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

اص�������������دارات

م����ن اص��������دارات

المسكوت عنه في ثنائية الحياة والموت
زينب المشاط
مل يكن امل ��وت  ،حتى تلك اللحظة ي�ش ��كل �شيئا لكلكام�ش
فه ��و ق ��د قب ��ل مقايي� ��س ال�شجاع ��ة املعه ��ودة ومقايي� ��س
ثقافت ��ه املعهودة  ،امل ��وت ال بد منه  ،ومن العبث التخوف
من ��ه  ،ف ��اذا كان على املرء ان مي ��وت فليمت ميتة االبطال
ال�شجع ��ان يف مقاتلة خ�صم قوي جدير ب ��ه  ،لكي تعي�ش
�شهرت ��ه من بع ��ده  ،الكثري م ��ن الدرا�س ��ات والت�صورات
والرواي ��ات و�ضعت على غرار ا�سط ��ورة احلياة واملوت
لكلكام�ش  ،ويف حماولة لتقدمي درا�سة جديدة من زاوية
خمتلفة قد يغفل عنها البع�ض بر�أي الكاتب �أ�صدر الكاتب
والباح ��ث ناج ��ح املعم ��وري "امل�سكوت عن ��ه يف ملحمة
كلكام� ��ش " وال ��ذي �ص ��در ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإعالم
والثقافة والفنون .
يذك ��ر امل�ؤلف ان ��ه قر�أ ملحمة كلكام�ش وم ��ا ن�شر حولها
م ��ن درا�سات فوجد �أن �أكرثها واقع حتت هيمنة الآخر
 ،حي ��ث متحورت م ��رددة تو�صالته امل�ص ��درة لنا  ،لذا
ان�شغل الكات ��ب بها زمنا طويال حم ��اوال تقدمي قراءة
مغاي ��رة وخ�صو�صا يف ال�صراع الذي دار بني الثقافة
القمري ��ة وال�شم�سية والذي مترك ��زت حوله امللحمة
وال ��ذي مل تنتب ��ه ل ��ه الدرا�س ��ات با�ستثن ��اء درا�س ��ة
اال�ستاذ فرا�س ال�سواح  ،لأن " ثنائية املوت  /احلياة
" مل ت ُكن مو�ضوع ًا ا�سا�سيا لها  ،مثلما ا�شارت لذلك
الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة  ،لأن ه ��ذه املو�ضوعة عرفتها
اال�ساط�ي�ر اي�ض ��ا يف الع ��راق الق ��دمي ومنه ��ا على
�سبي ��ل املثال ا�سطورة ادابا  ،ل ��ذا متركزت درا�سة
املعم ��وري حول ال�صراع بني الديانتني القمرية /
ال�شم�سي ��ة  ،م�ش�ي�ر ًا �أن كلكام�ش كان وظل مركزا
حيويا يف الن�ص  ،وميثل �أنكيدو هام�شا فيه  ،على الرغم

م ��ن �أنه ق ��ام مبهام عديدة وخطرية  ،ول ��واله ملا ا�ستطاع
امللك م ��ن حتقيق كل احالمه الت ��ي كان يطمح لتحقيقها ،
وحاولت رد االعتب ��ار النكيدو  ،باعتباره ميثل جمموعة
االفعال البطولية املعروفة ب�سبب وجوده
ح�صل ��ت

املتغ�ي�رات الفكري ��ة الكث�ي�رة  ،الت ��ي تعمق ��ت بال�ص ��راع
ال ��ذي اتخ ��ذ �أكرث من م�س ��ار  ،ولكن الذي كت ��ب الن�ص مل
ي�ستط ��ع التخل�ص م ��ن هيمنة مركزي ��ة امل�ؤ�س�سة الدينية
وال�سيا�سية  ،ويكون حمايدا يف تعامله  ،لذا اختار نهاية
م�أ�ساوية له وتقرر باجتماع �شكلي هيمن عليه االله انليل
اغتيال انكيدو .
�إنه ��ا حماول ��ة جدي ��دة ت�سع ��ى لإث ��ارة الأ�سئل ��ة
واحلوار  ،و�أنا واثق ب�أن امللحمة � ،ستظل حيوية
بقدرته ��ا عل ��ى تفعيل الق ��راءة وتنوي ��ع م�ستويات
الت�أويل وامتحان قدرة القارئ واختبار �سلطته يف
الك�شف والتحليل .
خ�ل�ال الف�ص ��ل االول م ��ن الكت ��اب ق ��دم املعم ��وري
كلكام�ش بني �سلطة املر�أة وقوة احلكمة  ،فبالرغم من
ا�ستمرار اال�ضطه ��اد واال�ستبداد الذي كانت تتعر�ض
ل ��ه اململكة ب�سب ��ب هيمنة كلكام� ��ش �إال �أن هذا مل ي�ؤثر
عل ��ى ت�شكل ب ��ذرة االح�سا� ��س والتطور بفع ��ل عوامل
عديدة و�صارت وعي ًا راف�ض ًا متمثال بال�صراخ الراف�ض
للمظامل اليومية .
يذك ��ر الكات ��ب �أن اله ��دف اال�سا� ��س وراء طل ��ب ع�شتار
م ��ن �آنو الن ��زال ال�ص ��ور ال�سماوي  ،هو قت ��ل كلكام�ش ،
العائد مزه ��و ًا باالنت�صارات البطرياركي ��ة  ،التي حققها
يف �سفرت ��ه اىل غابة االرز  ،والتي كان ��ت مكللة بالنجاح
والظفر .
ويت�ساءل الكات ��ب فيما اذا كان هنالك تداخل يف املفاهيم
حي ��ث جند الالهوت كامن ًا يف النا�سوت  ،واالخري اختار
الالهوت كحا�ضنه له  ،لذلك من ال�صعب فك اال�شتباك بني
االثنني داخ ��ل البنية الذهني ��ة اال�سطوري ��ة لأننا نواجه
االل ��ه ان�سان� � ًا واالن�س ��ان �إله ��ا  ،ولكن ذل ��ك ينطوي على
الوج ��ه االخ ��ر يف امل�س�أل ��ة وه ��و �أن النا� ��س العاديني �إن
كانوا م�شاركني �ضمن� � ًا ونظري ًا بـ " الإلوهية " ف�إن اعباء

أج��������راس ف����ي ذي������ل دري������دا
عبدالكريم يحيى الزيباري
غالب� � ًا ما يق ��ع القارئ يف �أفخ ��اخ بع�ض دور الن�ش ��ر ،ت�شرتي كتاب ًا
لكان ��ط بعن ��وان مل ت�سمع �أو تقر�أ عنه ،تب ��د�أ يف قراءته جتده كتاب ًا
عن كان ��ط! خدعة جتارية مت ُّر بال ح�ساب م ��ع �أ�سماء المعة �أخرى،
حدث معي ذات با�شالر وذوات �أخرى.
اليوم اكت�شفتُ طريقة �أخرى ،ت�ش�ت�ري كتاب ًا لدريدا ،ت�أخذ ُه لتقر�أه
ف� ��إذا به مقالة لدريدا بعنوان (�أبراج بابل) والبقية مل�ؤلف �آخر53 :
�صفح ��ة لدريدا باحلجم ال�صغري واخل ��ط املتو�سط �أو الكبري ،هذه
ال�صفح ��ات عينها ترجمها جوزيف غراهام �إىل اللغة االنكليزية يف
ع�شر �صفحات فقط .وترجمها عزالدين اخلطابي يف �أربعني �صفحة
تقريبا يف كتاب (�سرتاتيجية تفكيك امليتافيزيقا) وال�صادر عن"دار
ن�ص
�أفريقيا ال�شرق"يف املغرب �سنة � .2013ست مقاالت لدريدا مع ُّ
خطابه مبنا�سبة نيله جائزة ثيودور �أدورنو ملدينة فرانكفورت يف
ُّ .2001/9/22
يحق لــــ"دار �أفريقي ��ا ال�شرق"ا�ستخدام ا�سم دريدا
جتاري ًا!
لك ��ن لدينا كت ��اب �أ�صدرته دار احل ��وار  2015يف مئت�ي�ن و�أربعني
�صفحة من املفرت�ض �أنْ يكون م�ؤلفه جاك دريدا ،بينما يف احلقيقة
مل يك ��ن للم�سكني املُفرتى علي ��ه �سوى ع�شر �صفح ��ات .لكل �صفحة
دريدي ��ة �أربع ع�شرة �صفحة تزعم لنف�سه ��ا ِو�صاية ،لأنها جاءت يف
الكت ��اب قبل الن�ص الدريدي .مُقدِّم الكتاب يبد�أ بعناوين حتاول �أنْ
لقارئ مبت ��دئ :نتذكر ما لي�س يُن�س ��ى �ص .15 -9يف
تك ��ون ب َّراقة ٍ
ح�ضرة بابلياذا �ص� .23 -15أبعد من بابل بالذات �ص� -23ص.36
الو�ض ��ع املت� ��أ ِّزم� ،أه ��و مت�أ ِّزم؟ � ��ص .44 -36ما يعدنا ب ��ه االنفجار
ال�ص ��ادم � ��ص� .57 -44س�أتوق ��ف هنا عن تع ��داد العناوين الفرعية

و�إح�صاء �صفحاتها .نقتب�س �سطور ًا (نتذكر ما لي�س يُن�سى :نتذكر
باب ��ل ذات التاري ��خ ،ونق ��ر�أ باب ��ل التاريخي ��ة ،وبني باب ��ل املنتمية
�إىل الذاك ��رة ،وتل ��ك املقيم ��ة يف الكتب ،تلك املرئي ��ة وامللمو�سة يف
املنحوت ��ات والوثائق �أو الرقم الطينية وغريها ،بني بابل ال�شفاهة
حي ��ث يكون ال�صوت ،النربات ،و�إذ يكون اللجوء �إىل منح اخليال،
و�آالء الت�ص ��ورات ،وبابل الكتابة ،وكيف ينعدم ال�صوت كلي ًا ،لأ َّنها
كتابة بداه ًة ،وهذه تعني املقروء ،واملقروء ال ب َّد �أنْ يكون يف هيئة
كلم ��ات ،رموز ،عالمات� /أب ��راج بابل�� � -ص .)9كالم �إن�شائي يعدد
�أو�ص ��اف ومرادفات ،وهذا التع ��داد وللأ�سف الكبري ،ي�سميه بع�ض
املثقفني يف مدينتي وخارجها :فل�سفة!
لن�أخ ��ذ العن ��وان الأخ�ي�ر للمق� �دِّم ،ويف العنوان دري ��دا ،ويف املنت
تفا�صي ��ل عالق ��ة املُق� �دِّم باملرتج ��م ،وهي عالق ��ة ال ميك ��ن �أنْ تكون
له ��ا عالقة بدري ��دا �أو بن�صه (وقفة مع دري ��دا ون�صه"�أبراج بابل":
لنتوقف عند عمل دريدا وكيف تعاملنا معه .التحدث ب�صيغة اجلمع،
ي�سمين ��ا مع ًا :الكاتب وال�صديق"�صبح ��ي دقوري"املقيم يف فرن�سا
من ��ذ �أكرث م ��ن ربع قرن ،وتخ�ص�ص ��ه الهند�س ��ة املعمارية ،وحقوقه
يف التح�صي ��ل التعليمي اجلامعي ،ومن"عامودا"�أ�ص ًال"يف �أق�صى
ال�شمال ال�شرقي من �سوريا" ،ويهتم بثقافات الآخرين ،حيث �أعرفه
ع ��ن قرب ،وهذا العمل هو الأول م ��ن نوعه يف الت�شارك فيما بيننا،
وم ��ن خالل متابعات م�شرتكة ،وبالتحدي ��د :عرب تفاهمات م�شرتكة
ترجم ��ة ان�شغالنا مبا هو حيوي يف حياتنا ،كما لو �أنَّ احلدود غري
موج ��ودة� ،أنَّ لي�س من اعتب ��ار للم�سافات ،من خ�ل�ال توفر و�سائل
االت�ص ��ال�� � /ص )142ثم يكمل (ل ��وال ه ��ذه امل�ساعدة ،مل ��ا كان لهذا
التق ��دمي وه ��و �أكرث م ��ن تقدمي ،كما نوَّ ه ��ت �آنف� � ًا� ،إىل جانب تبادل
الآراء حول دريدا ...دون �أيِّ ادعاء من �أيِّ منا� ،أنَّ املُقدِّم منوذجي،
ذلك قرار قارئه� /ص.)143

العمل احلقيقي هم الذين يتحملونها .
ما يجب تذك ��ره �أن �أنكيدو كان م�شارك ًا وب�شكل فاعل يف
�سف ��رة االرز ومبارك من قبل االله ��ة " نن�سون " و�شيوخ
اوروك  ،لذا قام بالذي يجب �أن يقوم به  ،منفذ ًا التزاماته
الفكري ��ة واالخالقي ��ة وهذا ال يعني ان انكي ��دو هو الذي
قت ��ل خمباب ��ا  ،حتى ال يتحم ��ل خطيئته يف ذل ��ك كما قال
�سان ��درز لأن اخلوف والقلق كامن ��ان يف اعماقه  ،خوف
ممتزج باحل ��ذر واخل�شية م ��ن هذه املغام ��رة التي ادرك
جيدا ما �ستكون فيها النتائج متعبة .
وبخم�سة ف�صول ينتهي الكتاب  ،الذي من خالله وبنظرة
جدي ��دة لق�صة كلكام� ��ش وانكيدو ن�ستطي ��ع �أن نعرف ان
كاهنة الرغبات هي امل�س�ؤولة ع ��ن تربية انكيدو �سلوكيا
ومعرفيا وحققت بذلك جناحا  ،ومبا ان ممار�سة اجلن�س
باتت جزءا من تل ��ك املعرفة والثقافة كان يفرت�ض بها �أن
تعلن ��ه الطريق ��ة التي كان ��ت متبعة يف االت�ص ��ال الثنائي
والتي كانت معروفة و�شائعة .
ق ��د تكون ه ��ذه امللحمة مرك ��زا داال عل ��ى املراحل االكدية
الت ��ي ا�ستطاع ��ت انت ��اج اال�ساط�ي�ر ال�سومري ��ة اخلم�س
وجعل ��ت منه ��ا ن�صا ملحمي ��ا ج�سد ال�صراع ��ات املحتدمة
ب�ي�ن االنظم ��ة الثقافي ��ة وخ�صو�ص ��ا نظ ��ام االم الك�ب�رى
الآلهة امل�ؤنث ��ة والنظام الذكري الذي توفرت له ال�شروط
املو�ضوعية والذاتي ��ة لل�صعود وانهي ��ار النظام الثقايف
والديني لالم الكربى .
مل يكن ن�ص امللحمة من�شغال بثنائية احلياة واملوت مثلما
ه ��و �شائع  ،لأن هذه الو�ضوع ��ة عرفتها كل احل�ضارات ،
ب ��ل مترك ��زت حول �ص ��راع الن ��وع ومل ين�سح ��ب النظام
الثق ��ايف والديني ل�ل��أم الكربى كليا بل ظ ��ل حا�ضر ًا عرب
عقائ ��ده وطقو�س ��ه ورموزه  ،وارحتلت كله ��ا اىل النظام
الثق ��ايف اجلديد الذي ا�ضفى عليه ��ا خ�صائ�صها الثقافية
وتبدى هذا اكرث و�ضوحا من الرموز االمومية .

اآلباء والبنون
رواي ��ة الكات ��ب الرو�س ��ي �إيف ��ان
تورجيني ��ف و�ضعها ب�ي�ن عامي 1860
و  1861ون�ش ��رها يف �إح ��دى املجالت
الرو�سي ��ة ع ��ام  .1862وه ��ي ت�ص ��وّ ر
ال�ص ��راع الفك ��ري واالجتماع ��ي ب�ي�ن
ال�شب ��اب وال�شي ��وخ يف رو�سي ��ا ع�شيّة
�إعت ��اق الأقن ��ان  serfsع ��ام ، 1861
م�ش�ي�را �إىل �أن ه ��ذا ال�ص ��راع �ش�أ ُن ُه يف
ذلك ك�ش�أن ال�صراع بني املُ ُثل والأعراف،
يج ��ب �أن ي�ستم� � ّر من غري م ��ا انقطاع.
و ُتعترب "الآب ��اء والبنون" اليو َم �أقوى
�آثار تورجينيف و�أروعها.

مشاهد وكوميديات

القرآن بص��وت مصر ..معجم
القراء المصريين
أمينة عادل
يت�ضم ��ن كتاب «الق ��ر�آن ب�صوت م�صر ..معجم الق ��راء امل�صريني»،
مل�ؤلف ��ه �أب ��ي طال ��ب حممود� ،س�ي�ر �أع�ل�ام م�شاي ��خ الق ��راء وت�أثري
ن�ش�أته ��م على �أ�سل ��وب تالوة القر�آن الك ��رمي ،وكذلك دور الكتاتيب
يف االعتناء بهم وتقوميهم وتر�سيخ القواعد الأخالقية لديهم.
كم ��ا يتن ��اول امل�ؤلف يف درا�س ��ات مو�سع ��ة ،درا�سات ه� ��ؤالء لعلم
الق ��راءات والعل ��وم الأخ ��رى ،وجانب� � ًا م ��ن رحالته ��م الدعوي ��ة
وت�أثريهم على العامل الإ�سالمي وما منحه القر�آن الكرمي للم�شايخ
من برك ��ة و�ضاءة وتكرمي وت�شريف� ،إذ يه ��دف م�ؤلف الكتاب عرب
جمل ��ة درا�سات ��ه� ،إىل رد اجلميل لهم و�إع�ل�اء ذكرهم ،حتى يكونوا
نربا�س ًا ل�سابقيهم والحقيهم.
يطرق الكتاب مو�ضوع بحثه من خالل �أربعة ف�صول� ،أولها :مملكة
الت�ل�اوة امل�صرية ،وي�سرد فيه امل�ؤلف م�شوار قرابة � 110أعالم من
مقرئ ��ي القر�آن الكرمي ،وه ��ي �سري مقدمة بالرتتي ��ب الأبجدي ،ما
يعف ��ي الكاتب من احلرج يف هذا ال�ش� ��أن .ويبد�أ الكتاب مع ال�شيخ
�إبراهيم ال�شع�شاعي..
وم ��ن �أبرز الأ�سماء املر�صودة يف هذا الف�ص ��ل ال�شيخ �أبو العينني
�شعي�ش ��ع ال ��ذي ت ��وىل من�صب نقي ��ب الق ��راء يف جمهوري ��ة م�صر
العربي ��ة ،وكذلك املقرئ ال�شيخ �شعب ��ان ال�صياد احلا�صل على عدة
جوائ ��ز و�شه ��ادات تقدير م ��ن خمتلف ال ��دول� ،إىل جان ��ب ال�شيخ
عبدالبا�س ��ط عب ��د ال�صم ��د الذي ح�ص ��ل عل ��ى �أرفع و�س ��ام ب�شري
وهو حب النا� ��س ،ولقبه الكاتب حممود ال�سعدين بـ«�صوت عموم
ال�شعب» ،ووافته املنية يف .1988
كم ��ا جاء الكت ��اب ،ب�شكل مو�سع ،على ذك ��ر ال�شيخ حممد جربيل..
�إىل جانب ال�شيخ حممد رفعت الذي �أطلق عليه تو�صيف «قيثارة..
والق ��ارئ املذه ��ب وك ��روان الق ��راء و�شيخ مل ��وك الت�ل�اوة» ،الذي
ارتب ��ط �صوت ��ه ب�صي ��ام �شهر رم�ض ��ان الك ��رمي و�إطاللت ��ه املميزة
الت ��ي ت�سبق مغرب رم�ضان ،ويو�ضح الكت ��اب قيمة ومكانة حممد
رفع ��ت وترفعه عن املال يف �سبيل ن�شر كلم ��ة الله والقر�آن الكرمي،
وي�ستعر� ��ض وفاته بعد �صراع مع �أمرا�ض عديدة منعته من قراءة
القر�آن التي كانت �أمتع ما يفعله يف حياته.

كم ��ا يذكر الكت ��اب ال�شيخ حمم ��د �صديق املن�شاوي ،ث ��م ينتقل �إىل
احلديث ع ��ن ال�شيخ حممد حمم ��ود الطبالوي ال ��ذي ي�شغل حالي ًا
من�ص ��ب نقي ��ب الق ��راء امل�صري�ي�ن ،و�أي�ض� � ًا ي�ستفي� ��ض امل�ؤلف يف
احلديث ع ��ن حياة ال�شيخ حممود خليل احل�ص ��ري الذي مل يكتف
بقراءة القر�آن الكرمي فح�سب؛ بل قدم عدد ًا من امل�ؤلفات يف تف�سري
كت ��اب الل ��ه ،وكذلك ال�شي ��خ حممود عل ��ي البنا وال�شي ��خ م�صطفى
�إ�سماعيل.
ويق ��دم امل�ؤل ��ف الف�ص ��ل الثاين بعن ��وان «نغ ��م ودع ��اء» املبتهلون
ويفيدن ��ا ب�أن �أ�شهره ��م ال�شيخ �سي ��د النق�شبندي ،ال ��ذي تغيب عن
غالبي ��ة م�ستمعي ��ه حقيق ��ة �أن ج ��ده كان ال�شيخ حممد به ��اء الدين
النق�شبن ��دي ال ��ذي نزح م ��ن بخارى بوالي ��ة �أذربيج ��ان �إىل م�صر
والتحق بالأزهر ال�شريف..
كم ��ا �أن وال ��ده ال�شي ��خ حمم ��د النق�شبندي �أح ��د م�شاي ��خ الطريقة
النق�شبندي ��ة ال�صوفي ��ة .ثم يتح ��ول �إىل �سرد �س�ي�رة ال�شيخ ن�صر
الدين طوبار الذي قدم ب�صوته العذب �إن�شاد ًا متميز ًا ،حتى �إنه وقع
االختيار عليه من قبل جلنة الإذاعة يف جمال الإن�شاد الديني.
ومل يقف جهد امل�ؤلف عند حد ر�صد م�شوار املقرئني واملبتهلني؛ بل
و�صل يف �أبحاثه املعمق ��ة �إىل ما ذكر عنهم يف املرتجمات ،ونتبني
يف الكت ��اب �أن من �أبرز من جاء عل ��ى ذكره امل�ؤلف ،يتبدى حتديد ًا
يف الف�ص ��ل الثال ��ث ،ال�شي ��خ �إبراهيم الد�سوقي و�أحم ��د �أبو طالب
ال�سوهاجي وال�شيخ يو�سف املنيالوي.
و�أم ��ا الف�صل الرابع فر�صد فيه امل�ؤلف جهد املقرئات ،و�أبرزهن �أم
حمم ��د و�أم ال�سعد الت ��ي �سافرت �إىل الديار املقد�س ��ة و�أقامت فيها
عام� � ًا كاملاً كانت تعلم فيه القراء م ��ن خمتلف الدول ما حملته من
عل ��م التالوة والتجويد ،وكذلك منرية �سع ��د التي تعترب من �أوىل
املقرئ ��ات الت ��ي �أطلت ب�صوتها عل ��ى امليكروف ��ون يف عام ،1920
وا�ستمرت يف قراءة القر�آن الكرمي حتى فرتة مهمة بعدها.
ويف العموم ،ميت ��از الكتاب بتقدمي ملف م�ستقل ،هو عن املراجع
الت ��ي ا�ستع ��ان به ��ا الكات ��ب لإمت ��ام بحث ��ه ،وي�أت ��ي ذل ��ك ك�سبيل
وم�ساع ��دة من ��ه ملحب ��ي الت ��زود باملعلوم ��ات .وه ��ذا �إ�ضاف ��ة �إىل
املقاالت واللقاءات التلفزيونية والإذاعية التي ا�ستقى امل�ؤلف من
خاللها معلوماته.

عن البيان االماراتية

ال ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن م�س ��رح الأديب
الرو�س ��ي �إيف ��ان �سرجييفيت� ��ش
تورغيني ��ف دون التع ُّر� ��ض �إىل
درا�سته الأكادميي ��ة وكتاباته ال�شعرية
والروائي ��ة والق�ص�صي ��ة� .إذ �أنه ��ى
درا�ست ��ه الثانوية على �أي ��دي مد ِّر�سني
خ�صو�صيني ،والتحق بجامعة مو�سكو
يف الع ��ام  1833حيث در� ��س فيها عام ًا
واح ��د ًا يف كلي ��ة الآداب ،ث ��م انتقل �إىل
جامع ��ة بطر�سربغ حي ��ث در�س اللغات
الأجنبي ��ة ،و�أنه ��ى درا�ست ��ه اجلامعية
باكت�ساب حا�سة التذوق الأدبي.

صياد
مذكرات ّ
ه ��ذا ه ��و �أول عمل كب�ي�ر حق ��ق ال�شهرة
للكات ��ب الرو�س ��ي تورغني ��ف  ،حي ��ث
يعر�ض فيه �أح ��وال الريف الرو�سي وما
يتعر�ض له الفالح من ظلم على يد النظام
ال�سيا�سي واالجتماعي.

