدي�س ��ه للمر�أة وت�شبيهه ��ا بالد�ستور،
وبني نفاد طاقته وعدم قدرته على حتملها.
ويف ق�صيدة"فنج ��ان م ��ن الوجع"ط ��رق ال�شاع ��ر اب ��واب
ذاكرت ��ه ،ب�ي�ن الأمل وال�ش ��وق للما�ض ��ي ،وب�ي�ن الوج ��ع

واالنك�س ��ار ،يجل� ��س ال�شاعر عند فنجان قهوت ��ه بطعم �أمله،
حمت�ضر ًا.
و ب�ي�ن ق�صيدتي"بعد"و"�سفينة"ي�ضيع ال�شاعر ،مُعلن ًا �أمله،
بني خطى يطلقها مبدها وجزرها ،فخطوات العا�شق تبحث
ع ��ن الهرب �إىل جبال كربيائه �إىل �أن تيارات الع�شق جترفنا
�إىل قاع الهوى.
وب�ي�ن وعود وخان ��ات الذكري ��ات ،وبني ن�سي ��ان وا�شتياق،
وح ��روف وكلمات ،تولد ع�صور احلب وع�صور الن�ساء تلك
التي �أجربت ل�سان ال�شعراء على ال ُنطق و�أ�سقطت عرو�شهم
بطرفة عني.
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طبعت بمطابع مؤسسة

التصحيح اللغوي كاظم ابراهيم

لالعالم والثقافة والفنون
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مدير التحرير عالء المفرجي

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

ء
ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

