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

(ت���س���ارع ال��خ��ط��ى) ألح��م��د خلف
هادي الحسيني

م����ن اص��������دا

رات
ب�آلي ��ات فنية متقن ��ة يلفها
القن ��اع ووه ��م الأ�سم ��اء،
ي�ص ��ف الروائ ��ي العراقي
احم ��د خل ��ف ،م�أ�س ��اة
املثق ��ف العراق ��ي امل�ستم ��رة من ��ذ عق ��ود م ��ن الزمن،
ج ��راء التهمي� ��ش واخلوف والقل ��ق ،وي�ؤكد الروائي
يف روايت ��ه �صاحبة العن ��وان امللفت للنظ ��ر (ت�سارع
اخلط ��ى) وه ��و عن ��وان يحيلن ��ا اىل زمن الع ��راق ما
بع ��د عام  2003الذي كرثت فيه االختطافات وجرائم
القتل وال�سرقات ب�سبب الطائفية التي �أ�شعلت حروب ًا
داخل العا�صمة بغداد ،حروب �أقل ما يقال عنها ،ب�أنها
ح ��روب جبانة! فالقتل على الهوي ��ة كان �أ�سو�أ مرحلة
م ��رت بتاري ��خ ع ��راق م ��ا بع ��د ع ��ام  ،2003وم ��ن ثم
اخلطف ومطالبة ذوي املخطوف بالفدية والتي تبلغ
ع�ش ��رات املاليني من العملة العراقية ،عنوان الرواية
اخت ��اره الكات ��ب بعناية ودقة فهو ج ��زء ال يتجز�أ من
احداث الرواية ،حيث �أن العنوان لوحده يدل القارئ
اىل الإ�س ��راع بق ��راءة تلك الرواية الت ��ي تت�سارع بها
خط ��ى ال�ضحية م ��ن اجل اله ��روب م ��ن خاطفيه بعد
حماوالت �سيدة مل�ساعدته على الهروب.
يف ت�س ��ارع اخلط ��ى ي�أتي ال�س ��رد بان�سيابي ��ة متقنة
ومت�سل�سل ��ة للأح ��داث ولن يغيب ع ��ن القارئ عنوان
الرواية ال ��ذي يتواجد يف كل االحداث ويبدو ال�سرد
ممتع� � ًا وكذلك عن ��د ال�ضحية الذي ي�س ��ارع يف الهرب
م ��ن �أجل الو�ص ��ول اىل بر الأمان بعي ��د ًا عن خاطفيه
وامل�أ�ساة التي وقع فيها.
الروائ ��ي العراق ��ي الكب�ي�ر احم ��د خلف ،ق ��دم لنا يف

الفيلم الوثائقي

ت�س ��ارع اخلطى فن� � ًا روائي� � ًا بالغ الأهمي ��ة يف حدثه
و�أ�ستخ ��دم القن ��اع ليو�ص ��ف م�آ�س ��ي و�آه ��ات املثقف
العراق ��ي ،وكان اال�ست ��اذ احم ��د خل ��ف يف و�سط تلك
الأحداث والآالم وهو الذي عا�ش داخل وطنه العراق
ومل يغادر بالده..
يف رواي ��ة (ت�س ��ارع اخلط ��ى) ثم ��ة عالق ��ة مت�شنجة
ت�سوده ��ا الكث�ي�ر م ��ن الأزم ��ات يف القه ��ر والأمل م ��ا
ب�ي�ن املثق ��ف امللغ ��ي �أ�ص ًال م ��ن تفكري اغل ��ب الأنظمة
الت ��ي حكم ��ت الع ��راق على ط ��ول تاريخ دولت ��ه التي
�أ�س�س ��ت ع ��ام  ،1921وم ��ا ب�ي�ن ال�سلط ��ة املهملة بكل
�أنواع الأهمال للب�ل�اد و�أهلها الذين رزحوا ومازالوا
يرزحون حتت طائلة اخلط ��ف واالرهاب والتهمي�ش
والقت ��ل والتزوي ��ر وانع ��دام اخلدم ��ات والر�ش ��اوى
وتفكي ��ك مربمج للدول ��ة العراقية عرب �س ��رق ثروات
البالد.
ج�سد الروائي بدقة م�أ�ساة بالده من خالل الواقع
لقد ّ
اليوم ��ي و�إن كان قد �أبتكر احداث روايته من خياله،
لكن الواقع يف العراق �أ�صبح يتفوق حتى على خيال
الروائي وال�شاعر يف تراجيديا املوت والدمار ،الأمر
الذي يقف الفن عاجز ًا �أمام تلك امل�آ�سي والآالم ولي�س
با�ستطاعت ��ه فع ��ل �أي �ش ��يء م ��ن �ش�أن ��ه رف ��ع احليف
والظلم عن املثقف واالن�سان العراقي..
�أحمد خلف الذي ب�شر به ا�ستاذه ال�شاعر مظفر النواب
يف بداية العقد ال�ستيني عندما كان تلميذ ًا يف احدى
مدار� ��س بغ ��داد و�أب ��دع يف كتاب ��ة الق�ص ��ة والرواية
من ��ذ منت�صف ال�ستينات وحتى الي ��وم ،ون�شر ق�صته
يف ع ��ام ( 1969خوذة لرجل ن�ص ��ف ميت) يف جملة
الآداب البريوتي ��ة وقد حظيت باهتم ��ام النقد الأدبي
وقته ��ا ث ��م ا�ستمر بن�ش ��ر العديد من الكت ��ب ،بدء ًا من
جمموعت ��ه الق�ص�صي ��ة (نزهة يف �ش ��وارع مهجورة)
م ��رور ًا مبن ��زل العرائ�س واخل ��راب اجلميل و�صو ًال
اىل روايت ��ه املهم ��ة (م ��وت الأب) وت�س ��ارع اخلط ��ى
وروايات �أخرى كثرية �صدرت له الحق ًا وهو يف ت�ألق
دائم وم�ستمر ،وبرغ ��م املر�ض الذي اقعده يف البيت
من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن �سن ��ة �إال �أن الروائي الكب�ي�ر اال�ستاذ
احم ��د خلف كان يق ��ر�أ ويكتب ويتاب ��ع با�ستمرار �أنه
مفخرة ال�سرد العراقي..

اليسار حين نجح على الجبهة
الثقافية
ترجمة  :عباس المفرجي

سيار الجميل في كتابه الجديد :
البروفيسور ّ

المزامنات الثانية ..مشروع فكري عربي
بع ��د �أن �أ�صدر املفك ��ر العربي الكبري
�س ّي ��ار اجلميل”املزامن ��ات الأوىل:
م�ش ��روع فك ��ري عرب ��ي”()2016
وال ��ذي تن ��اول في ��ه نق ��د الذهني ��ة
املركب ��ة و�إ�شكالي ��ات التفك�ي�ر
و�آلي ��ات التغي�ي�ر؛ يُ�ص ��در يف ال� �ـ
(”)2017املزامنات الثانية :م�شروع
فك ��ري عربي”ويقدم في ��ه مكا�شفات
ر�ؤيوي ��ة يف نق ��د التناق�ض ��ات
العربي ��ة ..وهي من �ضم ��ن م�شروع
�إع ��ادة اال�ستنارة الفكرية التي يدعو
فيه ��ا امل�ؤل ��ف �إىل التغي�ي�ر احلقيقي
لي�س فقط لأنظمة احلك ��م ال�سيا�سية
وال�سلط ��ات احلاكمة ،بل لكل قوانني
دولن ��ا واجت ��اه �سيا�ساتن ��ا و�ص ��و ًال
�إىل تبدي ��ل توجه ��ات جمتمعاتن ��ا
و�شعوبنا مما تفك ��ر فيه وانتها ًء مبا
ترن ��و �إليه ..وم ��ن هنا ت�أت ��ي �أهمية

هذا”امل�شروع”الفك ��ري العرب ��ي يف
املزامنات الثاني ��ة ل�سيّار اجلميل- .
يق ��دم هذا”الكتاب”وظيفته من �أجل
التغيري وبناء امل�ستقب ��ل على �أ�س�س
معرفية جديدة وركائز واقعية جادة
ويت�ضمن ( )75مزامنة �ضمن ع�شرة
ف�ص ��ول ،يعال ��ج الف�ص ��ل الأول يف
مدخالت امل�ش ��روع �ضرورة ت�أ�سي�س
فل�سفة فكرية حتررية عربية حقيقية،
ث ��م يحل ��ل الف�صل الث ��اين اليوتوبيا
الت ��ي جتت ��اج تفك�ي�ر النا� ��س يف
جمتمعاتنا وه ��ي خليط من �أمرا�ض
التاري ��خ وطفيل ّي ��ات اجلغرافي ��ة
وق�س ��وة امل�ستبدين ،ثم يركز الف�صل
الثال ��ث على عق ��م التناق�ض ��ات التي
تتفاق ��م خماطره ��ا يف جمتمعاتن ��ا
ب�ي�ن الق ��ول والفع ��ل ،وب�ي�ن التفكري
واملمار�س ��ة ،..وينتق ��ل الف�ص ��ل

الراب ��ع لر�ؤية �أ�شت ��ات جمتمعات كم
ه ��ي بحاج ��ة �إىل الوع ��ي بالأ�شي ��اء
واجل ��ر�أة يف الط ��رح والتما�س ��ك
يف الوط ��ن الواح ��د والأخالقي ��ات
يف التعام ��ل� ..أما الف�ص ��ل اخلام�س
فري ّك ��ز عل ��ى ا�ستالب ��ات الع�ص ��ر
وح ��االت الإخف ��اق الت ��ي مني ��ت بها
الأجي ��ال اجلدي ��دة ،ويك�شف الف�صل
ال�ساد�س عن ر�ؤية معمقة يف طبيعة
املتغريات احلرجة ،ويتوقف امل�ؤلف
يف الف�ص ��ل ال�ساب ��ع حمل�ل ً�ا الثقاف ��ة
اخلاطئ ��ة الت ��ي يث ��وي فيه ��ا النا�س
م ��ع غيبوب ��ة املعرف ��ة اجل ��ادة ،ك ��ي
ينتق ��ل يف الف�صل الثام ��ن �إىل در�س
املتغ�ي�رات والتح ��والت م ��ن خ�ل�ال
ط ��ور انتقايل ال ب� � ّد �أن ي�أتي  -يقول
امل�ؤل ��ف –”وكنت �أتوقع حدوثه عام
 ،2009ولكن ت�أخر جميئه �إىل نهاية

 ،"..2010ويف الف�ص ��ل التا�س ��ع
يحل ��ل امل�ؤل ��ف م�شروعي ��ة التغي�ي�ر
التاريخ ��ي لي�صل يف الف�صل العا�شر
�إىل و�ضع خارطة طريق للتغيري من
خالل معاجلة الذهنية الر�ؤيوية كي
يتقبل املجتمع �أ�ساليب التغيري نحو
امل�ستقب ��ل والك ��ف يف النظ ��ر �إىل
ما�ضوي ��ة الأ�شياء واملعاين - ..هذا،
وق ��د ختم امل�ؤلف كتاب ��ه بخطاب كان
قد �ألقاه يف منتدى امل�ستقبل مبدينة
بوردو الفرن�سية نهاية العام ..2005
ج�سد ر�ؤيته لأحداث العام وتنب�ؤاته
ّ
حت ��ى الع ��ام  .2009ونق ��ر�أ فيه”:د.
�سيار اجلمي ��ل� 2006 :سي�شهد �أفول
الأنظمة القومي ��ة العربية التقليدية،
ل�صال ��ح الإ�سالمي�ي�ن وانكما� ��ش
الليربالي�ي�ن يف عم ��وم املنطقة حتى
العام ."2009

م�صطل ��ح الي�سار ،اليوم ،ع ��ادة ما ي�شري فقط
اىل الأح ��زاب الدميقراطي ��ة ،الت ��ي ت�ش� � ّكل
ن�صف� � ًا واح ��د ًا م ��ن امل�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�سي ��ة.
يف”احلامل ��ون االمريكي ��ون" ،يق ��دم ماي ��كل
كازين تعريفا �أكرث قوة .كتابه هذا هو تاريخ
الي�سار الرادي ��كايل يف الواليات املتحدة منذ
الإبطاليني [امل�ؤيدين ملبد�أ �إبطال اال�سرتقاق]
اىل ال�شيوعيني اىل املتظاهرين ((املناه�ضني
للعومل ��ة)) .ع ��ادة ما يعم ��ل املن�شق ��ون خارج
البني ��ة ال�سيا�سي ��ة .م ��ع ذل ��ك ،ر�سال ��ة كازين
وا�ضحة :مهما وق ��ف ه�ؤالء”احلاملون”على
الهام� ��ش ،ف�إنه ��م ((غ�ّيورّ وا �أم ��ة)) .ذل ��ك هو
التناق� ��ض الظاهري ال ��ذي ا�ستك�شفه يف هذا
الكتاب البانورامي ،الناب�ض باحلياة.
ن�ش� ��أ تعب�ي�را الي�س ��ار واليم�ي�ن ع ��ن الث ��ورة
الفرن�سيةع ��ام ( 1789جل� ��س اجلمهوري ��ون
الراديكالي ��ون عل ��ى اجلان ��ب الأي�س ��ر
من”اجلمعية الوطني ��ة”) .لكن يف الواليات
املتح ��دة احلديث ��ة ،مل ي�ب�رز الي�س ��ار �إ ّال يف
الرب ��ع الثاين م ��ن القرن التا�س ��ع ع�شر .مييّز
كازين ه ��ذا الظهور يف ع ��ام  ،1829مع ن�شر
ث�ل�اث ه ّب ��ات راديكالي ��ة :الكت ��اب احلما�سي
للإبط ��ايل الأ�س ��ود ديفي ��د والكر”منا�ش ��دة
املواطن�ي�ن امللون�ي�ن يف الع ��امل”؛ دع ��وة
�أول قائ ��د عم ��ايل ،توما� ��س �سكيدم ��ور ،اىل
توزي ��ع ال�ث�روة يف كتابه”حق ��وق الإن�س ��ان
يف امللكي ��ة"؛ وكت ��اب املفك ��رة احل ��رة ف ��اين
رايت”ال�سبي ��ل اىل حما�ض ��رات �شعبي ��ة”،
الت ��ي تتحدى فيه خ�ض ��وع الن�ساء ،والعقيدة
الدينية والأراء املحافظة يف �أيامها .من هذه
البداي ��ات ،يتعق ��ب كازين بخ�ب�رة �آثار تطوّ ر
عب الإبطالي ��ة الراديكالي ��ة ؛”ثورة
الي�س ��ار رْ
منت�ص ��ف الطريق”لإعت ��اق العبي ��د و”�إعادة
البن ��اء”؛ ال�ص ��راع الطويل ملعان ��اة الن�ساء ؛
بزوغ ح ��ركات العمال املنا�ضلة ،مثل”فر�سان

العمل”و”عم ��ال ال�صناع ��ة العاملي�ي�ن”؛
الأحزاب اال�شرتاكية وال�شيوعية ،التي بلغت
ذروتها يف �سنوات الع�ش ��رات والثالثينات ؛
و”الي�س ��ار اجلديد”يف �سن ��وات ال�ستينات،
الت ��ي يتذ ّك ��ر فيه ��ا االمريكي ��ون �آخ ��ر م ��رة
الراديكاليني الذين بيننا.
عل ��ى م ��دى تاريخ ��ه الطوي ��ل ،جاب ��ه الي�سار
االمريك ��ي معار�ض ��ة كب�ي�رة يف �صراعه �ضد
�سي ��ادة البي� ��ض وال�شوفيني ��ة الذكوري ��ة
واالمتث ��ال لفر� ��ض العالق ��ات اجلن�سي ��ة
املتغايرة ،لكن كازي ��ن يحاول �أن يربهن على
�إن ��ه (( ّ
مت �إجن ��از الكثري يف الثقاف ��ة الوطنية
مع غر�س روح املعاداة للفا�شية ومبد�أ التعّدد
اللذي ��ن �أ�صبحا الحقا �سائدي ��ن)) .وبالتايل،
�ساع ��د الي�س ��ار على متهي ��د الطري ��ق للقبول
الوا�س ��ع بعدال ��ة ،من حيث املب ��د�أ ،بامل�ساواة
للنا�س امللونني ،للن�ساء واملثليني اجلن�سيني.
لك ��ن الثقاف ��ة ال�سيا�سي ��ة االمريكي ��ة غالب ًا ما
وقفت عقبة يف الطريق.
�أح ��رز الي�س ��ار تقدم� � ًا بطيئ� � ًا يف تعزي ��ز
ر�ؤاه ع ��ن اجلماع ��ة التعاوني ��ة �أو اجلماعية
الدميقراطي ��ة ،التي وُ�صف ��ت باال�شرتاكية �أو
ال�شيوعي ��ة يف بداية الق ��رن الع�شرين� .أغلب
االمري ��كان كان ��وا معادي ��ن له ��ذه الأه ��داف
و�سلم ��وا ب ��د ًال منه ��ا بالفرداني ��ة ،النج ��اح
ال�شخ�ص ��ي وحق ��وق امللكية ،يف ح�ي�ن كانوا
دائم� � ًا حذرين من الث ��ورة اال�شرتاكية .بينما
ح ��اول امل�ؤرخ ��ون الآخ ��رون ا�ستظه ��ار �أن
الثقاف ��ة االمريكي ��ة ت�شتم ��ل يف احلقيقة على
بع� ��ض املج ��ال للمُثل واملمار�س ��ات التعاونية
واجلماعية ،ف�إن كازين ،يف الواقع ،مييل اىل
ر�ؤية �أقدم :ب�أن املجتمع االمريكي كان (( ُو ِل َد
ر�أ�سمالي ًا)) ،وب�أن امللكية اخلا�صة والفردانية
كانت دائم ًا خطه الأ�سا�س.
من جوانب �أخ ��رى ،يزعم كازين ،مع ذلك� ،أن
الي�س ��ار كان ق ��ادر ًا على النج ��اح على اجلبهة
الثقافي ��ة ح�ي�ن و�ض ��ع التوكيد عل ��ى تو�سيع
احلري ��ة وامل�س ��اواة .يف الواق ��ع ،كما يكتب،