الريح القوية

تعك� ��س رواي ��ة "الري ��ح القوي ��ة" للروائي
"ميغ ��ل انخ ��ل ا�ستوريا� ��س" ،خمتل ��ف
ال�صراعات االجتماعية التي تت�سبب بخلق
ثغ ��رات �سو�سيولوجبة تت�ص ��ل ب�سيا�سات
الع ��امل االقت�صادي ��ة ،فما من ث ��روة ناجتة
ع ��ن الطبيعة التي ترعى كل ما من �ش�أنه ان
ي� ��ؤدي اىل ازده ��ار ثروة نفطي ��ة او ما اىل
ذل ��ك� ،إال وتن�ش� ��أ عنها �صراع ��ات ر�أ�سمالية
ت�ؤدي اىل انتهاكات للحريات.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

دراس���ة المسرح ف��ي ال��وط��ن العربي
عرض :بشار عليوي

رواية"مالك الجوع"لهيرتا ميللر

عن المعاناة وصراع البقاء على قيد الحياة
ترجمة :عباس المفرجي
اللغ ��ة ،املنطق ��ة وال�صراع ��ات تهيم ��ن على عم ��ل احلائزة
عل ��ى جائزة نوب ��ل هريتا ميللر .ولدت ميلل ��ر يف رومانيا
م ��ن عائلة م ��ن الأقلية الأملاني ��ة التي ا�ستق� � ّرت يف منطقة
البان ��ات يف القرن الثام ��ن ع�شر ،ويعك�س تاري ��خ �أ�سرتها
اخلا�ص الإ�ضطراب ��ات العظيمة واحلرب والرتحيل .مثل
الكث�ي�ر من �أملان بان ��ات ،تطوّ ع والده ��ا يف وحدات الأ�س
�أ�س �أثناء احلرب العاملية الثانية .والدتها ،مثل الآالف من
الن�ساء من العرق الأملاين بني �سن  17و ،45رُحِّ َلت بالقوة
اىل مع�سك ��ر عم ��ل بال�سخرة يف االحت ��اد ال�سوفييتي بعد
احلرب ،وق�ضت هناك خم�س �سنوات.
ن�ش� ��أت ميللر يف ظ ��ل نظام �شاو�شي�سك ��و ،وروايتها"بالد
الربق ��وق الأخ�ض ��ر" ت�ستح�ضر على نح ��و مت�ألق الطبيعة
الدنيئ ��ة ،والتافه ��ة حت ��ى لقب�ض ��ة املجتم ��ع التوتاليتاري
عل ��ى مواطني ��ه .خميلتها جلية على نحو م ��روّ ع ومع هذا
كابو�سي ��ة .خل ��ف كل �ش ��يء م�أل ��وف – �شج ��رة برق ��وق،
مفت ��اح ،ث ��وب� ،شع ��رة واح ��دة – ثم ��ة منطقة نائي ��ة ،كما
يف احلكاي ��ة اخلرافي ��ة ،مفعم ��ة بالظ�ل�ال وال�صمت .ثقل
م ��ا ال ميكن �أن يق ��ال يجري ببطء على اخل ��ط الق�ص�صي.
ت�شرتك"م�ل�اك اجلوع"بهذه الكثافة ال�شعرية للغة مركزة،

ومتغرية ال�ش ��كل ،وبناء من ف�صول �سريع ��ة ،تتحاور مع
بع�ضه ��ا البع�ض ب�ش ��كل غري مبا�شر .ه ��ذا احلفيف اخلفي
من احلوار بني الأجزاء يك�شف ببطء عن فداحة الكل.
عندم ��ا ع ��اد االمل ��ان املرحل ��ون اىل بيوته ��م ،كان اجل ��و
ال�سيا�س ��ي يح ّت ��م �أن تك ��ون ق�صتهم مروي ��ة بهم�س� ،إن مل
تكن غ�ي�ر مروية على الإطالق .الآف عدي ��دة كانوا ق�ضوا
نحبه ��م ،م ��ن بينه ��م �صديق ��ة وال ��دة ميلل ��ر ،الت ��ي ُ�سميِّت
هريتا فيم ��ا بعد على ا�سمها .كما تق ��ول ميللر يف تقدميها
لرواية"مالك اجلوع"(( :كان الرتحيل مو�ضوعا حمظور
احلدي ��ث عنه لأن ��ه يذ ِّكر مبا�ضي روماني ��ا الفا�شي�ستي)).
�أك�ث�ر من خم�س�ي�ن عاما بعد ذل ��ك ،بد�أت ه ��ي بتحدي هذا
ال�صم ��ت املفرو� ��ض ،باحلدي ��ث م ��ع مرحّ ل�ي�ن �سابقني من
قراه ��م ،ومن خ�ل�ال �أحادي ��ث طويلة مع ال�شاع ��ر او�سكار
با�ستيور حول �سنواته يف مع�سكرات العمل ال�سوفييتية.
مو�سع ،وو�ضعت ميللر
فكرت ��ا الكاتبني اجتمعتا يف كتاب ّ
مالحظات مكثفة من �شهادة با�ستيور .بعد موت با�ستيور،
ق ��ررت ميللر الإ�ستمرار وحدها وت�أليف كتابها ،الذي ُن ِ�شر
يف املانيا حتت عنوان"�آتام�شواكل"("�إرجوحة ال َن َف�س")
والآن يف بريطانيا ،بعنوان"مالك اجلوع".
الرواي ��ة مروي ��ة ب�صوت ليو اوب ��رغ ،فت ��ى يف ال�سابعة
ع�ش ��رة م ��ن العم ��ر ،اكت�ش ��ف لت ��وه جن�سانيت ��ه ك�ش ��يء
((غري ��ب ،ق ��ذر ،خم ��ز وجميل)) .لق ��اءات ليو م ��ع رجال

طبعة ثالثة
من رواية
"مهرة بال
فارس"

يف مق�ص ��ورات احلديق ��ة العام ��ة ويف حمام ��ات نبت ��ون
كان ��ت �ستق ��وده اىل ال�سج ��ن �أو اىل م ��كان عق ��اب �إن مت
القب� ��ض عليه .ب ��دال من ذلك ،وب�سبب عرق ��ه االملاين ،ف�إن
ا�سم ��ه هو ،ب�أي ح ��ال ،على قائم ��ة الرتحي ��ل ،ويجب �أن
يرح ��ل اىل مع�سك ��رات العمل .ي�صنع الفت ��ى حقيبة �سفر
ّ
م ��ن �صندوق غرامفون ،وميلأه ��ا بكتاب فاو�ست ،ديوان
�شع ��ر ،كولونيا بعد احلالقة ،ج ��وارب ،وو�شاح حريري
مف�صلة على نحو مو�سو�س.
بورغون ��دي ...كل مادة هي ّ
ال فق ��ط �أن كل واحدة منها ت�ش ّكل فرقا يف البقاء على قيد
احلي ��اة ،لكن ،كم ��ا يف رواية ميللر ،كل م ��ادة تتملك قوة
�ستك�ش ��ف فقط عن ذاته ��ا .ما تعطيه جدة ليو هي خم�س
كلم ��ات�(( :إ�ش فاي ��ز ،دو كوم�ست فايدر)) – ’’ �أنا �أعرف
�أنك �ستعود ‘‘.
�أن تبق ��ى حيا هو ،ب�أي حال� ،شيء معق ��د و�أحيانا فظيع.
كان ليو تخلى عن عامل ،اولئك الذين تركهم فيه ال ميكنهم
�أن يح ��زروه ،وال ميكنه ��م اي�ض ��ا �إدراك كرب ��ه ،انف�صال ��ه
وغ�ضب ��ه ح�ي�ن يعود اىل البي ��ت بعد خم� ��س �سنوات .يف
رواية"ب�ل�اد الربقوق الأخ�ضر" ،يرم ��ي جورج نف�سه من
الناف ��ذة العلوي ��ة لفندق ترانزيت ،بعد �ست ��ة �أ�سابيع على
هجرته من رومانيا اىل فرانكفورت� .أو رمبا دفعه احدهم.
مهم ��ا يكن من �أمر ،حلم اله ��روب يتحوّ ل وهما .يف"مالك
اجلوع" ،حادثة رجوع ليو من املع�سكر هي ((�ضربة حظ

�ص ��درت حديث ًا عن "دار اكتب للن�شر والتوزيع" بالقاهرة الطبعة الثالثة لرواية"مهرة
بال فار�س" للروائية وفاء �شهاب الدين.
حتك ��ى الروايه ق�صه ح ��ب بني فتاه ريفي ��ة م�صرية تتمتع مبوهب ��ة الكتابة وبني نا�شر
عراق ��ى كان يعي� ��ش ف ��ى م�صر  ,وتعر� ��ض الرواية املتغ�ي�رات االجتماعي ��ة التى حدثت
يف املجتم ��ع يف ف�ت�ره حرب الع ��راق  .وتتعر�ض الرواي ��ة للعادات والتقالي ��د امل�صرية
والعراقية.
الكاتب ��ة وفاء �شهاب الدين لها �أن�شطة كثرية؛ حيث كتبت الكثري من املقاالت والقراءات
وقدم ��ت من خالل اجلرائد واملواقع الإلكرتونية واملجالت الكثري من العرو�ض املميزة
لإ�ص ��دارات ك ّت ��اب ومبدعني من خالل عملها كم�ست�شارة �إعالمي ��ة للعديد من دور الن�شر
وللك ّت ��اب امل�ستقل�ي�ن ومدي ��رة ملركز "�شه ��رة" الإعالم ��ي ولديها �ست رواي ��ات مطبوعة
وجمموعتان ق�ص�صيتان .
تق ��ول وف ��اء �شهاب الدي ��ن عن روايتها "مهرة ب�ل�ا فار�س" :ــ رواية "مه ��رة بال فار�س"
م ��ن الروايات التي ال ميكن الإملام بها يف قراءة واح ��دة لكرثة التفا�صيل لكي ي�ستطيع
القارئ تقييمها البد �أن يقر�أها مرة �أخرى برتكيز وان ال يعتمد على القراءة الأولية �..أنا
ال �أكت ��ب �شيئا بدون مربر درامي وال �أريد اخلو�ض يف تفا�صيل كثرية � ،إن كان الزواج
معلن ��ا ملا ا�ضطرت مهرة لل�سفر �إىل العراق وحدثت النهاية بتلك الطريقة ،وقد و�ضحت
�أ�سبابا كثرية لهذا الأمر لكنها كانت ب�صورة غري مبا�شرة لأننا يف العمل الأدبي ال ن�سرد
الأ�سباب �أبدا بطريقة مبا�شرة و�إال فقدنا �أهم العنا�صر الروائية وهو الت�شويق.

�أع ��رج)) و((ذروة البق ��اء عل ��ى قيد احلياة الت ��ى ال تعمل
�س ��وى عل ��ى �إطالة اللعن ��ة)) .هو لي�س ح ��را ،وهو يعرف
ذلك� .س ��رد حكايته يف كل تفا�صيلها املعقدة والرهيبة هو
رمبا ال�شيء الوحيد الذي يبعث فيه احلياة.
التفا�صي ��ل يف الرواية غري عادي ��ة ،وتدين ميللر بالف�ضل
اىل با�ستي ��ور مبعرفته ��ا عن حياة املع�سك ��ر اليومية .مع
ه ��ذا ،ف�إن جوهرية ر�ؤية الرواية هي �شيء تدين به ميللر
ملخيلته ��ا فقط� .صورتها عن كات ��ي �سنرتي(( ،البلهاء منذ
الوالدة)) وله ��ا قامة طفل ،هي غامرة يف قوتها امل�سكونة
ب ��الأرواح .كاتي هي يف املع�سك ��ر لأن �شخ�صا ما ا�ستبدل
ا�سمه ��ا با�سم �آخ ��ر يف القائمة� ،أو رمب ��ا بدافع ال�سادية ال
غ�ي�ر� .إنها ال تقوى على العم ��ل� ،أو ال تفهم ((معنى كوتا [
ن�صيب ]� ،أو �أوامر� ،أو عقاب)) .بدال من ذلك ،هي ترفرف
بذراعيه ��ا وتهدل مثل حمامة� ،أو جتل� ��س على كثيب منل
لت�صن ��ع قف ��ازا م ��ن من ��ال .ب�شكل حا�س ��م ،ال ميك ��ن ملالك
اجل ��وع �أن يت�سلق داخل عقل كاتي ويدم ��ره ،لأنها �أ�صال
يف عامل �آخر.
هذه رواية رائعة ،كئيبة ومطهِّرة معا .قد يكون ليو �شعر
�أنه يف بيته ثاني ��ة ،لكن يف داخله ((يتمدد املع�سكر بغري
انقطاع� ،أكرب ف�أكرب ،من ُ�صدْغي الأي�سر اىل الأمين)).

�أخ َذ االهتمام بدرا�س ��ة مخُ تلف الفنون والآداب امل�سرحية
 ,بالتزاي ��د يف عديد من اجلامع ��ات واملعاهد وامل�ؤ�س�سات
الأكادميي ��ة العربي ��ة بو�صف ��هِ ي�أت ��ي مُتزامن� � ًا م ��ع انفتاح
امل�س ��رح العرب ��ي على �أب ��رز التيارات امل�سرحي ��ة احلديثة
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التحديث ��ات الت ��ي طر�أت عل ��ى بُني ��ة اخلطاب
امل�سرح ��ي العامل ��ي تنظ�ي�ر ًا وتطبيق� � ًا  ,اذ عك � َ�ف امل�ؤلفون
والدرا�س ��ون الع ��رب على احلرث يف مخُ تل ��ف مناطق هذا
اخلطاب تعزيز ًا حلركة امل�سرح العربي انطالق ًا من"كونية
املعرفة"و�إتاحتها للجميع.
م ��ن هُ نا ت�أت ��ي �أهمية كت ��اب (درا�س ��ة امل�س ��رح يف الوطن
العرب ��ي) للباح ��ث امل�سرح ��ي العراق ��ي د.عام ��ر �صب ��اح
امل ��رزوك  ,وال�ص ��ادر حديث� � ًا ع ��ن دار الف ��رات للثقاف ��ة
واالع�ل�ام يف احلل ��ة  ,ال ��ذي ي�أت ��ي �سل�سل ��ة الإ�ص ��دارات
املُتوا�صل ��ة للدكتور امل ��رزوك التي عني ��ت ب�أر�شفة النتاج
رب درا�ساتهِ
امل�سرح ��ي العراقي والعربي على حد �سواء ع َ
الببلوغرافية امل�سرحي ��ة � ,إذ ت�أتي �أهمية هذهِ الدرا�سات
يف تفعيل البحث العلمي حيث ت�ساعد امل�ؤلفني يف �إعداد
الدرا�س ��ات الأكادميي ��ة وكتاب ��ة الر�سائ ��ل اجلامعية من
خ�ل�ال �إحاطته ��م ب�أحدث امل�ص ��ادر واملراج ��ع يف جماالت
اهتماماته ��م �سواء �أكانت كتب ًا �أو دوريات �أو موا َّد �سمعية
وب�صري ��ة �أو م�ص ��ادر الكرتوني ��ة ،كما تفي ��د املكتبات يف
عملي ��ات التزوي ��د واختي ��ار وتنمية املجموع ��ات املكتبية
والتعري ��ف بامل�ؤلف ��ات املن�ش ��ورة وامل�ساهم ��ة يف التق ��دم
العلمي للمجتمع واالرتقاء بخدمات املعلومات وتنويعها
وتوف�ي�ر الوق ��ت واجله ��د من خ�ل�ال الإطالع عل ��ى �أحدث
الإ�ص ��دارات يف خمتلف املج ��االت العلمية .يقول امل�ؤلف
د.عامر �صباح املرزوك عن كتابهِ (:جاءت الفكرة يف �إعداد
ثب ��ت ببليوغ ��رايف لر�سائ ��ل املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه يف
اجلامع ��ات العربية فيما يخ�ص حق ��ل امل�سرح من خمتلف
اجتاه ��ات درا�ست ��ه (�أدب ونقد ،متثيل و�إخ ��راج ،تقنيات،
تربية"م�سرح طفل وعل ��م نف�س وطرق تدري�س") ليت�سنى
للباحثني والطلب ��ة واملهتمني معرفة الدرا�سات الأكادميية

الت ��ي مت ��ت مناق�شته ��ا يف
اجلامع ��ات العربي ��ة التي اهتم ��ت بدرا�سة
امل�سرح ،وقد وجدنا هن ��اك تفاوت ًا يف االهتمام بهذا الفن،
ويرج ��ع ال�سبب يف ذلك �إىل نظ ��رة اجلامعات لفن امل�سرح
وم ��دى فاعليت ��ه يف تطوي ��ر املجتم ��ع الذي ه ��و جزء من
حا�ضنة وثقافة هذه ال ��دول العربية ،كما الحظنا التفاوت
يف طبيعة الدرا�سات ب�شكلها النظري �أي االهتمام بالأدب
امل�سرح ��ي� ،أو ب�شكله ��ا العملي �أي العر� ��ض امل�سرحي� ،أو
ب�شكلها الرتبوي التوجيه).
اعتمد امل�ؤلف الدكتور املرزوك يف جمع مادته يف الدرجة
الأوىل عل ��ى البح ��ث املي ��داين يف اجلامع ��ات امل�صري ��ة
والعراقية حيث مت االط�ل�اع على حمتويات مكتباتها ومت
ت�سجي ��ل ما �أجيز م ��ن ر�سائل بع ��د مناق�شته ��ا ،كما اعتمد
عل ��ى املواق ��ع االلكرتونية للجامعات العربي ��ة  ,ف�ض ًال عن

االت�ص ��ال بع ��دد م ��ن الأكادمييني املهتم�ي�ن يف جمال
البح ��ث امل�سرحي ممن قدموا يد امل�ساعدة ل ُه� ،إ�ضافة
�إىل اطالع ��هِ على الكتب التي اهتم ��ت بذكر الر�سائل
والت ��ي �أخ ��ذ امل�س ��رح فيه ��ا احلي ��ز القليل .وق ��د �أخذ
هذا الكت ��اب من امل�ؤلف الكثري م ��ن اجلهد يف مالحقة
الر�سائ ��ل امل�سرحي ��ة يف �شت ��ى الكلي ��ات املتخ�ص�ص ��ة
وغ�ي�ر املتخ�ص�ص ��ة مم ��ن تدر� ��س امل�سرح م ��ن جوانب
�أخ ��رى كالهند�س ��ة املعمارية والرتبي ��ة الريا�ضية وعلم
النف�س والرتبية ،كما الحق امل�ؤلف الدرا�سات امل�سرحية
املكتوب ��ة باللغ ��ات الأخ ��رى غ�ي�ر العربي ��ة كاالنكليزي ��ة
والفرن�سي ��ة والأملاني ��ة وغريها �إميان ًا من ��ا ب�ضرورة �أن
يك ��ون العم ��ل �شام�ل ً�ا يح ��وي الدرا�س ��ات امل�سرحية بكل
تخ�ص�صاته ��ا العام ��ة والدقيقة حتى نهاي ��ة عام 2010م ,
ولع� � َل من �أبرز مثاب ��ات هذا الكِ تاب املُتف ��ردة هوَ ت�ضمين َه
عدي ��د الدرا�س ��ات امل�سرحي ��ة الأكادميي ��ة املكتوب ��ة بلغات
�أُخ ��رى كاالنكليزي ��ة والفرن�سية واالملاني ��ة والتي حوتها
اجلامعات العربية .لق ��د عم َد امل�ؤلف اىل تق�سيم كتابهِ �إىل
ق�سم�ي�ن� ،ضم الق�س ��م الأول (ر�سائل املاج�ست�ي�ر) والق�سم
الث ��اين (ر�سائ ��ل الدكتوراه) وم ��ن ثم مت ترقي ��م الر�سائل
ح�س ��ب احلروف الأبجدي ��ة لعنوان الر�سائل ث ��م ذكر ا�سم
امل�ؤل ��ف و�سن ��ة احل�ص ��ول عل ��ى ال�شه ��ادة وا�س ��م الكلي ��ة
واجلامع ��ة ومن ثم ذك ��ر اللغة التي كتبت به ��ا الر�سالة �إذا
كان ��ت مكتوبة بغري اللغة العربي ��ةُ ،ث َم َ�ضمّن امل�ؤلف كتاب ُه
فهار� ��س ب�أ�سم ��اء امل�ؤلف�ي�ن و�أ�سم ��اء الأع�ل�ام الذي ��ن متت
درا�سته ��م ،و�أ�سماء امل�سرحي ��ات ،وامل�صطلحات واملفاهيم
واملو�ضوع ��ات ،باال�ضاف ��ة اىل جدول ب�أ�سم ��اء اجلامعات
العربية الواردة ذكرها مرتبة ترتيب ًا �أبجدي ًا  ,بُغية تعميم
الفائدة العلمية .ومن خالل اطالعنا على مجُ مل ما ت�ضمن ُه
الكت ��اب من مت ��ون بحثية ودرا�سي ��ة  ,خل�صنا اىل عدد من
املُالحظ ��ات الت ��ي خرجنا بها ع�ب َ�ر احلو�صل ��ة القرائية ل ُه
وهي:
� .1أن امل�ؤل ��ف د .امل ��رزوك  ,وم ��ن خ�ل�ال كتابهِ ه ��ذا يُقدم
مرجع ًا هام� � ًا جلميع الباحثني واملُهتم�ي�ن العرب بامل�سرح
عُموم ًا.
 .2يُبني الكتاب م ��دى اهتمام الباحثني والدرا�سني العرب
بدرا�سة الرتاث امل�سرحي العربي ب ُكليتهِ .

 .3بُغي ��ة اكتم ��ال الفائ ��دة العلمية من ه ��ذا اجلهد اخلالق
واجلب ��ار  ,ن�أم ��ل م ��ن امل�ؤل ��ف مُ�ستقب ًال �أن ي�س ��رد وب�شكل
مخُ ت�ص ��ر منت ُكل درا�سة بحثي ��ة عربية ور َد ذِكرها يف هذا
الكتاب.
 .4يُظه ��ر الكت ��اب م ��دى االختالفات الوا�ضح ��ة يف بُنية
الدرا�س ��ات امل�سرحي ��ة وطريقة تناولها بحثي� � ًا واختالفها
من جامع ��ة عربية مُقارن ًة بجامعة �أُخرى حتى داخل البلد
العربي الواحد.
 .5يك�ش ��ف الكتاب عن م ��دى ا�ست�سهال ع ��دد من الباحثني
امل�سرحي�ي�ن العراقي�ي�ن يف ُكلي ��ات الفن ��ون العراقي ��ة
رب وقوعهم
بالتحدي ��د حينما با�ش ��روا يف رحلة البحث  ,ع َ
يف تنا�صات وا�ضحة يف عناوين درا�ساتهم يف املاج�ستري
والدكتوراه مع درا�سات م�سرحية عراقية وعربية على حد
�س ��واء  ,ال بل و�صل احل ��ال اىل ا�ستن�ساخ عناوين جاهزة
وكامل ��ة �سابق ��ة لدرا�ساتهم  ,وهذا يك�ش ��ف عدم اجتهادهم
وتق�صريه ��م يف التق�ص ��ي والبحث العلمي وه ��و من �أهم
ا�شرتاطات العملية البحثية  ,ف�ض ًال عن تقاع�سهم الوا�ضح
يف هذا  ,والأمثلة كثرية ت�ضمنها الكتاب.
جدي� � ُر بالذك ��ر �أن الباح ��ث العراقي الدكت ��ور عامر �صباح
امل ��رزوك  ,حا�صل على بكالوريو�س فن ��ون م�سرحية كلية
الفن ��ون اجلميلة ــ جامعة باب ��ل 2006م  ,واملاج�ستري من
ذات ال ُكلي ��ة ع ��ام  , 2011ودكت ��وراه الفل�سف ��ة يف الفنون
تخ�ص� ��ص الدرام ��ا والنق ��د امل�سرح ��ي م ��ن املعه ��د العايل
للفن ��ون امل�سرحي ��ة باكادميي ��ة الفن ��ون القاه ��رة 2014م
 ,وه ��و رئي�س حتري ��ر جمل ��ة (اجلامعة بابل  ,ل ��ه اهتمام
بالكتاب ��ة الفني ��ة وعر� ��ض الكت ��ب والن�ش ��اط امل�سرح ��ي
والت�شكيلي يف ال�صح ��ف واملجالت واالنرتنت ،وم�شارك
يف ع ��دد من املهرجان ��ات الفنية العراقي ��ة والعربية�.صدر
ل ��ه عدد من الكتب منها (الذخ�ي�رة امل�سرحية يف ال�صحافة
احللية _2007م) و (دليل املخرجني امل�سرحيني يف بابل
_2008م ,و(م�س ��رح ناظ ��م حكمت  ,ال�ص ��ادر عن الهيئة
امل�صري ��ة العام ��ة للكتاب ع ��ام 2013م  ,و)حتوالت البنية
الدرامي ��ة يف م�س ��رح يو�سف العاين يف �ض ��وء املتغريات
الثقافية)  , 2015عن الهيئة العربية للم�سرح يف ال�شارقة
 ,وهو ع�ض ��و احتاد كتاب م�صر  ,واحتاد الأُدباء وال ُكتاب
العراقيني وغريها من االحتادات.

"أطفال األيام" ..التأريخ بطريقة أخرى!

عن �صحيفة الغارديان

عادل العامل
ج ��اء كتاب (�أطف ��ال الأي ��ام) لإدواردو غاليانو ،الذي رحل
عن عاملنا يف ني�سان املا�ضي ،على �شكل روزنامة �أو تقومي
للأحداث .فكل يوم ي�أتي معه بق�صة :رحلة ،عيد� ،أو م�أ�ساة
حدثت فع�ل ً�ا يف ذلك التاريخ ،من �أية �سن ��ة كانت ومن �أية
زاوية من العامل ،كما ورد يف بيان دار  ،amazonالتي
�صدر عنه ��ا الكتاب .فمن عبد القا�س ��م ا�سماعيل ،الفار�سي
م ��ن القرن العا�شر ال ��ذي مل يكن يذه ��ب �إىل �أي مكان �أبد ًا
م ��ن دون مكتبت ��ه ،املكوَّ نة من � 17ألف كت ��اب ،حم َّمل ًة على

 400بع�ي�ر؛ �إىل مدين ��ة �سوروكابا الربازيلي ��ة التي ردَّت
يوم � 8شب ��اط  1980على قانون جت ��رمي التقبيل العلني،
ال�ص ��ادر ع ��ن الطغم ��ة الع�سكري ��ة الدكتاتوري ��ة احلاكم ��ة
�آن ��ذاك ،ب� ��أن حتول ��ت �إىل حلب ��ة هائل ��ة واح ��دة للتقبيل؛
�إىل  1مت ��وز  ،2008الي ��وم ال ��ذي ق ��ررت في ��ه احلكوم ��ة
الأمريكي ��ة رفع ا�سم نل�سون مانديال م ��ن قائمتها اخلا�صة
بالإرهابي�ي�ن اخلطري ��ن .فكتاب (�أطفال الأي ��ام) ي�ستهدف
ادعاءات الت�أري ��خ الر�سمي وي�سلط ال�ضوء على اللحظات
والأبط ��ال الذي ��ن غابوا عن ذاكرتنا لي� ��س غري .وعَرب هذا
املوزائيك التاريخ ��ي املتلألئ ي�سري خيط م�شرتك ،يربط
�أحلك �ساعات الب�شرية ب�أحلى انت�صاراتها .فكتاب (�أطفال
الأيام) هو ق�صة حيواتنا ،بتعبري �آخر.
وق ��د جاء يف عر� ٍ��ض للأديب الربيطاين فيلي ��ب بوملان �أن
�أدواردو غالين ��و ه ��و اال�ست ��اذ العظيم ل�شظاي ��ا الكتابة و
�أجزائه ��ا ال�صغرية ،و�أمري الكتابة ال�صادقة متام ًا .وكتابه
(�أطف ��ال الأي ��ام) ه ��ذا ،وهو تقومي ��ه للتاري ��خ الإن�ساين،
املك ��وَّ ن من جتمي ��ع من ��وَّ ع �إىل حد كبري لوقائ ��ع وغرائب
وحقائ ��ق وق�ص� ٍ��ص م ��ن كل نوع .وي�ش ��كل الت�أكي ��د عليها
جميع� � ًا على هذا النحو اهتمام ًا �إن�ساني ًا وعاطفي ًا بالن�سبة
للنا� ��س امل�ضطهدين ،والفقراء ،واملن�سيني� .أما كيف ميكن
لعمل كهذا �أن يكون م�سلي ًا وم�ؤثر ًا هكذا يف الوقت نف�سه،
فهو �سر عظيم.
وقال ��ت عن ��ه الكاتب ��ة الدومنيكاني ��ة الأمريكي ��ة خولي ��ا
�ألفاري� ��س"،يف �أي فئة ن�ضع �شاعرنا ـ� �ـ امل�ؤرخ ،وم�ؤرخنا
ــ ال�شاعر؟ �إن غاليانو هو �شهرزاد بحق .فهو يُبقيني يقظ ًة

�أخالقي ًا ،بينما يرفع معنوياتي �أي�ض ًا بقدرته على �أن يُظهر
�كل ق�ص�صي الإن�ساني ��ة العذبة العميق ��ة التي تعود
يف �ش � ٍ

حتى بعد �أق�سى حلظات التاريخ .وغالب ًا ما تذ ّكرين قراءة
غاليانو مبا ينبغي �أن تكون عليه الكتابة كما يرى جوزيف
كونراد�":أن الفن نف�سه ميكن تعريفه ب�أنه حماولة موطدة
الع ��زم لنقل �أعلى ن ��وع من العدالة �إىل الع ��امل املرئي ،عن
طريق الإتي ��ان �إىل النور باحلقيقة ،املتع ��ددة والواحدة،
م�ؤكد ًا على كل �سمة منها"وذلك �أمر معقول مبا فيه الكفاية
لبقاء الواحد يف حالة يقظة �أخالقي ًا!"
و�أدواردو غاليان ��و ( 1940ــ  ،)2015كما تقول ويكيبديا،
�أحد �أبرز ك ّتاب �أمريكا الالتينية .وهو من �أورغواي ،وقد
�سنوات عديدة يف
ول ��د يف العا�صمة مونتيفيديو ،وعا�ش
ٍ
املنفى ب�سبب �أف ��كاره ال�سيا�سية املناه�ضة للظلم والعوملة
والدكتاتوري ��ة .كان �صحافي� � ًا ،وكاتب� � ًا ،وروائي ًا ،و�صدر
ل ��ه العديد م ��ن الكت ��ب ال�سيا�سي ��ة والتاريخي ��ة والأدبية،
الت ��ي ُترج ��م معظمه ��ا �إىل نح ��و ثالث�ي�ن لغة عاملي ��ة ،منها
كتابه ال�شه�ي�ر �شرايني �أمريكا الالتينية املفتوحة ،و�أفواه
الزم ��ن ،وكرة القدم بني ال�شم� ��س والظل ،وذاكرة النار...
ول ��ه الكث�ي�ر م ��ن الأق ��وال امل�أث ��ورة يف خمتل ��ف جماالت
احلي ��اة الإن�سانية واملوق ��ف من �أو�ضاع الع ��امل املعا�صر.
وه ��و القائ ��ل يف النف ��اق والتل ��وّ ن ال�سائ ��د يف العالق ��ات
الب�شري ��ة الي ��وم� :إنه ع�صر احلرباء ،ال �أح ��د ع ّلم الب�شرية
بقدر ما ع ّلمتها تلك املخلوقات املتوا�ضعة!
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توظيف السرد لخلق الجمال واللذة من
الالمشاعر في رواية " واخضرت األرض"

زينب المشاط
“ها هو مي�ضي على طول اجلانب الغربي
من الوادي حيث الأر� ��ض كثرية ال�شجر،
وثم ��ة �أ�شج ��ار مورق ��ة و�س ��ط �أ�شج ��ار
التن ��وب الف�ضي ��ة و�أ�شج ��ار ال�صنوب ��ر
ومن حتته ��ا الع�ش ��ب .ومت�ض ��ي �ساعات
يف ذلك ال�سري ويخي ��م الغ�سق ولكن �أذنه
تلتقط �صوت خري ��ر �ضعيف ملجرى ماء؛
في�شد ذلك ال�صوت م ��ن عزمه ك�أنه �صوت
كائن ح ��ي ويت�سلق املرتفع ث ��م ينظر �إىل
الوادي وقد لفت ��ه غاللة ن�صف مظلمة من
حتته ومن ورائ ��ه �سماء اجلنوب .ويرقد
لي�سرتيح .ويريه ال�صباح �صف ًا من �أر�ض
املراعي والأرا�ضي امل�شجرة فيهبط بعيد ًا
عنه يلوح جدول و�أرنب بري يقفز عربه،
فيهز الرج ��ل ر�أ�سه هزة اال�ستح�سان ،لأن

اجل ��دول لي� ��س عري�ض ًا ،بحي ��ث ا�ستطاع
الأرنب ال�ب�ري �أن يع�ب�ره بوثبة واحدة،
وه ��ذه قط ��ة بي�ض ��اء جاثم ��ة ف ��وق ع�شها
جتفل م ��ع وق ��ع قدميه ،وه ��ي تهم�س يف
غ�ض ��ب فيهز ر�أ�سه مرة �أخرى .فهذه بقعة
طيبة فيها �صيد من ذوات الري�ش وذوات
الفراء ،وفيه ��ا اخللنج و�شجر من ف�صيلة
الت ��وت يغط ��ي وج ��ه الأر� ��ض ونبات ��ات
�صغرية م ��ن ف�صيل ��ة ال�سرخ� ��س و�أزهار
ح�شي�شة البتول التي ت�شبه جنوم ًا ذوات
�أط ��راف �سبع ��ة� ...إن � ّ
أ�شق م ��ا يف مهمته
ه ��و العثور على املكان؛ ه ��ذا املكان الذي
ال ميلك ��ه �أحد ،ولكن ��ه الآن له ،ولديه عمل
ي�شغل �أيامه".
�ضمن مناخ ��ات رومان�سية مي�ضي كنوت
هام�س ��ون يف �سرديات ��ه " واخ�ض ��رت
الأر� ��ض " الت ��ي �ص ��درت ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة
امل ��دى للثقاف ��ة واالعالم والفن ��ون والتي

ترجمه ��ا �صويف عب ��د الل ��ه  ،م�صور ًا من
خالل حياة عائل ��ة �أمريكية حياة املجتمع
الأمريك ��ي الريفي واملدين وذلك ب�أ�سلوب
ع ��ذب �شي ��ق وبلغ ��ة متي ��ل �إىل الب�ساط ��ة
ليت�آل ��ف الق ��ارئ معها �إىل ح� � ّد كبري ومع
�شخ�صياتها التي ا�ستطاع الكاتب ر�سمها
متغلغ ًال يف �أعماقه ��ا ،عاك�س ًا ما ت�ضطرب
ب ��ه نفو�سه ��ا م ��ن خلج ��ات ،وم�ستعم�ل ً�ا
خياله الوا�سع للربط بني �أجزائها ليك�سو
هيكلها بفنه الق�ص�ص ��ي البارع وي�سوقها
�إىل الق ��ارئ يف �صورة جت ��ذب اهتمامه،
وتزيد من رحابة �آفاقه النف�سية والعقلية
واحل�سية.
حني تفكر يف ق ��راءة رواية حتمل عنوان
" واخ�ض ��رت الأر� ��ض " وحتم ��ل عل ��ى
غالفه ��ا �ص ��ورة رجل عجوز �ص ��ارم  ،يف
�أواخر ال�ستيني ��ات او بداية ال�سعبينيات
�ستت�س ��اءل ع ��ن الرابط ب�ي�ن ال�صورتني ،
كيف لهما �أن يلتقيا  ،ال�شخ�صيات ي�صفها
هام�سون ب�أنها ب�شعة ،الق�صة تدور حول
�أر�ض تزرع! ال فتيات جميالت ،ال ق�ص�ص
غرامي ��ة ،ال مغام ��رات ،ال وج ��ود لل ��ذة
غريزية متع ��ارف عليها يلعب عليها كاتب
هذه الرواية ،هنا ي�أتي دور هام�سون يف
كتاب ��ة �أح ��د �أجم ��ل الأعم ��ال الأدبية التي
يك ��ون فيها ال�سرد املمت ��ع واللذيذ موازيا
ل�شاعرية خمفي ��ة خلف الن�ص ال ميكن �أن
تذاق �إال بعد اكتمال الن�ص كام ًال .
طوال الرواية �سيعمل القارئ على احلفر
داخ ��ل الن� ��ص م ��ع كل تق ��دم يف الق ��راءة
للبح ��ث ع ��ن هذا ال�ش ��يء املتوه ��ج ،فهذه
ال�شاعري ��ة ،هذه الت�أوي�ل�ات التي نحاول
�أن ن�ستخرجها لأن الن�ص يدفعك للت�أويل.
ال منا� ��ص من �أن خلف ه ��ذه الق�صة ،التي
ل ��و مت ذكرها لأي �شخ�ص مل يقر�أ الرواية
لتعج ��ب م ��ن كي ��ف ميك ��ن �أن يعج ��ب بها
�إن�س ��ان� ،إال �أن اجلم ��ال يكم ��ن يف طريقة
هام�سون الروائية.
هام�س ��ون كتب عم ًال يعت�ب�ر انعكا�سا للذة
ال�شعور املجهولة التي ن�شاهد من خاللها
لوح ��ة انطباعي ��ة � ،أ�ش ��كال غريب ��ة غ�ي�ر
جميل ��ة ،خطوط متعرج ��ة ومنظر لأر�ض
طبيعي ��ة .ال �أث ��داء ،ال قب�ل�ات ،ال م�سي ��ح
هن ��اك ،ب ��ل �أر�ض وحي ��دة ج ��رداء فوقها
مزارع ��ون �أو فالح ��ون� .إال �أنه ��ا تعطينا
جماال ولذة �شديدين.
مل اق ��ر�أ رواي ��ة �شبيه ��ه ب� �ـ “واخ�ض ��رت
الأر� ��ض” .فقد �سب ��ق وعرف ��ت هام�سون

يف “اجل ��وع” و�أ�ستطيع القول ب�أن هذا
العم ��ل �شبيه ب�أعم ��ال �أخ ��رى� .إال �أنه هنا
كان ق ��د ا�ستح ��دث �أ�سلوبا جدي ��دا متام ًا،
مل اق ��ر�أ مثله من قب ��ل .ف�أذكر �أن �أحد �أكرث
املواقف امل�ؤث ��رة يف الرواية هي �صرامة
�إ�سحق نف�سه .ه ��ذا الرجل الذي ال يعرف
�سوى احلرث وال ��زرع ،والبناء وجتميع
البطاط� ��س ،والذي كان يف بداية الرواية
�إذا م ��ر ب ��ه �أح ��د ،ق ��ال ل ��ه :ا�س� ��أل يل عن
ام ��ر�أة ت�ساع ��دين .وت�أتي ��ه �أجن ��ر� ،إال �أن
�أحداث� � ًا ت�ص�ي�ر ،ويف منت�ص ��ف الرواي ��ة
تكون �شخ�صية الزوجة ق ��د تغيرّ طبعها،
وهن ��ا ت�ب�رز ق ��درة هام�س ��ون يف ر�سم ��ه
لطب ��اع الإن�س ��ان يف هذه الرواي ��ة ،ف�أنت
طوال الن�صف الأول م ��ن الرواية ت�شاهد
التغري الذي حدث لأجنر ب�سبب حدث ما.

طريق ��ة ا�ستقب ��ال �إ�سحق له ��ذا التغيرّ  ،ثم
ا�ستخدام �صرامت ��ه يف موقف ال يتجاوز
و�صف ��ه �سطري ��ن فق ��ط  ،فه ��و يب�ي�ن �أن
احلياة ت�أخذ جمراها ،فال ت�سليط على �أي
موقف ب�شكل مكثف ،حتى لو كان املوقف
ح�سا�سا ويحتاج �إىل كثافة وتركيز .لكن
 ،هام�سون ي�سري ب�شكل �صارم.
البطل ��ة �أجن ��ر والبطل ا�سحق ال ��ذي �أراد
�إن�ش ��اء مزرع ��ة بري ��ة حت ��ي يعي�ش ��ا فيها
مع� � ًا  ..الرواي ��ة تناق�ش ق�ضاي ��ا املجتمع
الرنويجي من حيث احلي ��اة الإجتماعية
وم�س�أل ��ة االكتف ��اء الذات ��ي  ..واملجتم ��ع
الطبق ��ي  ،واملجتمع ��ات ال�صناعي ��ة التي
تنمو على ح�س ��اب الزراعة  ،فهي مبثابة
ملحمة ت�أريخية لإ�ست�صالح االرا�ضي يف
الرنويج .

راوغة في "مصائر"
التقنية ُ
الم ِ
ربعي المدهون
لندن :عدنان حسين أحمد
يُك ِّر�س ربعي املدهون روايته الثانية "م�صائر . .كون�شرتو
الهولوكو�س ��ت والنكب ��ة" لفل�سطيني ��ي الداخ ��ل واخلارج،
فالذي ��ن بق ��وا يف الداخ ��ل يعانون م ��ن "انتماء" ُم ��زدَوج،
بطرق
والذي ��ن هاجروا �إىل املنايف يحاول ��ون العودة �إليها ٍ
فردية ال تخلو من املخاطر.
اعتم ��د ربعي ،كما يقول ،يف بناء الهيكل اخلارجي لروايته
عل ��ى الكون�شرت ��و ال ��ذي يت�أل ��ف عادة م ��ن ثالث ح ��ركات،
�سريع ��ة ،بطيئة ،و�سريعة مرح ��ة و�أحيا ًنا من �أربع حركات
كم ��ا هو احلال يف كون�شرتو "الف�صول الأربعة" لفيفالدي،
واتخ ��ذ من هذا ال�شكل وعا ًء لأحداث روايته التي تدور يف
ت�سع مدن عربية وعاملية.
ت�ض ��م احلرك ��ة الأوىل �أحدا ًثا كثرية ميت ��د بع�ضها �إىل زمن
االنت ��داب الربيط ��اين لفل�سط�ي�ن لك ��ن املرتك ��ز الأ�سا�س ��ي
للأح ��داث الروائي ��ة يب ��د�أ من ��ذ النكب ��ة ع ��ام  1948حي ��ث
ته ��رب �إيفان ��ا �أردكي ��ان ،الفل�سطينية ،الأرمني ��ة املقيمة يف
ع� � ّكا القدمي ��ة وتت ��زوج من ج ��ون ليت ��ل هاو� ��س ،الطبيب
الربيط ��اين الذي يخ ��دم يف �صفوف ق ��وات اململكة املتحدة
يف زم ��ن االنتداب على فل�سطنيُ .تنجب �إيفانا ع�شية النكبة
ابنتها جويل و ُتو�صيها الح ًق ��ا بحرق جثتها ،ونقل رمادها
�أو �إعادة ق�سم منه �إىل منزل والديها يف ع ّكا القدمية �أو �إىل
من ��زل �أي عائل ��ة مقد�سية تواف ��ق على االحتف ��اظ بقارورة
رمادها.
ُتعدِّل �إيفان ��ا يف و�صيتها وتطلب من جويل �أن تنرث ن�صف
رمادها عل ��ى نهر التيمز و�أن ت�أخذ الن�صف الآخر �إىل منزل
والديها يف ع ّكا القدمي ��ة .نف ّذ وليد وجويل ن�صف الو�صية
ون�ث�را بع�ض رمادها ف ��وق التيمز وجعال م ��ن ف�ضاء لندن
ن�صف مثواها الأخري .ويف ع ّكا مل تقل جويل احلقيقة كلها
حيث �أخ ��ذت ن�صف الرماد املتبق ��ي يف متثال خزيف جميل
والتم�س ��ت م ��ن �س� � ّكان البي ��ت �أن ي�ضعوا ه ��ذا التمثال يف
بيتهم لكنهم رف�ضوا وطرودها �ش ّر طردة.
اقرتحت جويل على وليد �أن يبيعا بيتهما يف لندن وينتقال
للعي� ��ش يف ع ّكا ول ��ن تعرت�ض �إن هو ا�ش�ت�رى قطعة �أر�ض
يف املج ��دل ع�سق�ل�ان ،م�سقط ر�أ�سهُ .ترى ،م ��ا الذي حف ّزها
عل ��ى هذا االقرتاح؟ هل هو زيارتها لبيت جدها الذي هربت
من ��ه والدتها قب ��ل �سبعة عقود� ،أم زي ��ارة الع�شرة �أيام التي
مل ت�شب ��ع نهمها من عكا وحيفا ويافا وكل املدن الفل�سطينية
الأخرى؟
ي�ستذك ��ر ولي ��د بيته ��م ب ��كل تفا�صيل ��ه وي�شع ��ر بالغرب ��ة
واالغرتاب يف � ٍآن معا فيح�سم الأمر يف نف�سه حينما يقول:
"لن �أعود �إىل البالد لكي �أعي�ش فيها غريبا"(�ص.)65
ت�شتم ��ل احلرك ��ة الثانية عل ��ى كل الأح ��داث الت ��ي �أحاطت
ب�شخ�صيتي جنني وبا�سم ،فلقد عادت جنني لبالدها بجواز
�سفره ��ا الإ�سرائيلي عرب مطار بن غوري ��ون يف اللدّ ،وعاد
با�س ��م بج ��واز �سف ��ره الأمريكي ع ��ن طريق ع ّم ��ان ،ال�ضفة
الغربي ��ة ،بي ��ت حل ��م ومنه ��ا �إىل الرملة حي ��ث خطب جنني

إصدار جديد

وتزوجه ��ا وبعد ع ��ام من الزواج بد�أ ي�شع ��ر بامللل والغربة
وال�ضي ��اع فه ��و ال ميتل ��ك �ضما ًن ��ا �صح ًي ��ا �أو اجتماعيًا وال
يح ��ق ل ��ه العم ��ل يف �إ�سرائيل ،وم ��ع ذلك ف� ��إن جني ًنا تطلب
"باق
من ��ه �أن يقتدي ب�أميل حبيب ��ي الذي زيّن قربه بو�صية ٍ
يف حيف ��ا" .تتفاقم الأمور لدى با�سم فيطلب منها �أن تذهب
مع ��ه �إىل بيت حلم وتعي�ش هناك لكنه ��ا �إن ذهبت �إىل هناك
ف�إنه ��ا �ستخ�س ��ر كل �ش ��يء ،الوظيف ��ة ،والت�أم�ي�ن ال�صحي،
واالجتماع ��ي وم ��ا �إىل ذل ��ك .و�إذا بقيت هن ��اك ف�إنه �سوف
يظ ��ل يعاين م ��ن البطال ��ة الإجبارية وال ي�ستطي ��ع �أن يبيع
حت ��ى الفالفل� ،أو يقود �سيارة� ،أو ِّ
ينظف ال�شوارع ،والأم ّر
ً
من ذلك كله �أنه ال يقبل بالعي�ش مُتطفال على تعبها!
�أر�سلت جنني الق�سم الأكرب من روايتها "فل�سطيني تي�س"
�إىل ولي ��د دهمان ف�أعج ��ب بها جدًا و�أثارت ��ه �أ�سئلة عديدة
يف الرواي ��ة من بينها" :هل � ّأن "باق ��ي هناك" هو والدها
حممد �إبراهي ��م دهمان نف�س ��ه؟ لأن الكثريين منده�شون
م ��ن ق ��درة حممود عل ��ى العي� ��ش ب�ي�ن اليه ��ود .وحينما
احتل ��ت �إ�سرائي ��ل يف ع ��ام  1967م ��ا مل حتتل ��ه يف عام
 1948ت�سلل حممود �إىل ال�ضفة الإ�سرائيلية وتزوج من
امر�أة رمالوية.
مل تتوف ��ق جن�ي�ن يف عالقاتها اخلم�س املتتالي ��ة فهي كاتبة
مثقفة ،و�إن�سانة متحررة ال تقبل �أن تتحجب �أو تتنازل عن
جن�سيته ��ا الإ�سرائيلي ��ة �أو تنتق ��ل للعي� ��ش يف بيت حلم �أو
نابل�س �أو �أم الفحم �أو حتى �أمريكا نف�سها!
ال حتف ��ل احلركة الثالثة ب�أحداث كث�ي�رة حيث يجل�س وليد
يف الطائ ��رة �إىل جان ��ب �أدوارد الأمريك ��ي املتخ�ص� ��ص يف
�صيان ��ة ج ّراف ��ات كاتر ِبل ��ر ال�شه�ي�رة الت ��ي غ�ّي رّ�رت خريطة
ال�ضف ��ة الغربي ��ة وقط ��اع غ ّزة ،وميط ��ره ب�أ�سئل ��ة متالحقة
ال تنط ��وي على �أي ن ��وع من الرباءة ،كما �أن ��ه �ضيّع ن�صف
�ساعة من وقته كان ق ��د خ�ص�صها لقراءة رواية "فل�سطيني
تي� ��س" جلنني دهمان ،بينما كان ��ت زوجته جويل منغم�سة
يف قراءة رواية "يف عني ال�شم�س" لأهداف �سويف.
تك�شف هذه احلركة ع ��ن ت�سامح "باقي هناك" فلقد عفا عن
�أفيفا حينما حرقت بيته .وهو �شيوعي معروف تعرتف الل ّد
والرملة بزعامت ��ه .وهو يعتقد ب�أن الفل�سفة املادية قا�صرة،
ويح ��ب �أميل حبيبي الذي فاز بجائ ��زة الدولة الإ�سرائيلية
ل�ل��آداب ع ��ام  .1992منذ انتق ��ل "باقي هن ��اك" �إىل الل ّد بد�أ
ي�شج ��ع ح�سنية على �إقامة عالقات م ��ع اليهود فال غرابة �أن
تنفتح ح�سنية على ن�ساء احلي وتك�سب �صديقات يهوديات
و�أوله ��ن �أفيف ��ا� ،أب ��رز الناجي ��ات م ��ن مذابح اليه ��ود التي
ح�صلت يف كييف عام  .1941تنتهي هذه احلركة بح�صول
وليد وجويل على ت�أ�شريتي دخول على ورقتني منف�صلتني
ليبدءا رحلتهم ��ا يف عدد من املدن الفل�سطينية التي �أحباها
ب�شكل منقطع النظري.
تت�شابك الأحداث يف احلركة الرابعة والأخرية من الرواية
حي ��ث ي�ستقبلهم ��ا �سلم ��ان يف مط ��ار القد� ��س ويعت ��ذر لأن
زوجت ��ه عاي ��دة مل حت�ض ��ر �إىل املط ��ار ،ويخربهم ��ا ب�أنهما
�سي�سه ��ران الليلة مع الدكتور فهمي وزوجته ندى وكالهما
معجب بكتابات وليد دهمان .ي�ؤكد الراوي وهم يف طريقهم

�إىل القد� ��س
ب� ��أن "مذبح ��ة دي ��ر يا�سني هي
الت ��ي غيرّ ت وج ��ه التاريخ ور�سمت املالم ��ح القا�سية لنكبة
�( "1948ص.)182
ن�ستعي ��د م ��ن خالل زيارة ال ��راوي وزوجت ��ه �إىل يافا ق�صة
حبه ��م الثالثي ��ة التي جمعت ب�ي�ن جميل حم ��دان ولودميال
ووليد دهم ��ان لكنها انتهت بزواج جمي ��ل من لودميال فيما
ظل وليد �صديق� � ًا لهما� .أحب الراوي حيفا �إىل درجة كبرية
فالإن�سان الذي يزوره ��ا يخرج منها بال عقل! ولعل اجلملة
الأكرث �أهمية يف احلركة الرابعة هي ما تفوّ ه به وليد حينما
"علي الطالق عمر اليهود يف هالبلد ق�صرية"(.)217
قالّ :
تتك�ش ��ف عوامل رواي ��ة جنني من خ�ل�ال اللق ��اء بامللياردير
اليهودي م ��ارك روزنبلوم الذي قدّم نف�س ��ه كفنان وروائي
ح ��وّ ل القلع ��ة �إىل منطق ��ة �سكني ��ة وجتم ًع ��ا للفنان�ي�ن وقد
ا�ستع ��ارت جن�ي�ن بيته لبع�ض الوق ��ت فت�سل ��ل �إىل الرواية
حت ��ى �أن وليدًا ق ��ال ب�أنه يعرف ه ��ذا البيت وك�أن ��ه ر�آه من
قبل!
الب ��د من ّ
فك الت�شابك بني �شخ�صيتي با�سم يف الرواية ويف
احلياة ،فالأول �سوف يرتك جنني ويرحل �إىل �أمريكا بحجة
�أن هذا املجتمع مل ين�ضج بعد كي يتعاي�ش� .أما با�سم الزوج
فيعم ��ل مدر�سً ا يف بريزيت لكن ��ه يرف�ض اال�ستقرار يف يافا
وكان يق ��ول جلن�ي�ن دائمًا�" :أنا حبي يف ياف ��ا ب�س �أحالمي
يف ب�ي�ر زيت" (� ��ص )255وهي تق ��ول العك� ��س متامًا .فال
غراب ��ة �أن ي�صب ��ح زاوجهم ��ا ترانزيت ،ون�ش ��وة احلب فيه
خاطفة مثل برق ُخ ّلب.
لع ��ل اللحظة الدرامية الأقوى يف احلركة الرابعة هي مقتل
"باقي هناك" الذي كان يحمل يافطتني عليهما �صورة من
مذاب ��ح دي ��ر يا�سني و�أخ ��رى من مذاب ��ح ج ��رت لليهود يف
كييف .ينه�ض "باقي هن ��اك" من موته االفرتا�ضي ويحمل
يافطتي ��ه ويغ ��ادر ال�ساحة وهو يردد الن�شي ��د الأممي الذي