كل حرك ��ة راديكالية ،منذ بداية القرن التا�سع
ع�ش ��ر ،كان لها ((ثقافتها امل�ض ��ادة)) اخلا�صة
به ��ا ــ ال فقط من�شق ��و نهاي ��ة ال�ستينات الذين
كانوا يدعون بـ”الهيبيني”.
وه ��ي ُت َّع ��د ثقاف ��ة م�ض ��ادة ،كان لـ”اجلبه ��ة
ال�شعبي ��ة" ،الت ��ي بُني ��ت يف �صمي ��م �أن�شط ��ة
احل ��زب ال�شيوع ��ي يف الثالثين ��ات
واالربعين ��ات ،الت�أثري الثق ��ايف الأعمق .انها
ق ��ادت وودي غوثري اىل ت�أليف ن�شيد وطني
بدي ��ل (هذه الب�ل�اد هي ب�ل�ادك) ؛ �ساعدت يف
�إنت�شار �شهرة مو�سيقى اجلاز ؛ �ألهمت رواية
جون �شتاينبك”عناقي ��د الغ�ضب"؛ ومنحتنا
دكت ��ور �سو� ��س (ثي ��ودور جي�سي ��ل) ،ر�س ��ام
الكارتون جلريدة اجلبهة ال�شعبية ،الذي كان
ينقل وجهة نظر معادي الفا�شية ،امل�ساواتيني
ومع ��ادي ال�ش ��ركات .يب ��دي كازي ��ن �إعجاب ��ه
بهذه الإجنازات ،لكنه يدين االعتناق العنيد،
ّ
امل�ضل لدكتاتورية �ستالني ال�سوفييتية.
انت�ص ��رت الثقاف ��ة يف تو�سي ��ع جم ��االت
امل�س ��اواة واحلرية ال�شخ�صي ��ة ،لكنها مل تكن
متكافئ ��ة مع االنت�ص ��ارات ال�سيا�سي ��ة دائم ًا.
احل ��ركات الراديكالي ��ة ل�سن ��وات ال�ستينات،
مبا فيه ��ا التعبئة الوا�سعة �ضد احلرب ،كانت
المركزي ��ة والمبالي ��ة اىل ح ��د كب�ي�ر يف بناء
م�ؤ�س�سات �سيا�سية ــ وبالتايل ،مل تخ ّلف قوة
انتخابية جاهزة ملجابهة ال�شعبية ال�سيا�سية
التي ك�سبها املحافظون منذ ال�سبعينات.
ينه ��ي كازين كتاب ��ه باملنا�شدة ب�إع ��ادة �إحياء
اال�شرتاكي ��ة كمث ��ال يوتوب ��ي ملقاوم ��ة الظلم
ال ��ذي �سببت ��ه الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة امل�ستب ��دة
باملجتم ��ع الر�أ�سم ��ايل الي ��وم .لك ��نَّ الق� � ّراء
الراديكالي�ي�ن ق ��د يتوق ��ون اىل �ش ��يء �أك�ث�ر:
ر�ؤية اجتماعية لي�س فقط يوتوبية بل مهي�أة
للتنظيم ـ� �ـ رغم كل ال�صعاب ــ من �أجل �إ�صالح
وا�س ��ع وعمل ��ي ،ميكن ��ه �أن يُكت�س ��ب باجلهد
املتوا�ص ��ل لالنتق ��ال نح ��و جمتم ��ع خمتلف،
جمتمع منظ ��م دميقراطي ًا حق� � ًا ،يتعهد الفعل
اجلماعي وال�صالح العام.

ت�ص ��حبنا الناق ��دة باتري�ش ��يا �أوفدرهايدي يف كتابها ال�ص ��ادر
ع ��ن دار املدى يف رحلة عرب امل�س ��ارات املتنوع ��ة لتاريخ الفيلم
الوثائق ��ي ،فبع ��د نظرة عامة عل ��ى الق�ضايا املحوري ��ة ل�صناعة
الأف�ل�ام الوثائقي ��ة — كتعريفاته ��ا و�أغرا�ضه ��ا و�أ�شكاله ��ا
وم�ؤ�س�سيه ��ا — ترك ��ز عل ��ى العديد من �أنوع الفيل ��م الوثائقي
الفرعي ��ة ،وم ��ن �ضمنه ��ا �أف�ل�ام ال�ش� ��ؤون العام ��ة ،والدعاي ��ة
احلكومي ��ة (خا�ص ��ة الأعم ��ال املنتج ��ة خ�ل�ال احل ��رب العاملية
الثاني ��ة) ،والأف�ل�ام الوثائقي ��ة التاريخي ��ة ،و�أف�ل�ام الطبيع ��ة.
ملح ��ق بالكت ��اب قائمة مبائة فيلم وثائقي رائ ��ع ينبغي على كل
مهتم بهذا املجال �أال تفوته م�شاهدتها.
وبع ��د تعريفات عدّة للفيلم الوثائقي تخل�ص امل�ؤلفة ب�أنه يروي
ق�ص ��ة عن احلي ��اة الواقعية ،ق�صة تدع ��ي امل�صداقية .والنقا�ش
ب�ش� ��أن كيفية حتقيق ذلك ب�صدق ونزاه ��ة ال ينتهي �أبد ًا يف ظل
وجود �إجابات متعددة .لقد عرف الفيلم الوثائقي �أكرث من مرة
على مدار الزمن ،من �ص َّناعه وم�شاهديه ،وال �شك �أن امل�شاهدين
ي�صوغ ��ون معن ��ى �أي فيل ��م م ��ن خ�ل�ال اجلم ��ع بن ��ي املعرف ��ة
واالهتم ��ام بالع ��امل وبني ال�ش ��كل الذي ي�صور ب ��ه املخرج هذا
العامل .تق ��وم كذلك توقعات اجلمهور عل ��ى التجارب ال�سابقة؛
فال يتوقع امل�شاه ��دون التعر�ض للخداع والكذب ،فنحن نتوقع
�أن تنقل �إلينا �أ�شياء �صادقة عن العامل الواقعي.
كي ��ف يب ��دو الفيلم الوثائق ��ي؟ يحمل معظم النا� ��س يف عقولهم
مفهوم� � ًا تقريب ّي� � ًا مالهي ��ة الفيل ��م الوثائق ��ي ،ولي�س ��ت ه ��ذه
بال�ص ��ورة اجلميل ��ة يف ر�أي الكثريي ��ن .غالب ًا م ��ا يعرف الفيلم
الوثائقي التقليدي ب�أنه فيلم يربز �سرد ًا يُروى ب�صوت جهوري
عمي ��ق ،ومناق�ش ��ة حتليلي ��ة �أكرث منه ��ا ق�ص ��ة ذات �شخ�صيات،
ولقط ��ات لوجوه خرباء مدعمة ببع�ض اللق ��اءات مع �أ�شخا�ص
يف ال�شارع� ،إىل جانب جمموع ��ة من ال�صور املرخ�صة تو�ضح
وجه ��ة نظر الراوي (غالب ًا ما ت�سمى «القطع املتبادل» يف جمال
الب ��ث) ،ورمبا بع�ض الر�سوم املتحرك ��ة التعليمية ،ومو�سيقى
فخم ��ة ،وغالب� � ًا م ��ا ال يُتذك ��ر ه ��ذا املزي ��ج م ��ن عنا�ص ��ر ال�شكل
ب�إعجاب؛ فاال�ستجابة ال يبدو كفيلم وثائقي عادي".
وعن بدايات الفيلم الوثائقي البد �أن تتناول امل�ؤلفة امل�ؤ�س�سني
له ��ذا الفن يف الع�شرينيات بد�أ ثالثة �أ�شخا�ص م�شوارهم الفني
و�ساهموا يف ت�شكيل توقعات اجلماهري عرب جميع �أنحاء العامل
منذ ذل ��ك احلني ،وهم :روبرت فالهرت ��ي ،وجون جرير�سون،
ودزيج ��ا فريتوف .وقد �أكدوا جميع ًا يف �آن واحد �أنهم ينقلون
احلقيقة و�أنه ��م فنانون .وكما ر�أينا ،ف� ��إن كال الت�أكيدين يخلق
حال ��ة التوتر واجل ��ذب الأ�سا�سية يف الأف�ل�ام الوثائقية؛ فمتى
تتعار� ��ض الرباع ��ة الفني ��ة مع احلقيق ��ة ومتى ت�سه ��ل مثل هذا
التج�سي ��د؟ لقد �صارع ه�ؤالء املخرجون ه ��ذا ال�س�ؤال ب�أ�ساليب
متنوعة ،ومهّدوا الطريق لنقا�شات وجمادالت الحقة.
والفيلم الوثائقي نوع من الأفالم يحتوي على تعهد للم�شاهد
ب�أن ما �سوف يراه وي�سمعه
ه � ��و ع � ��ن � � �ش� ��يء ح �ق �ي �ق��ي
و�صادق ،ودائم ًا يلزمنا �أن
نفهمه ،غري �أن املخرج ال بد
�أن ي�ستخدم جمموعة كربية
م��ن احل �ي��ل م��ن �أج ��ل ت�أكيد
ه���ذا ال ��زع ��م ،وال �ك �ث�ير من
املخرجني ينفذون �أعمالهم
يف ب�ي�ئ��ة جت��اري��ة �أو �شبه
جتارية حتجم اختياراتهم،
ومع تطور الفيلم الوثائقي،
ت� �ط ��ورت �أي� ��� �ض� � ًا امل �ع��اي�ير
وال� � � �ع � � ��ادات وال� �ت� �ق ��ال� �ي ��د
والقوالب ال�شائعة املتعلقة
ب�ك�ي�ف�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �خ��رج�ين
لأعمالهم.
وتختار اوفدرهايد  100فيلم
وثائقي �شوهدت ونوق�شت
على نطاق وا�سع ،ويف كثري
م��ن احل ��االت وك��ان��ت حمور
ج���دل ،ويف ح���االت �أخ ��رى
قدمت مواد تعليمية قيمة.
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متمرد ...متمرد
ِّ
تخل رامبو عن الشعر
هو غموض ال زال
يقض مضجع محبيه.
يف ي ��وم �شتائ ��ي من ع ��ام  ،1883على م�ت�ن باخرة كانت
ّ
ا�ستهل
عائدة من مر�سيليا اىل ميناء املدينة العربية عدن،
تاج ��ر قهوة فرن�سي �إ�سمه �آلفرد باردي حديث ًا مع مواطن
م ��ن بلده التق ��اه على الباخرة� ،صحف ��ي �شاب يدعى بول
بورد .عندما كان ب ��رادي يتكلم عن عمله التجاري ،الذي
�أن�ش�أه يف عدن ،حدث �إنه ذكر �إ�سم واحد من م�ستخدَميه،
((رج ��ل طوي ��ل القامة ،دمث وقليل ال ��كالم ))،كما و�صفه
فيم ��ا بع ��د .ولده�شت ��ه ،كان رد فعل بورد ه ��و االنذهال.
مل يك ��ن هذا ب�سبب �أن ��ه ،وب�صدفة غريب ��ة ،كان يف نف�س
املدر�س ��ة مع امل�ستخدَم ،ب ��ل ،بالأحرى ،ب�سبب انه ،ومثل
العديد من الفرن�سيني الذين يتوا�صلون بغري انقطاع مع
الأدب املعا�ص ��ر ،كان يفرت� ��ض ب�أن ذلك ال�ش ��اب مات منذ
زمن� .ش ��رح بورد ،لربادي امل�شدوه� ،إنه قبل �إثني ع�شرة
عام ًا� ،أحدث م�ستخدمه ال�صموت يف باري�س ظهور ًا �أدبي ًا
((مذه ًال ونا�شئ ًا قب ��ل الأوان)) ،ومل يلبث �أن اختفى بعد
وقت ق�صري .حتى تلك اللحظة ،وقبل �أن يعرف باردي �أو
ايّ �أح ��د �آخر يف حلقته ،كان هذا الرج ��ل بب�ساطة تاجر ًا
ذكي ًا ،يحتفظ بكتب �أنيقة .اليوم ،يعتربه العديد مكت�شف ًا
لل�شعر الأوربي املعا�صر .كان �إ�سمه �آرثر رامبو.
م ��ا عرفه باردي عن رامب ��و ذلك اليوم الزال معظم النا�س
يعرفون ��ه عن رامبو .كان هناك ،م ��ن جانب� ،سرية �أدبية
باهرة ،وق�صرية احلياة على نحو الفت :كل �أعمال رامبو
امله ّم ��ة �أُ ّلفت على �أكرث احتمال ب�ي�ن العام  ،1870حني مل
يكد يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة ،والعام  ،1874حني �إقرتب من
الع�شري ��ن .من جانب �آخر ،كان هناك هج ْر للأدب ل�صالح
حي ��اة مت�ش� � ّردة ،و�صلت به يف النهاي ��ة اىل عدن ومن ثم
اىل �شرق �أفريقيا ،حيث بقي حتى وقت قريب قبل وفاته،
يتاجر بالقهوة ،الري�ش ،و�أخ�ي�ر ًا ،ال�سالح ،وجمع مبلغ ًا
كافي� � ًا من املال على توايل الأي ��ام .الغمو�ض الكبري الذي
ظل يط ��ارد ويفزع حمب ��ي رامبو هو ((فع ��ل التخ ّلي عن
اللق ��ب)) كما يذك ��ر �آرثر ميللر يف درا�ست ��ه ،احلمقاء اىل
ح ��د ما”،رامب ��و وزمن القتل ��ة”((( ،)1946ال ��ذي يغري
امل ��رء مبقارنته ...ب�إطالق القنبل ��ة الذ ّرية)) هذه املقارنة
املبال ��غ به ��ا كانت رمب ��ا �سرت�ض ��ي رامبو ،ال ��ذي كان من
الوا�ض ��ح انه يريد ملا�ضيه ال�شع ��ري �أن يتبخر .حني عاد
�آلفرد باردي� ،سعيد ًا باكت�شافه ،تفاج�أ مرعوب ًا ب�أن الطفل
العبق ��ري ال�سابق يرف�ض احلديث عن عمله الأدبي ،نابذا
�إياه ك�شيء ((�سخيف ،م�ضحك ،يثري القرف)).

سيرة رامبو األدبية القصيرة

صدر بالفرنسي

ترجمة وإعداد أنس العزاوي

ترجمة  /المدى
ت�ب ّ�ر�ؤ رامبو م ��ن ال�شع ��ر ،كان قوي� � ًا بقدر م ��ا كان تدفق
موهبت ��ه �سابق ًا ،وهو منوذجي لرجل كانت حياته وعمله
يتم ّي ��زان بتناق�ضات عنيف ��ة .كان فتى راغب� � ًا يف التع ّلم،
وين ��ال اجلوائز يف املدر�سة ،وهو نف�سه الذي كان يكتب
عبارات كفر على اجلدران يف بلدته ؛ كان مراهق ًا متم ّرد ًا
ي�سخ ��ر م ��ن تقاليدية مدينت ��ه ال�صغ�ي�رة ،وهوالذي كان
يه ��رع عائ ��د ًا اىل مزرعة �أم ��ه كلما واجه �أزم ��ة عاطفية ؛
كان م َّدع ��ي الفو�ضوية الذي دع ��ا يف ق�صيدة واحدة اىل
�إ�سق ��اط ((الأباطرة  /الع�سك ��ر ،امل�ستعمرين ،ال�شعب))،
وم ��ع ه ��ذا �أم�ضى معظ ��م حياته بالغ� � ًا كر�أ�سم ��ايل ن�شط
ي�شتغ ��ل يف �أفريقيا امل�ستعم ��رة ؛ كان �شاعر ًا ح ّرر ال�شعر
الغنائ ��ي الفرن�س ��ي م ��ن املوا�ضي ��ع امل�سهب ��ة والأ�ش ��كال
املخ�ص ��رة يف �شع ��ر نهاية الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر ،وح ّرره
ّ
م ��ن ،كم ��ا يذكر ب ��ول فالريي(( ،اللغ ��ة الدارج ��ة)) ــ ومع
ذلك ،هو ال ��ذي ،يف �أغلب عمله الث ��وري ،اعرتف بحبه لـ
((ال�ص ��ور جيّا�شة العاطفة ...احلكاي ��ات اخلرافية ،كتب
ق�ص� ��ص الأطفال ،االوبرات القدمي ��ة ،العبارات املكرورة
والأوزان ال�شعرية ال�ساذجة)).

ه ��ذه التناق�ض ��ات الظاهري ��ة ،وامل�شاع ��ر املت�ضاربة غري
العادية من الإعجاب والهل ��ع التي ميكن �أن تثريها ق�صة
رامبو ،هي يف مركز الغمو�ض الطاغي الذي �أغرى الق ّراء
من مار�سيل برو�س ��ت حتى باتي �سميث� .إنها بد�أت تفنت
النا�س م�سبق ًا يف الوقت الذي تويف فيه ال�شاعر ،يف عام
( .1891ا�ست�سل ��م ،يف ال�سابعة والثالثني من العمر ،اىل
مر�ض �سرطان الرجل ،بع ��د �أن عاد اىل مزرعة �أمه للمرة
الأخ�ي�رة) وباحلك ��م عل ��ى موج ��ة الدرا�س ��ات الرامبوية
الت ��ي ظهرت خالل العقد الأخري ،و�أحدثها ترجمة جديدة
لـ”�إ�شراقات”لل�شاع ��ر االمريك ��ي املتميز ج ��ون �آ�شربي،
ورواية واقعية تت�صارع مع ال�س�ؤال الكبري  :ملاذا توقف
رامب ��و ع ��ن الكتاب ��ة ،فلي�س هن ��اك ما ي�ش�ي�ر اىل تال�شي
الفتنة.
وُ ِل ��د �آرث ��ر رامب ��و يف ت�شري ��ن الأول ،1854 ،يف مدينة
�شارلفي ��ل ،قرب احلدود البلجيكية� .أب ��وه ،فردريك ،كان
نقيب� � ًا يف اجلي� ��ش وح ��ارب يف اجلزائر ،و�أم ��ه ،فيتايل
كي ��ف ،كانت �إبنة �شدي ��دة الإحت�شام مل ��زارع �صلب ؛ قيل
ْ
و�صف
فيم ��ا بعد �أن احد ًا مل يتذكر �أب ��د ًا انه ر�آها تبت�سم.

زواج هذي ��ن الإثن�ي�ن بالتعا�سة رمبا �سيك ��ون مبالغة ،ال
ل�سبب �أكرث م ��ن �أن النقيب رامبو كان نادر ًا يف �شارلفيل
؛ كل طف ��ل من الأطفال اخلم�س ��ة وُ لِد بعد ت�سعة �أ�شهر من
الآخ ��ر خالل حياتهم ��ا الق�صرية مع ًا .ح�ي�ن كان �آرثر يف
اخلام�س ��ة م ��ن العمر ،رحل وال ��ده لالن�ضم ��ام اىل فرقته
الع�سكري ��ة ومل يرج ��ع �أب ��د ًا .ذك ��رى ه ��ذا الهج ��ر تطارد
عمل رامبو ،ال ��ذي غالب ًا ما ي�ستح�ضر ال�سعادة الطفولية
املفقودة ،ويبدو �أحيان ًا انه ي�شري ب�شكل مبا�شر اىل ازمة
يعجل بعد رحيل
عائلت ��ه(( .ه ��ي / ،كل ال�سواد وال�َب�رَْ دّ ،
الرج ��ل!)) تع ��وّ دت فيت ��ايل ،الكاثوليكي ��ة املن ��ذورة� ،أن
تطل ��ق على نف�سها ((�أرملة رامبو)) وك ّر�ست نف�سها بعزم
ال يلني لتعليم ابنائها.
يف املدر�س ��ة ،كان رامب ��و جنم� � ًا ،متفوّ ق� � ًا بانتظ ��ام يف
الإمتحان ��ات بتقدي ��ر ع ��ال( .يف �أح ��د االمتحان ��ات ُطلِب
م ��ن التالمي ��ذ �أن يقدم ��وا ت�صحيح� � ًا عرو�ضي� � ًا التيني� � ًا
لق�صيدة”�سان�ش ��و بان ��زا يخاط ��ب حماره”قب ��ل ف�ت�رة
وجي ��زة م ��ن بلوغ ��ه اخلام�س ��ة ع�ش ��رة� ،أ ّلف”اليتيمان،
هدايا ر�أ�س ال�سنة”� ،أول ق�صيدة تن�شر له .وهي ق�صيدة
مع�سول ��ة بع�ض ال�ش ��يء ــ طفالن ،ي�ستيقظ ��ان يف �صباح
ال�سن ��ة اجلدي ��دة ليكت�شف ��ا �إن �أمهم ��ا ماتت ـ� �ـ لكنها تربز
ان�شغاله الكامل بالفكرة ،غياب احلب الأمومي ،وهي تنم
ع ��ن خربة تقنية مبك ��رة الن�ضوج .يبدو م ��ن املحتمل �أن
رامب ��و ورث مواهبه وطموحه الفك ��ري من والده ،الذي
كان� ،أثن ��اء خدمت ��ه يف �شم ��ال �أفريقي ��ا ،يكت ��ب ترجمات
حوا�شية عل ��ى القر�آن وكان يجمع نكات� � ًا عربية .رامبو،
الذي يبدو �أنه احتف ��ظ بر�ؤية رومان�سية عن والده ،كان
ير�سل يف طل ��ب هذه الن�صو�ص عندما انتقل اىل �أفريقيا
؛ �أ�صب ��ح لغوي ًا كبري ًا ،ذرب الل�س ��ان يف العربية ،كما يف
ع ��دد م ��ن اللهجات املحلي ��ة ،حتى انه كان يعط ��ي درو�س ًا
عن القر�آن لل�صبيان املحلي�ي�ن .ال�سمة العملية املتما�سكة
الكئيب ��ة ،الت ��ي تت�ص ��ف به ��ا �أم ��ه ((الأفع ��ال وحدها هي
الت ��ي يح�سب له ��ا ح�ساب)) وقفت بتغاي ��ر حاد �ضد هذه
احلما�سات العقلية .يف و�سط هذا االختالف الفطري بني
طبيعت ��ي والده ،من املثري ر�ؤية �أ�صول الت�أرجح الغريب
بني الأدب والتجارة.

عن جملة نيويوركر

الرقمية
مهدت للثورة
كتب ورقية َّ
ّ
ٌ
يعر� ��ض كتاب «كتب ورقية مهدت للث ��ورة الرقمية» ،مل�ؤلفه
�أحم ��د ف�ض ��ل �شبل ��ول ،ملخ�ص ��ات وافي ��ة لعدد م ��ن الكتب
الورقية التي عرفت القارئ العربي بتوجهات وخ�صو�صية
الث ��ورة الرقمية ،والتي بد�أت يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين ،وراج ��ت مع ب�شائر القرن احل ��ادي والع�شرين.
وم ��ن ث ��م زادت عقب ان حت ��ول الكمبيوتر املف ��رد العمالق
�إىل الكمبيوت ��ر ال�شخ�ص ��ي ال�صغري وال�شب ��كات املتعددة:
و�أبرزها �شبكة الإنرتنت.
وتخ�ي�ر �سبل ��ول من ب�ي�ن جمم ��وع امل�ؤلف ��ات ،تل ��ك الكتب
الورقي ��ة ،بالعربي ��ة ،كونه ��ا تنوع ��ت م ��ا ب�ي�ن التن ��اول
التاريخ ��ي للتقني ��ة وب�ي�ن �أدب الرحالت الرقم ��ي ،ومعهما
تلك التي طرقت ق�ضاي ��ا الفجوة الرقمية والرقابة املركزية
الأمريكية..وغريها.
وتتمث ��ل الكت ��ب الت ��ي عر�ضه ��ا امل�ؤل ��ف ب� �ـ :الثقاف ��ة
الإلكرتونية /جورج نوب ��ار -الرقابة املركزية الأمريكية/
د.م�صطف ��ى عبدالغن ��ي -الفج ��وة الرقمي ��ة /د.نبي ��ل على
ود.نادية حجازي -الفيديو والنا�س /د.نوال حممد عمر-
الكت ��اب الإلك�ت�روين /عبداحلميد الب�سي ��وين -الكمبيوتر
والثقاف ��ة والفنون /د.حمم ��د فتحي� -صناع ��ة امل�ستقبل/
د�.أحم ��د ابوزي ��د -املوج ��ة الثالث ��ة /الف ��ن توفل ��ر -تاريخ
الو�سائ ��ط /جمموع ��ة م ��ن الكت ��اب -رج�ل�ات �سندب ��اد/
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عبداحلمي ��د ب�سي ��وين -ر�ؤى م�ستقبلي ��ة /ميت�شيو كاكو-
�صدم ��ة االنرتنت /د�.أحمد حمم ��د �صالح -م�ستقبل الثورة
الرقمية /جمموعة من الكتاب.
ويب�ي�ن امل�ؤل ��ف �أن هناك العديد من املح ��اور التي تناولتها
جمل ��ة الكتاب ��ات ،منه ��ا �أن �سرع ��ة دخ ��ول الع ��رب الن�ش ��ر
الإلك�ت�روين ،تع ��د موقف� � ًا متقدم� � ًا للثقافة العربي ��ة ،نظرا
للتفاع ��ل مع الثقاف ��ة العاملية ،كما يرب ��ط الن�شر بني العرب
يف الوط ��ن العربي واملهاجري ��ن واملغرتبني العرب� .إال �أنه
تالحظ �أن العرب ي�ستخدمون االنرتنت من دون اال�ستفادة
م ��ن جمم ��ل خوا�ص ��ه ،مثل �أهمي ��ة �إج ��ادة اللغ ��ات العاملية
لالط�ل�اع على الثقافات الدولية ،كم ��ا �أن ن�سخ املو�ضوعات
والدرا�س ��ات دون �إخط ��ار �صاحبه ��ا يع ��د م ��ن ال�سل ��وك
ال�شائن.
ويطرق الكتاب يف احد حماوره املهمة ،مو�ضوع ال�صحافة
الرقمي ��ة ،وكيف حلت عو�ض ًا عن ال�صحافة الورقية ،بن�سبة
غالبة ،خ�صو�ص ًا �أن بع�ض تلك ال�صحف لي�س فيها املناخات
وال�ش ��روط احليوية املتوافرة يف ال�صحيف ��ة الإلكرتونية.
ويب�ي�ن امل�ؤلف �أن ��ه ،وكما ر�أى احد الكت ��اب يف املجال ،ف�إن
التقنية اجلديدة حررت الإن�سان ،للمرة االوىل يف التاريخ،
من ال�سلطات الر�سمية �أو ت�سلط اجلماعات واملذاهب.
وير�ص ��د الكت ��اب ،جمل ��ة مو�ضوعات وق�ضاي ��ا متفرقة يف

احلقل ،بينها« :الهاكرز» ،وهم قرا�صنة ال�شبكة العنكبوتية،
الذي ��ن يتميزون مبهارة كب�ي�رة يف التع ��رف والتعامل مع
كاف ��ة تقنيات الن�شر الإلك�ت�روين والتقنية الرقمية عموم ًا،
وهم يعتربون م ��ن الظواهر الواج ��ب مواجهتها م�ستقب ًال
بالرغ ��م م ��ن االعتق ��اد ب�صعوب ��ة ذلك .كم ��ا انه يق ��ع العامل
العرب ��ي يف مطب ما ي�سم ��ى ظاهرة االنق�س ��ام الرقمي� ،أو
مبعنى �آخر:
ظاه ��رة الفجوة الرقمية ...وطبيع ��ة امل�شاكل التي تفرزها
يف واق ��ع املواط ��ن العادي م ��ع جه ��ازه املن ��زيل الب�سيط،
و�أي�ض ًا على م�ستوى الدول ��ة .ويخل�ص الباحث يف كتابه،
�إىل نتائ ��ج كث�ي�رة ،بينه ��ا �أن ��ه م ��ن املحتم ��ل انت ��اج �شبكة
�إلكرتوني ��ة تغط ��ي الك ��رة الأر�ضي ��ة ،وت�صب ��ح ه ��ي املر�آة
ال�سحرية التي تظهر يف الق�ص�ص اخلرافية..
ورمب ��ا ي�أتي اليوم قريب ًا الذي يكون فيه متاح لأيّ �شخ�ص
على �سطح الكرة الأر�ضية� ،أن يخزن �شفرة د.ن�.أ اخلا�صة
به عل ��ى قر�ص مدمج .وم ��ن �أطرف ما تناول ��ه الكتاب ،هو
الن�ش ��ر الإلكرتوين عن طريق احلذاء ،فم ��ن املمكن ل�سرية
ذاتي ��ة �أن تنتق ��ل كهربائي ًا من احل ��ذاء �إىل الأيدي ،ومن ثم
�إىل ي ��د ال�شخ�ص املتعرف عليه ،وم ��ن ثم �إىل حذائه ،وهي
طريق ��ة لنقل ولتب ��ادل �سجالت �إلكرتونية م ��ن �شخ�ص �إىل
�آخر.

جمهورية االبارتشك -جان
باتيست فوراي

الجنس الثالث -جمانة حداد
�صدر ع ��ن دار ها�ش ��ت انط ��وان ،كتاب
جلمان ��ة ح ��داد بث�ل�اث لغ ��ات ،العربية
واالنكليزي ��ة والفرن�سي ��ة .تت�س ��اءل
الكاتبة الكيفية التي من املمكن �أن نكون
بها ب�شر ًا؟ الق�ضية بالن�سبة �إىل الكاتبة
لي�س ��ت ق�ضي ��ة �سالب وموج ��ب �أو ذكر
وانث ��ى بل ه ��ي ق�ضية الإن�س ��ان .خالل
امل�ؤلف تت�ساءل الكاتب ��ة عن االن�سانية
وحتاول �أن تق ��دم لنا خال�صة جتربتها

كنا�شطة ن�سوية وكاتبة يتمحور عملها
الأدبي برمّته ح ��ول مو�ضوع الذكورة
والأنوثة .هذا الكتاب هو ايجاز لتجربة
الكاتب ��ة ون�شاطها عل ��ى ال�صعيد املهني
واالن�س ��اين .تدي ��ر الكاتب ��ة ح ��وارات
متخيّلة مع فيل�سوف املدر�سة احلوارية
و�صاحب”املدين ��ة الفا�ضلة”�أفالطون،
وم ��ن جان ��ب �آخ ��ر تق ��دم نقا�شاتها مع
الو�سوا� ��س الذي ي�ش ّكل ع ��دوّ الإن�سان

الدائم والرا�صد ل ��ه والكامن يف داخله
كقنبل ��ة تنتظ ��ر ال�ضغط عل ��ى ال�صاعق
لإع�ل�ان االنفجار ،تر�س ��ل الكاتبة عدد ًا
من االر�شادات والن�صائح اىل املجتمع
وخ�صو�ص ًا �إىل ال�شب ��اب حت�ضهم فيها
على البح ��ث عن املعادل ��ة الرابحة لهذا
الع�صر :الإن�سان احلقيقي الذي نبحث
عن ��ه املتكامل واملعزز بحريت ��ه الكاملة
وكرامته.

رسالة مفتوحة إلى الحيوانات وإلى من يتعاطف معهم
الأبارات�شيك هو م�صطلح رو�سي عام ي�شري �إىل موظف حمرتف
يف احلزب ال�شيوعي �أو احلكومة ؛على �سبيل املثال عميل جهاز
حكوم ��ي وحزب ��ي يف من�ص ��ب ذات م�س�ؤولي ��ة بريوقراطية �أو
�سيا�سي ��ة وي�ستثنى من ذلك امل�س�ؤول ��ون رفيعو امل�ستوى الذين
ي�سم ��ون بنومينكالت ��ورا .يعت�ب�ر م�صطل ��ح �أبارات�شي ��ك مهين ًا
ويعطي العديد من املفاهيم ال�سلبية عن ال�شخ�ص الذي يو�صف
به.
عادة م ��ا كان يتم نق ��ل �أع�ضاء”اجلهاز”بني مناط ��ق امل�س�ؤولية
بتدري ��ب �ضئي ��ل �أو بع ��دم تدري ��ب عل ��ى الإط�ل�اق يف جم ��ال
م�س�ؤوليتهم اجلديدة ،والذي نتج عنه �إعطاء ت�سمية الأبارات�شيك
�أو”عميل اجلهاز”ك�أف�ضل و�صف لذلك ال�صنف من املوظفني .مل
يت ��وىل جميع املوظفني ممن يطلق عليهم الأبارات�شيك الوظيفة
على مدى احلياة ولكن العديد منهم كانوا يتولون منا�صبهم يف
منت�صف �أعمارهم.
�ش ��اع هذا امل�صطل ��ح بعد االحتاد ال�سوفييت ��ي على نطاق وا�سع
لي�شم ��ل �أيّ م�س� ��ؤول �أو بريوقراط ��ي يف �أيّ منظم ��ة �أو هيئة.
�أي�ض ًا قد �سبق و�أن ا�ستخدم امل�صطلح ليعني عميل �أو جا�سو�س
�شيوعي.
يتن ��اول الكتاب هكذا ن ��وع من املوظف�ي�ن �أو النا�شطني �أو حتى
ال�سيا�سي�ي�ن ويتطرق مل�سرياتهم يف احلي ��اة ال�سيا�سية وكيفية
�صعودهم اىل الواجهة وت�صديهم للم�س�ؤولية دون االلتفات اىل
خلفياته ��م من خالل ت�سنمهم ملنا�صب ك�أن تكون معنية بالزراعة
�أو اخلدم ��ات وحتى الأم ��ن واالقت�صاد .ي�أخذ امل�ؤل ��ف عدد ًا من
ال�سيا�سي�ي�ن كنم ��اذج مل�صطلح الأبارات�شيك ،فعل ��ى �سبيل املثال
فران�س ��وا فيون عن حزب اجلمهوريني اليميني ومانويل فال�س
وبين ��وا هامون م ��ن احلزب اال�شرتاك ��ي الي�س ��اري و فران�سوا
دي روجي من حرك ��ة اىل االمام التي يرت�أ�سها ال�سيد اميانويل
ماك ��رون رئي�س جمهوري ��ة فرن�سا ودايفي ��د را�شلني من اجلبهة
الوطنية من اليمني املت�شدد.