يق ��ول" :هبّوا بجم ��وع قوية الح الظف ��ر  /غدًا الأممية
�ستوحد الب�شر".
يع ��ود �أحمد دهمان وجويل �إىل لن ��دن يف اليوم العا�شر
وهو يفكر بالع ��ودة ولكنه �إن عاد �سوف يعاين بالت�أكيد
م ��ا تعانيه جنني .ال�س�ؤال الآخ ��ر الأكرث �إحلاحً ا هو� :أين
يقي ��م؟ يف ع ّكا �أم يف م�سقط ر�أ�سه املجدل ع�سقالن؟ وماذا
ع ��ن حيفا التي جعلته ي�صرخْ :
"ولك �آ�آ�آ�آخ عَ هالبالد ،ولك
م ��ا بَعرف كيف �ضيعناها" ف�ي�رد عليه كثريون يف املطعم:
"لك �آخ وميت �آخ"( .)263فحيفا ت�أخذ العقل وقد جننت
كل الف�سلطينيني كما يزعمون.
ع ��ودًا على جويل الت ��ي �أخفت حقيقة ما ج ��رى لها يف بيت
جده ��ا مانوي ��ل �أردكي ��ان �إذ رف� ��ض امل�ستوط ��ن �أن ي�ض ��ع
التمث ��ال اخل ��زيف املعب�أ بالرماد يف بيت �أبويه ��ا �إذ قال لها:
"ال نقب ��ل غرب ��اء يف بيتنا . .هيا هيا . .ان�صريف" وقذف
التمث ��ال فوق ر�أ�سها ثم انك�س ��ر فتناثر الرماد وراح يختفي
يف �سم ��اء املدينة .ومع ذلك فقد عادت �إيفانا �إىل ع ّكا وغادر
ولي ��د وجويل �إىل لندن لكنه اتخذ قرا ًرا منا�سبًا يف دخليته
و�أخرب زوجته ب�أنهما �سيناق�شانه حينما ي�صال �إىل هناك.
الرواي ��ة ال عالق ��ة له ��ا باملو�سيقى م ��ن قري ��ب �أو بعيد وقد
ا�ستعار ربعي املدهون ال�شكل اخلارجي ال�شاذ للكون�شريتو
وهو �أربع حركات ب ��د ًال من ثالث حركات "�سريعة ،بطيئة،
�سريعة مرح ��ة" بينما ي�ص ّر يا�سر �سليم ��ان ،رئي�س جمل�س
�أمن ��اء اجلائزة ب� ��أن رواية ربع ��ي املدهون متت ��از "بتقنية
ت�ستق ��ي متوجاتها م ��ن عامل املو�سيق ��ى ،لكنه ��ا ال تلبث �أن
تتخط ��ى ه ��ذا الع ��امل يف حرك ��ة جتم ��ع ال�ش ��يء ونقي�ضه،
حيث يتقاطع الداخل م ��ع اخلارج يف التجربة الفل�سطينية
م ��ن خالل �إيقاع ال�شتات والع ��ودة ".ومي�ضي �أبعد من ذلك
حينم ��ا يق ��ول " :ينح ��ت ربع ��ي املده ��ون عوامل ��ه الروائية
بحرفية تخاطب القارئ ب�ص ��وت �آ�سر لي�ضيف �ألقا متجددا
�إىل جائ ��زة تتب ��و�أ مرك ��ز ال�ص ��دارة يف امل�شه ��د الروائ ��ي
العربي".
فيم ��ا �أوجزت الناق ��دة الإماراتية �أمينة ذيب ��ان ر�أي �أع�ضاء
جلن ��ة التحكي ��م يف تقييمهم للن� ��ص الروائ ��ي الفائز حيث
قالت " :تبتدع رواي ��ة "م�صائر" ن�سيجا روائيًا فنيًا جديدًا
ي�صور حتوالت امل�س�أل ��ة الفل�سطينية ،وتثري �أ�سئلة الهُوية
وت�ستن ��د �إىل ر�ؤية �إن�سانية لل�صراع ".كم ��ا �أ�ضافت قائلة:
" تع ُّد "م�صائر" الرواية الفل�سطينية ال�شاملة ،فهي ترجع
�إىل زم ��ن ما قب ��ل النكبة لتلقي �ضوءا عل ��ى امل�أ�ساة الراهنة
املتمثل ��ة يف ال�شت ��ات واال�ست�ل�اب الداخل ��ي� .إنه ��ا رواي ��ة
ذات طاب ��ع بوليفوين م�أ�ساوي ،ت�ستع�ي�ر رمز الكون�شرتو
لتج�سد تعدّد امل�صائر".
ّ
يف اخلتام البد من الإ�شارة �إىل �أن هذه الآراء النقدية العامة
قد تنطبق على رواية ربعي املدهون لكن فوزها غمط كثريًا
حق ط ��ارق بكاري يف احل�ص ��ول على جائ ��زة البوكر التي
ت�ستحقها رواية "نوميديا" عن جدارة لتوفرها على جممل
ا�شرتاطات النجاح بدءًا من اللغة ال�سل�سة املن�سابة ،مرو ًرا
بال�ش ��كل وامل�ضم ��ون الفنيني ،وانته ��اءًا بالبن ��اء املعماري
الر�صني الذي يخلو من الإرباك والرتهل والإطناب.

األلم وعالجه عند األطباء العرب والمسلمين..
زينب جبار

�صدر حديثا عن دائرة ال�ش�ؤون الثقافية
يف وزارة الثقاف ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار
كت ��اب بعن ��وان (الأمل وعالج ��ه عن ��د
الأطب ��اء الع ��رب وامل�سلم�ي�ن) للدكت ��ور
حممود احلاج قا�سم حممد.
تن ��اول الكاتب مو�ض ��وع الأمل ملا له من
�أهمي ��ة م ��ن قب ��ل الباحث�ي�ن النف�سي�ي�ن
والأطب ��اء يف ال�سن ��وات الأخرية حيث
�صدر العديد من الكتب .والكتاب مق�سم

�إىل ثمانية ف�ص ��ول منها :الأمل وعالجه
يف الط ��ب احلدي ��ث حيث ج ��اء يف هذا
الف�ص ��ل �أنَّ الأمل �إح�سا� ��س �أو �شع ��ور
�سلبي بعدم ال�سعادة.
�أ َّم ��ا الف�ص ��ل الث ��اين فتن ��اول املفه ��وم
الإ�سالمي للأمل وعالجه� ،إذ ذكر الباحث
�أنَّ الأمل ب�ش ��ارة عظيمة ل ��كل م�ؤمن ب�أن
م ��ا ي�صيب ��ه م ��ن الأمرا� ��ض والأوج ��اع
بدنية �أو قلبية تك ِّفر عن الذنوب.
وذكر الكاتب يف طي ��ات �صفحات كتابه
ع� �دّة نظريات ع ��ن الأمل ،منه ��ا النظرية

النمطي ��ة ،فه ��ي ت�ؤك ��د �أنَّ الأمل يح ��دث
نتيجة حتفي ��ز �شديد الق ��وة لاللتهابات
الع�صبي ��ة ونظري ��ة �سيط ��رة البواب ��ة،
الت ��ي مفاده ��ا ا�ست�شع ��ار الأمل نتيج ��ة
ملداخ�ل�ات ع�صبية ،م�شريا �إىل �أنَّ ّ
كل ما
يقوم به الطب �سابق ��ا �أو حديثا ين�صب
يف م�ضم ��ار واح ��د �أال وه ��و تخفي ��ف
معان ��اة املري�ض ،والط ��ب احلديث جاء
ليكم ��ل دوره يف جه ��ود علمية من دون
تغاف ��ل جهود الع ��رب الأ�سا�سية يف هذا
املجال من �أجل �إ�سعاف املري�ض.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كتاب عن ت��وم كروز يثير
سخط الممثل وأنصاره

استقالل أم توحيد؟..
ماضي اسكتلندا وحاضرها
يتم ّي ��ز التاري ��خ الربيط ��اين بالكث�ي�ر م ��ن التوت ��رات
الداخلي ��ة ب�ي�ن مكوّ ن ��ات «اململك ��ة املتح ��دة» ،ح�س ��ب
الت�سمي ��ة الر�سمية للب�ل�اد التي ت�ض ��م ك ًال من اجنلرتا
وا�سكتلن ��دا وب�ل�اد الغ ��ال و�أيرلندا ال�شمالي ��ة .وكانت
الن ��واة الأ�سا�سي ��ة ،الأوىل ،لقيام اململك ��ة املتحدة هي
عملي ��ة التوحيد بني مملكة اجنل�ت�را ومملكة ا�سكتلندا
عام .1707
لكن رغ ��م الرابطة التاريخية بني اجنل�ت�را وا�سكتلندا
و�صل ��ت الأم ��ور يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة �إىل ح ّد طرح
م�س�أل ��ة اخليار بني «اال�ستق�ل�ال والتوحيد» ،كما ي�شري
العن ��وان الرئي�س ��ي لكت ��اب «ت .م .دوف�ي�ن» ،امل� ��ؤ ّرخ
الأ�سكتلندي الأكرث �شهرة يف احلقبة املعا�صرة وع�ضو
الأكادميية الربيطانية.
وامل�ؤلف ــ امل�ؤ ّرخ خمت�ص حتديد ًا بالتاريخ الأ�سكتلندي
و�صاحب كتاب «الأمّة الأ�سكتلندية» ال�صادر عام 1999
وال ��ذي بيع منه ،كما يقال ،يف فرتة ما من الن�سخ �أكرث
م ��ن ع ��دد الن�س ��خ املباعة م ��ن الكت ��اب ال�شه�ي�ر «هاري
بوت ��ر» ..ويدر� ��س يف هذا الكت ��اب «ما�ض ��ي ا�سكتلندا
وحا�ضرها» ،كما جاء يف العنوان الفرعي.
�إن امل�ؤل ��ف يق� �دّم يف ال�صفح ��ات الأوىل للكت ��اب ملح ��ة
موجزة عن تاريخ ا�سكتلن ��دا لي�ؤ ّكد من خالل ذلك على
الرواب ��ط التاريخية ب�ي�ن اجنل�ت�را وا�سكتلندا وحيث
كان البن ��د الأوّ ل م ��ن وثيق ��ة التوحي ��د الإجنلي ��زي ـ� �ـ
الأ�سكتلن ��دي لع ��ام  1707ين� ��ص عل ��ى �أن البلدي ��ن قد
«توحّ دا يف �إمرباطورية واحدة� ...إىل الأبد».
ولك ��ن باملقابل ي�ص ��ل بالوقت نف�س ��ه �إىل الت�صريح �أنه

اق�ت�رع يف ا�ستفتاء �شعبي عام  2004ل�صالح ا�ستقالل
ا�سكتلن ��دا ع ��ن اململكة املتح ��دة .وي�شري �أن ��ه بذلك غيرّ
من توجهات ��ه «التاريخية"التي ت ��دل عليها االمتيازات
العلمية واملنا�صب التي تو ّالها يف امل�ؤ�س�سات العلمية
والثقافية الربيطانية.
وعل ��ى قاعدة امل�سار ال�شخ�صي للم�ؤلف يقوم مبناق�شة
احلج ��ج والدوافع يف اجت ��اه الت�أكيد عل ��ى اال�ستقالل
�أو باملقاب ��ل يف اجت ��اه دع ��م ا�ستمرار عملي ��ة التوحيد
يف �إط ��ار اململكة املتح ��دة .لكن امل�ؤلف ي�ش ��رح �أن مثل
هذا «التوجّ ه الث ��اين» ال ي�صمد �أمام الواقع اليوم ،كما
يب ��دو يف توجّ ه الر�أي الع ��ام الربيطاين نف�سه .ذلك �أن
رئي� ��س الوزراء الربيطاين «ديفي ��د كامريون"عبرّ عن
متنياته بنق ��ل «قدر �أكرب م ��ن ال�سلطات"للأ�سكتلنديني
يف بالدهم التاريخية.
وم ��ن امل�سائ ��ل الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ي�ؤك ��د عليه ��ا امل�ؤلف
ب�أ�ش ��كال خمتلفة �أنه خالل الفرتة الطويلة من التقارب
يف «الإط ��ار التوحي ��دي امل�شرتك» ّ
مت ��ت املحافظة على
اخل�صو�صي ��ات الثقافية «الوطنية» بحيث انه يظل من
ال�سهل التفكري ب�إمكانية اللجوء �إىل ّ
حل اال�ستقالل.
و�إ�شارة امل�ؤلف �أن مثل هذا احلل قد يكون �أكرث �سهولة
وقابلي ��ة للتطبي ��ق من الأم ��ل بالو�ص ��ول �إىل نوع من
«التم ّثل الكام ��ل» للثقافتني الإجنليزي ��ة والأ�سكتلندية
يف «ثقاف ��ة وطني ��ة واحدة"ه ��ذا م ��ع تق ��دمي احلج ��ج
والرباهني �أن ف�ت�رة «التوحيد» الت ��ي ا�ستم ّرت لقرون
�أثبت ��ت «ا�ستحالة» ذل ��ك .من هنا ي�ص ��ف امل�ؤلف عملية
التوحي ��د الإجنليزي ـ� �ـ الأ�سكتلندي �أنه ��ا كانت «زواج

م�صلحة ولي�س زواج حب».
و�إذا كان امل�ؤل ��ف الأ�سكتلن ��دي ي�ؤ ّك ��د عل ��ى العديد من
اجلوان ��ب «الإيجابية"الت ��ي ّ
مت حتقيقها خ�ل�ال امل�سار
التوحي ��دي الزمني الطوي ��ل ،ف�إنه ي�ؤ ّك ��د باملقابل على
�أن الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن ه ��ذه اجلوان ��ب «فقدت من
فاعليته ��ا»� .أو رمبا �أنه ��ا فقدت ال ��دور الإيجابي الذي
كانت تلعبه يف فرتة معيّنة لتغدو هي نف�سها ذات «وقع
�سلبي» يف �سياق �آخر.
والإ�ش ��ارة �أن �أ�شكال التباي ��ن ،و«االختالف"يف بع�ض
الأحي ��ان ،املوج ��ودة �أ�ص ًال ب�ي�ن «الكيانني"برزت �أكرث
ف�أك�ث�ر مع م ��رور الزم ��ن .وكان ��ت النتيج ��ة الأ�سا�سية
الت ��ي ي�ؤ ّكد عليها امل�ؤلف يف حتليالته هو �أن امل�سارات
التاريخي ��ة «امل�شرتكة"قادت �إىل نوع من «التباعد» بني
�أجنل�ت�را و�أ�سكتلن ��دا .ذل ��ك عل ��ى خلف ّي ��ة جمموعة من
العوامل التي دفعت يف ذلك االجتاه.
ولي� ��س �أق � ّ�ل تل ��ك العوام ��ل فاعلية ،ح�س ��ب التحليالت
خا�ص ��ة من ��ذ نهاية احلرب
املق ّدم ��ة ،ال�سي ��اق العامل ��يّ ،
العاملية الثاني ��ة وبروز قوتني عظمي�ي�ن هما الواليات
املتحدة الأمريكية واالحتاد ال�سوفييتي ال�سابق مقابل
انح�س ��ار الدوري ��ن الربيط ��اين والفرن�سي ،ث� � ّم نهاية
احلرب الباردة وانهيار االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.
تل ��ك الأح ��داث ـ� �ـ املنعطف ��ات ك ّله ��ا ّ
مت ��ت ترجمته ��ا
بالن�سب ��ة للمحي ��ط الربيطاين بـ«نهاي ��ة الإمرباطورية
الربيطانية"الت ��ي �سادت لعقود طويل ��ة على م�ساحات
مرتامي ��ة ،وب ��زوال «م�ص ��در التهدي ��د اخلارجي"الذي
كان مي ّثل ��ه حتدي ��دا االحت ��اد ال�سوفييت ��ي ال�ساب ��ق.

ونتيج ��ة ذلك ك ّله «فقدت الثقافة التوحيدية الإجنليزية
ــ الأ�سكتلندية من متا�سكها» هي الأخرى.
ذلك �إىل جانب العديد من �أ�شكال «التناف�س» ال�ضمني �أو
املعلن بني �إجنلرتا و�أ�سكتلندا فيما يتع ّلق بال�سيا�سات
االقت�صادي ��ة واال�ستثماري ��ة .هك ��ذا تتم الإ�ش ��ارة مثال
�أن الأ�سكتلندي�ي�ن نظ ��روا بكثري من الت�ش ��كك والريبة
حي ��ال توظيف مداخيل الرثوات املتع ّلقة مبواد الطاقة
يف بح ��ر ال�شمال ،م ��ن غاز وبرتول ،خلدم ��ة �سيا�سات
امل�ساع ��دات االجتماعية التي تب ّنتها ال�سلطات املركزية
يف لندن.
ويف التو�صيف اجلامع للفروق بني �إجنلرتا وا�سكتلندا
ي�صل امل�ؤلف �إىل القول ان الأ�سكتلنديني بقوا با�ستمرار
من مع�سكر االجتماعيني ـ� �ـ الدميقراطيني وقريبني من
مواق ��ع «ي�سار الو�سط» �سيا�سي ��ا .ذلك يف الوقت الذي
بقيت فيه اجنلرتا حمكومة «�سيا�سي ًا» �أي�ضا بالتناف�س
الكبري ب�ي�ن حزبي العمال واملحافظ�ي�ن الذين ابتعدوا
كث�ي�را ع ��ن «التوجّ ��ه الأ�سكتلندي الغال ��ب» ،مثلما كان
الأمر يف ظل حكومة مرغريت تات�شر.
والكت ��اب ـ� �ـ م�ساهم ��ة كب�ي�رة يف النقا� ��ش الدائ ��ر يف
ا�سكتلن ��دا خ�ل�ال ال�سن ��وات القليل ��ة املن�صرم ��ة يف
حماول ��ة الو�ص ��ول �إىل �إجاب ��ة قاطع ��ة ملعرفة ع ّم ��ا �إذا
كان ��ت «البالد"�س ��وف تخت ��ار «اال�ستقالل"ع ��ن اململكة
املتح ��دة �أم �أنه ��ا �ستختار «التوحيد» ،جم ��ددة بذلك ما
ن� �ّ�ص عليه البند الأول من وثيق ��ة توحيد اململكتني يف
عام  1707واخلا�ص بـ «توحيدهما الأبدي».

عن................... /

�ص ��در يف الوالي ��ات
املتحدة كت ��اب يتناول
�س�ي�رة جن ��م هولي ��وود
ت ��وم ك ��روز م ��ن دون
موافقت ��ه ،رغ ��م اعرتا�ض ��ات كب�ي�رة ونف ��ي
من"الكني�س ��ة العلموية"الدع ��اءات مث�ي�رة
للقلق.
وق ��ال امل�س� ��ؤول الإعالم ��ي لتوم ك ��روز وهو
م ��ن ا�شه ��ر اع�ضاء"الكني�س ��ة العلموي ��ة" ان
املمث ��ل االمريك ��ي لي� ��س لدي ��ه تعلي ��ق عل ��ى
الكتاب الذي �صدر يف اليوم ذاته .يف املقابل
اعتربت"الكني�س ��ة العلموي ��ة"ان الكت ��اب
ي�شكل"حملة قذف ومليء بالأكاذيب".
و�أ ّل ��ف الكت ��اب ال�صحايف الربيط ��اين اندرو
مورت ��ون ال ��ذي حقق �شه ��رة وا�سع ��ة بعدما
�أ�صدر كتاب ًا عن االم�ي�رة ديانا بعنوان"ديانا
 ..الق�ص ��ة احلقيقي ��ة" ،وه ��و يعط ��ي �صورة
�سلبي ��ة ج ��د ًا ع ��ن ت ��وم ك ��روز وي�صف ��ه ب�أنه
�شخ�ص مهوو�س تهمه م�صلحته اخلا�صة.
و�أ�صدرت"الكني�س ��ة العلموية"وه ��ي يف
احلقيق ��ة املو�ض ��وع الرئي� ��س للكت ��اب ،بيان ًا
طوي�ل ً�ا دح�ضت فيه االدع ��اءات الواردة فيه.
واو�ضح البيان ان"الكني�سة العلموية طلبت
ح ��ق الرد .لكن مورتون رف� ��ض ذلك على رغم
ا�صرارنا" .وا�ضاف"الدقة واحلقيقة مل تكونا
م ��ن اهتمامات مورت ��ون" ،وا�صف� � ًا حمتوى
الكت ��اب ب�أنه"م ��ن ب ��اب االث ��ارة املعيب ��ة ذات
امل�ستوى املتدين جد ًا"  ،ومليء "باالتهامات
اخلاطئة واملثرية لال�ستهجان".
ويف�صل الكتاب املالحقات الق�ضائية
الت ��ي اطلقه ��ا ت ��وم ك ��روز �ض ��د
جم�ل�ات و�صح ��ف قدمت ��ه
عل ��ى ان ��ه مثل ��ي اجلن� ��س
وعاق ��ر ،ويحل ��ل ال ��دور
ال ��ذي لعبته"الكني�س ��ة
العلموية"يف زواجه من
املمثلة نيكول كيدمان.
وتابع البيان ان"كل هذه

التلميح ��ات خاطئ ��ة ولي�ست �س ��وى �شائعات
م�ؤذية تتناولها ال�صح ��ف ال�شعبية" .وي�ؤكد
الكت ��اب ان نيك ��ول كيدم ��ان كان ��ت ت ��رى يف
الكني�س ��ة "العجل ��ة الثالث ��ة يف زواجه ��ا".
و�أك ��د بيان الكني�سة ان "الق ��ول ان كروز هو
امل�س� ��ؤول الث ��اين يف الكني�س ��ة خط� ��أ ال ب ��ل
�سخيف".
ورد ًا على احد اكرث ادع ��اءات الكتاب غرابة،
ت�س ��اءل البيان"�أيعقل �أن تك ��ون طفلة كايتي
هومل ��ز زوجة توم كروز وت ��وم امتداد ًا لروح
رون هوبارد م�ؤ�س� ��س الكني�سة العلموية؟".
وا�ض ��اف ان"الكني�س ��ة ال ت�ؤم ��ن ومل ت�ؤم ��ن
يوم� � ًا ان طف�ل ً�ا �صغ�ي�ر ًا ميك ��ن ان يك ��ون
متقم�ص ًا م�ؤ�س�سه ��ا هوبارد" .وي�شري الكتاب
اىل الكني�س ��ة العلموية على انها "عبادة" يتم
"الرتوي ��ج" لها عل ��ى انها "دي ��ن تطبيقي".
وي�صف الكات ��ب توم كروز على انه "خمل�ص
ال�سينم ��ا ال ��ذي يعك�س خم ��اوف زمنن ��ا هذا
و�شكوك ��ه مراهن� � ًا عل ��ى �سلط ��ة ال�شه ��رة
الع�صرية املطلقة".
وتفكر"الكني�سة العلموية" برفع �شكوى �ضد
دار الن�ش ��ر االمريكية "�سان ��ت مارتنز بر�س"
لكنها رف�ضت التعليق على هذه امل�س�ألة.
وي�ؤك ��د وا�ض ��ع الكت ��اب ان ت ��وم ك ��روز قال
ملجلة "هارب ��رز ب ��ازار" " :ال �أحب ان االحق
النا� ��س ق�ضائي ًا ،ال ل ��ذة يل بذلك  .لكن احيان ًا
تتج ��اوز الهجمات حد ال�سخافة وتتحول اىل
امر مدم ��ر .عندها اتق ��دم ب�شك ��وى� .س�أتقدم
ب�ش ��كاوى يف كل م ��رة حت ��ى يتوق ��ف ذل ��ك.
وعندها �س�أتوقف بدوري".
واحت ��ل كت ��اب "ت ��وم ك ��روز ان �آنوتورايزد
بايوغ ��رايف" املرتب ��ة التا�سع ��ة يف ت�صنيف
اف�ضل مبيع ��ات الكتب على موق ��ع "امازون.
كوم".
ومورت ��ون ال ��ذي يع ��رف عن ��ه الكت ��اب على
انه"مرج ��ع يف جم ��ال امل�شاهري"�سب ��ق ان
و�ضع �س�ي�رة املغنية مادونا وجنم كرة القدم
االنكليزي ديفيد بيكهام.
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رواية الواقع والتغريب في لعبة الزمن والصراع التاريخي
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التعليم العالي
في العراق إلى
أين؟

أضواء على
الواقع ،وتساؤالت
عن المستقبل
للدكتور نجم
عبدهللا كاظم

ع ��ن دار الفراهي ��دي يف بغ ��داد� ،ص ��در
كتاب"التعلي ��م الع ��ايل يف الع ��راق �إىل
�أي ��ن؟� ..أ�ضواء عل ��ى الواق ��ع ،وت�سا�ؤالت
ع ��ن امل�ستقبل"للأ�ست ��اذ الدكت ��ور جن ��م
عبدالل ��ه كاظ ��م .وه ��و ي�ض ��م ع�شري ��ن
مق ��ا ًال كان ق ��د ن�شره ��ا يف جري ��دة (املدى)
البغدادية على امتداد �أكرث من عام ،ومقالة
�إ�ضافي ��ة بقلم الدكت ��ور حمزة عليوي حتت