ألتوسير:
الفلسفة
لغير
الفالسفة

يق ��ول لونوار”نح ��ن الي ��وم �شاهدون
على مرحلة ح�سا�سة ،ف�أنا �آمل وامتنى
م ��ن كل قلب ��ي �أن ينتق ��ل االن�س ��ان من

مرحل ��ة التفكري املركزي ��ة داخل االطار
االن�س ��اين اىل مرحلة �أو�س ��ع �شمولية
تغط ��ي حتت طياته ��ا جمي ��ع الكائنات
احل ّي ��ة الت ��ي تعي� ��ش يف الأر� ��ض
وت�شاركنا احلياة فيها" .يعترب لونوار
�أن االح�ت�رام والرق ��ي يف التعام ��ل
ال يقت�ص ��ر فق ��ط عل ��ى �أبن ��اء اجلن� ��س
الب�ش ��ري ب ��ل علي ��ه �أن يك ��ون �شام�ل� ًا
لي�ضمن تعام ًال من هذا النوع للكائنات
الأخرى.
نتوجه دائم ًا يف اخلالفات وال�صراعات
اىل اال�شخا� ��ص االك�ث�ر وعي� � ًا وحكمة
حتى نتمك ��ن بالتعاون معهم من ايجاد

حل ��ول وخم ��ارج له ��ذه ال�صراع ��ات
واالزمات ،لذلك عندم ��ا نقارن اجلن�س
الب�شري بباقي الكائنات جنده اكرثهم
وعي ًا واكرثهم قوة لذا عليه �أن ي�ستغل
ه ��ذه الق ��وة ويوظفه ��ا يف اجلوان ��ب
االيجابي ��ة ال يف تدم�ي�ر ا�ش ��كال ه ��ذه
احلياة.
يعد فريدري ��ك لونوار واح ��د ًا من �أهم
فال�سف ��ة الع�ص ��ر احلديث وه ��و كاتب
وع ��امل اجتم ��اع فرن�سي �ص ��در له عدد
كبري من الرواي ��ات وامل�ؤلفات منها فن
احلي ��اة الذي يتط� � ّرق في ��ه �إىل فل�سفة
ع ��دم التعل ��ق بالأ�شي ��اء ،كطريقة لنيل

حياة مثالية و�سعيدة.
وكذلك لديه م�ؤلف مهم جد ًا يتحدث عن
ال�سعادة حت ��ت عنوان ع ��وامل و�أزمنة
من ال�سعادة ،حيث يقول فيه الكاتب”ال
�أح ��د �سيكون �سعيد ًا �إذا �سبح �ضد تيار
طبيعت ��ه الأعمق”حيث مي ��زج الكتاب
ب�ي�ن ع ��وامل و�أزمن ��ة خمتلف ��ة ،بداي ��ة
م ��ن �أبيق ��ور و�سق ��راط م ��رور ًا ببوذا
وكونف�شيو�س ،وو�ص ��و ًال �إىل مونتني
و�سبني ��وزا ،ويف  21ف�ص�ل� ًا ق�ص�ي�ر ًا،
تتن ��وع عناوينه ��ا لتع�ّب�رّ ع ��ن �أوج ��ه
النظر �إىل ال�سعادة ،وعالقتها باملال �أو
املتعة ،والفرق بينها وبني الل ّذة.

المثلية العالمية”مسيرة المثليين
ً
جنسيا الطويلة" -فريدريك مارتيل
ميكن للمثليني جن�سي� � ًا الزواج وب�شكل
ر�سم ��ي يف جوهان�س�ب�رغ ومك�سيك ��و
�سيتي ومدن �أخرى ،لكن لي�س يف برلني
�أو روما .يواجه املثليون ظروف ًا �صعبة
يف بل ��دان تعتمد قوان�ي�ن �صارمة جتاه
املثلي�ي�ن �أو املتحولني �إيران على �سبيل
املث ��ال� ،أم ��ا يف ال�ص�ي�ن هنال ��ك املاليني
م ��ن املثلي�ي�ن ين�ض ��وون حت ��ت �شبكات
اجتماعي ��ة وجتمع ��ات جتمعه ��م حت ��ت
�سقفه ��ا حي ��ث ال يتعر�ض ��ون للم�ضايقة

يف نهاي ��ة ال�سبعيني ��ات ،ان�شغ ��ل الفيل�س ��وف
الفرن�س ��ي لوي� ��س �ألتو�س�ي�ر (،)1990-1918
�صاحب”من �أجل مارك�س" ،يف و�ضع كتاب �أراد
له �أن يكون دليل �إر�شاد �أو موجز ًا بهدف تقريب
الفل�سفة و�إتاحتها لقارئ الفل�سفة ومريدها.
ي�ش ��كل كتاب �ألتو�سري ه ��ذا ،يف الواقع ،موجز ًا
للنظري ��ات الأ�سا�سية واجلذري ��ة التي �أ ّثرت يف
تفكريه الفل�سفي اخلا�ص� ،إىل جانب �أن الكتاب
مك ّر� ��س �أي�ض� � ًا لغاي ��ة تب�سيط املعرف ��ة ون�شرها
ملري ��دي الفل�سفة ،وال �سيما يف ما يتع ّلق بالدين
والأيديولوجي ��ا والعل ��م ،وق ��د �ص ��در العم ��ل
برتجمة عربية م�ؤخر ًا حتت عنوان”ت�أهيل �إىل
الفل�سفة للذي ��ن لي�سوا بفال�سفة”(دار الفارابي)
وهو من ترجم ��ة �إليا�س �شاكر .يب ��دو �ألتو�سري

�س ��واء �أكان من الدول ��ة �أو من نا�شطني
معار�ض�ي�ن له ��م .هنال ��ك ثماني ��ة بلدان
يتعر� ��ض فيه ��ا املثلي ��ون جن�سي� � ًا اىل
عقوبة الإعدام يف حال �أثبت ذلك..
تعت�ب�ر عومل ��ة ق�ضي ��ة املثلي ��ة اجلن�سية
ظاه ��رة رئي�سة جتتاح العامل وم�ستمرة
منذ ثماين �سنوات .اجرى مارتل م�سح ًا
وا�سع� � ًا ولق ��اءات عدي ��دة يف خم�س�ي�ن
بل ��د ًا ،حيث التقى باملئ ��ات منهم ا�ضافة
اىل عدد كب�ي�ر من املدافعني والنا�شطني

يف عمله هذا كما ل ��و كان يقتن�ص حلظة خاطفة
يف حيات ��ه قبيل �أن تنته �إىل قتل زوجته بعد �أن
�أ�صاب ��ه اجلن ��ون كما ه ��و معروف ،وق ��د و�ضع
يف ه ��ذه اللحظة �أهم الأفكار الت ��ي ا�شتبك معها
لأه ��م الفال�سف ��ة يف الن�ص ��ف الأول م ��ن الق ��رن
الع�شري ��ن ،لي�ص ��ح الحق� � ًا م ��ن �أه ��م ّ
املنظري ��ن
لق ��راءة جديدة ملارك�س ،ثم ليك ��ون له الحق ًا من
�أ�صبح ��وا يعرف ��ون بـ”�أبن ��اء �ألتو�سري”وم ��ن
بينهم �سالفوي جيجيك وج ��اك ران�سيري و�آالن
باديو و�إتيان باليبار.
الكت ��اب يب ��د�أ بف�ص ��ل عنوانه”م ��اذا يق ��ول غري
الفال�سف ��ة؟" ،ويق ��ف في ��ه امل�ؤ ّل ��ف عن ��د الدي ��ن
وعالقت ��ه بالفل�سفة ،ومن خ�ل�ال ع�شرين مقالة،
يتن ��اول �صاحب”حت ��وّ ل الفل�سفة”موا�ضي ��ع

خمتلفة م ��ن بينها”التجريد التقن ��ي والتجريد
العلم ��ي" ،و"التجري ��د الفل�سف ��ي" ،و"م ��ا ه ��ي
املمار�س ��ة؟" ،و"املمار�س ��ة العلمي ��ة للمثالي ��ة"،
و"املمار�س ��ة العلمي ��ة للمادي ��ة" ،و"املمار�س ��ة
الأيديولوجي ��ة" ،و"الأجه ��زة الأيديولوجي ��ة
للدول ��ة" ،و"الأيديولوجي ��ا والفل�سف ��ة"،
و"الفل�سف ��ة وعل ��وم ال�ص ��راع الطبق ��ي"،
و"الديالكتيك ،قانون �أم نظرية؟”وغريها.
يذك ��ر �أن �ألتو�س�ي�ر مع ��روف بنظرية”القطيعة
الإب�ستمولوجية" ،ومقولته ب�أن التاريخ ال فاعل
ل ��ه� ،أو �أنه عملية م�ستم ��رة ال فاعل لها .ويعترب
الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي املول ��ود يف اجلزائر �أنه
قدّم مارك�سية جدي ��دة من خالل قراءته املغايرة
لفكر مارك�س

يف ن�شاط املثلية اجلن�سية الثوري.
يتن ��اول مارت ��ل ع ��دد ًا م ��ن امل�سائ ��ل
والق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بحي ��اة املثلي�ي�ن
وطريق ��ة التعاي� ��ش معه ��م واندماجه ��م
داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ات �س ��واء �أكان ��وا
�سيا�سي�ي�ن �أم ريا�ضي�ي�ن �أم خ�ب�راء �أم
علماء �أم ع�سكر.
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ت س إليوت
يحكي في رسائله

عن "جنون زوجته"

ت�صدر قريبا طبعة جدي ��دة ملرا�سالت ال�شاعر
الإجنليزي ال�شهري ت �س �إليوت ،ومن املقرر
�أن تن�ش ��ر يف � 950صفح ��ة ع ��ن دار فيرب اند
في�ب�ر خ�ل�ال ال�شهر اجل ��اري ،ح�سبم ��ا ذكرت
�صحيفة عن الغارديان الربيطانية
والر�سائل وخا�صة اجل ��زء ال�سابع �سيتوقف
�أم ��ام ق�صة فيفيان هي ��ج وود التي
كان ��ت زوج ��ة لل�شاعر الكب�ي�ر منذ
�سن ��ة  1915وانف�ص�ل�ا يف ع ��ام
 ،1933ب�سبب مر�ضها العقلي.
واحلكاي ��ة �أن �صاحب”الأر� ��ض
اليباب”ت ��زوج م ��ن فيفي ��ان ع ��ام
 1915ولك ��ن �صحتها العقلية �ألقت
بظالله ��ا عل ��ى عالقتهم ��ا وكان ��ت
�أعرا�ضه ��ا ت�ش�ي�ر �إىل �إ�صابته ��ا
بال�شيزوفريني ��ا ،وتوفي ��ت فيفيان
ع ��ام  1947ع ��ن  58عام� � ًا بع ��د ان
�أُدخل ��ت �إح ��دى امل�صح ��ات فى عام
.1938
و يرك ��ز اجلزء ال�سابع من”ر�سائل
ت ��ى� .أ� ��س .اليوت”عل ��ى عام ��ي
 1934و 1935ويتو�س ��ع يف
احلديث ع ��ن تردي �صح ��ة فيفيان
العقلي ��ة ورف�ضه ��ا الت�سلي ��م ب� ��أن
اليوت مل يع ��د يطيق احلياة معها.
وق ��ال الربوفي�سور ج ��ون هافندن
حمرر اجلزء ال�سابع والباحث يف
جامع ��ة لندن ل�صحيف ��ة اجلارديان
�إن امل ��ادة تعطى”�إح�سا�س� � ًا غريب� � ًا
بدخ ��ول دوام ��ة عقلها ح�ي�ن يزداد
ا�ضطرابه ��ا �أك�ث�ر ف�أك�ث�ر ،وه ��ذا
كل ��ه فظي ��ع ورهيب ويب�ي�ن حالتها
العقلية ـ مع َّذبة وتعذب نف�سها".

العدالة التأريخية لدى رونسينو
األدب ضد أمرين :النسيان وصمت الدولة

العالقة بين الموقفين النقدي والحضاري
التق ��ط اح ��داث الرواية يف املكان املعلوم
(ال�سماوة) ،مدينته التي يوظفها كجزء من
م�شروع ��ه ال�سردي ،وال�سم ��اوة عامل �شديد
ال�ث�راء واخل�صو�صي ��ةّ ،
وظف ��ه الروائ ��ي
ليم ��زج املا�ض ��ي باحلا�ض ��ر ،واملو�ضوع ��ي
بالتاريخ ��ي ،ليقدم جتربة م�شوقة للعالقات
االن�ساني ��ة عل ��ى امل�ستوي�ي�ن االجتماع ��ي
واحل�ض ��اري مبا فيهما من �صراع وتوافق.
فجاءت روايت ��ه غنية باالح ��داث والوقائع
التاريخية ب�شخ�صياتها احلقيقية يف اغلب
االحي ��ان ،وبالرغ ��م من �أن البن ��اء ال�سردي
ت�ضم ��ن عنا�ص ��ر عدي ��دة واقعي ��ة ،ب�سيط ��ة
ومركب ��ة ومتخيل ��ة ،اال �أن ال�شهي ��د حاف ��ظ
عل ��ى �صدقه الفني ،لذا خال البناء التعبريي
للرواي ��ة م ��ن الغمو� ��ض يف ال�صياغ ��ات
اجلمالي ��ة ،مل يلجا الكات ��ب اىل اال�سطورة
�أو الرم ��وز احلديث ��ة املبهم ��ة ،مبتع ��د ًا عن
التعقي ��د ،ف ��راح يبني �شخو�ص ��ه من اعماق
املدين ��ة ،وين�س ��ج احداثه ��ا م ��ن جزئي ��ات
حياته ��ا ،ويحرك هذه وتل ��ك وفق اجتاهات
الر�ؤي ��ة ال�شامل ��ة الت ��ي ت�ص ��وغ م ��ن العمل
الفني موقف ًا ح�ضاري ًا.
كان ميكن �أن تظهر الرواية منذ م�شهدها
االفتتاح ��ي ،وك�أنه ��ا تنطوي عل ��ى امكانية
معقول ��ة لل�س�ي�ر بال�س ��رد نح ��و الك�شف عن
مالب�س ��ات ح ��ادث قت ��ل �شني ��ع وغام� ��ض
ل�سلطان �شاهر يف داره ،ومتابعة مالب�ساته
ودوافع ��ه ،ومعرف ��ة مرتكبي ��ه ،لك ��ن زي ��د
ال�شهي ��د اعطانا ا�سته ً
الال لي�ؤك ��د لنا انها لن
تكون كذلك� ،سوى اعتقال جنل املجني عليه
ال�ش ��اب يو�سف الذي اتهمت ��ه ال�شرطة بقتل
ابي ��ه ،ف ��راح الروائ ��ي ي�سج ��ل االنعطافات
والتح ��والت الفكري ��ة واالجتماعي ��ة،
والتبدالت ال�سريعة التي طرات على مواقع
الق ��وى واالف ��راد ،والتغ�ي�رات واالح ��داث
ال�سيا�سي ��ة واالنقالب ��ات الع�سكري ��ة الت ��ي
�شهدته ��ا احلي ��اة العراقية بنم ��وذج املدينة
(ال�سم ��اوة) ،دوّ نه ��ا ال�شهي ��د ت�سجي�ل ً�ا فني ًا
ممتع� � ًا باعتم ��اد التقني ��ة ال�سينمائي ��ة ،يف
التقطي ��ع ال�س ��ردي ،والرج ��وع للما�ض ��ي،
واللقط ��ة ال�سريع ��ة ،كم ��ا ات�س ��ع ف�ض ��اء
الرواي ��ة لأك�ث�ر من �ص ��وت ،الأن ��ا �أو الآخر
الغائ ��ب ،وتفاوت ��ت م�ستوي ��ات ال�س ��رد،
واغتن ��ت بتل ��ون ال ��وان احلي ��اة ،جم�س ��د ًا
احت ��دام ال�ص ��راع االجتماع ��ي وال�سيا�سي
وم�ص�ي�ر االبط ��ال والف�ش ��ل ال ��ذي انته ��وا
الي ��ه .والك�ش ��ف ع ��ن �أدق ف�ت�رة م ��ن تاريخ
الع ��راق املعا�ص ��ر ،ب ��دء ًا م ��ن اربعيني ��ات
القرن املا�ض ��ي وانته ��ا ًء ب�ستينياته ،تاريخ
القل ��ق ال�سيا�سي ،والتغيري ،بانتباه روائي
خا� ��ص ودقي ��ق .ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة
يف الرواي ��ة ه ��ي �شخ�صية امل�ص ��ور نا�صر
اجلب�ل�اوي الذي يت�سل ��م خيط ال�س ��رد منذ
البداية حتى النهاي ��ة ،مت�ضمن ًا عُقدا عديدة
(يو�س ��ف� ،شمريان� ،شتي ��وي الياور� ،شراد
هدي ��ب ،بائع ��ة القيمر� ،أم مو�س ��ى املنا�ضلة
بن ��ت امل�ؤم ��ن ،مفو� ��ض ال�شرط ��ة ر�شا� ��ش
جا�س ��ب� ،صاح ��ب ال�سينم ��ا عب ��د ال�ست ��ار
االمامي ،طرزان اخلزاعل ،ج�سر ال�سماوة،
ن ��ادي املوظف�ي�ن ،ال�س ��وق امل�سق ��ف ،فن ��دق
ال�صح ��راء ،قط ��ار امل ��وت� ،سائق ��ه النبي ��ل
عبا� ��س املفرجي الذي انق ��ذ حياة املئات من
ال�سجناء ،وغرية ابناء ال�سماوة لنجدتهم)،

صدرت (تراجيديا مدينة) للروايئ زيد الشهيد
ع��ام ،2014عن املؤسس��ة العربية للدراس��ات
والن�شر ،الرواي��ة تجربة حياتي��ة ،مصدرها ما
عاش��ه الروايئ ورآه ،بل اكرث من ذلك ما عاناه،
وما ترسب يف ذاكرته..