عنوان"اال�ستماع �إىل الدكتور جنم عبدالله
كاظم".
و�إذا كان العن ��وان الرئي� ��س يك�ش ��ف عن
مو�ضوع الكت ��اب وق�ضاياه ،ف� ��إن العنوان
الثانوي"�أ�ضواء عل ��ى الواقع ،وت�سا�ؤالت
ع ��ن امل�ستقبل"ي�سع ��ى �إىل منح ��ه هويت ��ه،
كما يك�شف عن بع� ��ض تفا�صيل مو�ضوعه.
فالكت ��اب يه ��دف �إىل الك�ش ��ف عم ��ا ي ��راه
امل�ؤل ��ف م�أ�س ��اة التعليم الع ��ايل ،وحتديد ًا
يف عه ��د ال�سيد علي الأديب وال�سنة الأوىل
من عهد الدكتور ح�سني ال�شهر�ستاين الذي
يق ��ول امل�ؤل ��ف �إنه قت ��ل حلمنا ب� ��أن يُ�صلح
ما تخ� � ّرب يف عهد �سلف ��ه ،الأمر الذي جعل
امل�ؤل ��ف يخت ��ار ال�صراح ��ة واملواجه ��ة مع
امل�س� ��ؤول ب ��د ًال من املجامل ��ة واملخاتلة كما
اختارها جل منت�سبي التعليم العايل ،وكل
ذلك من منطلقات يع�ّب�رّ عنها بقوله�":أو ًال:
�أكادمييتي التي تمُ ثلها درا�ستي و�شهاداتي
وعمل ��ي ،التي �أزع ��م �أنها ت�ؤهلن ��ي لتناول
املو�ضوعات والظواهر املعنية ،واملناق�شة،
واجلدل .ثاني ًا� :سريتي العلمية والت�أليفية
والتجرب ��ة العملي ��ة املتو ّزع ��ة م ��ا ب�ي�ن
جامعات الع ��راق قبل ع ��ام  ،2003وعملي
يف جامع ��ات عربية وعاملي ��ة ،ثم عملي يف



 ،و�سع ��ة الأفق و�إفتتاح النوافذ والأبواب – يف ما بعد –
عل ��ى كل م ��ا هو جميل وم�ض ��يء  ،قادم من خ ��ارج رو�سيا
أوراق
بدء ًا من اللغة وانتها ًء بنمط احلياة .
الم� ��س تخ ��وم العبقري ��ة وتخطاه ��ا  ،فكان خمرج� � ًا المع ًا ع�ش ��ق �ستاني�سالف�سك ��ي التمثيل و�أوغ ��ل يف درا�سته ومل
جمدد ًا حدد من خالل عرو�ضه جماليات الإخراج يف القرن يك ��ف حتى �آخ ��ر �أيامه ع ��ن البحث يف العم ��ق  ،عن كل ما
الع�شري ��ن  ،ردد كث�ي�ر ًا "�ض ��رورة جت�سي ��د حي ��اة الروح ه ��و جوه ��ري وداخل ��ي وروح ��ي في ��ه  ،بح ��ث ع ��ن بذرة
االن�ساني ��ة " ،ومل تخ� � ُل �أعمال ��ه الإخراجي ��ة م ��ن اجلمال ال�شخ�صية وعن الفعل املتغلغل  ،اللذين يحددان ويعرفان
ومليفكر يف يوم م ��ن الأيام بالفن خارج
احلقيق ��ي للعالق ��ات االن�ساني ��ة  ،كان ي�ص ��ر عل ��ى اب ��راز �سل ��وك الإن�سان
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االن�سان احلامل 










�
�ول�أن مهارته هي التي
ن�ستطيع الق �
اجلانب
الأخ ��رى  ،ومعرفت ��ه العميق ��ة ب�سيكولوجي ��ة املمث ��ل   ،م
الفن ��ي  ،
�ن





ً
وعندما كان يعمل على حتقيق الو�ضع
خمتلفا
عمله
جتعل
وخربت ��ه امل�سرحي ��ة العملية �أعطت ��ه �إمكاني ��ة الك�شف عن














للفعل  ،وم ��ا يتعلق باجلو
اخلارجي
اخلارج ��ي  ،الظ � 
مكن ��ون الن�ص ال ��ذي ي�سمح لكل م�ؤد ب� ��أن يُعلن عن نف�سه
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وراء 
ولعه بامل�سرح منذ طفولته  ،بل رمبا بعبارة �أدق منذ تعلقه
الكوالي�س.
املبكر بهذا الفن الذي منحه حياته كلها و�أحبه بال رهانات مل يتخ � ّ�ل �ستاني�سالف�سك ��ي ع ��ن التمثيل والإخ ��راج � ،إال
�أو ح�ساب ��ات براغماتي ��ة  ،نق ��ل امل�س ��رح م ��ن بيته وجمع بع ��د �أن �أنهك ��ه املر� ��ض  ،ورغ ��م املر�ض ظ ��ل ي�شرف على
�أخوت ��ه حول ��ه و�أ�س�س حلق ��ة �آلك�سييف ن�سب ��ة �إىل اال�سم العرو� ��ض الدرامي ��ة والأوبرالي ��ة  ،مانح ��ا �إياها خربته
مت�ض �إال �سنوات قليلة حتى �إنتقل الفنية املرتاكمة عرب العقود الطويلة  ،وم�شجع ًا الفنانني
احلقيق ��ي للعائلة  ،ومل ِ
�إىل رابط ��ة �أو جمعي ��ة الفن والأدب  ،م ��ا يتوجب �أن نلفت ال�شبان عل ��ى اال�ستمرار واالنتق ��ال �إىل مراحل متقدمة
�إلي ��ه �أنه ما كان ب�أكان ��ه �أن يفعل هذا ل ��وال البيئة الأ�سرية يف درب الفن  ،و�إميانه ب�أن يتعلم ال�شباب  ،و�أن يقتدوا
احلا�ضنة له  ،والف ��ورة املادية التي كانت تنعم بها ا�سرته مبن هم �أكرب �سن ًا  ،هو الذي دفعه �إىل ت�أ�سي�س �أكرث من

ا�ستديو ومل يبخل مباله اخلا�ص عند ال�ضرورة .
�أن احلر�ص على اجلانب الرتبوي – التعليمي  ،كان نابع ًا
م ��ن قناعته �أن املخ ��رج لي�س جمرد فنان  ،فه ��و مُرب ينقل
الفن والأن�س ��اق املعرفية والثقافية والقي ��م الأخالقية �إىل
املتلق ��ي و�إىل الفرق ��ة الت ��ي ينتم ��ي �إليها وعل ��ى املمقل �أن
يدر�س فنه  ،طبيعت ��ه الإبداعية ،

حي ��ث يعتق ��د �أن الفن ��ان كلم ��ا كان كب�ي�ر ًا �إزداد اهتمام ��ه
بتقني ��ة فن ��ه  ،ولعل نزعت ��ه التعليمية – الت ��ي مل تنعك�س
عل ��ى فن ��ه  ،وظلت خارج ��ة – كان ��ت تنه�ض عل ��ى الرغبة
يف م�شاط ��رة الآخر اخل�ب�رة من جهة وتوظي ��ف الأبحاث
والتج ��ارب الت ��ي قام به ��ا يف العملية التعليمي ��ة ومنذ �أن
كان يف الرابع ��ة ع�ش ��رة كان ي�سج ��ل يومياته ومالحظاته
ويجعله ��ا مادة للنق ��د القا�سي  ،كان قا�سي� � ًا مع نف�سه حتى
يف تل ��ك الفرتة الواق ��ع �أن النقد الذات ��ي الزمه طوال
م�سريته االبداعية ب ��دء ًا من اخلطوات الأوىل وحتى
�أخر ايامه .
" حيات ��ي يف الف ��ن " ال يفقد �أهميته مع مرور الزمن
ويظ ��ل حمافظ� � ًا عل ��ى حكمت ��ه التاريخية وباعث� � ًا على
االهتم ��ام ل ��كل م ��ن ي�شغله الف ��ن خمرج� � ًا كان �أم ممثال
�أم باحث� � ًا  ،وهكذا ن ��رى �أن كل �شيء من هذا الكتاب كان
املقدمة والبداية واال�ستهالل لواقعية م�ضت يف تطورها
�صاع ��دة  ،م�ؤ�س�س ��ة لف ��ت جدي ��د يغرف م ��ن الداخل  ،من
الروح االن�سانية ليلتقي اخلارج " اجل�سد ".
ولعل �أبل ��غ و�صف للت�أث�ي�ر املزلزل يف امل�س ��رح االمريكي
ال ��ذي �أحدث ��ه �ستاني�سالف�سك ��ي م ��ا قال ��ه ج .ل� .ستي ��ان
ل�صاح ��ب الدرام ��ا بني النظري ��ة والتطبيق "م ��ا من كاتب
م�سرح ��ي ب ��ارز يف امل�س ��رح االمريكي احلدي ��ث �إال وت�أثر
يف وق ��ت ما بت�شيخ ��وف او ب�ستاني�سالف�سكي �أو مبنهجه
و�أحيانا بالثالثة مع ًا ".
يف "حيات ��ي يف الف ��ن" التوا�ض ��ع اجل ��م ال�ص ��ادق ،
و�سع ��ة الأف ��ق  ،وانفت ��اح العقل واحلكم ��ة والب�ساطة غري
املخل ��ة واجل�س ��ارة يف االع�ت�راف باخلط� ��أ والبع ��د ع ��ن
التهوي ��ل واملبالغة يف تقدي ��ر ال ��ذات �أو متجيدها ت�سجل
ل�ستاني�سالف�سكي مقومات القدرة على االنتقال اىل االمام
دائما وفق �سريورة ابداعية واخالقية .

جامعات العراق من جديد بعد عام .2003
ثالث� � ًا :املقارن ��ة النظري ��ة والعملي ��ة ما بني
�سياق ��ات العم ��ل الأكادمي ��ي يف اجلامعات
العراقي ��ة ،وما يقابله ��ا يف جامعات عربية
وعاملي ��ة تواج ْدتُ فيه ��ا ،وتوزع ��تْ ما بني
بل ��دان متقدم ��ة ،مث ��ل بريطاني ��ا ،وبل ��دان
نامي ��ة قرينة للعراق ،مث ��ل الأردن وعُمان؛
وبلدان نامية نفرت�ض �أنه متقدم عليها مثل
ليبيا".
تن ��اول امل�ؤل ��ف يف مق ��االت كتاب ��ه
ج ��ل ق�ضاي ��ا التعلي ��م الع ��ايل يف الع ��راق،
وجامعات ��ه وم�ؤ�س�سات ��ه وم ��ا اخرتقها من
�سلوكي ��ات وظواهر ي ��رى غالبيتها �سلبية،
وكما تتمثل يف خرق ال�سياقات الأكادميية،
وعبثية الكث�ي�ر من الإج ��راءات املفرو�ضة
ب�ش ��كل فوقي ومركزي ،و�ضياع الأكادميية
عل ��ى كرا�س ��ي املنا�صب ،و�سق ��وط املعايري
العلمي ��ة يف التعامل مع كل �شيء ،وجتاوز
العلمي ��ة والكف ��اءة والتجرب ��ة يف تعي�ي�ن
امل�س�ؤولني واعتم ��اد العالقات واحلزبيات
والطائفي ��ات ب ��د ًال م ��ن ذل ��ك ،وتخري ��ب
العملي ��ة التعليمي ��ة ،و�س ��وء التعام ��ل م ��ع
امل�ؤمترات �إقام ًة لها وم�شاركة فيها ،وعبء
اجلهاز الإداري على �س�ي�ر العملية العلمية

وال�سياق ��ات االكادميي ��ة ،وتخل ��ف النظرة
�إىل التخ�ص�ص ��ات الإن�ساني ��ة ،وغ�ي�ر ذل ��ك
كث�ي�ر ،الأمر ال ��ذي جعل امل�ؤل ��ف ينظر مبا
يقرتب م ��ن الي�أ�س ورمب ��ا ال�سوداوية �إىل
ه ��ذا القط ��اع ،خ�صو�ص� � ًا ح�ي�ن وج ��د كل
ذلك ق ��د ع ّزز �سم ��ة �صارت معروف ��ة لكل ما
يتعلق بالعراق نعن ��ي احتالله ذيل القائمة
يف التقييم ��ات الدولي ��ة كم ��ا ه ��و ح ��ال كل
�شيء في ��ه ،وزيف ادعاء بع�ض امل�س�ؤولني،
وال�سيما يف جامعة بغداد غري ذلك .وهو ما
دفع امل�ؤلف �إىل القول يف نهاية مقدمته:
"يف اخلت ��ام ،و�إذا م ��ا بق ��ي هناك من �أمل
يف �أن يعود �أل ��ق اجلامعات العراقية الذي
عُرفت به يف عقود اخلم�سينات وال�ستينات
وال�سبعينات ،ف�إنه �أمل �ضعيف ويقرتب من
�أن يك ��ون حلم ًا ،وعلي ��ه �أ�ستعري هنا مقولة
مارتن لوثر كنج�":أنا عندي حلم"I have
 a dreamمع االعتذار من كنج".
الكت ��اب يف � 164صفح ��ة م ��ن القط ��ع
الو�س ��ط ،وبغ�ل�اف �صمم ��ه الفن ��ان عل ��ي
حم�سن علي ،يظهر فيه قو�س جامعة بغداد
املائ ��ل ،وك�أنه يع�ّب�ررّ عما ي ��راه امل�ؤلف بنا ًء
�آي�ل ً�ا لل�سق ��وط للتعليم الع ��ايل ب�شكل عام،
وجلامعة بغداد ب�شكل خا�ص.
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ان الرواي ��ة الت ��ي تتخذ م ��ن الواقع منطلق ��ا لت�أثيث كيانها
�ستك ��ون حمفوف ��ة باملخاط ��ر الن املخيل ��ة هن ��ا �ستك ��ون
�ضيقة ومن�سابة لفعلها الواقع ��ي ومت�أثرة بعاطفة الوقائع
ومنغ ��رزة بتالبي ��ب اله ��دف املعلن ال ��ذي جعل م ��ن الثيمة
الواقعي ��ة ه ��ي اال�سا� ��س يف قي ��ادة ال�س ��رد ب ��كل فعالياته
اللغوية واخليالي ��ة واحلوار واملفردة واملكان والزمن الن
�أي ��ة حالة مغادرة عن هذه املعطي ��ات او املرتكزات �سيكون
هن ��اك خل ��ل وا�ض ��ح يف تقب ��ل واقعي ��ة ال ��روي �إلاّ �إذا كان
الروائ ��ي املنتج ق ��ادرا على حتريك راوي ��ه او رواته داخل
بني ��ة الكتابة وبالتايل قادر على ت�أليب الواقع على املخيلة
وق ��ادرا على تغليب املخيلة على الواقع لإنتاج ن�ص روائي
ق ��ادرا على االتيان مبا هو مقبول من املتلقي الذي �سيكون
ام ��ا ت�سا�ؤل هل ما ق ��ر�أه حقا حقيقة او ه ��و خيال واقعي؟
الن الفك ��رة الواقعية �ستكون حت ��ت مطرقة املتلقي خا�صة
اذا كان احل ��دث الذي ي�شكل قلب الفك ��رة قريبا منه وقد مر
عليها او مرت عليه او حتى �سمعها من و�سائل االعالم ومن
هن ��ا تكمن اخلطورة من جهة وامكاني ��ة الروائي يف م�سك
الواقع واخليال يف املنت ال�سردي.

الفكرة

للرواي ��ة فك ��رة �أو ثيمة او حدث وفكرة ع ��ذراء يف �سنجار
رمب ��ا تعدت فك ��رة الرواية الواحدية �أو فك ��رة حكاية جزء
من احلي ��اة بل ان الفك ��رة طاغية على امل�ت�ن لأنها اال�سا�س
يف حتلي ��ق فك ��رة الروي ..الفك ��رة امر�أة قدي�س ��ة او هكذا
اري ��د له ��ا ان تكون تنك�شف لها احلج ��ب يف ظاهر احلكاية
لكنه ��ا �صريورة الروائ ��ي يف الك�شف ع ��ن املخبوءات .لذا
فهي امر�أة قادرة على الهروب واملكوث معا بعد اال�ستباحة
الداع�شية للمدينة لك�شف كل ا�سرار املدينة اجلديدة املخفي
عن الإظهار امام العامل اال من جهة واحدة.
الفك ��رة كيفي ��ة غ�سل الأدمغ ��ة  ،كيفية اال�ست�س�ل�ام من اجل
احلياة وحت ��ت �ضربة اخلوف وفكرة الن ��زوع نحو املوت
حت ��ى بقت ��ل االطفال وثقاف ��ة املا�ض ��ي والتاري ��خ ..الفكرة
و�ض ��وح الت�ض ��ادات والعب ��ادات والتفاع ��ل والتخا�ص ��م
والك�ش ��ف عن انحط ��اط النفو� ��س و�ضعفه ��ا وا�ست�سالمها
وا�ستالبه ��ا وكي ��ف يتحول االن�س ��ان اىل �آل ��ة ول�سانه اىل
كف ��ر وا�سئل ��ة بال توق ��ف و�أجوب ��ة هاربة ..الفك ��رة تدمري
احلي ��اة وا�شاع ��ة اخلراب من �أج ��ل ايديولوجي ��ة ال ت�ؤمن
بالآخ ��ر واملك ��وث يف كه ��ف التاري ��خ والتمرك ��ز يف القوة
والول ��وغ يف الدم..الفكرة هذا التغي�ي�ر والتغري يف الفكر
الب�شري واالن�صياع ال�سري ��ع نحو املتغريات واعالء �ش�أن
التناق� ��ض يف الت�صرف واالنتماء  ،ب ��ل ان الرواية تك�شف
همجي ��ة العق ��ل الب�ش ��ري رغ ��م انه حت ��ى وقت قري ��ب كان
مث ��اال للإن�سانية ولكن التطرف له ق ��درة على تغيري االخر
العتم ��اده عل ��ى الغي ��ب وحاجة االن�س ��ان اىل الآخ ��ر كونه
م�ؤمن ��ا ب�أنه م�س�ي�ر ال خمري..الفكرة ان جمنونا يف املدينة
رمبا يكون �أعقل من اال�سوياء لأنه مل يندمج مع املتغريات
و�سيك ��ون راويا قادرا على االنطالق ( عندما يبقى جمنون

الرواي ��ة  .وله ��ذا ف ��ان اللج ��وء اىل املمازج ��ة ب�ي�ن
الإخب ��ار يف امل�ت�ن والتحليل يف تن ��وع الإخبار كان
هناك حتلي ��ل خربي اي�ضا للمعلوم ��ات عرب ما ميكن
ان يوثق ��ه داخ ��ل حركة ال�شخ�صي ��ات لإثبات احلقيقة
التي هي وحدها املقبولة لتثبيت عن�صر املكان.

واحد يف املدينة �ست�صبح لها ذاكرة ال تن�سى) �ص54
الفك ��رة ه ��ي ت�أط�ي�ر ق ��ذارة االحت�ل�ال والتع�ص ��ب الديني
واالفكار املتطرفة وكيفية االعتناق الإكراهي ليكون �سبيال
لتحقي ��ق الرعب وامل�آرب وتكفري الآخرين وهي واحدة من
طرق الهالك اليومي يف ت�صفية املخالفني واملرتدين .
الفك ��رة ان يف احل ��رب ي�صب ��ح الالمعق ��ول معق ��وال فكيف
بال�سبي واخلط ��ف واملتعة ..املر�أة احلام ��ل �سجل �صارخ
بديل ع ��ن تعطل العقل ام ��ام امل�أ�ساة ..الفك ��رة هي االمل.
احلم ��ل الذي يول ��د يف الرحم ليكون انتظ ��ارا قادما وان
نقي�ض الي�أ�س وال�ضجر واحلزن واال�ست�سالم.

التقشير واالرتكاز

مستويات السرد

تعتمد بني ��ة الكتاب ��ة يف جممل املنت ال�س ��ردي للرواية
عل ��ى امل�ست ��وى الإخب ��اري الت�صوي ��ري �أو امل�ست ��وى
الت�صويري االخب ��اري ..وامل�ستوى الت�صويري ي�أخذ
حيز الو�ص ��ف الذي ميكن الراوي م ��ن اال�ستمرار يف
مالحقة داخل ال�شخو�ص وعالمات املكان وارتباطهما
بالثيم ��ة والوقاع وهي طريقة حتف ��ل بالأ�سئلة التي
تعترب نقطة حتول يف ال�صراع واالنتقال اىل �صراع
�آخ ��ر ..والرواي ��ة تب ��د�أ مب�ست ��وى مفت ��وح لتنته ��ي
مب�ستوى مفتوح م ��ن الت�صوير غري النهائي للواقعة التي
اعتمدته ��ا ثيم ��ة الرواية التي ب ��د�أت كا�سته�ل�ال يف ف�ضاء
مفت ��وح مت اغالقه �سردي� � ًا بني ال�سطح ال ��ذي ميثل ال�سماء
وب�ي�ن امل ��ر�أة التي متثل احلي ��اة لتنتهي ب�ي�ن احلالتني يف
تنوي ��ع الثيمة ب�ي�ن االنغالق االول الذي ب ��د�أت به الرواية
وب�ي�ن االنفت ��اح الأخري لنهاي ��ة الرواية حي ��ث احلوار بني
املر�أة وروحها املعلقة ب�صقر ..وهو ما يجعل الثيمة متتلك
رمزي ��ة الت�أوي ��ل امل ��ر�أة والكل ��ب وال�صقر والغ ��راب وهي
دالالت عميقة له ��ا ت�أويالت اجتماعية مرتبطة بالفهم العام
وبني الداللة اخلا�صة مبا هو موجود من عقيدة دينية لدى
الطائفة التي حتدثت عنها الرواية وهي الديانة االيزيدية
من خالل ا�ستغالل وا�ستلهام وتثوير ما ح�صل لأفراد هذه
الديانة على يد تنظيم داع�ش حينما احتل املو�صل..
ان بني ��ة الكتاب مل تكن تعتمد عل ��ى الت�صاعد احلدثي فقط
كثيمة واقعية ب ��ل ان الروائي ادخل يف حيثياتها ما ميكن
ان يك ��ون فع�ل�ا درامي ��ا من جه ��ة وفعال ت�شويقي ��ا من جهة
�أخرى �أ�ضافة اىل ما اجربته االحداث على انتهاج مثل هكذا
ا�سل ��وب الن الواقعة مل تنت ��ه فجعل ال�شخ�صيات املحورية
وخا�صة املر�أة احلامل هي حمور احلركة الزمنية وهي التي
اعتم ��دت ثيمتها عل ��ى احلديث الفنط ��ازي او امليتافيزيقي
ليمن ��ح الداللة الرمزية لها فكل العنا�ص ��ر التي تتواجد مع
امل ��ر�أة تنق�سم اىل ق�سمني  :اج�ساد حية مثل املر�أة العجوز
الت ��ي متث ��ل التاري ��خ العاج ��ز ع ��ن احلركة والرج ��ل الذي

اهداه الله
ورق ��ة �سقط ��ت م ��ن حمامة
ليك ��ون م�سلما ويعود اىل املدينة والتي تتمحور حوله كل
االح ��داث ويكون هو الراوي العليم بالتناوب مع الروائي
وال ��ذي ميثل ب� ��ؤرة البحث عن التفا�صي ��ل االخرى وكذلك
الفت ��ى ..فيما يكون الق�سم الثاين ه ��ي ال�شجرة التي نبتت
يف م ��كان القت ��ل لل ��زوج وكذل ��ك ال�صقر ال ��ذي يت�ضح فيما
بع ��د انه �شخ�صية �أخرى وكذل ��ك احليوانات الأخرى التي
تليه ��ا دالالت وجودية ت ��ارة ودالالت ت�أويلي ��ة تارة اخرى
�س ��واء دالالت روائي ��ة كبنية منت �سردي خمي ��ايل من قبل
الروائ ��ي او دالالت لفظي ��ة ت�شويقي ��ة للأخ ��ذ بي ��د املتلقي
اىل حي ��ث يري ��د الروائ ��ي ان ي�سحب ��ه معه ليتح ��ول املنت
املخي ��ايل اخلا�ص بدالل ��ة املر�أة احلام ��ل وان يحيطها اىل
مبن ��ى قاد�سي �أو ب�ؤرة مقد�سة حتمل من التنب�ؤات ما يعني
ال�س ��ارد على ربط االحداث من جه ��ة ف�ضال عن ما ميكن له
ان ي�أت ��ي ب�أحداث جديدة ويدخلها يف امل�ت�ن ال�سردي لأنها
قابلة للتمدد وحتى قابل ��ة للتكرار لتو�ضيح معاملها رغم ما
ي�ساوره ��ا من قل ��ق والرتقب وهي بنية �أراده ��ا امل�ؤلف ان
تكون منطلقا ا�سا�سيا لوادية الرمز والداللة حتى من خالل
العناوين الفرعية لأق�سام الرواية لأنها طريق ممهد ملعرفة
احلدث او ربط العنوان الفرعي بذائقة الروائي .
ان امل�ست ��وى التحليل ��ي يف الرواية ي�أخ ��ذ حيزا كبريا يف
معاجلة فهم الديانة االيزيدية وهو يعد �أحد الأعمدة التي
ترتك ��ز البنائية واالدارة من جهة وفه ��م ال�صراع من جهة
�أخرى حت ��ى ان هذا امل�ست ��وى هو بوابة تدخ ��ل الروائي
لتحري ��ك ال ��راوي ليك ��ون يف مواجه ��ة مع�ضل ��ة ال�صراع
املت�شع ��ب ليق ��ول م ��ا يري ��د قول ��ه عل ��ى ل�س ��ان �شخ�صيات

تعتمد بني ��ة الكتابة اي�ضا على تق�شري احلدث وتوزيعه
على ف�ص ��ول الرواي ��ة واالرتكاز عل ��ى حمورية واحدة
تع ��ددت منابعه ��ا من خ�ل�ال االخذ ب�شخ�صي ��ة حمورية (
�سرب�س ��ت � ،آزاد ) والبح ��ث عن ن�شتم ��ان البنت الأ�سرية
املع ��ادل املو�ضوعي الذي تدور حوله امل�ستويات االخرى
التحليل ��ي والفل�سف ��ي والق�ص ��دي فيم ��ا يق�ش ��ر ال ��راوي
ال�شخ�صي ��ات الأخ ��رى بطريق ��ة تق�ش�ي�ر الربتقال ��ة ال ��ذي
يختل ��ف عن تق�شري الب�ص ��ل الن النواة والأ�شياف ان �صح
الق ��ول لها حدود معروفة وهو يحاول منح املتلقي حالوة
ال�س ��رد وطراوة املف ��ردة /ومع كل ف�صل يت ��م الك�شف عن
ب� ��ؤرة �صراع جديدة ترتكز ب�ي�ن الواقع املق�شر اىل ثيمات
وال ��ذي يك�شفه الروائي وبني االرتكاز على امليتافيزقيا او
الفنطازيا الذي تكت�شفه الأحداث وهي من خميلة الروائي
خ ��ارج الواقع ومن خ�ل�ال جمع الب� ��ؤر تنتج لن ��ا الرواية
حمموال ق�صديا لأ�سطرة الواقع باعتباره واقعا اقرب اىل
الغرابة رغم انه ماثل كائن حا�صل واقع وم�ستمر.
ان بني ��ة الكتاب ��ة حتف ��ل ب�إمكاني ��ة اخلروج م ��ن امل�ستوى
الواح ��د املهم�ي�ن وه ��و امل�ست ��وى املرتكز ب�ي�ن امل�ستويني
الت�صويري والإخباري ليكون بلون الأخبار فتتحول اللغة
م ��ن بطئها ال�سردي اىل �سرع ��ة املتابعة حلركة ال�شخو�ص
بهدف �إعطاء املعلومة وب ��ث الثنائيات املتعلقة بني الغاية
واله ��دف بني احلوار واملنت وبني الثيم ��ة والتحليل وبني
احلا�ضر واملا�ضي وهو ام ��ر جعل هناك تكرارا يف بع�ض
املفا�ص ��ل نتيج ��ة املالحقة الدائمة لكل �ش ��يء وخا�صة تلك
املتعلق ��ة بتاريخية املكان والدي ��ن ف�ضال عن املر�أة احلامل
وهو تكرار يحمل غائيته يف بع�ض االحيان للتذكري بهول
امل�أ�س ��اة وت ��ارة يكون موازي ��ا ال�ستطالة احل ��دث ومترير
امل�ستوى التحليلي حت ��ت عباءته .فتبدو الفنطازيا واقعة
ب�ي�ن ا�سن ��ان الواقع ليك ��ون بع�ض ما ج ��اء فيه ��ا كال�صقر
مثال.
م ��ن جان ��ب �آخر تعتمد �صيغ ��ة الروي يف عملي ��ة التق�شري
التي ��ب ت�س�ي�ر عليه ��ا مهمة احلف ��ر يف املنت ال�س ��ردي على
مهم ��ة الف�صل يف ربط الثيم ��ة و�إدارتها بالعم ��ود الفقري
للرواية ..وه ��و ما مينح الروائي م ��ن التحول من �صيغة
اىل �أخ ��رى م ��ن خ�ل�ال االعتم ��اد عل ��ى م ��ا يري ��د بث ��ه من
م�ستويات خارج املنت املعروف فينهمر امل�ستوى الق�صدي
والفل�سفي بني ثناي ��ا الف�صل وخا�صة تلك املتعلقة ب�صيغة
الغائ ��ب التي يبدا فيها الف�صل وهو حتول دراماتيكي بني
�صي ��غ ال ��روي هو م ��ا يعني �أي�ض ��ا كمح�صل ��ة التحول من
الراوي اىل الروائي.