ّ
العتابي
جمال

جمتم ��ع قائ ��م عل ��ى اح�ل�ام ال�ص ��ورة التي
ت�سجلها عد�سة نا�صر ،لتتحول ال�صورة اىل
مرتك ��ز ا�سا� ��س يف تراجيدي ��ا املدينة ،لذلك
ت ��دور العد�سة داخ ��ل ال�شخ�صيات اكرث من
خارجها ،ويف قاع املدينة ،ال لأن اجلبالوي
يع ��ي امل�أ�س ��اة احلقيقية الكامن ��ة فيها ،امنا
يكتف ��ي بعر� ��ض ه ��ذه ال�ص ��ور يف الواجهة
الزجاجية لال�ستوديو لتحكي حياة املدينة.
وارخن ��ة االح ��داث الثالث ��ة الرئي�س ��ة يف
الرواية وهي جرمية القتل ،وبناء ال�سينما
الوحي ��دة ،والك�ش ��ف ع ��ن القات ��ل ونهاي ��ة
املتورطني يف حادث القتل ،نا�صر ال ي�سجل
مدين ��ة فا�ضلة يف اخليال ،امنا يحكي ق�صة
ال�صرب واالن ��اة يف امكانية هذه احلياة يف
الواقع ،الذي ا�ضحى كابو�س ًا.
مل تقت�ص ��ر حرف ��ة نا�ص ��ر اجلب�ل�اوي
عل ��ى الت�صوي ��ر الفوتوغ ��رايف ،امنا تعدّى
ذل ��ك اىل ال�سينم ��ا ،العامل ال ��ذي جمع �سحر
ال�ص ��ورة وتاجي ��ج املخيل ��ة ،وكان لعب ��د
ال�ست ��ار االمام ��ي ال�شخ�صي ��ة املي�س ��ورة
احلال املتنورة ،الف�ضل يف ت�أ�سي�س الوعي
به ��ذا الف ��ن ،وال�سيا�سي بني ابن ��اء املدينة،
وبني ال�شباب منه ��م على وجه اخل�صو�ص،

متحدي� � ًا ال�سلط ��ة بعر� ��ض اف�ل�ام م�صري ��ة
تن� �دّد باال�ستعماروالع ��دوان الثالث ��ي على
م�ص ��ر عام  ،56لتندلع مظاهرات االحتجاج
منطلق ��ة من قاع ��ة ال�سينما جت ��وب �شوارع
املدين ��ة ،كما �أن جي ًال م ��ن ال�شباب بد�أ يت�أثر
ب�سلوك ومالب�س وعادات وحركات املمثلني
التي تعر�ضها االفالم االمريكية ،فكان جميد
وجنم ،طرزان اخلزاعل م َثلني متميزين يف
ه ��ذا الت�أث ��ر( ،الدخ ��ول اىل ال�سينم ��ا يعني
الدخ ��ول اىل جن ��ة االح�ل�ام� ،أو دع ��وة اىل
قامو�س حي ��اة يزودك مب ��ا تتمنى ،ح�ضور
ج�س ��د االنتق ��ال م ��ن �ضف ��ة رتابة
ال�سينم ��ا ّ
تكد� ��س جه�ل ً�ا كامت� � ًا وعتم ��ة ال تنتهي ،اىل
�ضف ��ة نور وهّ ��اج ي�ضيء درب� � ًا مينح بهجة
بال حدود ،ويهب متعة بال قيود �ص .)114
يف هذا الف�صل من الرواية راح زيد ال�شهيد
م�ستغرق� � ًا ب�إطال ��ة مل ت�ث ِ�ر الرواي ��ة ،وه ��و
ي�ستعي ��د ا�سم ��اء املمثل�ي�ن وا�سم ��اء االفالم
العربية منه ��ا واالجنبية ،وعر�ض تفا�صيل
احداثها ومو�ضوعاتها.
ت�ستقط ��ب �شخ�صي ��ة يو�س ��ف اهتم ��ام
الروائي منذ �أن تع ّر�ض لتعذيب �سجانيه،
�سواء من قبل احلر�س القومي بعد انقالب

�شب ��اط� ،أو اثناء اتهام ��ه بحادث قتل ابيه،
ف�أي ��ن تكم ��ن ازم ��ة يو�س ��ف؟ ه ��ل تتج�سد
يف ق�ص ��ة احل ��ب املتخي ��ل ل�شم�ي�ران التي
ايقظ ��ت يف روح ��ه ولع الق ��راءة ومالزمة
مكتب ��ة املدين ��ة العام ��ة ،بع ��د �أن التم�سته
ب�إعادة مقدمة ابن خلدون اىل املكتبة ،هذا
الفع ��ل الدراماتيك ��ي الذي �ش� � ّكل انعطافة
ح ��ادة يف طب ��اع يو�س ��ف ووعي ��ه الثقايف
ليق ��وده اىل اختي ��ار ف ��رع االجتم ��اع يف
درا�سته اجلامعي ��ة� ،أم يف انتمائه للمدينة
الت ��ي منحته اخلي ��ال اجلام ��ح يف احلب،
يختلق االحداث اختالق ًا لريويها ب�أ�سلوب
ي�شي بال�ص ��دق واالنفعال يف ذروة هيامه
ب�شم�ي�ران� ،أم يف ال انتمائ ��ه وغربته التي
تعمقت بخلل عقلي حتت وطاة التعذيب؟.
�إن نهاي ��ة يو�س ��ف تذكرنا ب�ضياع رفاهة
عي�ش البطل ،فاختزل الكاتب بطله وته ّم�ش
وارت ��د نظره ع ��ن الر�ؤي ��ا واال�ست�شراف،
وهو الكائن املثقف الذي تخ�شاه ال�سلطة،
يو�سف بدا عاجز ًا عن التعامل مع اال�شياء
والنا� ��س حول ��ه ،حت ��ى �شم�ي�ران تراج ��ع
خيالها ،وتراجع هو اىل دواخله هارب ًا من
العنف والال معقول يف حياته.
حكاي ��ة املدين ��ة ت�ش�ي�ر اىل ادلة ت�شرتك
جميع� � ًا يف االدان ��ة وتقدمه ��ا ب�شواه ��د
مت�سارع ��ة ،مقتل بائعة القيمر التي �شهدت
احل ��ادث ،م ��وت املفو�ض جا�س ��ب ر�شا�ش
مبر�ض ال�سرط ��ان ،مقتل �شتي ��وي الياور
�شريك �شراد هديب يف مقتل �سلطان �شاهر
الذي مات يف فندق ال�صحراء ،بعد �أن ا�س ّر
لعبد الل ��ه الع�ساف �صاح ��ب الفندق بفعله
ال�شني ��ع ،وبنف� ��س امل�ست ��ىوى تت�ساق ��ط
�ص ��ور ه� ��ؤالء م ��ن واجه ��ة اال�ستودي ��و،
ليعي ��د نا�ص ��ر اجلب�ل�اوي تعليقه ��ا عل ��ى
جدارخمترب التحمي�ض ،لتختفي يف عتمة
حالك ��ة وكانه ��م يغرقون يف بح�ي�رة دماء
قانية وقد بدت وجوههم �شاحبة وعيونهم
تطف ��ح بالأ�س ��ى � ��ص  .288وي ��وم ميوت
اجلبالوي فيباع اال�ستوديو ويغلق حمله
ال يبق ��ى من �إرثه �سوى ما �صوّ ر وما ا ّرخ.
واملفارق ��ة �أن اجلب�ل�اوي م ��ات عام 2017
بع ��د �أن قارب املائة عام م ��ن العمر ،ح�سب
ما ذك ��ره يل احد ا�صدقائ ��ي يف ال�سماوة،
ترى هل ظل �إرثه كما توقع الروائي؟
حي ��اة عري�ضة كتبها زيد بدقة متناهية
باالرت ��كاز اىل و�ضعي ��ة امل ��كان وو�صفه،
ليخل ��ق م�ست ��وى خا�ص� � ًا به ��ا للنظ ��ر اىل
العامل الذي حتكي عنه ،بنمطني يف البنية
ال�سردية :التقاط ال�صورة ومن ثم اخفائها
لتوليد املدلول الرتميزي للحدث.
ه ��ل ن�سمح لأنف�سنا بالقول �أن تراجيديا
مدين ��ة توجه ��ت بالوع ��ي النق ��دي ال ��ذي
�صاغت ��ه اىل املثق ��ف؟ �أم ه ��ي تعب�ي�ر عن
ح ��ال �آخر ا�شمل و�أع ّم؟ هو م�أ�ساة امل�صري
االن�س ��اين الكربى ،م�أ�س ��اة الوجود التي
انعك�ست عل ��ى البناء االجتماعي لالفراد،
وبت�س ��ا�ؤل كذل ��ك ،ه ��ل انته ��ت الرواي ��ة
بتف ��ا�ؤل و�أم ��ل يف م�ستقب ��ل؟ باختزاله ��ا
زمن ًا من معاين القم ��ع و�سطوة ال�سلطة.
ه ��ل ميكن القول �أن ال�شهيد اختار مدينته
لت�شب ��ه اىل ح ��دٍ م ��ا ثق ��ب احلائ ��ط يف
(جحي ��م) باربو�س الذي يراقب من خالله
العامل كله.

عادل العامل
يهت ��م التاريخ ب ��الأدب الق�ص�صي يف
بع� ��ض الأحي ��ان كي يدف ��ن �أ�شباحه،
يق ��ول كارلو�س فون�سيكا يف عر�ضه
النق ��دي ه ��ذا .ويب ��دو �أن الأدب
الأمريك ��ي الالتيني يتف ��ق مع هذه
الفكرة .فمن بيدرو بارامو خلوان
َرلفو �إىل وجوه يف الزحام لفالرييا
لوي�سيل ��ي ،يظه ��ر لن ��ا �أن الأدب
َ
الق�ص�ص ��ي الأمريك ��ي الالتين ��ي
ه ��و الأر�ضية الأخرية التي ميكن
م�سرحة الكفاح م ��ن �أجل العدالة
التاريخي ��ة عليه ��ا .ورواي ��ة
(غالك�س ��و  )Glaxoللكات ��ب
الأرجنتيني هرين ��ان رون�سينو
تعيد �إحياء ه ��ذا التقليد القوي
من خالل غمرنا يف عامل تتلوث
فيه �إمكانية العدالة والت�سامح
على الدوام بالن ��دم واالنتقام.
ففي �أحد املنولوجات الأربعة التي
ت�ؤل ��ف ه ��ذه الرواي ��ة الق�ص�ي�رة ،واملكتوب ��ة
�كل مبه ��ج ،جند فاردم ��ان ــ ح�ل�اق البلدة
ب�ش � ٍ
ـ� �ـ يتطلع م ��ن نافذته ،وي�شهد ول ��د ًا يلعب يف
اخلارج:
[ ثم ر�أيت ابنَ بيت�شو �سوزا ،وحيد ًا ،يتحرك
خ�ل�ال املط ��ر ومع ��ه بندقي ��ة ر� ��ش خ�ض ��راء،
م�صنوع ��ة م ��ن البال�ستيك ،وه ��و يلعب لعبة
احل ��رب ويتواجه بع ��د طول انتظ ��ار مع تلك
الأ�شباح التي ال نهاية لها يف حقل الق�صب] .
ّ
ويلخ� ��ص امل�شه ��د ،يف ح ��دة خيال ��ه ،ق ��درة
الرواية على م�سرحة العنف ك�شيءٍ موروث،
ومك ��رر ،ومنق ��ول  .displacedوكما هي
حال اب ��ن بيت�شو �س ��وزا ،ف�إننا جميع� � ًا �أوالد
جاهل ��ون بالألع ��اب اخلطرة الت ��ي يلعبونها.
ومثلم ��ا مت ّثل م�شاه ��دة فاردم ��ان امل�ؤملة لولد
يلعب لعب ��ة حرب ،يُطلب منا نح ��ن الق ّراء �أن
نواج ��ه �أ�شب ��اح التاري ��خ الأرجنتيني التي ال
نهاي ��ة له ��ا .وبعملها ه ��ذا ،تر�س ��م (غال�سكو)
تخطيط� � ًا لق�صة جرمية �شبحية حيث يتج�سد

التاريخ �ضمن م�شهد ملمو�س مبتلى بالذكرى
وال�شعور بالذنب.
وت ��دور الرواي ��ة ح ��ول �إح ��داث كم ��ون
حم�سو� ��س� :س ��ر ،ورغبة م�ستحيل ��ة مع هذا،
لدى �شخ�صياتها الرئي�س ��ة لتج�سيد ذكرياتها
امل�ؤمل ��ة .فنجد امل�ؤلف هنا يتخيل موطنه بلدة
ت�شيلفيلك ��وي م�شه ��د ًا يالزم ��ه تاريخ جرمية
�سري .وتقوم الرواية ـ� �ـ التي ت�سردها �أربعة
مونولوج ��ات مرعب ��ة غ�ي�ر مرتب ��ة زمني� � ًا ـ� �ـ
كموزائي ��ك تعبريي من �أ�صوات ت�ستك�شف ما
بعد هزات حد ٍَث ترك جرح ًا مفتوح ًا.
ويتخي ��ل امل�ؤل ��ف هن ��ا ،وبدقة �شعري ��ة تبقى
�سليمة على امتداد ترجمته ��ا �إىل االنكليزية،
م ��ا �أعقب جم ��زرة خوزيه لي ��ون �سوريز عام
 ،1956الت ��ي خ َّلف ��ت خم�س ��ة قتل ��ى و�سبع ��ة
ناجني بريويني ب�أرواحه ��م من تلك املجزرة.
وق ��د مت �إ�س ��كات التقاري ��ر املتعلق ��ة باحلادث

ب�أم ��ر ال�سلط ��ات الدكتاتوري ��ة الع�سكري ��ة
حت ��ى ظه ��ور كت ��اب (جم ��زرة �أوبريا�سيون)
لرودولف ��و وول�ش ع ��ام  ،1957الذي ا�ستعاد
تلك الليلة امل�ش�ؤوم ��ة وك�شف بدوره ،ال�ستار
ع ��ن الفظاع ��ات الت ��ي ارتكبته ��ا ال�سلط ��ات
الأرجنتينية .فالأدب يخطط �ضد �أمرين مع ًا،
الن�سيان و�صمت الدولة.
وب�إمياءةٍ ت�صور قدرته اال�ستثنائية على طي
التاري ��خ ال�سيا�سي يف التاري ��خ الأدبي ،يبد�أ
رون�سين ��و (غالك�س ��و) باقتبا� ��س ر�سم بياين
م ��ن كتاب وول� ��ش .ف�إذا ما زع ��م وول�ش �أن ما
�أدى به لت�أليف كتابه هذا كان تعبري ًا تناق�ضي ًا
�سمع ��ه بعد �ستة �أ�شهر من احل ��ادث ــ”�أن �أحد
املعدومني حي”ــ ف� ��إن رون�سينو يبد�أ روايته
باقتف ��اء �أثر ال�ص ��ورة ّ
الظلي ��ة امللطخة بالدم
للحار� ��س ال ��ذي �أخط� ��أ فظ ��ن �أن ه ��ذا الرجل
ميت .وحول هذا امل�شهد من القراءة اخلاظئة

واال�ستمرار يف البقاء ،حي ��ث يتطابق الأدب
وال�سيا�س ��ة يف �صح ��ة غريب ��ة ،يقي ��م امل�ؤلف
ق�ص ��ة جرمي ��ة دقيقة تظ ��ل �أدب ًا ب�ش ��كل عميق
يف كل مو�ض ��ع منه ��ا .وي�ستطي ��ع الق ��ارئ
تقريب� � ًا ،يف احل ��وارات الداخلي ��ة الأربع ��ة
لل�شخ�صي ��ات الرئي�س ��ة� ،أن ي�سم ��ع ال�ضج ��ة
ال�صاخب ��ة احلا�صل ��ة وراء م�س ��ار �ص ��وت
التاريخ الر�سمي.
وت�صور الرواية العزل ��ة امل�ؤملة لعا ٍمل حل فيه
التداول املتبلد لالنتقام حمل �إمكانية العدل.
وجن ��د يف �صفحاتها الرتاجيديا التي تختفي
وراء الكث�ي�ر ج ��د ًا م ��ن جرائ ��م وقتن ��ا ه ��ذا:
ا�ستحالة �إغالق دائرة العنف .وبد ًال من هذا،
هن ��اك م�شهد تالزم ��ه �إمكاني ��ة اال�ستمرار يف
البقاء وا�ستحالة ال�صفح:
[ مل يعد حقل الق�صب موجود ًا� ،أزالوه متام ًا،
وحيث كانت هن ��اك دروب ،يوجد الآن طريق

فاضل ثامر وروايات لم تمتثل للتاريخ
يف كتابه”الت�أريخ ��ي وال�س ��ردي يف الرواي ��ة
العربية”ال�ص ��ادر حديث� � ًا عن داري”اب ��ن الندمي”يف
اجلزائر و"الروافد الثقافي ��ة”يف بريوت ،يقر�أ الناقد
العراق ��ي فا�ضل ثام ��ر الرواية العربي ��ة احلداثية وما
بع ��د احلداثية من حي ��ث تعاملها مع التاري ��خ� ،إذ يرى
�أنها جت ��اوزت موقف االمتث ��ال للمركزي ��ة التاريخية،
لي�ص ��ل �إىل م�ساحة متنازع عليها بني �سلطة التاريخي
و�سلطة املتخيل ال�سردي.
يق ��ول ثام ��ر يف مق ّدم ��ة كتاب ��ه ال ��ذي جتاوز ال� �ـ 400
�صفحة”،م�شروع ��ي النق ��دي يف كتاب ��ي ه ��ذا �إمن ��ا
ه ��و حماول ��ة للإم�س ��اك مبظاه ��ر التن ��وع واالختالف
والت�شاكل يف م�ش ��روع الروائي العربي احلداثي وما
بع ��د احلداث ��ي لإقامة ج�س ��ر افرتا�ض ��ي ( )...ي� ّؤ�س�س
ململكة �سردية قادرة على مواجهة الزمن".
ه ��ذا امل�شروع لي�س بجديد على الناق ��د العراقي ،الذي

ن�ش ��ر كتاب ��ه الأول ع ��ام  ،1975وكان بعنوان”مع ��امل
جدي ��دة يف �أدبن ��ا املعا�ص ��ر" ،بل �إنه ه ��و نف�سه ي�صف
كتابه اجلديد هذا ب�أنه متابعة ملا بد�أه يف �إ�صدار”املبنى
امليتا�سردي يف الرواية”( ،)2013الذي وقف فيه عند
ظهور الأ�شكال امليتا�سردية وتناول �أعمال �أ�سا�سية يف
تاري ��خ ال�سرد العربي .وهو كذل ��ك كتاب ميكن العثور
عل ��ى ب ��ذوره يف �أعمال ثام ��ر ال�سابق ��ة منها”ال�صوت
الآخ ��ر :اجلوهر احلواري للخط ��اب الأدبي”()1992
و"اللغ ��ة الثاني ��ة� :إ�شكالي ��ة النظري ��ة وامل�صطل ��ح يف
اخلط ��اب النق ��دي العرب ��ي”( )1994وكذلك”املقموع
وامل�سكوت عنه يف ال�سرد العربي”(.)2004
ميك ��ن �إذن تلمّ�س خ ��ط ومنهجية وا�ضح ��ة لدى ثامر،
وه ��و �أح ��د النق ��اد القليل�ي�ن املنهمك�ي�ن فع�ل� ًا يف تتبع
التقلب ��ات يف ال�س ��رد العرب ��ي كما �أنه ق ��ارئ للروايات
امل�ؤ�س�س ��ة بق ��در م ��ا ه ��و مهت ��م بالرواي ��ة املعا�ص ��رة

يق�صر فيه معظ ��م امل�شتغلني
وال�شاب ��ة ،وه ��ذا اهتم ��ام ّ
بالنقد يف الأدب العرب� ،إذ تقت�صر ان�شغاالت معظمهم
عل ��ى �إعادة ق ��راءة الرواي ��ات الأكرب عم ��ر ًا مع جتاهل
لل�س ��رد ال�ش ��اب ،با�ستثن ��اء االنتباه للرواي ��ات ال�شابة
التي ت�سل ��ط عليها اجلوائ ��ز الأدبية ال�ض ��وء �أو تلفت
النظ ��ر �إليها ،فهذه ت�أخذ ح�صتها من االهتمام ،بل رمبا
ت�أخذ �أكرث مما ت�ستحق فع ًال.
يف هذا الكتاب يدر�س ثامر روايات”رحلة الغرناطي”
للبن ��اين ربي ��ع جاب ��ر ،و"ثالثي ��ة غرناط ��ة” للم�صرية
ر�ض ��وى عا�ش ��ور ،و"البي ��ت الأندل�س ��ي” للجزائ ��ري
وا�سين ��ي الأع ��رج ،و"خميم املوراك ��ة” للعراقي جابر
خليفة جاب ��ر ،و"ليون الأفريقي” للفرن�سي من �أ�صول
لبنانية �أمني معلوف .وكما هو وا�ضح يف هذا اجلانب
ف� ��إن املو�ض ��وع التاريخي هو عالق ��ة الروائي العربي
بالأندل�س.

بجرح
جدي ��د ،طري ��ق ات�ص ��ال ،يل ��وح �أ�شب ��ه
ٍ
جرح يف
مندمل� .إنه طري ��ق يبدو ك�أنه ذكرى ٍ
الأر�ض لن ي�شفى] .
يف ع�صر”غات�سب ��ي العظيم”لفيتزجريال ��د
و”حتويل ��ة مانهاتن”لدو� ��س با�سو� ��س ،كان
ولي ��ام فوك�ن�ر يدفعن ��ا جنوب� � ًا� ،إىل الري ��ف،
عرب ذل ��ك اجلرح املفت ��وح الآخر ال ��ذي حدده
خ ��ط َمي�سون ـ� �ـ ديك�سون ،يف م�شه ��د ما تزال
�أ�شباح”احل ��رب الأهلية”تقي ��م في ��ه .وكان
يع ��رف �أن با�ستطاعته هن ��اك بالذات �أن يجد
الأطي ��اف املع َتق ��ة لأولئ ��ك الرج ��ال والن�ساء
ال ��ذي كان ��وا ق ��د كوّ ن ��وا الأم ��ة ،ث ��م راح ��وا
يرق�ص ��ون يف مانهات ��ن .ويج ��ب الق ��ول �إن
رون�سينو ق ��ارئ ووارث عظيم لفوكرن ،الذي
الب ��د و�أن تخط ��ر عل ��ى الب ��ال ملحمت ��ه (و�أنا
�أ�ستلق ��ي حمت�ض ��ر ًا )As I Lay Dying
عند قراءة (غالك�سو).
ويف ه ��ذا الع�ص ��ر ال ��ذي تق ��وم في ��ه بوين�س
�آير�س كما يبدو مبخاطرة �أن ت�صبح مرتادف ًة
م ��ع الأدب الأرجنتيني ،مي�ضي بنا رون�سينو
بعي ��د ًا ع ��ن العا�صم ��ة �إىل �سه ��ول الأرجنتني
املع�شبة .حي ��ث يجد ،يف بل ��دة ت�شيلفيلكوي
النائية وب�أ�سل ��وب يحيلنا مل�ؤلفني مثل خوان
خوزيه �سري بل ولأعمال للمخرج ال�سينمائي
لوكري�سي ��ا مارتي ��ل ،العن ��ف ال�شبح ��ي حتت
ت�أ�سي�س الأرجنتني ال�سيا�سي والأدبي �أي�ض ًا.
وكما يذك ��ر فاردمان احل�ل�اق وال�ضحية غري
املبا�شرة لعنف البلدة:
[ ذل ��ك ح�ي�ن �أب ��د�أ ب� ��أن �أحل ��م بالقط ��ارات،
بالقط ��ارات الت ��ي جتري خ ��ارج ال�سكة .فهي
تتماي ��ل من جانب �إىل جان ��ب قبل �أن ت�سقط.
وتد ّم ��ر ال�سك ��ة .ويتطاي ��ر ال�ش ��رر .ث ��م ي�أتي
ذل ��ك ال�ضجي ��ج ،احلاد ج ��د ًا ،قب ��ل �أن تتوقف
بال�ضب ��ط .حاد ج ��د ًا لدرجةٍ ت� ��ؤذي �أ�سنانك.
يزحزحك من مكانك] .
وكم ��ا كان جوي� ��س يع ��رف جيد ًا وكم ��ا يبدو
�أن �شخ�صي ��ات رون�سين ��و حتد� ��س عل ��ى
ال ��دوام يف حواراته ��ا الداخلي ��ة� :إن التاريخ
كابو� ��س نح ��اول �أن ن�صح ��و من ��ه ،كابو� ��س
ت�سكن ��ه �أ�صوات مع َتقة توم ��ئ نحوها رواية
(غال�سكو) يف الآخر.
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العدد ( )3946السنة الرابعة عشرة االحد ( )11حزيران 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الث��ورة
ت��أيت
كتاب ج
دير بالقراءة البلشفية عام 1917
باملرتبة الثانية بعد
الثانية بني األحداث
الحرب العاملية
العظيمة التي استحوذت عىل املخيلة األدبية يف القرن
العرشي��ن .وأصبحت روس��يا ،ذلك الصن��دوق املقفل
عىل الغازه ،موضع تخيالت من كل صنف تحولت الحق ًا
اىل رفوف كاملة من كتب السرية والتاريخ والجاسوسية
ويف النهاي��ة ألهم��ت ج��ورج اوروي��ل ليكت��ب روايته
الشهرية”مزرعة الحيوانات".
عبد اإلله النعيمي

عشرة ايام هزت العالم:

قصة الثورة الروسية بقلم اشتراكي اميركي

ماذا قالت الممثلة
إيمي بويلر
في ّأول كتاب

من تأليفها؟
تتمي ��ز النجمة اميي بويلر ،ب�أنها ممثل ��ة كوميدية تتمتع بروح مرحة،
واىل جان ��ب براعته ��ا يف التمثيل فهي كاتبة اي�ض� � ًا ولها كتاب بعنوان
(نعم رجاءً)وهذه العبارة متثل تعبري ًا مهذب ًا لقبول عر�ض ما �أو دعوة
حلفلة �أو ما �شابه ،ونال هذا الكتاب �شهرة وا�سعة بني الق ّراء.
قدم ��ت النجمة امي ��ي بويلر ،يف كتابها ه ��ذا عدد ًا كبري ًا م ��ن الق�ص�ص
ال�شخ�صي ��ة ،وروته ��ا ب�ش ��كل طريف تناول ��ت فيه ��ا مو�ضوعات احلب
وال�صداقة والأبوة وقدمت عدّة ن�صائح يف كيفية ا�ستمتاع اال�شخا�ص
بوقته ��م مثل متى ي�ستوجب عليهم �أن يقوم ��وا ب�أ�شياء م�ضحكة ومتى
يكونوا جادين.
تق ��ول امي ��ي بويل ��ر يف مقدم ��ة الكت ��اب� ،إن ��ه كان ميث ��ل بالن�سب ��ة لها
عبئ� � ًا”،مل �أجد نا�شر ًا يوافق عل ��ى ت�أليف هذا الكتاب" ،فهو يتحدث عن
ا�شي ��اء عادية :تربية الأبناء ال�صغ ��ار ،القيام مب�شاريع جديدة ،م�سائل
الط�ل�اق ،وم ��ا يتعلق بالدخول يف عالقة حب جدي ��دة .وكان الأمر مثل
تنظيف فريزر الثالجة بوا�سطة مفك الرباغي".
يف الكت ��اب هناك الكثري من احل�شو :قوائ ��م ،و�صفحات فارغة و�صور
قدمي ��ة ،ومقتطف ��ات من حوارات الربامج الكوميدي ��ة ،ولكن يف كتاب
املذك ��رات ه ��ذا ،هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن درو�س تقوي ��ة ال ��ذات التي ميكن
اال�ستف ��ادة منه ��ا ّ
لعل من اهمها العبارة التي ذكرته ��ا من �أن"( .ال�شيء
الوحي ��د ال ��ذي ميكنن ��ا االعتم ��اد علي ��ه يف احلي ��اة ه ��و �أن كل �ش ��يء
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يتغري").
كان ��ت عواطفه ��ا الت ��ي ع�ب�رت
عنه ��ا يف ه ��ذا الكت ��اب ،مبالغ� � ًا فيها
ومل تك ��ن النكات الت ��ي ذكرتها بامل�ستوى
املطلوب ،هذا الكتاب يذكرنا بحقيقة �صارخة:
حت ��ى النا� ��س االذكي ��اء واملرح�ي�ن ،الذي ��ن نرغب
ب�صداقتهم ،ال ي�ستطيعون احيان ًا الكتابة .والعامل
لي�س عاد ًال معهم يف هذا الأمر ،من اال�شياء اللطيفة يف
الكت ��اب ما ذكرته املمثلة عن اي ��ام طفولتها .ولدت اميي بويلر يف عام
 1971يف والي ��ة بو�سط ��ن .وكان والداها معلم�ي�ن .عا�شت العائلة يف
بي ��ت ريفي .ومما تتذك ��ره انها كانت تنام”م ��ع �صديقاتها على �صوت
والدين ��ا وهما يتجادالن ح ��ول اق�ساط ال�سيارة والر�س ��وم الدرا�سية.
وكانت ا�صواتهم تثري فينا اخلوف لدينا ،والقلق".
تعلمت يف وقت مبكر �أن جعل النا�س ي�ضحكون هو نوع من املخدرات.
ذهب ��ت �إىل كلي ��ة بو�سط ��ن ،حي ��ث ان�ضم ��ت اىل جمموع ��ة كوميدي ��ة
ارجتالي ��ة ت�سمى فليباغ .وبع ��د تخرجها ،انتقل ��ت �إىل �شيكاغو ،حيث
ان�ضم ��ت �إىل ف ��رق مماثلة ،مثل لواء املواطن ث ��م انتقلت �إىل نيويورك
يف ع ��ام  ،1996ي�ض ��م الكتاب الكثري من احلكاي ��ات عن والدة االطفال
وتربي ��ة الأبناء”:كل كتاب كتب ��ه الرجال والن�ساء الذي ��ن لديهم �أطفال

دون �س ��ن ال�ساد�س ��ة يج ��ب �أن يكت ��ب عل ��ى
غالفه”حمرومون من الن ��وم” .ولكن هناك
كالم �أق ��ل بكث�ي�ر عن طالقه ��ا من املمثل وي ��ل �أرنيت.
وكتبت عن ��ه تقول"�إنه مو�ضوع حم ��زن جد ًا"”،و�شخ�صي
للغاية".
وم ��ن �أ�شه ��ر الأف�ل�ام التي قام ��ت ببطولته ��ا فيل ��م �أم طفلة
(بالإنكليزي ��ة )Baby Mama :وه ��و فيل ��م كوميدي مت
�إنتاجه يف الواليات املتحدة �سنة  ،2008و�شاركها بطولته تينا
ف ��اي ،ولعب ��ت يف �أحداثه دور �إم ��ر�أة فقرية توافق عل ��ى ت�أجري رحمها
ل�صالح �إم ��ر�أة ثرية .و�إميي مرييديث بولري ممثل ��ة كوميدية ومنتجة
وكاتب ��ة .تخرجت ع ��ام  1993من كلي ��ة بو�سطن ثم انتقل ��ت ل�شيكاغو
لتكم ��ل درا�سته ��ا� .شارك ��ت يف ت�أ�سي� ��س (Upright Citizens
)Brigade Theatreع ��ام  .1999كان ��ت جزء ًا من فريق برنامج
( )Saturday Night Liveمنذ عام  2001حتى عام  .2009عام
� 2004شارك ��ت يف الفيلم الكوميدي (اللئيم ��ات .)Mean Girls -
حق ��ق دوره ��ا يف م�سل�س ��ل ( )Parks and Recreationع ��ام
مدو حيث ُر�شحت عن قيامها ب�شخ�صية ليزيل نوب لأربع
 2009جناح ٍ
جوائز �إميي وثالث جوائز جولدن جلوب.

عن النيويورك تاميز

لك ��ن الثورة الرو�سي ��ة كانت منذ البداي ��ة مادة مثرية
يف اخبار العامل� .إذ لي�س هناك �أ�شد اثارة من �سقوط
القي�ص ��ر �أو �أق ��وى �سحر ًا م ��ن انت�ص ��ار الربوليتاريا
(ه ��ذه املف ��ردة التي مل تعد قيد اال�ستعم ��ال) .وما زاد
الث ��ورة �سح ��ر ًا �أن قادتها من املثقف�ي�ن والثوريني من
ابناء الطبقة الو�سطى الذين بدوا عازمني على ترجمة
النظرية اال�شرتاكية اىل واقع لبناء جمتمع جديد.
وتوافد ال�صحافي ��ون الربيطانيون واامريكيون على
برتوغ ��راد (�أ�صبحت الحق� � ًا لينينغ ��راد والآن �سانت
بطر�س�ب�رغ) مركز ذل ��ك الزلزال الذي متث ��ل بتطويح
االوتوقراطي ��ة القدمي ��ة .وكان بينهم ا�شرتاكي �شاب
من مدين ��ة بورتالند يف والية اوريغ ��ون ا�سمه جون
ري ��د تخرج حديث ًا من جامع ��ة هافرد النخبوية ب�أفكار
ا�شرتاكية تلهبها عاطفة متقدة.
كت ��ب ري ��د الحق� � ًا �أن جامع ��ة هارف ��رد جعلت ��ه وع� �دّة
�آخري ��ن معه”ن ��درك �أن هن ��اك �شيئ� � ًا م ��ا يج ��ري يف
الع ��امل اخلارج ��ي املم ��ل �أ�ش ��د �إث ��ارة م ��ن الن�شاطات
اجلامعية”حي ��ث وجه وزم�ل�ا�ؤه اهتمامه ��م لكتابات
عقول جتديدية مثل ات�ش .جي .ويلز.
من هارف ��رد انتقل ريد اىل نيويورك ليجرب حظه يف
ال�صحاف ��ة .ويف عام  1913ان�ض ��م اىل ا�سرة حترير
جملة”اجلماهري” Massesالتي �ضمت ا�سما ًء مثل
جون دو�س با�سو� ��س و�آيدا تاربيل ولنكولن �ستيفنز
والكات ��ب امل�سرحي الرادي ��كايل يوجني اونيل وكذلك
النا�شط ��ة الن�سوي ��ة وال�صحافي ��ة لوي ��ز براينت التي
تزوجها ريد عام .1916
يف جملة”اجلماهري”كانت عادة ريد ان تعتقله �شرطة
نيوي ��ورك بو�صفه �صحفي ًا مهنته البحث عن املتاعب.
وح�ي�ن �س� ��أم م ��ن ا�ستف ��زازات ال�سلط ��ات االمريكي ��ة
وم�ضايقاته ��ا ق ��رر تو�سي ��ع �أفق ��ه وتغطي ��ة االختمار
الث ��وري يف الع ��امل الق ��دمي واجلدي ��د عل ��ى ال�سواء.
ويف عام � 1917سافر العرو�سان اىل اوروبا وانتهى
بهما امل� ��آل يف مدين ��ة برتوغراد مهد الث ��ورة .ور�أى
ريد على الفور ان هذه فر�صته الكبرية .وبعد ان كان
ينظ ��م ال�شع ��ر وين�ش ��ره ويكتب بتعاطف ع ��ن الثورة
املك�سيكي ��ة ،تفجر نرثه الآن م�ستوحي ًا �أُفق قيام ثورة
ا�شرتاكي ��ة عاملية .وكان ريد م�أخذوا مبا ي�شاهده من
�أحداث ت�صنع التاريخ امام انظاره.
ات�سم ال�شهر الأخري من حكومة كرين�سكي �أو ًال بهبوط
ح�صة املواطن الرو�سي من اخلبز من رطلني يف اليوم
اىل رطل ون�صف ثم اىل رطل واحد واىل ن�صف رطل
واخري ًا اىل ربع رط ��ل ،ويف اال�سبوع الأخري اختفى
اخلب ��ز متام� � ًا .وتفاقم ��ت اعم ��ال ال�سل ��ب واجلرمية