التحفة الفنية
�ص ��درت ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة "كلم ��ة" الإماراتية التابع ��ة لهيئة �أبوظب ��ي لل�سياح ��ة والثقافة رواية
جديدة بعن ��وان "التحفة الفنية" للكاتبة الهولندية �آنا �إنكوي�ست  ،ونقلها �إىل العربية املرتجم
فرج الرتهوين من ليبيا وجمموعة النيل العربية موزع رئي�سي معتمد.
ت ��دور الأح ��داث حول الر�سام يوهان �ستينكامر الذي يتق ��د بالعواطف احل�سية ،ولديه عالقات
عاطفية مت�شعبة ،وعائلية م�ضطربةٌ � :أب هجر البيت ،و�أم مت�سلطة ،و�أخ م�ضطرب عاطفي ًا.
تغط ��ي الرواي ��ة بح�س درامي الأي ��ام الثالثة التي ت�سب ��ق االحتفال الكب�ي�ر مبعر�ض لوحاته،
وعلى الرغم من �أن عالقته بزوجته ليزا متر مبطبات �شتى� ،إال �أنها تتجاوب مع جتربته الفنية
وتتحدث عنها باحليوية نف�سها التي تتحدث بها عن �شغفها ب�صناعة املربى ،حيث حتوم ظالل
املا�ضي حول احلدث الراهن.
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ف���ي ان���ت���ظ���ار ال���ب���راب���رة

المأس��اة الوجودي��ة ف��ي رواي��ة

(أفراس األعوام) لزيد الشهيد
صالح الرزوق
مع �أن رواية (�أفرا�س الأعوام) لزيد ال�شهيد هي ق�صة حب
م�ؤج ��ل ومعاناة فردية مع نظام قمعي وجمتمع جائر فهي
�أي�ض ��ا �صورة �سيا�سية عن مرحلة من الغليان واال�ضطهاد
الذي ع�صف مبنطقة ال�سماوة يف العراق.
وم ��ا ج ��رى يف تلك املنطق ��ة بر�أيي هو ج ��زء ال يتجز�أ من
طبيعة ال�صراع على ال�ش ��رق الأو�سط .فامل�شهد االفتتاحي
للرواية يب ��د�أ من دخ ��ول الإنكليز وان�سح ��اب العثمانيني
وتبعات هذا ال�صراع.
�إن ��ه ال ميث ��ل ح�س ��ب مفه ��وم الرواي ��ة �إزاح ��ة �أو ت�سل�سال
تاريخي ��ا �ضم ��ن جمموع ��ة حلق ��ات متبادل ��ة يف �ص ��راع
احل�ض ��ارات ولكنه يحم ��ل كل �إ�شكاالت م�سائ ��ل التنوير.
فال�ص ��دام بني القوت�ي�ن الع�سكريتني املرتاجع ��ة واملنكفئة
على نف�سها وال�صاعدة والتي تكت�شف العامل (االفرتا�ضي
وف ��ق معايريها التو�سعية) يعترب �إزاحة �أو �إعادة ت�شكيل
للعقل الظالمي والفا�سد.
ولو ا�ستعملنا لغة النقد الفني ف�إن هذه الرواية هي حتليل
تاريخي ملغامرة جمتمع ي�ستيقظ من �سباته العميق.
لق ��د غلبت على ح ��ب جعفر (بطل الرواي ��ة) عاطفة الع�شق
الع ��ذري .ف ��كل �ش ��يء يف الرواي ��ة يب ��دو م�ؤج�ل�ا ويحمل
خ�ص ��ال االختالف املرج� ��أ ،بني الدواع ��ي والنتائج .وكما
�أك ��د جاك دريدا يف عدة منا�سب ��ات� ،إن الال�شعور هو نوع
من �أنواع الوعي املتبدل ،ال ��ذي يخ�ضع لرقابة من �أدوات
التوا�صل (انظ ��ر كتابه .)acts of literature :وهذا
ه ��و معنى احل ��ب العفي ��ف� ،إنه يقل ��ب نظري ��ة فرويد ،فال
يح ��ول الغري ��زة امل�ؤجلة �إىل �صراع ب�ي�ن الأب والأم و�إىل
ح ��رب ب�ي�ن الأخ ��وة الأعداء بحي ��ث ي�سقط عليه ��م �صفات
ال�ش ��ر والد�سي�س ��ة والت�آمر ولكن ��ه يحول مب ��د�أ الت�صعيد
�إىل حبك ��ة اجتماعي ��ة يوجهه ��ا العقد االجتماع ��ي (ميثاق
رو�س ��و بتعبري دري ��دا �أي�ضا) .مبعن ��ى �أن احلياة النف�سية
واجلن�سي ��ة جلعف ��ر �أ�صبحت جماال خ�صب ��ا لإعادة تكوين
�صورت ��ه �ضمن املجتمع ح�سب قان ��ون الت�أثري والت�أثر� ،أو
قانون التوجيه النفعي املثمر الذي ال يخلو منه جمتمع.
وللأ�س ��ف كان الأب يف الرواية موجودا وهو طيب وغري
�شري ��ر .ولك ��ن الأم ه ��ي الت ��ي احتل ��ت دور املمانع ��ة .لقد
اخت ��ارت طرف الأب بال تردد .ورف�ضت فكرة زواج االبن،
ورع ��ت ب ��كل ما �أوتيت من ق ��وة نظام املعرف ��ة االجتماعي
ال�سائ ��د �أو قان ��ون الأب ورم ��زت له هنا بع ��ادات املجتمع

البطريركي يف الزواج والتكاثر .لقد اعرت�ضت على فكرة
زواج جعفر من بهية ب�سب ��ب خنوعها ملبد�أ املعرفة ال�سائد
حيث بنات الع�صملي (كما ورد يف الرواية) حمرمات على
�أبن ��اء املجتم ��ع املحلي املدف ��ون حتت طبقات م ��ن �أوحال
التخلف والفقر .ناهيك عن اخلرافات التي تغذيها �أ�ساطري
التباين يف املذاهب (الف�ص ��ل  .)1-4لقد فتحت الأم عيني
جعف ��ر على حاج ��ز الطبقات �أو م ��ا �أحب دائم ��ا �أن �أ�سميه
"خطوط العزل".
وكانت توجد يف هذه الرواية حواجز غري دينية .لي�ست
من الن ��وع الذي جتده يف الرواي ��ات الإ�سرائيلية حيث
العا�شق يه ��ودي واملحبوبة عربية م�سلمة (واملثال على
ذلك رواي ��ة :حبيبي ميخائيل لعامو� ��س عوز) .وال هي
ح�ضاري ��ة من الن ��وع املتوفر يف رواي ��ات ال�صراع بني
ال�شرق والغ ��رب (واملثال عليها احلي الالتيني ل�سهيل
�إدري�س) حي ��ث �أن العا�شق من بلد متخلف واملحبوبة
م ��ن بلد م�ستن�ي�ر ومتح�ضر ،ولكنه ��ا تدين لت�أثريات
العرق  ،الإثنولوجيا ،فهي متثل ال�صراع بني الطبقة
امل�صطف ��اة � /أتب ��اع احل ��كام العثماني�ي�ن والطبق ��ة
ال�شعبية � /أبناء املجتمع املحلي.
ومن ه ��ذه احلقيقة يتح ��ول "جهاد املحب�ي�ن" بلغة
�شي ��خ الرواية التاريخية جرجي زيدان �إىل �صراع
وطن ��ي م ��ن اج ��ل قيم ��ة وجودي ��ة وه ��ي م�شكل ��ة
احلرية.
و�أعتق ��د �أن البع ��د الوج ��ودي يب ��دو وا�ضحا منذ
م�ستهل العمل.
وك ��ي ال نحمّل الرواي ��ة �أ�شياء ال حتتمله ��ا يكفي مقارنتها
بواحدة م ��ن �أهم و�أف�ضل روايات علي ب ��در وهي (املائدة
العاري ��ة) .فامل�شهد االفتتاح ��ي يف (�أفرا� ��س الأعوام) هو
يف احلقيق ��ة كل رواية بدر� .إنه نوع من الت�صوير مل�شاهد
العن ��ف والعن ��ف امل�ض ��اد ب�ي�ن اجليو� ��ش اال�ستعماري ��ة.
فال�شخ�صي ��ات تب ��دو م�سلوب ��ة الإرادة وال تت�ص ��ارع فيما
بينه ��ا و�إمن ��ا تعك� ��س واق ��ع ال�ص ��راع اخلارج ��ي .وحتى
الأطراف املنتمية ال يخولها الوع ��ي الإيديولوجي لتكون
طرفا يف املعرك ��ة .وهي عبارة عن ذيول ملجتمع له طبيعة
كولونيالية ،وبلغة النقد الفني �أرى �أنها �شخ�صيات ذهنية
مترر مقوالت فكرة الرواية.
واذا كان هن ��اك ف ��رق بني العمل�ي�ن ف�إن علي ب ��در ا�ستعمل
الو�ص ��ف وانتق ��ال بط ��ل الرواي ��ة ال�ضاب ��ط حمم ��ود بني
م�شاه ��د ع ��م فيه ��ا اخل ��راب ودب ��ت الفو�ض ��ى بينما وظف
زي ��د ال�شهيد احلوار بني الفرقاء .وه ��ذا املعيار له �أهميته

الفارق ��ة يف كل كتابات الناقد
حم ��زة عليوي الذي ي�صنف الرواية املعا�صرة
عل ��ى �أ�سا�س من ه ��ذه ال�سم ��ة البنيوية لوح ��دات ال�سرد،
فه ��ي �إم ��ا ان تكون و�صفية �أو حكائي ��ة� ،صامتة �أو ناطقة،
مرتاكمة �أو مت�سل�سلة تعرب ع ��ن انتقال لتوا�صل تدريجي
(انظر كتابه املنفى يف الرواية العراقية).
�إن ن�شاط الر�ؤية ال يت�ساوى عندي مع الن�شاط الأل�سني.
فامل�شاهدة انتقائية وتت�سرت عل ��ى وجدان الكاتب وترتكه
يف بحر من الظالم بحيث ال تعلم مباذا يفكر ولكنك ترافقه
فيما يرى.
يف ح�ي�ن �أن ال ��كالم �شم ��ويل ،فهو ين ��م عن طبيع ��ة ميول
الكاتب.
لق ��د كانت املدين ��ة كلها مذنبة يف رواية ب ��در حينما دخلها
اجلي� ��ش الإنكليزي،بينما انق�سمت يف رواية ال�شهيد على
نف�سها ب�ي�ن �أتباع للعثمانيني ومب�شرين ب�سيا�سة احللفاء.

سرديات اإلخضاع واإلخصاء
وكان ��ت انت�ص ��ارات الإنكليز تقابله ��ا �إ�شاعات ملفقة
عن جي�ش من اجلن يحارب يف �صف تركيا (الف�صل
.)1-4
يف (املائدة العاري ��ة) �أنت ال جتد طرفا مغلوبا ،كان
املجتم ��ع والعق ��ل كل ��ه يف حال ��ة تقهق ��ر واحت�ضار.
واملوت مل يكن يوفر اح ��دا.و لكن (�أفرا�س الأعوام)
كانت ت�ص ��ور املغلوب وهو يف حال ��ة كمون بانتظار
حلظ ��ة االنتقام .ومثل ه ��ذا التوتر العاطفي هو الذي
ي�ش ��د �أل ��واح الرواي ��ة وي�ضم ��ن للأح ��داق ق�سط ��ا من
التطور.
وبه ��ذا اخل�صو� ��ص �أرى �أن الرته ��ل يف ه ��ذه الرواية
ن�سب ��ي وحت ��ت ال�سيط ��رة ،وكان الكات ��ب �سرع ��ان م ��ا
يع ��ود للإم�س ��اك ب ��كل اخلي ��وط ،م ��ن و�ص ��ف و�أحداث
ومونولوجات ،بطريقة التذكر �أو تبديل �صوت املتكلم.
وبوجي ��ز العبارة �إن رواية بدر �شهادة عن عقل لي�ست له
هوية .يف حني �أن رواية ال�شهيد هي كالم يف االنتماء.
و ملزي ��د من التو�ضيح كان بط ��ل (املائدة العارية) ينف�صل
عن نف�سه وعن مدينته وهو يرى تفا�صيل حياته وما�ضيه
تت�ساقط �أمامه ،وتنحول �إىل فكرة عن مرحلة ميتة.
كان ��ت كل م�شاهدات ��ه تر�شح ��ه مل ��وت بط ��يء ،فالرواي ��ة
مرثي ��ة لل ��ذات .وال جتد ول ��و عبارة واح ��دة يف املديح �أو
التفاخ ��ر .لقد كان بط ��ل الرواية جمرد �شاه ��د على خرابه
النف�س ��ي واملعنوي وعلى اندحاره �أي�ض ��ا� .أما جعفر بطل
(�أفرا� ��س الأع ��وام) فقد كان يلغي مرحل ��ة ليبحث عن نوع
م ��ن االرتباط مبرحل ��ة تالي ��ة .وكان وعيه ير�شح ��ه دائما
للإلغ ��اء .فه ��و يف حركة دائمة ويتطور بتط ��ور الأحداث،
وينمو بدافع الت�أقلم.
و�أعتق ��د �أن فل�سفته داروينية بامتياز فهو يعرف �أن البقاء
للأ�صل ��ح  ،وكان الدافع الأ�سا�سي لدي ��ه يقوده للم�صاحلة
م ��ع ال�شرط الوج ��ودي .ويف النهاي ��ة مل ي�ست�سلم مب�شهد
انفعايل مثل �ضابط (املائدة العارية) ويتخل�ص من البذلة
ويلق ��ي بنف�سه يف اال�ضطرابات ،ولكن غلبه املوت .ومات
ب�صمت.و هو يحتفظ ب�أ�سرار عاطفته القدمية التي حالت
ظ ��روف طبقت ��ه وحال ��ة التباع ��د والتنائي ب�ي�ن الأعراق/
ميك ��ن قراءتها ب�ي�ن احل�ضارات ،م ��ن �أن تبلوره ��ا .وك�أنه
�سعي ��د مهران �آخ ��ر انتبه �أن كلم ��ة ال�سر لالندم ��اج لي�ست
بيده و�أنه كائن �ضعي ��ف واغرتابي .فا�ست�سلم بال مباالة،
بال بال مب ��االة كما يقول جنيب حمفوظ يف �آخر �سطر من
روايته.

خ���������ـ���������ارج ال����م����ب����ن����ـ����ى
ع ��ن م�ؤ�س�سة"�شم�س"للن�ش ��ر والإعالم بالقاه ��رة؛ �صدرت
املجموع ��ة امل�سرحي ��ة « خـارج املبنـ ��ى » للقا�ص وامل�سرحي
املغربي"ح�سن �شوتام".
املجموع ��ة ت�ض ��م م�سرحيت�ي�ن :الأوىل بعن ��وان 'خ ��ارج
املبن� �ى''؛ تت ��و ّزع على ث�ل�اث ح ��ركات ،اعتمد فيه ��ا الكاتب
�أ�سلو ًب ��ا درام ًي ��ا رمز ًي ��ا ،وعر� ��ض م ��ن خالله ��ا �شخ�صيات
خمتلف ��ة متف ّردة وفاعل ��ة ،تخلق �سل�سلة م ��ن الأحداث التي
تتطور لتنتهي عند كل م�شهد بلوحة تعبريية مفتوحة .لغة
امل�سرحي ��ة �شعرية موحي ��ة غنيّة باال�ستع ��ارات والكنايات
وق ��د يحتاج القارئ �إىل ذاك ��رة ن�صية تنتمي للحقل الديني
والأ�سطوري ُت�سعفه لف � ّ�ك �شفرات الن�ص امل�سرحي وك�شف
�أبع ��اده املتعدّدة .ورغم بني ��ة الن�ص املف ّككة وعدم احتوائه
ظاهريا عل ��ى ق�صة وا�ضحة املعامل ح� � ّد اقرتابه من م�سرح

جلي رغب ��ة الإن�سان يف التح ّرر
العب ��ث؛ فهي تجُ ّ�سد ب�شكل ّ
م ��ن �أ�ش ��كال القم ��ع واال�ستبداد الت ��ي تري ��د �أن تبقيه دائما
''داخل املبن� �ى''؛ مبنى القيم والع ��ادات واملفاهيم واحلدود
الت ��ي ُت�س ّي ��ج به ��ا حي ��اة الأف ��راد فتمنعه ��م م ��ن االنط�ل�اق
وا�ست�شراف �آفاق املعنى حيث يتح ّلل التيه.
امل�سرحي ��ة الثاني ��ة '�أوراق وردي� �ة ' عب ��ارة ع ��ن ن� ��ص
مونودرام ��ي ،يناق�ش في ��ه الكاتب ب�أ�سل ��وب �ساخر م�شكلة
البطال ��ة م ��ن خالل ق�ص ��ة �شاب يرغ ��ب يف التق� �دّم لوظيفة
يف �إح ��دى امل�ؤ�س�س ��ات .و�إذ نتوغ ��ل يف ق ��راءة الن� ��ص
ترت�سم �أمامنا الأبعاد االجتماعي ��ة والنف�سية واملادية لهذه
ال�شخ�صي ��ة امل�أزومة والقلقة .ه ��ي كوميديا �سوداء لأفواج
م ��ن العاطل�ي�ن يت�أبطون كل ي ��وم �شهاداته ��م و�أحالمهم يف
انتظار فر�صة عمل.

ناجح المعموري
�ص ��درت رواي ��ة ج .م كون ��ري"يف انتظ ��ار
الربابرة"ع ��ن دار امل ��دى ،ترجم ��ة القا�ص ��ة
والروائي ��ة ابت�س ��ام عب ��د الل ��ه وه ��ي واحدة
م ��ن الرواي ��ات العاملية التي تبق ��ى يف ذاكرة
القارئ ،لي�س ب�سبب املو�ضوعة التي تهيكلت
عليه ��ا فق ��ط و�إمنا لأ�سب ��اب �أخ ��رى� .أهم تلك
الأ�سب ��اب �شعرية ال�س ��رد وتدفقه ،وحمافظته
عل ��ى التوتر اله ��ادئ والر�ص�ي�ن ،وازدحامها
بكث�ي�ر من الرم ��وز ال�شفاف ��ة املبتك ��رة ،هكذا
تعاملن ��ا معه ��ا ،وظل ��ت حا�ضرة بق ��وة ،تنمو
غري بعيدة عن بع�ضها وك�أنها من خالل هدوء
حركته ��ا و�ضعتن ��ا �أم ��ام �شبكة رمزي ��ة ،رمبا
مل تك ��ن ق�صدي ��ة ،ب ��ل �أنتجها ال�س ��رد ومهارة
املب ��دع ،بحي ��ث و�ضعنا �أمام ف�ض ��اء حمدود،
لكن ��ه ابتكر رم ��وزه الغنية والت ��ي اكتفت مبا
�أراده املب ��دع لها كي تغام ��ر ب�إنتاج مو�ضوعة
ال�ص ��راع الإن�ساين ،من اج ��ل احلياة والبقاء
واملقاوم ��ة الطويل ��ة لالندث ��ار وامل ��وت ،م ��ن
خ�ل�ال طاق ��ة الكائ ��ن م ��ع اكت�ش ��اف حيويات
م ��ا يف احلياة وحميطه ��ا ال�ضي ��ق واملحدود
وه ��ذا اح ��دى ممي ��زات ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي
جعلت م ��ن حمدودية مكانها ف�ض ��اء �إن�سانيا،
واحت ��وى هذا الف�ض ��اء ال�س ��ردي جغرافيات
كثرية .مبعنى ات�سع احلدث الذي يكاد يكون
تقليدي� � ًا ،لكن حاف ��ظ على توت ��ره وا�ستمرار
�إث ��ارة الده�ش ��ة يف �أعماق املتلق ��ي .انه توتر
هادئ ،يدنو قلي�ل ً�ا ويبتعد ويعاود ح�ضوره،
ع�ب�ر لغة طليقة ،فيها مرون ��ة عالية ومتدفقة،
ومقت ��درة عل ��ى الو�ص ��ف املث�ي�ر لتفا�صي ��ل
امل ��كان ،ال ��ذي ظ ��ل حم ��دود ًا ،كما قل ��ت ،بني
م ��كان العمي ��ل ،والف�ضاء االخ ��ر البعيد ،غري
املع ��روف لنا م ��ن ال�سابق ،لكنن ��ا تعرفنا على
تفا�صيله والعالقات القدمية فيه ،واجلديدة،
املت�شكل ��ة �آني� � ًا ،لكنها تدخ ��ل يف �شبكة قادرة
عل ��ى ا�ستيالد م ��ا يجع ��ل املتلقي منبه ��ر ًا من
طواعي ��ة ال�سرد ،املتح ��رك ال�ستظهار وتقدمي
عدد قليل م ��ن ال�شخو�ص ،و�أكرثهن ح�ضور ًا
الن�س ��اء ،وه ��ن منتجات للحرك ��ة يف الرواية
وهذا ما متظهر يل �أثناء القراءة.
ظلت املر�أة حمور ًا مركزي ًا ،طاغي ًا ،ومل تغادر
الرواي ��ة حلظ ��ة .لأنه ��ا متتل ��ك وجوده ��ا من
خالل احلك ��ي ومالحقة الروائ ��ي لها ،وك�أنها
التقطت �أ�س ��رار الرجل للتج ��اور معه تعطيه
ويدن ��و منه ��ا كث�ي�ر ًا ،يعتن ��ي بها ويق ��دم لها
خدمات �إن�سانية ،جعلت منه كائن ًا ممجد ًا يف
الرواية منذ البداية وحتى انتهاء العمل.
قلن ��ا �أن امل ��ر�أة متمركزة يف ال�س ��رد ،لكن هذا
ال يعن ��ي غياب� � ًا للرج ��ل ب ��ل متت ��ع بح�ض ��ور
الئ ��ق متنا�سب م ��ع وظيفت ��ه يف �إمرباطورية
كولونيالي ��ة ،ميار� ��س �سلطته ��ا ،ويالحق ما
يه ��دد الإمرباطورية� ...إنه ��م الربابرة الذين
مل ي�أتوا ،اكتف ��وا بوجودهم املفرت�ض ،املثري
خل ��وف ال�سلط ��ة ورموزه ��ا .العمي ��د ج ��ول
بجرائم كث�ي�رة وجعلن ��ا الروائي ن ��درك ب�أن
ه ��ذا الع�سك ��ري ارتكب جرمية مث�ي�رة ،وهو
ميار� ��س �سلطت ��ه �ض ��د �صبي ال ي�ش ��كل خطر ًا
وال ميك ��ن �أن يقرتن بفعل يه ��دد النظام .لكن
العمي ��د جول ال يعرف �أكرث من وجود برابرة
خ ��ارج املدين ��ة وحتم� � ًا �ستح�ي�ن الفر�صة لهم
الجتياحها.
وق ��د ظل ��ت خائف ��ة حت ��ى النهاي ��ة ومل ي� ��أت
الرباب ��رة ،الذي ��ن ان�شغل بهم ال�سي ��د العميد،
الذين ال يعرف �شيئ ًا غري زيارة كل احل�صون