بحيث مل تعد ال�شوارع �أمينة .وامتد انهيار احلكومة
املركزية اىل تعطل كل اخلدمات البلدية.
بعد ه ��ذا اللقاء الأول املثري بالثورة (ريد التقى لينني
وتروت�سك ��ي اي�ض� � ًا) ع ��اد م ��ع زوجت ��ه اىل الواليات
املتح ��دة حيث وق ��ع �ضحية دعاوى قانوني ��ة متعاقبة
دافعه ��ا خ ��وف ال�سلط ��ات االمريكي ��ة م ��ن البل�شفي ��ة.
وكان ��ت حي ��اة ريد يف تل ��ك الفرتة ال تق ��ل درامية عن
درام ��ا العامل ال ��ذي عاد من ��ه .و�ص ��ودرت كل �أوراقه
الت ��ي كتبها خ�ل�ال زيارت ��ه لرو�سي ��ا ومل ي�سرتدها �إال
بع ��د �سبعة �أ�شهر .ويف تلك االي ��ام اغتنم ريد فر�صته
ال �سيما وان زوجته لويز براينت كانت على و�شك ان
تن�شر كتابها”�ستة �أ�شهر حمراء يف رو�سيا".
يتذكر رئي� ��س حتري ��ره يف جملة”اجلماهري”ماك�س
اي�ستم ��ان �أن ري ��د اعتك ��ف يف مكتب ��ه ليكت ��ب ق�ص ��ة
الث ��ورة”يف ع�شرة �أيام" .وي ��روي اي�ستمان ان ريد
كان”منهك ًا مل يحلق ذقنه ،ب ََ�شرته دهنية ،مل يذق طعم
الن ��وم ،وبدا ن�صف جمنون م ��ن مالمح وجهه ال�شبيه
بحب ��ة البطاط ��ا ،ن ��زل بع ��د �أن ق�ضى اللي ��ل يف العمل
لتناول كوب من القهوة".
قال ريد لرئي� ��س حتريره”ماك�س ،ال تخرب �أحد ًا ب�أين
�أُ ّ
�سط ��ر الثورة الرو�سية يف كت ��اب .لدي كل الالفتات
والأوراق حمفوظ ��ة يف غرف ��ة �صغ�ي�رة وقامو� ��س
رو�س ��ي و�أن ��ا �أعمل ط ��وال الي ��وم وط ��وال الليل .مل
يغم�ض يل جفن منذ � 36ساعة� .س�أنتهي من الأمر كله
يف غ�ض ��ون ا�سبوعني ولدي عنوان للكتاب هو ع�شرة
اي ��ام هزت العامل .اىل اللقاء ،يجب ان �أذهب .وبحق
الله ال تخرب �أحد ًا مبكاين".
كت ��ب اي�ستم ��ان �أنه”لي�س ��ت هن ��اك اجن ��ازات كثرية
يف الأدب االمريك ��ي ت�ضاه ��ي ما فعله ري ��د هناك يف
تين ��ك اال�سبوع�ي�ن �أو ثالث ��ة ا�سابيع يف تل ��ك الغرفة
ال�صغ�ي�رة م ��ع تل ��ك الأوراق املتكد�س ��ة مكتوبة بلغة
ن�صف معروف ��ة ،ومتكومة اىل ال�سق ��ف ،مع قامو�س
�صغري ذي �صفحات مطوي ��ة الزوايا ،م�سلح ًا بذاكرة
وت�صمي ��م على �أن يف ��ي العمل حق ��ه ،وخميلة جميلة
لري�س ��م بها العمل حني ت�أتي ��ه .ولكن ما �أُريد التعليق
علي ��ه الآن هو الفرحة العارم ��ة يف عينيه املجنونتني
ذل ��ك ال�صب ��اح� .إذ كان يفع ��ل ما ُخلق له وه ��و ت�أليف
كت ��اب عظي ��م و�إعط ��ا�ؤه ا�سم� � ًا كذلك هو ع�ش ��رة �أيام
هزت العامل".
كان اي�ستم ��ان م�صيب ًا يف و�صفه .ف� ��إن كتاب”ع�شرة
اي ��ام هزت العامل عم ��ل ذو ايقاع و�ص ��وت ي�ضعه يف
خان ��ة متميزة عن اجلميع يف وق ��ت كان الريبورتاج
كجن� ��س من الكتاب ��ة ال�صحفية م ��ا زال يف طفولته"،

عل ��ى ح ��د تعب�ي�ر الكاتب روب ��رت ماكرام ال ��ذي عمل
رئي� ��س حترير دار فيرب اند فيرب للن�شر يف لندن نحو
 20عام ًا.
من ��ذ �آذار /مار�س  1917حني �أج�ب�رت ح�شود العمال
واجلنود التي كانت تطرق ابواب ق�صر تافريت�شي�سكي
جمل� ��س الدوما امل�ت�ردد على تويل ال�سلط ��ة العليا يف
رو�سي ��ا ،كان ��ت جماهري العمال واجلن ��ود والفالحني
تفر� ��ض كل تغي�ي�ر يف م�س ��ار الث ��ورة .وه ��ي الت ��ي
ا�سقطت وزي ��ر اخلارجية بافل ميلييك ��وف الذي كان
يري ��د منع ان�سحاب رو�سيا من احلرب .وكان جمل�س
�سوفيت هذه اجلماهري هو الذي اعلن �شروط رو�سيا
لل�س�ل�ام :ال �ض ��م ،ال تعوي�ض ��ات ،وح ��ق ال�شعوب يف
تقري ��ر امل�صري .ومرة �أخ ��رى يف متوز /يوليو كانت
االنتفا�ض ��ة العفوي ��ة للربوليتاريا غ�ي�ر املنظمة التي
اقتحم ��ت ق�ص ��ر تافريت�شي�سكي هي الت ��ي طالبت ب�أن
تت�سلم ال�سوفيتات كل ال�سلطة يف رو�سيا.
ري ��د مل يح ��اول ق ��ط �أن يخف ��ي ميول ��ه وتعاطف ��ه مع
البال�شفة .وحني كان ينق ��ل اخبار الثورة من رو�سيا
ت�سبب ��ت مقاالت ��ه يف �إ�ص ��دار ق ��رار اته ��ام يف بل ��ده
بالتحري� ��ض على الفتنة �ض ��د جملة”اجلماهري”التي
كان ��ت تن�ش ��ر تقاري ��ره .وكت ��ب”ان عج ��ز احلكومة
امل�ؤقت ��ة الت ��ي تتغ�ي�ر با�ستم ��رار وتردده ��ا ،حقيق ��ة
ال مي ��اري فيه ��ا �أح ��د .وع ��اد البال�شف ��ة اىل رف ��ع
ال�شع ��ار الأث�ي�ر عن ��د اجلماه�ي�ر وه ��و”كل ال�سلط ��ة
لل�سوفيتات”وه ��م مل يفعل ��وا ذل ��ك م ��ن اج ��ل م�صالح
فئوي ��ة �ضيق ��ة لأن غالبي ��ة ال�سوفيتات كان ��ت يف ذلك
الوقت بقيادة ا�شرتاكيني”معتدلني"� ،ألد �أعدائهم".
تت�س ��م كتابة ريد ع ��ن الثورة الرو�سي ��ة بالرومان�سية
والتعاطف مع البال�شف ��ة ب�صراحة تارك ًا عليها ب�صمة
�شخ�صي ��ة وا�ضحة .فهو يكت ��ب يف”ع�شرة ايام هزت
العامل":
"م ��ا هو حت ��ى �أ�شد فاعلية ان البال�شفة تبنوا �أماين
العم ��ال واجلن ��ود والفالح�ي�ن الب�سيط ��ة البدائي ��ة،
ومنه ��ا �أع ��دوا برناجمه ��م الآين .وهك ��ذا يف ح�ي�ن
ورط املنا�شفة واال�شرتاكي ��ون الثوريون �أنف�سهم يف
م�ساومات مع البورجوازية ف�إن البال�شفة ا�ستحوذوا
على اجلماه�ي�ر الرو�سية ب�سرعة .ففي متوز /يوليو
كانوا مطاردي ��ن منبوذين وبحلول ايل ��ول� /سبتمرب
ك�سب ��وا اىل ق�ضيته ��م عم ��ال امل ��دن وبح ��ارة ا�سطول
البلطيق واجلنود بالكامل تقريب ًا .وكانت االنتخابات
البلدي ��ة يف امل ��دن كب�ي�رة يف ايلول�/سبتم�ب�ر ذات
مغزى :كانت ح�صة املنا�شفة واال�شرتاكيني الثوريني
 18يف املئ ��ة باملقارن ��ة مع  70يف املئ ��ة يف حزيران/

يونيو”...
تكت�س ��ب كتاب ��ة ري ��د ع ��ن الث ��ورة الرو�سي ��ة قوته ��ا
م ��ن كونه ��ا �ص ��ادرة عن”�شاه ��د عي ��ان"� .إذ كان ريد
حا�ض ��ر ًا يف كل واقعة يرويها تقريب ًا .كان يف الغرف
والقاع ��ات ،يف ال�ش ��وارع وال�ساح ��ات ،وكان ي�ستمع
اىل ال�سجاالت ور�أى بنف�سه فو�ضى الثورة:
"يف اللي ��ل كانت دوريات م�سلح ��ة جتوب ال�شوارع
الهام ��دة ،ويف زواي ��ا الط ��رق كان اجلن ��ود واف ��راد
احلر� ��س الأحم ��ر يتحلق ��ون ح ��ول ن�ي�ران �صغ�ي�رة
ي�ضحكون ويغنون ،ويف �ساعات النهار كانت ح�شود
كبرية تتجم ��ع على الأر�صفة ت�ستم ��ع اىل �سجاالت ال
تنتهي بني طالب وجنود ورجال اعمال وعمال".
دف ��ع ريد ثمن� � ًا م�أ�ساوي ًا باهظ� � ًا عن تغطيت ��ه الفريدة
للثورة الرو�سية� .إذ كانت تنتظره حني عاد اىل امريكا
�سل�سل ��ة م ��ن املحاكمات بتهم ��ة التحري� ��ض على قلب
النظ ��ام الر�أ�سمايل .وكان �شغف ��ه بالبحث عن املتاعب
�شديد الوط�أة عل ��ى �صحته النف�سية واجل�سدية ،وبد�أ
يع ��اين م ��ن الأرق والك�آب ��ة .وح�ي�ن ع ��اد اىل رو�سيا
للم�شارك ��ة يف م�ؤمت ��ر الكومن�ت�رن الث ��اين ممثال عن
ال�شيوعي�ي�ن االمريكي�ي�ن كان تده ��ور �صحت ��ه بادي� � ًا
ب�سبب اال�سقربوط و�سوء التغذية.
ريد الذي ال ي�ستطيع �أن يقاوم �إغراء مو�ضوع �صحفي
مثري ،ج ��ر نف�سه جر ًا وح�ضر م�ؤمت ��ر الكومنرتن يف
باك ��و .وكان ��ت الرحلة منهكة مبا في ��ه الكفاية لتدمري
�صحت ��ه املعتل ��ة ا�ص ًال .وح�ي�ن ع ��اد اىل مو�سكو كان
م�صاب ًا بالتيفوئيد.
ت ��ويف جون ريد يف  17ت�شرين الأول/اكتوبر 1920
ُ
و�شي ��ع ت�شييع االبطال قب ��ل �أن يُكرم بدفنه يف حائط
الكرملني.
و�ش ��اء الزمن �أن ميوت ريد �شهي ��د ق�ضية عظيمة بعد
ف�ت�رة ق�صرية عل ��ى ن�شر”ع�ش ��رة �أيام ه ��زت العامل".
ويف ع ��ام � 1922أُعي ��د ن�ش ��ر كتاب ��ه برثاء م ��ن لينني
نف�سه.
كت ��ب لينني”ب ��كل اهتم ��ام وان�ش ��داد مل ي�ت�راخ ق ��ط
قر�أتُ ”ع�ش ��رة ايام هزت العامل" .و�أُو�صي بال حتفظ
�أن يق ��ر�أه عم ��ال الع ��امل .فه ��ذا كت ��اب ب ��ودي �أن �أراه
من�شور ًا مباليني الن�سخ ومرتجم ًا اىل كل اللغات .انه
يق ��دم عر�ض ًا �صادق ًا وحي ًا اىل �أق�صى احلدود لأحداث
ذات �أهمي ��ة بالغ ��ة لفهم م ��ا هي الث ��ورة الربوليتارية
حق ًا".
م ��ا زال ��ت �شه ��ادة ري ��د عم ��ا ر�آه ب� ��أُم عين ��ه و�سجل ��ه
يف”ع�ش ��رة �أيام هزت العامل”ت�شكل مرجع الكثري من
الت�أرخات الالحقة للثورة الرو�سية.
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و .ب .ييتس في العنف والنبوءة

ً
ً
عاما على حرب األيام الستة :
حديثا بمناسبة مرور 50
غاي الرون في كتابه الصادر

حرب األيام الستة  :كسر الشرق األوسط
كي��ف كانت إرسائي��ل تنظر إىل عام  1967باعتب��اره من املعامل
الب��ارزة يف تاريخ الرشق األوس��ط ،وأنها هزم��ت أكرث الجيوش
ً
ً
وهيبة  ..والكت��اب يؤكد عىل إع��ادة النظر يف
س��معة
العربي��ة
الرصاع وعواقبه
ترجمة  /أحمد فاضل
توطئة /
"ق ��د يكون الكاتب ال�صحفي جون ري ��د منحاز ًا يف كالمه
وه ��و ي�ستعر� ��ض كت ��اب غ ��اي الرون يف �أك�ث�ر �صفحات ��ه،
خا�ص ��ة يف الت�سمي ��ات الت ��ي تطلق عل ��ى الدول ��ة املغت�صبة
لأر� ��ض فل�سط�ي�ن العربية”دول ��ة �إ�سرائي ��ل" ،حي ��ث �آثرن ��ا
التقي ��د بالرتجم ��ة احلرفية له ��ذا اال�ستعرا� ��ض ،لكن حقيقة
االغت�ص ��اب ال ميك ��ن الت�سرت عليها وهو م ��ا �أكده الرون يف
�أكرث من مو�ضع من الكتاب".
وغ ��اي الرون ه ��و حما�ضر كبري يف ق�س ��م العالقات الدولية
يف اجلامع ��ة العربي ��ة يف القد� ��س� ،سبق و�أن �أ�ص ��در كتابه
املث�ي�ر للجدل�”:أ�ص ��ول �أزم ��ة ال�سوي� ��س”يف ع ��ام ،2013
وقد ظهرت كتاباته يف �صحيفة الغارديان اللندنية و�صحف
�أخ ��رى مرموق ��ة ،والرون كان �أ�ست ��اذ ًا م�ساع ��د ًا زائ ��ر ًا يف
جامعة ن ��ورث و�سرتن وزمي ًال زائ ��ر ًا يف جامعة �أك�سفورد،
ومبنا�سب ��ة احتف ��ال الدول ��ة العربي ��ة مب ��رور  50عام ًا على
حرب الأيام ال�ستة �أ�صدر كتاب ًا جديد ًا يحمل عنوان”:حرب
الأي ��ام ال�ستة :ك�سر ال�شرق الأو�سط”عن مطبعة جامعة ييل
يف الواليات املتحدة والذي يقول فيه:
“يتذك ��ر الإ�سرائيلي ��ون ح ��رب الأي ��ام ال�ست ��ة باعتباره ��ا
واح ��دة م ��ن � -أروع حلظاتهم  -وهي حال ��ة طوارئ وطنية
عا�شوها عندم ��ا خا�ضوا هجوم ًا �صاعق� � ًا على ثالث جبهات
�ضد م�صر و�سوري ��ا والأردن ،ما �أ�سفر عن تدمري الكثري من
ا�سلح ��ة تل ��ك الدول مبا فيه ��ا طائرات �س�ل�اح اجلو امل�صري
خالل �ساعات ثم اندفعوا عميق ًا �إىل �سيناء ،ورغم �أن احلرب
كان ��ت �سريعة ب�شكل مذهل� ،إال �أنه ��ا تبدو طويلة حتى وقت
قري ��ب حي ��ث �سب ��ق و�أن تعمق ��ت التوت ��رات ب�ي�ن �إ�سرائيل
وجريانه ��ا من ��ذ �أزمة ال�سوي�س ع ��ام  1956مع ظهور حركة
م�سلح ��ة فل�سطينية تدعمها �سوريا كانت قادرة على مهاجمة
�إ�سرائي ��ل م ��ن الأرا�ضي الأردني ��ة فى ال�ضف ��ة الغربية ،وقد
تعاظم ��ت تلك التوترات يف �أيار  /ماي ��و  1967عندما ردت
م�ص ��ر عل ��ى تقري ��ر �سوفياتي حول قي ��ام ق ��وات �إ�سرائيلية
باالنت�ش ��ار على طول حدوده ��ا فح�شدت قواته ��ا حول قناة
ال�سوي� ��س ثم اغلقت م�ضايق تريان يف م�صب البحر الأحمر