ويراق ��ب م ��ا يح�صل"يتعرف عل ��ى احلقيقة.
�إن مل تتح ��دث معي ،ف�سيك ��ون عليك التحدث
مع ��ه .ه ��ل تفهم!"�صاح ��ب ال�سع ��ادة نح ��ن ال
نع ��رف �شيئ� � ًا ع ��ن ال�سرق ��ة ....لدي ��ه ج ��رح
متق ��رح ال يتح�س ��ن ،نح ��ن ل�سن ��ا �سراق ��ا،
اظه ��ر قرحت ��ك .....ل�صاح ��ب ال�سع ��ادة� ،ص
 .212العمي ��د ج ��ول ونظام ��ه الإمرباطوري
وثقافته اخلا�ص ��ة بالإخ�ض ��اع والق�سوة هما
القرحة التي ت�ؤمله .وه ��ي �أول �شذرة رمزية،
اقرتن ��ت م ��ع ال�صبي"كم ��ا ت ��رى ،ال �ش ��يء
ي�شفيها"وا�ستم ��رت القرح ��ة مهيمنة بالداللة
الرمزية ،والإحالة لي�س ��ت بعيدة ،بل �صاغت
كل الوح ��دات ال�سردي ��ة املتج ��اورة مع ثقافة
كر�ست نوع ًا من الكراهية واحلقد �ضد الآخر،
وهذا �صاغ هوية هذه الرواية .والقرحة هي
احلقيقة ،وكل ما �سواها يخ�ضع لل�شك.
اخت�ص ��ر الروائي العالقة م ��ع الإمرباطورية
م ��ن خ�ل�ال �شخ�صيت�ي�ن �أولهم ��ا اجل�ن�رال
ج ��ول وثانيهم ��ا القا�ضي الذي تب� �دّى مغاير ًا
للج�ن�رال وخمتلف ًا م ��ع ثقافته الت ��ي و�ضعت
احد ال�سجناء ب�ش ��كل مبا�شر خارج ال�سيطرة
وهاجم املوظف الزائر.
تكرر احللم مرار ًا يف الرواية والفت لالنتباه
وحتم� � ًا كان للو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي دور بذل ��ك
و�أي�ضا احلالة النمطية امل�ستمرة طوي ًال حلياة
القا�ضي وعمله الروتيني ،الغنية باحلكايات
الق�ص�ي�رة ،والتي اختزل ��ت النظام كله ،ومع
ذل ��ك ظل ��ت الأ�ش ��كال ال�س ��وداء وا�ضحة عند
عزلته ��ا بعي ��د ًا ع ��ن ل ��ون البيا� ��ض ،حي ��ث
الأطفال"يبن ��ون ق�صر ًا من الثلج ،ين�صبون
علم ًا ذا لون احم ��ر على قمته وهم يرتدون
القف ��ازات و�أحذية طويل ��ة ال�ساق �ص،21
كان احللم ك�شاف ًا ذكي ًا للتعبري عن الفجائع
التي عا�شها الفقراء.
التقط الروائي من ح�شد الأطفال واحدة
اك�ب�ر من الآخري ��ن .رمبا ال ميك ��ن عدّها
طفل ��ة .انه ��ا جتل� ��س يف الثل ��ج ،ر�أ�سه ��ا
مغط ��ى بقلن�س ��وة ،مديرة ظهره ��ا يل ،منهكة
يف بن ��اء الق�ص ��ر� ،ساقاها ممدوت ��ان ،حتفر،
ترب ��ت ،تقولب� ،أق ��ف خلفها وارقبه ��ا� .أنها ال
ت�ستدي ��ر نح ��وي� .أح ��اول �أن �أتخي ��ل الوجه
ال ��ذي ت�ضمه تويجات غط ��اء ر�أ�سها امل�ستدق
االطراف ،ولكنن ��ي ال اقدر �ص  //21ابتد�أت
عالق ��ة القا�ضي مع ه ��ذه ال�صبي ��ة وا�ستمرت
طوي ًال ،ومتيزت ب�شفافية عالية ،لدرجة عا�ش
حلظ ��ة حب وقدم لها ما ي�ستطيع عليه وتبدّت
العالق ��ة من خ�ل�ال تنظيفها وتلمي ��ع ج�سدها
بالزيت وينام معها فوق �سرير واحد ،لكنه مل
ي�ستط ��ع االت�صال به ��ا .الن �سلطته الوظيفية
جتع ��ل م ��ن االت�ص ��ال نوع� � ًا م ��ن االغت�صاب،
وظل ��ت العالقة هكذا مل ��دة خم�سة �أ�شهر"تعرث
يداها على ما تبحث عن ��ه ،ماذا ب�ش�أنه؟ �أفكر،
ماذا ان فتينا يف منت�صف الالمكان؟ دعنا على
الأق ��ل ال منوت حمروم�ي�ن تع�س ��اء ....كانت
عاري ��ة حتت قمي�صها ،بدفعة كنت فوقها� ،أنها
دافئة ،مفعمة بعاطفة قوية ،م�ستعدة يل ،ويف
دقيقة ،يزول تردد فارغ ا�ستمر �أ�شهرا خم�سة
و�أن ��ا� ،أطفو عائ ��د ًا اىل حالة الب ��دو الذين مت
التعامل معه ��م بو�صفهم برابرة ،حياة �صعبة
ومعق ��دة وخطرية ،لكنه و�س ��ط تلك الأجواء
عاودت ��ه �أح�ل�ام اليقظة"ا�ستق ��ر و�أعي� ��ش ما
تبق ��ى من حيات ��ي مع عرو�س �شاب ��ة� ،أنام يف
�سكون اىل جوارها� ،أكون �أبا لأوالدها ،ارقب
تعاقب الف�صول �ص //102
بع ��د حت ��رر الفتاة م ��ن ف�ضاء اجل�ن�رال جول
وغ ��ادرت باجت ��اه �صح ��راء الرباب ��رة دن ��ت

م����ن اص��������دارات

�إلي ��ه �أكرث ،و�شعر ه ��و باحلاجة �إليها
�آن ��ذاك ب ��روح �شفافة ،ل ��ذا ات�صل به ��ا و�سط
�أجواء مثرية للمخاوف م ��ن تقلبات الطبيعة
الرام ��زة والت ��ي انفتحت عل ��ى القا�ضي الذي
قرر حترير الفت ��اة .كان االت�صال ممكننا لأنه
ا�ستع ��اد �شرطه الإن�س ��اين ،لذا"كان ��ت املتعة
التي وجدته ��ا فيها ...( ،املتع ��ة التي ما يزال
غ�ص ��ن غاري ي�ست�شع ��ر انعكا�ساته ��ا البعيدة
ت�سري عميق ًا .قلبي ال يثب �إليها �أكرث من قبل
وال يخف ��ق دمي عن ��د ملم�سها� .أن ��ا معها لي�س
م ��ن اجل �أي نوع من ن�شوة ق ��د تعديل بها �أو
متنحها .ولك ��ن لأ�سباب �أخرى والتي �ستبقى
غام�ض ��ة بالن�سب ��ة يل كم ��ا �أبدا ما ع ��دا انه مل
يغ ��ب ذاكرت ��ي ان ��ه يف الفرا� ��ش ،يف الظ�ل�ام
تن�س ��ى ب�سهول ��ة العالمات الت ��ي تركها عليها
من قاموا بتعذيبها �ص .)101
ه ��ذه الفتاة مانحة ملن يري ��د النوم معها ،لكن
القا�ض ��ي مل يظهر مي ًال �شهواني� � ًا �إليها عندما
كان ��ت معه ملدة خم�سة �أ�شهر .وتفوق ج�سدها
بو�صف ��ه مانح� � ًا وحام�ل ً�ا لآث ��ار التعذي ��ب...
ه ��ذا يعن ��ي بالن�سب ��ة للع�سك ��ري  /القا�ضي،
ب� ��أن براب ��رة الإمرباطوري ��ة ترك ��وا اث ��ار ًا
عل ��ى ج�سدها وتذك ��ر ذلك اع ��ادة اىل الف�ضاء
الر�سم ��ي ،وم ��ا زال خا�ضع� � ًا لثقاف ��ة ال�سلطة
وممث�ل ً�ا له ��ا .ه ��ذا �أمر مه ��م عك�ست ��ه الرواية
من ��ذ اال�سته�ل�ال وحت ��ى النهاي ��ة .باعتب ��اره
خزين� � ًا يف الذاك ��رة الواعية وغ�ي�ر الراعية،
العميق ��ة .مبعنى كان متوت ��ر ًا ،وم�شدود ًا من
التاري ��خ الطوي ��ل وال�ضدي جت ��اه الربابرة،

لأنه دخ ��ل طرف ًا يف
لعب ��ة املطاردة له ��م .من اجل
احلقيق ��ة الت ��ي يحل ��م به ��ا العميد ج ��ول....
حقيق ��ة الربابرة وم ��اذا يري ��دون؟ ( ....لكن
القائم�ي�ن على تعذيبي مل تكن تعنيهم درجات
الأمل ،كل م ��ا كان يهمه ��م ه ��و �أن يربهنوا يل
م ��اذا يعن ��ي العي� ��ش يف ج�س ��دي مث ��ل جثة،
ج�س ��د ال ميكنه �أن يغمر �أفكار ًا عن العدالة �إال
يف دوام كونه �سامل ًا ومعافى �ص .)176
الأمل ه ��و احلقيقة الوحيدة .ه ��ذا ما �أ�شارت
ل ��ه الرواي ��ة ،لأنه ��ا تهيكلت ح ��ول العن�صرية
وممار�سات العنف �ض ��د الآخر� .إمرباطورية
وهمية ،ال متنح الكائن �شيئ ًا يقنعه بالآدمية.
والبق ��اء حي� � ًا كاف لإقن ��اع الفرد ب�أن ��ه بتمتع
بالعدال ��ة .والرواية مزدحم ��ة ب�أنواع تعذيب
(ر�أ� ��س اخليزران ��ة جت ��د طريقه ��ا اىل ما بني
رد يف وتنخ� ��س .....عندما ارتخي ب�ضربتي
بخيزرانت ��ه عل ��ى عجزي ف�أ�س ��رع راك�ض ًا �ص
 //178بالإمكان �أن ادفع اىل التحرك ،القفز،
الطفر� ،أو احلب ��و �أو الرك�ض ب�صورة �أ�سرع،
هل هناك مرحل ��ة ما �س�أ�ستلق ��ي عندها �أر�ضا
و�أق ��ول ـ �أنا �أف�ضل امل ��وت على اال�ستمرار يف
احلي ��اة ،اعتق ��د �أحيان ��ا �أنني اق�ت�رب من تلك
املرحل ��ة ،ولكنني �أكون على خط� ��أ با�ستمرار
�ص //179
ظل الكائن املته ��م بعالقة وهمية مع الربابرة
متهم� � ًا وخا�ضع� � ًا لأن ��واع م ��ن التعذي ��ب
وم�ستجوب ًا:

ـ ماذا تريد �أن تقول يل الآن؟
�أريد �أن �أقول ان ��ه ال �شيء ،قد جرى بيني
وبني الربابرة له عالقة مب�سائل ع�سكرية:
كانت م�س�أل ��ة خا�صة ،ذهب لإع ��ادة البنت
اىل �أهله ��ا .ال ل�سب ��ب �آخ ��ر� .أري ��د �أن �أقول
ب�أنه ما م ��ن فرد ي�ستحق امل ��وت� ......أريد
�أن �أعي�ش ،مثل �أي فرد �آخر يريد �أن يعي�ش،
�أن �أعي� ��ش و�أعي� ��ش و�أعي� ��ش ،ال يه ��م كيف؟
�ص  182هذا هو حلم الرجل القا�ضي املتهم
بعالق ��ة مع الرباب ��رة كل ما يحل ��م به هو �أن
يعي�ش مث ��ل النا� ��س .يبدو ب� ��أن التوتر بني
العمي ��د ج ��ول والقا�ض ��ي مت� ��أت م ��ن تباين
ال�سلط ��ات وت�ضاده ��ا ،وهذا م ��ا ك�شفت عنه
الرواي ��ة ،والأم ��ر الأخ ��ر امله ��م للغاي ��ة ه ��و
املغامرة التي ارت�ضاها القا�ضي مع عدد من
اجلنود لإع ��ادة الفتاة اىل حميطه ��ا .وك�أنه
يري ��د التكفري عن خط�أ ح�ص ��ل ،وهذا �أمر ال
تعرفه العالقة الوظيفية مع اجلرنال جول.
ان�شغ ��ال القا�ض ��ي بال�شرائ ��ح الت ��ي تو�صل
�إليه ��ا كان للتعب�ي�ر ع ��ن �ش ��يء مل يعلن عنه
�صراحة ،انه التبادل الإن�ساين ال�شفاف بني
اجلماعات ،لأن ��ه اكت�شف من خالل ال�شرائح
لغة �صورية عرفته ��ا جماعات �أخرى .رموز
غري معروف ��ة له ،كتبها �شخ� ��ص غريب مات
من ��ذ زم ��ن بعي ��د ،ال اع ��رف �أن كان ��ت تق ��ر�أ
م ��ن اليم�ي�ن �أو الي�س ��ار� ،أو م ��ن الي�سار اىل
اليمني .....كنت قد �أفرزت �أكرث من �أربعمئة
رم ��ز خمتل ��ف يف الن� ��ص ...كل واح ��د منها
ي�ش�ي�ر اىل �ش ��يء مف ��رد ،دائ ��رة لل�شم� ��س،
مثلث للمر�أة ،موجه للبحرية� ،أم �أن للدائرة
ت�ض ��يء الدائرة فح�سب واملثل ��ث هو املثلث
واملوجة هي املوجة �ص //170
هذا كاف للك�شف عن الروح احلية للجماعات
املتهم ��ة بالرببري ��ة و�إ�ض ��اءة امل�ش�ت�رك
الإن�س ��اين يف مقاوم ��ة الظل ��م والقه ��ر ،لكن
احلقيق ��ة الكربى �أن الأمل ـ ال يطاق لذا متنى
الكثري من املعتقلني حلظة �سريعة.
ال�شرائح جزء جوهري من �شبكة الرموز يف
الرواي ��ة ،وه ��ي ما�ضية نحو عم ��ق التاريخ
لت�ؤ�ش ��ر عل ��ى وج ��ود خ�ض ��ار للجماع ��ات
ال�صحراوية ،ولالقرتان املوجود بني الفتاة
التي �أعاده ��ا جلماعته ��ا وال�شرائح ،ا�ضطر
القا�ض ��ي اىل طالئه ��ا بالزيت و�إع ��ادة دفنها
يف الأر�ض ،اىل �أن حتني حلظة االكت�شاف.
قلن ��ا يف البداي ��ة ازدحام الرواي ��ة بالأحالم
وظل ��ت هكذا حتى اخلامت ��ة حيث ت�شكيالت
الأطفال لرجل من الثل ��ج ،لكنه مل يكن رج ًال
�سيئ� � ًا ،رمبا هو حلم جدي ��د للجماعات ،عرب
ر�ؤية الأطفال.
وفتح ��ت الرواي ��ة ناف ��ذة ،جعل ��ت م ��ن كل
الوح ��دات ال�سردي ��ة باب� � ًا مفتوح� � ًا عل ��ى
احلا�ض ��ر ال ��ذي ا�ستدعى قا�ض ��ي اال�ضطهاد
والقه ��ر والإزاح ��ة ،وكذل ��ك نح ��و م�ستقبل،
�سيظ ��ل مرتقب� � ًا اللحظ ��ة التي يت ��م الك�شف
فيه ��ا ع ��ن ال�شرائ ��ح ال�صوري ��ة ،امل�شحون ��ة
برمزي ��ات ،مل تختل ��ف ع ��ن ال�صوري ��ات
الرمزي ��ة التي عرفته ��ا احل�ضارات الأخرى،
انه امل�شرتك الإن�ساين يف التفكري  /وتفعيل
العق ��ل ،ل�صياغ ��ة خط ��اب ،ي�ض ��ع الإن�س ��ان
مقيا�س� � ًا حلي ��اة �آدمي ��ة ،غائب ��ة يف الرواية،
و�ستظ ��ل حلم� � ًا م ��ن بني كث�ي�ر م ��ن الأحالم
الت ��ي احت�شدت بها رواية ج .م .كوثري"يف
انتظار الربابرة"التي �أعادتني بعد االنتهاء
منه ��ا لق ��راءة اال�ستهالل مرة �أخ ��رى .حتية
لل�صديقة العزيزة الروائية ابت�سام عبد الله
على ترجمتها لهذا العمل ال�سردي املهم.
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العدد ( )3681السنة الثالثة عشرة االحد ( )26حزيران 2016
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

"نيرفـانـــا"

هل يحق لنا أن نسأل":ماذا تحقق من النيرفانا العراقية؟ وهل
خلت معاناتنا تماما من خالل ما يهدفه عنوانها؟"
"كان حمزة يف التاس��عة من عمره حني اقتاده والده إىل املدرس��ة الرشقية االبتدائية الوحيدة يف لواء الكوت
آنذاك ،وكان أكرب الطالب سنا ،وبحكم هذا اختري مراقبا للصف ،وبعد ست سنوات تخرج وانتقل إىل متوسطة
الكوت املركزية ،ولدماثة أخالقه ،وإلخالصه يف الواجبات والدراس��ة ومتابعته املس��تمرة جلب انتباه مدرس
التاريخ األستاذ عزيز مسؤول الحزب الشيوعي يف الكوت (فكسبه)"(.)1
هكذا يبدأ الجزء األول من رواية (نريفانا) التي ميكن أن تخترص لنا عقودا طويلة من تاريخ العراق الحديث الذي
ال نج��د له متحفا يضم كل ما مر به من أحداث سياس��ية واقتصادية وثقافية وفنية واجتامعية ،وأس�ماء لرجال
ونس��اء صنعوا ذل��ك التاريخ دونها برباعة ال��روايئ العراقي صادق الجمل الذي أصدر م��ن قبل روايته األوىل
(أرض الح��رام)  1987ث��م أعقبها (مرافئ هالمية)  2007و (س��فينة نوح الفضائية)  2011وبع��د أن قدم (نريفانا)
بطبعتيها  2014 - 2013أتحفنا بروايته األخرية (ال ...الناهية)  2015التي مررنا بقراءتها من قبل.
كتابة  /أحمد فاضل

أينشتاين..
اإلنسان
األخالقي
وداعية السالم
يتفق اجلميع على القول
�إن البري اين�شتاين هو �أحد
�أهم العبقريات العلمية يف
الع�صر احلديث .ولكن«�ستيفن
جيمبل» ،الباحث يف الفل�سفة،
يقدّم �صاحب «النظرية
الن�سبية» التي �أعادت فهمنا
للزمن ب�صورته ك�إن�سان انتمى
�إىل الزمن الذي عا�ش فيه ،و�أنه
�أوىل اهتمام ًا كب ً
ريا للق�ضايا
الدولية التي كانت مطروحة
يف ع�صره.
وما ي�ؤ ّكده امل�ؤلف �أن
اين�شتاين حر�ص دائم ًا على �أن
يبقى وف ّي ًا ملجموعة من املبادئ
الأخالقية ،التي لي�س �أق ّلها
�أنه كان من دعاة ال�سالم ومن
منا�صري الإن�سان يف مواجهة
جميع ال�ضغوط والقوى مهما
كان موقعها.
وعلى ال�صعيد العلمي ،حر�ص
اين�شتاين با�ستمرار على القول
ان العلم مل يقدّم للب�شر و�سائل
لفهم �أف�ضل للعامل الذي يعي�شون
فيه وللم�ساهمة يف جعله �أكرث �أمن ًا
و�أمان ًا فح�سب ،لكنه ي�ش ّكل �أي�ض ًا
قاعدة لفهم �أعمق للحياة.

عندم ��ا اخت ��ار الروائ ��ي اجلم ��ل (نريفان ��ا) عنوان ��ا لروايت ��ه
ال�ص ��ادرة طبعتها الثانية عن دار ن�شر �ضفاف للطباعة والن�شر
والتوزي ��ع بغ ��داد  /الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة  /ال�شارق ��ة
وبواق ��ع � 329صفح ��ة م ��ن القطع الكب�ي�ر ،كان يعل ��م متاما ما
يق�ص ��ده ،لك ��ن الق ��ارئ بحاج ��ة �إىل معرفة ما يحمل ��ه عنوانها
م ��ن معنى ال ��ذي يع ��ود �أ�صل ��ه �إىل البوذية وه ��ي حالة اخللو
م ��ن املعان ��اة واالنطفاء الكام ��ل التي ي�صل �إليه ��ا الإن�سان بعد
فرتة طويلة من الت�أمل العميق فال ي�شعر بامل�ؤثرات اخلارجية
املحيط ��ة به على الإطالق� ،أي �أنه ي�صبح منف�صال متاما بذهنه
وج�سده عن العامل اخلارجي والهدف من ذلك هو �شحن طاقات
الروح من �أجل حتقي ��ق الن�شوة وال�سعادة الق�صوى والقناعة
وقتل ال�شه ��وات وليبتعد الإن�سان بهذه احلالة عن كل امل�شاعر
ال�سلبي ��ة من االكتئاب واحلزن والقلق وغريها ( ،)2لكن يبدو
�أن كل �ش ��يء هن ��ا ي�سري �سريا مغايرا ملا �س ��ارت عليه النريفانا
مبفهومه ��ا العام م ��ن حزن وقلق واكتئاب ومعان ��اة وحتى �إذا
م ��ا وقفنا لت�أم ��ل ت�أريخنا احلديث ف�إننا �سن�صط ��دم بامل�ؤثرات
اخلارجي ��ة التي ما زالت رياحها ال�س ��وداء تهيمن على �سمائنا
حتى بعد عام  2003التي توقف عندها الروائي اجلمل م�سدال
ال�ست ��ارة عليه ��ا لتك ��ون له معه ��ا وقفة �أخ ��رى ق ��د تف�ضي �إىل
ج ��زء رابع من هذه الرواي ��ة الكبرية ،ومع �أين لن �أخو�ض يف
تفا�صيلها لأنها حتتاج منا �صفحات كثرية نحاول هنا الوقوف
على �أبرز ف�صولها التي جعلها م�ؤلفها يف ثالثة �أجزاء هي:
اجل ��زء الأول"نقط ��ة �أول ال�سط ��ر" ،حي ��ث ي�أخذن ��ا م ��ع بط ��ل
الرواي ��ة حمزة (�أبا ذر) وه ��و املحور الرئي�سي لها والذي يبد�أ
يف �سرد �سريت ��ه منذ ثالثينات القرن املا�ضي وهو ال�ساكن يف
ل ��واء الكوت �آنذاك ال ��ذي يفتح نافذته عل ��ى احلياة م�ستقبال
عام ��ه الدرا�سي الأول ثم انتقال ��ه �إىل املرحلة املتو�سطة حيث
يجل ��ب انتباه مدر�س التاريخ الأ�ستاذ عزيز الذي كان م�س�ؤوال
للح ��زب ال�شيوع ��ي يف الك ��وت لي�ضم ��ه �إليه لتب ��د�أ �صفحة من
حياته مليئة بالن�ضال ،هن ��ا وعرب � 58صفحة يكون امل�ؤلف قد
و�ضعن ��ا يف فرتة ع�صيبة م ��ن تاريخ الع ��راق ال�سيا�سي وهي
النقطة الرئي�سة لأول �سطر خطها �أبطال الرواية من �سيا�سيني
ومثقفني ورجال �سلطة من العهد امللكي املباد ون�ساء مبا فيهن
م ��ن يعمل ��ن يف املاله ��ي الليلية كجمان ��ة وجماعة م ��ن �أفا�ضل
النا�س وحقرائهم ،و�أماكن خمتلفة من حمالت الكوت والنجف
وبغ ��داد و�صوال �إىل رجال ث ��ورة متوز وعل ��ى ر�أ�سهم الزعيم
عب ��د الك ��رمي قا�سم الذين �أنه ��وا احلكم امللك ��ي يف العراق عام
 1958لتنته ��ي تل ��ك النقطة التي بد�أها م�ؤل ��ف الرواية مبقتل
العائلة املالكة ورئي�س ال ��وزراء نوري ال�سعيد الذي كان �آخر
من ينهي ذلك ال�سطر من �أحداث جزئها الأول.
ولأج ��ل �أن يكون املتلقي قد �أطل ��ع على ما كان يجهله عن تلك
الفرتة التي ا�ستغرقت البالد قرابة �أكرث من ثالثة عقود حتى
الث ��ورة على امللكية نكون على �أعت ��اب مرحلة ثانية وف�صل
�آخ ��ر �أ�شد تعقيدا �أطلق علي ��ه الروائي اجلمل اجلزء الثاين
من الرواي ��ة حتت عن ��وان "الق�ضية"وال ��ذي ا�ستغرق 68
�صفحة منها حيث يقول يف �أول �سطوره:
"كي ��ف تت�صاع ��د املو�سيق ��ى م ��ع �أزي ��ز الر�صا� ��ص،
وكي ��ف يت ��واءم الرع ��د م ��ع الفج ��ر و�سح ��ره ودفء اللحظ ��ة

امل�سكون ��ة بالأح�ض ��ان ،كي ��ف يتالقح ال ��دم مع الر�ض ��اب ،هل
ا�ستط ��اع الث ��وار �أن مي�سح ��وا دم ��وع قه ��ر النا� ��س ويغ�سلوا
وجوههم املغربة ويزيحوا ال ��دم املعجون بالبارود والرتاب،
�سينبئن ��ا القدر بعد غفوته تل ��ك� ،أن زغاريدهم يف متوز غريت
نوتته ��ا"( ،)3الب�ل�اد عا�ش ��ت بحبوحته ��ا �سنني قليل ��ة �إال �أنها
�سرع ��ان ما �شه ��دت ا�ضطرابا ت�سل ��ل �إىل الفرق ��اء الذين قادوا
الث ��ورة مل ي�صغ وقتها الزعيم قا�س ��م حني �أ�شار عليه املهداوي
وهو �أحد قادة الثورة وهو يختلي به قائال:
"�سيدي العزيز ال بد للجماهري من تنظيم وقائد. �أنا يا فا�ضل فوق امليول واالجتاهات. ولك ��ن ي ��ا �سي ��دي ال بد م ��ن خيم ��ة �أن ��ت عمودها و�أن ��ا �أولاملن�ضوين حتتها.
�سكت و�أكمل املهداوي وقال يتو�سله:
 �شكل حزب �سيدي. كل ال�شعب �إخواين و�أبنائي ،مهداوي �أنا ابن العراق.ترجّ اه مرة �أخرى ع�سى �أن يثنيه عن ر�أيه� :سيدي
 مهداوي �شوف �شغلك وخلي ال�سيا�سة لأهل ال�سيا�سة ،احنهك ��م �شهر ون�سل ��م الأمانة لأهلها ،بهذه املح ��اورة خل�ص اجلمل
العقلي ��ة التي كان يت�صف بها قائد الثورة قا�سم بخالف ما كان
يت�ص ��ف بها �شركا�ؤه الذين �سرعان م ��ا انقلبوا عليه و�أطاحوا
به يف عام  1963حتت ذريعة تفرده يف احلكم ،وهكذا �ضاعت
ن�صيحة املهداوي واجلواهري وبد�أ عهد جديد �أراد له الروائي
اجلمل �أن يكون جزءه الثال ��ث والأخري والذي عنونه"مدونة
العج ��وز مراد"وبواق ��ع � 195صفح ��ة وهو من �أط ��ول �أجزاء
الرواي ��ة ،ينتق ��ل بنا من خالله �إىل �صفح ��ات مليئة بالعواطف
اجليا�ش ��ة و�أخ ��رى كاذب ��ة و�أحزان ت�ض ��اف �إىل ما
ع�شناه م ��ن �أجواء

متوترة م ��ن تاريخ العراق احلديث كتب ��ت بالدم يف اجلزءين
ال�سابقني ،فمن مدونة العجوز مراد نقر�أ حكاية"مي"وزوجها
الدكتور"علي"و�صدي ��ق العائلة"رائد"ال ��ذي يبطن الكثري من
احلق ��د لهما ب�سب ��ب كونه �أح ��د الذين ول ��دوا ومل تكن يف فمه
ملعق ��ة من ذهب يري ��د اال�ستحواذ على كل �ش ��يء يقع يف يده،
كر�سي العم ��ادة ال ��ذي كان يجل� ��س عليه"علي"وحتى زوجته
اجلميلة"مي"الت ��ي يح ��اول �إغراءه ��ا ب�شت ��ى ال�سب ��ل ،والتي
�س ��وف تتعر�ض كذلك �إىل �إغواء �صاح ��ب ال�شركة ح�سام الذي
�ستعم ��ل لدي ��ه وطم ��ع جم ��دي امل�ص ��ري وال�شيخ املت ��زوج من
ثالث ،هذه الأحداث تذك ��رين مبقولة الناقد امل�صري م�صطفى
ن�ص ��ر ال ��ذي كت ��ب يقول":يعانى كت ��اب الق�ص ��ة والرواية من
ال�شخ�صي ��ات احلقيقي ��ة لق�ص�صه ��م ورواياته ��م – فمن املمكن
�أن تطارده ��م ه ��ذه ال�شخ�صيات حتى وه ��م ي�ضعونها ب�أ�سماء
م�ستع ��ارة ك�شخ�صي ��ة �سعي ��د مه ��ران بط ��ل رواية"الل� ��ص
والكالب"لنجي ��ب حمف ��وظ  ،هو حممود �أم�ي�ن �سليمان �سفاح
الإ�سكندري ��ة امل�شهور الذي ظهر يف �أواخر اخلم�سينات ،وقدم
جني ��ب حمف ��وظ �أي�ضا �شخ�صي ��ة ب�سيمة عم ��ران يف روايته"
الطريق"قا�ص ��دا به ��ا زين ��ب ع�صف ��ور ق ��وادة الإ�سكندري ��ة
امل�شه ��ورة و�صاحبة �أكرث من عمارة كبرية و�شاهقة يف حمطة
الرم ��ل م ��ا زالت ت�سمى با�سمه ��ا" ،الروائي اجلم ��ل وهو ينقل
لن ��ا �أحداث و�شخ�صيات اجل ��زء الثالث من روايته قد يكون قد
ا�ستلها من الواقع امل�أزوم الذي عا�شه العراق ،فالعوز قد يدفع
بامل ��ر�أة وهي ت ��رى ن�صفها الآخر وقد رحل ع ��ن الدنيا ليرتكها
وحي ��دة ت�صارع غول اجلوع والفاقة واحلرمان وحماولة جر
قدميه ��ا نح ��و الرذيلة وهو ف�ص ��ل ال يبتعد كثريا ع ��ن ما �سبقه
م ��ن ف�صول الفو�ضى ال�سيا�سي ��ة التي ت�أثر بها املجتمع و�أثرت
بقيم ��ه وتقاليده وحتى م�ستقبله ،ومب ��ا �أن م�صداقية �أي عمل
تتوقف على التفا�صيل فق ��د �أفا�ض الروائي اجلمل يف
هذا اجلزء مرك ��زا على"هدى"وقتالها الأعزل �إال من
ذكائها وقدرتها على جتاوز املحن بعد رحيل زوجها
وخروج �سم�ي�ر من ال�سجن الذي �سب ��ق و�أن اعتقلت
معه بتهم ��ة انت�سابهما �إىل احلزب ال�شيوعي يف فرتة
انق�ل�اب البع ��ث عليه ومالحقت ��ه �إياها بع ��د �أن علم �أن
�أك�ث�ر من رج ��ل يري ��د االرتباط به ��ا ،جم ��دي امل�صري
الطام ��ع مبا متلك ��ه �أ�سرتها وال�شي ��خ املتزوج من ثالث
ن�س ��اء �إ�ضافة �إىل �صاحب ال�شركة الذي فوجئ بها وهي
ترم ��ي هديت ��ه قبال ��ة ناظري ��ه وه ��و ال ��ذي �أراد �شراءها
ب�أموال ��ه وراتب �شركته الذي حتتاجه فعال ،لكن كرامتها
فوق كل �شيء تتغلب يف النهاية حيث حتظى بعقد زواج
وب�شاهدي ��ن وهو م ��ا كانت تبح ��ث عن ��ه� ،إال �أن الأمور ال
ت�ستمر على حالها ف�سنوات الت�سعينات تزحف بح�صارها
عل ��ى البلد وت�ضغط على عظام الفق ��راء واحليتان الكبرية
تبحث عن م�أوى �آمن لأموالها ،لكن اجلميع يقع يف النهاية
باق�ت�راب ب�ساطي ��ل التحال ��ف ال ��دويل ليطي ��ح مب ��ن يطيح
ولي�صعد بدلهم من ي�صع ��د ونبقى نت�ساءل ":ماذا حتقق من
النريفان ��ا العراقي ��ة؟ وهل خلت معاناتنا متام ��ا من خالل ما
يهدفه عنوانها؟"

حا�شية /
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( )2ويكيبيديا
(� )3صفحة  / 67الق�ضية

م������ه������دي م����ح����م����د ع�����ل�����ي..

مختارات شعرية

اختار الشاعر عبد الكريم كاصد ،مختارات شعرية(*) للشاعر مهدي
محمد عيل،وهي األشعار األوىل التي تصدر له يف العراق منذ
أن غادره ،بصحبة"عبد الكريم كاصد" ،هرب ًا من تعسف النظام
املنهار ،بداللة بعض املهربني،عرب بادية الساموة ،يف رحلة
جحيمية ،نحو(الكويت) ،ومنها إىل جمهورية اليمن الدميقراطية
الشعبية ،وبقي يتنقل يف املنايف ،حتى وفاته يف حلب.
أعد"كاصد"هذه املختارات الشعرية ،من مجموعات مهدي الشعرية
التي صدرت يف املنايف":رحيل عام  -1978وزارة الثقافة السورية-
 1983دمشق ،و"رس التفاحة"دار بابل  -دمشق ،1987و"شمعة يف
قاع النهر"وزارة الثقافة السورية  -دمشق ،1995و"خطى العني"اتحاد
الكتاب العرب -دمشق ،1996و"سامع منفرد"دار املدى للثقافة
والنرش /دمشق ،1996 -و"ضوء الجذور"وزارة الثقافة السورية -
دمشق  ،2001و"قطر الشذى"وزارة الثقافة السورية  - 2008 -دمشق.

يف مقدمت ��ه املعنونة"ب�ساطة ال�شعر و�صنعته
املاهرة"يـقـ ��ر (كا�ص ��د) فيه ��ا ان ��ه حت ��ى ه ��ذه
اللحظ ��ة ،ال ميك ��ن �أن يتخي ��ل مه ��دي غائب� � ًا،
وق ��د يحتاج �إىل زم � ٍ�ن ليقتن ��ع �إن رحلة مهدي
هذه هي الرحل ��ة الأخرية":قب ��ل �أ�سبوع فقط
من رحيل ��ه ،ات�صلتُ به،فك ّلمن ��ي دون �أن يبدو
علي ��ه �أب ��د ًا �أنه �سي�ش ��رع برحلة عل ��ى الأر�ض،
�أو يف ال�سم ��اء ،ف�ل�ا �صوت ��ه ّ
من وال �ألفاظ ��ه،
ان ��ه �سيغ ��ادرين �إىل الأب ��د .ب�ضع ��ة �أي ��ام هي
ويدخ ��ل (مه ��دي) الأبدية..تل ��ك الأبدي ��ة التي
م�س� � ًا رفيق ًا
كان مي� � ّر به ��ا يف �شع ��ره ،فيم�سها ّ
وهو يبت�س ��م �أو ي�ضحك .مه ��دي الذي يخ�شى
املغام ��رة ويدخلها مغام ��ر ًا،ال يفارق ��ه الهدوء
�أب ��د ًا" .ويتح ��دث ال�شاعر(كا�صد)عن رحلتهما
يف ال�صحراء،عل ��ى جم ��ل ،وحينه ��ا مل ينقطع
(مهدي) ع ��ن طرائفه!!".طرائفه ه ��ذه التي مل
تغادره حت ��ى وهو يف �أ�صعب املواقف،ولعلها
جل� �دِّهِ �أي�ض ًا".
هي م ��ا يجعلني �شديد االنتباه ِ
ويك�ش ��ف ال�شاعر(عب ��د الك ��رمي كا�ص ��د)�،إن
مه ��دي ،يف دم�شق،ب�سب ��ب الع ��وز واحلاج ��ة،
كان يبي ��ع م ��ا يكتب بالقطعة ليعي� ��ش و�أ�سرته
ال�صغرية عي�شة الكفاف،وبالرتافق مع مر�ض
زوجت ��ه ال�شدي ��د واملزمن"،فما �أك�ث�ر املقاالت
الت ��ي ن�شرها ب ��دون ا�سم ��ه ،واملقاولون الذين
باع ��وا مقاالته لل�صحف ك�ث�ر وهم بارعون يف
ت�سوي ��ق ب�ضائعه ��م �أو ف�ضائله ��م ،وي�ساريون
�أي�ض� � ًا"؟! .ويعلن انه لن يك�ش ��ف �أو":يتحدث
ع ��ن الكتب الت ��ي كتبها (مه ��دي) والتي ظهرتْ
ب�أ�سماء �أخ ��رى"؟! .يبدو �شع ��ر (مهدي) لأول
وهلة ب�سيط ًا ،ولكن ثم ��ة �صنعة خفية� ،صنعة
ماهرة ،و�إمكانية ملمو�سة ،خلف تلك الب�ساطة
والتي مل تفارقه نهائي ًا،بل �أنها ميزت ق�صائده
وبات ��ت �أك�ث�ر و�ضوح� � ًا وا�ش ��د �إحكام ��ا يف
ق�صائده الق�صرية ،وحت ��ى ال يبدو هذا الأمر،
وك�أن� � ُه ر�أيٌ �أم�ل�اه الغي ��اب النهائ ��ي املتج�سد
مبوت مه ��دي ،يعمد"كا�صد"�إىل ت�ضمني نهاية
املخت ��ارات ،مقال ��ة بعنوان"طوف ��ان امل�شاع ��ر
وبو�ص ��ة الورق -ق ��راءة يف ديوان رحيل عام
،"1978وق ��د كتبه ��ا قب ��ل ما يق ��رب من ثالثني
عام ًا وه ��ي ف�ص ��ل م ��ن كتابه(م ٌ
نت..هام�ش؟)،
ليكت�ش ��ف الق ��راء �أنه ��م �إزاء �شاع ��ر م ��ن ب�ي�ن
�أجمل و�أهم ال�شع ��راء العراقيني،ويذهب"عبد

الك ��رمي"�إىل ان ��ه":مل ي�ستط ��ع نق ُدن ��ا القا�صر
َ
الغني،الن�شغاله مبا هو خارج
اكت�شاف عامل ��ه
ّ
ال�شع ��ر" ،ال نحاج ��ج الزمي ��ل ال�شاعر"عب ��د
الكرمي كا�صد"هنا وال ندافع عن ق�صور النقد،
ب ��ل ُن َذ ّْكر ،ب�أنه ويف ذلك الزمن الـمـر وبعد عام
 ،1979حتدي ��د ًا ،تغريت اخلارط ��ة الثقافية-
االجتماعي ��ة كث�ي�ر ًا ،بالرتغي ��ب و الإك ��راه
والبط� ��ش ،وب ��ات م ��ن ال�صع ��ب جد ًا،حت ��ى
الهم�س ،ب�أ�سماء الك ّتاب ،وال�شعراء ،والفنانني،
واملثقفني..الخ الذين ع ��رف عنهم االنتماء�،أو
جم ��رد (املوالة وال�صداقة) م ��ع جهة �سيا�سية،
كانت (حليف ��ة) للنظام خالل �سن ��وات ،وكذلك
عدم توف ��ر جمموع ��ات ال�شاعر"مه ��دي حممد
علي"يف امل�شهد ال�شع ��ري -العراقي،للأ�سباب
ال�سابق ��ة ،وم ��ا زالت حت ��ى الآن غ�ي�ر متوفرة
يف الأ�سواق ،ولكن لن ��ا حق ال�س�ؤال يف :ملاذا
�صم ��ت النق ��اد العراقيني،وم ��ا �أكرثهم ،خارج
الع ��راق عن املجامي ��ع ال�شعرية الت ��ي �صدرت
مله ��دي يف اخلارج ،وبطبعات متعددة ،وكانت
متوفرة �أمامهم ،مبنتهى احلرية؟!.حتى كتابه
النرثي"الب�صرة جنة الب�ست ��ان" -دار املدى-
دم�ش ��ق ،1998-مل يحظ مبا هو منا�سب ،على
�أهميت ��ه؟! .والأكرث ده�ش ًة ،وغراب ��ة ،و�أمل ًا� ،أن
مه ��دي مل يدع �إىل مهرجانات"املربد"ال�شعرية
املتع ��ددة ،بع ��د �سق ��وط النظ ��ام� ،إال م ��رة
واح ��دة ويف املهرج ��ان الأول فق ��ط ،و�ضم ��ن
ال�شع ��راء وال�ضي ��وف الذي ��ن يح�ض ��رون على
نفقتهم"اخلا�صة"؟!.وللأمانة حتدثت مرة يف
مهرج ��ان املربد اخلام� ��س ،مع ال�شهي ��د (كامل
�شياع) ع ��ن هذا الأمر ،ف�أقر ،ب�صداقته العميقة
 الوطي ��دة م ��ع مه ��دي ،وبتق�ص�ي�ر وزارةالثقافة،واللجن ��ة العلي ��ا ملهرجانات املربد ،يف
عدم دعوت ��ه ،وذكر انه �سيعمل على تاليف هذا
الأمر م�ستقب ًال ،لك ��ن اغتياله املفجع حال دون
ذل ��ك ،وللعلم �إن جتاهل دع ��وة مهدي ملهرجان
(املربد) وغريه بقيت متوا�صلة حتى وفاته؟!
ب ��د�أت م�سرية (مه ��دي) ال�شعري ��ة منذ خريف
ع ��ام � 1961إذ ع ��رف به �أ�ست ��اذه ،يف الدرا�سة
املتو�سط ��ة ،ال�شاع ��ر �سع ��دي يو�س ��ف ،ون�شر
ل ��ه م ��ع مقدم ��ة خ� ��ص به ��ا ق�صيدت ��ه ،الأوىل،
املن�ش ��ورة يف �إح ��دى ال�صح ��ف اليومية التي
كان ��ت ت�ص ��در يف بغ ��داد .ور�سخ ��ت جتربت ��ه

ال�شعري ��ة بداي ��ة ال�سبعين ��ات بتوا�صل ��ه م ��ع
الن�شر ،واعتماده ما �سمي حينها ،بـ(الق�صيدة
اليومية).
**
"�أتذكر �صندوق ًا كب ً
ريا
كنت �أكنز فيه مئات ال�صحف
وق�صا�صات الأوراق
و�أ�شياء �أخرى
�أتدىل فيه كما �أتدىل يف بئر
بحث ًا عن �صحيفة قدمية
�أو ق�صا�صة ورق
�أو تلبية لرغبة طفل
بحثا عن �أجزاء لعبة حمطمة
لقد ابتعد ال�صندوق
ابتعدت غرفتي
وابتعد الوطن
و�أنا الآن �أتدىل نحو وطني
كم ��ا �أت ��دىل نح ��و بئ ��ر �ألي ��ف وموح� ��ش!.
املختارات(�ص)5
ي�ستثم ��ر مهدي حمم ��د علي يف بع�ض ق�صائد
املخت ��ارات ،ومنها":وطن،بالأزميل،قيلول ��ة،
املدين ��ة ،مطر�،ش ��ارع الب�صرة،عابرة،حلظ ��ة
رم�ضان،قيلولة،حمّى�،أمي"..ال ��خ ،ثنائي ��ة:
احل�ض ��ور  -الغي ��اب ،ح�ض ��ور الذاك ��رة -
املا�ض ��ي ،وغيابه ��ا الآين ،ا�ست ��دالل الأمكن ��ة
والأحداث والأ�شخا�ص بو�ضوح ،حماورتهم،
طغي ��ان مالحمهم ،االحتفاظ ب�أدق اخل�صائ�ص
الواقعي ��ة للم�شهد  -املا�ضي القابع يف الذاكرة
 غي ��اب الوط ��ن يف املنف ��ى واخ�ت�راق املنفىذات ��ه يف ح�ضور الوط ��ن ،النا� ��س ،الأحداث،
ال�صالت اليومية ،امل ��دن ،ال�شوارع ،ال�ساحات
العام ��ة وغباره ��ا ،حدائ ��ق البي ��وت ،الأزق ��ة،
الب�سات�ي�ن ،الأنهر� ،أل ��وان ال�ستائ ��ر ،املنزلية،
ت ��راب الغ ��رف املقفل ��ة ،وحت ��ى ف�سح ��ة �ضوء
ناف ��ذة املطبخ .هذه اال�ستح�ض ��ارات ،حماولة
للت�شب ��ث باملا�ض ��ي اله ��ارب ،ا�ستن ��اد ًا �إىل
ق ��وة الذاكرة وح�ضوره ��ا العين ��ي -املتفوق،
املتوق ��د من خالل �إق�ص ��اء املنفى ،والعمل على
نفي ��ه كوج ��ود متحق ��ق ،ال �أم ��ل بالف ��كاك منه،
ومُعط ��ى دون اختيار �شخ�صي ،ثم العمل على
جتاوز ح�ض ��وره اليوم ��ي  -الطاغي املتج�سد
باحلا�ض ��ر ذات ��ه ،امللمو� ��س املبا�ش ��ر .تعتم ��د

جاسم العايف
ذاكرة(مه ��دي) ال�شعري ��ة امل�شاه ��د بطريق ��ة
لي�ست حلمية ،بل متجاوزة ومنظمة من خالل
ا�شتغ ��ال �آليات الذاكرة الت ��ي ت�ستدعي الوطن
(احلا�ض ��ر  -الغائب) ،وكذل ��ك ال�صديق ،الأم،
�صبية اجلريان وال�سياج الذي يت�سلقونه:
"اعتاد �أطفال اجلريان
�أن ميتطوا ال�سياج بيننا كاحل�صان
�أمرتهم �أن يك ّفوا
فلم ي�ستجيبوا ،وظلوا حمدقني
فاكت�شفت عيونهم اجلميلة امللونة
وحني ك ّفوا
�صار ال�سياج بيننا فا�صالً
واختفى ذلك النبات الب�شري املت�سلق
و�أزهاره اجلميلة امللونة!.
املختارات(�ص)26
ثم ��ة ح�ض ��ور يوم ��ي للم�شاه ��د ،م�ستق ��ى من
ب�ساطة احلياة ،وم�صادفاتها الغريبة ،املده�شة
املكتظ ��ة ،فالأطف ��ال ،يف ق�صي ��دة – �سي ��اج -
ب�صخبه ��م و�شقاواته ��م والذي ��ن ميتنعون عن
ت�سل ��ق �سي ��اج البيت ،بع ��د َن ِهره ��م ،يحولون
ال�سي ��اج �إىل ع ��ازل ع ��ن احلياة ذاته ��ا ،بعد �أن
كانوا"النب ��ات الب�ش ��ري املت�سل ��ق" ،وتب ��ادل
الأدوار ب�ي�ن املان ��ح واملت�سك ��ع يف ق�صي ��دة-
و�صبيّة
مواقع -واخلا�ضع للم�صادفة البحتةَ ،
احلار� ��س يف ق�صي ��دة� -ستائر -الت ��ي تراقب
�ستائر املنزل،وجتهل ملاذا وكيف و�أين تو�ضع
تلك ال�ستائ ��ر؟! .وتتحول ال�صور اليومية �إىل
فع ��ل مملوء بالغ�ضب وامل ��رارة ،ويبقى الأمل
ال ��ذي يفعّل ه ��ذه الكائنات الب�شري ��ة ،املقتنعة
بحياتها الهام�شية التي حتولها اللغة الب�سيطة
املاهرة ،وال�ص ��ور الغنية املتقدة باحلياة� ،إىل
ن�سي ��ج ي�ض ��ج باحلرك ��ة والوج ��ود املتوت ��ر
والإن�س ��اين .يف بع� ��ض ق�صائ ��د املخت ��ارات،
تقب�ض ذاك ��رة املنفي على املا�ض ��ي ،لت�سرتيح
من �أعباء احلا�ضر ،ولتخرتق الراهن وت�سعى
الن مت�س ��ك بالأ�شي ��اء  -الغائب ��ة  -ولت�ؤن�س ��ن
العالق ��ات ال�شخ�صي ��ة ،الت ��ي تتم�س ��ك به ��ا
الذاك ��رة بق�صدي ��ة ملغالبة احلا�ض ��ر امل�شخ�ص
ع�ب�ر املنف ��ى .تفع ��ل الذاكرة حت ��ى اجلمادات،
وت�ستدع ��ي ال ��كالب ال�سائب ��ة النابحة ليال يف
م�شه ��د فنت ��ازي ،بق�صدي ��ة ،لتج ��اوز وقائ ��ع
احلي ��اة اليومي ��ة للمنف ��ي ق�س ��ر ًا ،فح�ض ��ور

الطف ��ل املت ��ديل مرتبط بف�ض ��اء الذاكرة خللق
معادل ��ة م ��ع احلا�ض ��ر (املوج ��ع  -املوح� ��ش)،
تت�شبث الذاكرة بالأ�شياء الهاربة من احلا�ضر
وال�ساكن ��ة هناك ،يف املا�ض ��ي البعيد ،لكنها ال
تتوقف عند ال�شخ�صي فقط:
"�أما زالت غرفتي وحيدة
تتمرغ يف �سكون الوطن
الوطن الذي تلوى على رماد احلرب
احلرب التي تلتهم الذكريات؟!"
املختارات()37
**
ال�شاعر"مهدي حممد علي"يف املختارات ،ويف
كل ما كتب من �شعر ،متكن من االبتعاد والن�أي
عن عادية الأحداث اليومية يف احلياة العامة-
اخلا�صة،وه ��و �إذ يفعّل القب� ��ض على امل�شاهد
اليومي ��ة ،الت ��ي ال تث�ي�ر انتب ��اه غريه،،فان ��ه
يجعلها يف �أ�شع ��اره ،الق�صرية ،ذات مدلوالت
�إن�ساني ��ة ،ويحوله ��ا �إىل ج ��زء يبدو لن ��ا �أليف ًا
من خالل اكت�شافنا،تل ��ك التف�صيالت ،اليومية
العابرة ،لتتح ��ول �إىل �أجزاء متما�سكة ،والبد
من م�سكها وحت�س�سها اجلمايل ،و ّف َع َل (مهدي)
ذل ��ك ،بقدرات ��ه املتميزة،و�إمكانيته،وقدرات ��ه
اخلا�صة ،عل ��ى التو�صيل يف ق�صائده،وهذا ال
ل�شاعر ذي مقدرة فنية وا�سعة تختفي
يت�أتى �إال
ٍ
خلف مو�ضوع الق�صيدة ،ولي�س فيه�..إذ غالب ًا
م ��ا يفاجئنا الكثري م ��ن الق�صائ ��د باللعب على
املهارات ال�شعرية يف ثيمات ال تدل عليها،وك�أن
ال�شاع ��ر معني هنا ب�إظه ��ار قدراته على النظم
ولي�س معني� � ًا بالق�صيدة..تل ��ك الق�صيدة التي
تن�شغل با�ستيع ��اب مو�ضوعها جمالي ًا وفني ًا..
بق ��ي مه ��دي يف كل حياته خمل�ص� � ًا لل�شعر يف
جتليات ��ه الفني ��ة  -احلياتية،وتلك احليوات -
الإن�ساني ��ة ،الهام�شية بال ��ذات ،وقد حوله ذلك
الإخال� ��ص النادر� ،إىل �شاعر يحدق يف الواقع
العين ��ي ب�سع ��ة ورهاف� � ٍة وينح ��و �إىل التعامل
م ��ع ذلك الواقع ذاته ،وب ��كل تعقيداته الفعلية،
بعي ��د ًا عن املهيمن ��ات التجريدية،والتي تكون
متناق�ضة ومفارقة لذلك الواقع ذاته.

(*)احتاد �أدباء وكتاب الب�صرة -على نفقة
�شركة �آ�سيا �سيل لالت�صاالت -دار الرو�سم-
بغداد -ط ،2016 - 1الغالف م .جمال الأبطح.
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