بوجه ال�سفن املارة منها ومنها الإ�سرائيلية� ،إال �أن �إ�سرائيل
فاج� ��أت العامل بهجومه ��ا يوم  5يونيو  /حزي ��ران على تلك
الدول الثالث وبعد يومني و�صل جي�شها �إىل البلدة القدمية
يف القد�س.
�إن غزو واحتالل القد� ��س ال�شرقية وال�ضفة الغربية وقطاع
غ ��زة �أدى �إىل تغيري جيو �سيا�سي ل ��دى �إ�سرائيل التي كان
يراها العامل اخلارجي دولة يريد �أعدا�ؤها رميها يف البحر،
وقد غمرت ن�شوة الن�صر هذه جميع القطاعات الفاعلة داخل
�أرا�ضيها حي ��ث قامت بعدها ببناء م�ستوطنات يهودية يبلغ
ع ��دد �سكانه ��ا الآن �أكرث م ��ن � 600ألف يف القد� ��س ال�شرقية
وال�ضف ��ة الغربية وه ��ي الأرا�ضي التي �أطل ��ق عليها الكتاب
املقد� ��س يه ��ودا وال�سام ��رة من قب ��ل والتي تعتربه ��ا الأمم
املتح ��دة حمتلة ب�شكل غري قانوين ،وخ�ل�ال �سني االحتالل
اندل ��ع �ص ��راع عني ��ف م ��ن خ�ل�ال انتفا�ض ��ة الفل�سطيني�ي�ن
تط ��ورت لت�شمل عمليات الطعن وغريه ��ا من الهجمات على
الإ�سرائيليني التي مات فيها ع�شرات الأ�شخا�ص.
�أم ��ا الي ��وم ف� ��إن الفل�سطيني�ي�ن �أك�ث�ر انف�ص ��ا ًال داخلي� � ًا -
�أيديولوجي� � ًا وج�سدي� � ًا  -ع ��ن �أي وقت م�ضى م ��ن تاريخهم
احلديث ،وذلك ب�سبب االنق�سام ال�سيا�سي بني فتح وحما�س
ومعان ��اة �شعبهم اليومية ب�سبب اجلدران والأ�سوار ونقاط
التفتي�ش الإ�سرائيلي ��ة ومتطلبات ت�صريح ال�سفر التي تقيد
احلركة بني القد�س ال�شرقية وال�ضفة الغربية وغزة”.
وم ��ع �أن دونالد ترامب وعد ب�أن يفعل ما مل يفعله �أي رئي�س
�أمريك ��ي �آخر بو�ضع اتفاق �سالم”نهائ ��ي" ،ف�إن معظم دول
املنطقة ت�ساورهم �شكوك قوية يف جناح �أيّ �صفقة قد تكون
موج ��ودة حالي ًا �إما يف حتالف بنيامني نتنياهو املت�شدد� ،أو
يف الك ��وادر القدمية من ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
يف رام الل ��ه ،ويف حالة كحرب الأي ��ام ال�ستة الرون يجعلنا
ننظ ��ر م ��ن جدي ��د يف الأح ��داث الت ��ي �أدت �إىل ال�صراع بني
�إ�سرائيل وجريانها العرب حي ��ث يقول�”:إن احلرب مل تكن
م ��ن قبيل ال�صدفة بل كانت بد ًال من ذل ��ك خمطط ًا لها وكانت
هن ��اك رغبة قوي ��ة يف ا�شعالها من قب ��ل �شخ�صيات ع�سكرية
بارزة لي�س يف �إ�سرائيل وحدها بل يف دول اجلوار العربي
له ��ا" ،و�إذ يتط ��رق �إىل الرتكي ��ز عل ��ى ال�صعيدي ��ن الوطني
والع�سك ��ري لبع�ض احل�ساب ��ات ال�سابقة ،ف�إن ��ه يتطرق �إىل
ال ��دور ال ��ذي تلعب ��ه ال�ضغ ��وط االقت�صادي ��ة وال�صراع بني

الأجي ��ال والتوت ��رات املدني ��ة والع�سكري ��ة يف دف ��ع جمي ��ع
الأطراف نحو حافة الهاوية ،فقد كانت م�صر يف ال�ستينيات
من القرن املا�ض ��ي قد زجت نف�سها يف تدخل ع�سكري مكلف
و�شنيع يف اليمن �شكل عبئ ًا على اقت�صادها ودفع جمال عبد
النا�ص ��ر �إىل �أقرب رجاالته عبد احلكي ��م عامر ونائبه الأول
اىل �أن يغ�ي�ر م ��ن �أ�سل ��وب عم ��ل اجلي�ش كما ه ��و احلال يف
ال ��دول العربية الأخ ��رى ،حيث بات ي�ستخ ��دم �إىل حد كبري
لأغرا�ض حملية والتج�س�س على ال�شعب ورف�ض املعار�ضة
بت�شويه دورها الوطني ،جميعه ��ا �شكلت كارثة حقيقية لهم
عندما بد�أت احلرب.
�أم ��ا يف �إ�سرائي ��ل فق ��د كانت هن ��اك �أزمة ملي ��زان املدفوعات
قو�ضت �سلطة رئي�س الوزراء ليفي �إ�شكول مما مهد الطريق
لزعزع ��ة احلكومة الت ��ي كان من �ش�أنه ��ا �أن تثبت جناحاتها
يف كاف ��ة امليادين فاختارت دما ًء جدي ��دة من �ش�أنها الوقوف
يف مواجه ��ة الأخط ��ار التي ته ��دد �إ�سرائيل فوق ��ع االختيار
الع�سك ��ري عل ��ى املخ�ض ��رم مو�شي ��ه دي ��ان كوزي ��ر للدفاع،
وبينم ��ا كان ا�شك ��ول حذر ًا م ��ن قيامة احل ��رب كان ال�شباب
اليه ��ودي املوج ��ودون يف اجلي� ��ش يدفع ��ون ومن ��ذ �أوائل
ال�ستيني ��ات من الق ��رن املا�ض ��ي �إىل تو�سيع ح ��دود دولتهم
وحتقي ��ق م ��ا عرف”بالعم ��ق ال�سرتاتيجي”وه ��و م�صطلح

ي�ستخدم ��ه �صناع ال�سيا�س ��ة الإ�سرائيلية حت ��ى يومنا هذا،
بينم ��ا  -وكم ��ا يقول الرون  -كان م�سلح ��و فتح من ال�شباب
ي�سع ��ون من �أجل املعركة �أي�ض ًا ح ّتى مت ��ردوا على قياداتهم
بانق�ساماتهم الوا�ضحة.
الرون خ�ص� ��ص ثالث ��ة �أرب ��اع كتابه ح ��ول الف�ت�رة ال�سابقة
للح ��رب ،فعندم ��ا ب ��د�أ القت ��ال يع ��ود بكتابت ��ه �إىل م ��ا ه ��و
م�ألوف�”:إ�سرائي ��ل تت�ص ��رف ب�سرع ��ة ويح�س ��ب لها يومني
�أو ثالث ��ة �أي ��ام عل ��ى الأكرث لت�أ�سي� ��س الهيمنة عل ��ى الأر�ض
قب ��ل �أن ت�شرع الق ��وى العظمى واملجتم ��ع الدويل مبطالبة
اجلمي ��ع وق ��ف �إطالق الن ��ار ،وقد عززت احل ��رب من �سمعة
اجلي�ش الإ�سرائيلي ومع �إمي ��ان �إ�سرائيل مبذهب هجومي
ن�شرت ��ه يف العدي ��د م ��ن ال�صراع ��ات ال�صغ�ي�رة يف العق ��ود
اخلم�سة منذ ذلك احلني ،فق ��د تركت �أي�ض ًا م�س�ؤولية م�صري
املالي�ي�ن م ��ن الفل�سطيني�ي�ن حت ��ت رحم ��ة احتالله ��م حي ��ث
�أ�صب ��ح ذلك االحتالل يف عرف الرون”حالة دائمة منخف�ضة
التكلفة”ب�سب ��ب م ��ا يقدم ��ه الع ��امل لهم م ��ن م�ساع ��دات� ،إن
ذل ��ك التحدي املتمث ��ل يف الكتابة عن هذا ال�ص ��راع الرهيب
لي�أخ ��ذ بالظلم والإذالل للفل�سطيني�ي�ن �أكرث بكثري من مرتبة
الوح�شي ��ة الت ��ي عرفت به ��ا احلكوم ��ات ال�شوفيني ��ة ،وهو
�أم ��ر �شنيع و�إن الأهمي ��ة الأدبية ال تعطي بال�ضرورة القدرة
عل ��ى فهم املو�ضوع بق�صة طويلة و�أبعاد قانونية وتاريخية
معق ��دة� ،إال م ��ع ا�ستثن ��اءات قليلة يحاول الكت ��اب الو�صول
�إليها معتمد ًا عل ��ى بع�ض ما كتبته را�شيل كو�شرن ال�صحفية
الإ�سرائيلي ��ة التي زارت خميم �شعف ��اط لالجئني الذي يقبع
خل ��ف ج ��زء �شاهق م ��ن اجلدار غ�ي�ر ال�شرعي داخ ��ل حدود
مدينة القد�س ،وكذلك ما كتبته املرا�سلة ال�صحفية جريالدين
بروك�س التي غطت االنتفا�ضة الأوىل والتي تناولت ق�ضية
املراهق الفل�سطيني �أحمد منا�صرة الذي �سجن ملحاولة قتله
�أح ��د امل�ستوطنني اليه ��ود طعن ًا بال�سك�ي�ن يف موجة العنف
الأخرية التي راح �ضحيتها الكثري من املهاجمني وال�ضحايا
على حد �سواء وكذلك الأطفال.
ه ��ذا الكت ��اب �سيجع ��ل الكثري م ��ن الإ�سرائيلي�ي�ن اليمينيني
غا�ضب�ي�ن عل ��ى الرون لأنه نق ��ل ب�أمانة كي ��ف �أن احلياة يف
ظ ��ل االحتالل حتب ��ط حياة العديد م ��ن الفل�سطينيني و�سبل
عي�شهم.

عن � /صحيفة فاينن�شال تاميز اللندنية

صدر باالنكليزي

ترجمة وإعداد /أحمد الزبيدي

ي�شكو يا�سني طه احلافظ معد كتاب
«و .ب .ييت� ��س العن ��ف والنب ��وءة»
م����ن اص��������دارات
ومرتجمه من ا�ستع�صاء �شعر ييت�س
عل ��ى الرتجم ��ة ،فه ��ذا ال�شع ��ر الذي
يق ��وم بح�سب احلافظ عل ��ى توازن
فريد بني الفكرة والعبارة ،تع ّر�ضه الرتجمة الختالل ي�ؤذي
املعنى �أو ي�ؤذي العبارة وال تقوم بهما مع ًا� .شكوى احلافظ
ال تخف ��ى عل ��ى الق ��ارئ املهتم ف� ��إن �شع ��ر ولي ��م بطلرييت�س
ال ��ذي اعتربه �شاعر مواز له يف الأهمي ��ة هو ت� .س �إليوت
�أعظ ��م �شعراء ع�صرن ��ا ،والذي ا�ستحق علي ��ه جائزة نوبل،
ال يب ��دو يف العربي ��ة ويف ترجم ��ة احلاف ��ظ باجل�ل�ال الذي
ل ��ه يف لغت ��ه الأ�صلية .لعل �سبب ذل ��ك ان املرتجم مل يقم يف
العربي ��ة مبا قام به ييت�س يف الإنكليزية .يف مقالة نورمان
جيف ��رز وهي �إحدى مقالت�ي�ن ترجمهما احلافظ و�صدر بهما
ترجمت ��ه ملخت ��ارات م ��ن دواوي ��ن ييت� ��س ال�شعرية ي ��رد �أن
«ييت� ��س كان يتتبع الكالم الناب�ض باحلياة الذي يتعلمه من
ليدي جريجورى وم ��ن فالحي جالوي”ويف مكان �آخر من

املقالة ا�ست�شهاد من كالم عن ييت�س يقول �إنه كان يف �شعره
ي ��زاوج بني ب�ساطة تقارب ال�سذاج ��ة وبني العمل الفل�سفي.
واحل ��ال �أن ال�شاع ��ر ال ��ذي نفهم م ��ن املقالة نف�سه ��ا انه كان
متبح ��ر ًا يف التاريخ ويف الفل�سف ��ة ويف الت�صوف� ،أي كان
مثقف� � ًا كبري ًا مل يحظ يف الغال ��ب يف كتاب احلافظ برتجمة
مالئمة .مهما تك ��ن �صعوبة نقله �إىل العربية ،فالوا�ضح انه
مل يح ��ظ ب�إع ��ادة انتاج فيه ��ا .مع ذلك ف�إن كت ��اب احلافظ قد
يكون الكتاب الوحيد عن ييت�س بالعربية وهذا الكتاب يقدم
ال�شاعر االيرلن ��دي يف مقالتني غنيتني �أحداهما لـ ج �ستوك
والثاني ��ة لنورمان جيف ��رز ،فقد ارت�أى ال�شاع ��ر عن حق ان
تقدمي ال�شاع ��ر بهما وت�صدير ترجمته بهم ��ا خري من اعداد
ن�ص خا� ��ص ،والكتاب بهات�ي�ن املقدمت�ي�ن وبالرتجمة التي
طال ��ت منتخب ��ات من �أهم دواوي ��ن ييت�س ،مرج ��ع �أكيد عن
ال�شاعر وكتاب غني وفعال.
يف املقدم ��ة الأوىل التي هي مقال ��ة لـ ج �ستوك جند معاجلة
خافية ملوقف ييت�س ال�سيا�سي واللتبا�س هذا املوقف .ييت�س
االيرلن ��دي كان مت�ضامنا مع �شعبه ومع طموح هذا ال�شعب

لال�ستق�ل�ال ،مب�ش ��ر ًا بال ��روح االيرلندي ��ة غ�ي�ر الإنكليزية.
ممج ��د ًا ل�شه ��داء ايرلن ��دا الذين كان ��ت ق�صائ ��ده فيهم حتفا
�شعري ��ة� ،إال ان ييت�س كان �ضد العنف و�ضد احلرب الأهلية
وهذا ما جعله �أحيان ًا ملتب�س ًا وهدفا للنقد.
�أم ��ا املقال ��ة الثانية «ع ��ن الربج» فه ��ي تتبع دقي ��ق وخ�صب
حلياة ييت�س الثقافية وال�شخ�صية فـ «الربج» قمة دواوينه،
ولل�ب�رج ا�صل واقعي فقد ا�شرتى ييت� ��س برج ًا يف ايرلنده
وع ��زم عل ��ى ترميم ��ه والإقامة في ��ه .كم ��ا ان املقال ��ة تروي
بالتف�صي ��ل �شذرات من حياة ييت�س و�أ�سفاره وقراءاته .من
يقر�أه ��ا يفز بفكرة متع ��ددة عن �شخ�صية ييت� ��س و�شواغله
وثقافته وعالقاته وحياته من ال�شباب �إىل ال�شيخوخة.
يل ��ي املقالتني ديوان �صغري م ��ن جمموعات ييت�س ال�شعرية
«ال ��وردة»« ،الغاب ��ات ال�سب ��ع»« ،م�س�ؤولي ��ات»�« ،أيل ��ول»،
«البجع ��ات الربي ��ة يف ك ��ول»« ،ال�ب�رج»« ،ال�سل ��م اللولب ��ي
وق�صائ ��د �أخ ��رى»« ،ماي ��كل روبرت� ��س والرقا�ص ��ة»« ،قم ��ر
مكتم ��ل يف �آذار»« ،ق�صائ ��د �أخ�ي�رة»« ،ال�صلي ��ب ال�صخ ��ري
العتيق» .ديوان �صغري يجمع زهرة �شعر ييت�س.

ISSUED EN ENGLISH

الدغ مثل نحلة :محمد
علي كالي في مواجهة
اميركا
يق ��دم ه ��ذا الكتاب �ص ��ورة ثاقب ��ة حلياة
املالك ��م اال�سط ��ورة حمم ��د عل ��ي كالي
مل�ؤلف ��ه لي ��غ مونتفي ��ل ال ��ذي ان�ض ��م اىل
قائم ��ة �صحيف ��ة نيويورك تامي ��ز للكتب
الأك�ث�ر مبيع ��ا وه ��و يرك ��ز عل ��ى الآث ��ار
الثقافي ��ة وال�سيا�سية لق ��راره رف�ض علي
اخلدم ��ة الع�سكرية يف اجلي�ش االمريكي
واللحظ ��ات الرئي�سي ��ة يف حي ��اة متيزت
ب�سم ��ات ب ��ارزة ومتغ�ي�رة مل حت ��ظ بها
اي ��ة �شخ�صي ��ة م�شه ��ورة ط ��وال الق ��رن
الع�شرين.
مع وفاة حمم ��د علي يف حزيران ،2016
ا�ستذك ��رت و�سائ ��ل الإع�ل�ام ويف �أمريكا
ب�ش ��كل خا�ص ذلك البطل ،فهوبطل العامل
يف املالكم ��ة يف ال ��وزن الثقيل ،واحلائز
عل ��ى ميدالي ��ة ذهبي ��ة �أوملبي ��ة ،والرمز،
والرج ��ل ال ��ذي ميث ��ل عظم ��ة �أمري ��كا.
امل�ؤلف اك�ث�ر يف حيات ��ه يتعمق،وي�سرد
لن ��ا وقائ ��ع رائع ��ة م ��ن الق�ص ��ة الت ��ي مل

ت ��روى �إىل ح ��د كبري .ق�ص ��ة حممد علي
كالي ،يف �أواخ ��ر ال�ستيني ��ات ،كان
�صغ�ي�را وناجحا و�صاخب ��ا ونال اعجابا
كب�ي�را ولكن م ��ع بع�ض التحفظ ��ات .كان
�صاخب ��ا ومغ ��رورا بطريق ��ة ا�ستحوذت
على خي ��ال �أمري ��كا ،ولك ��ن �أي�ضا جذبت
منتقدي ��ه .وكان �شاب ��ا جريئا من ال�شباب
الأمريكي�ي�ن م ��ن ا�ص ��ل افريق ��ي يف زمن
كان في ��ه ع ��دد قلي ��ل م ��ن النا� ��س يج ��ر�ؤ
عل ��ى ان يكون �صريح ��ا .تنازل عن ا�سمه
كا�سيو� ��س كالي لأنه”ا�س ��م العبودية”،
وان�ض ��م �إىل �أمة الإ�س�ل�ام ،و�سمى نف�سه
حمم ��د عل ��ي .و�أخ�ي�را يف ع ��ام ،1966
ح�ي�ن مت ا�ستدعائ ��ه للخدم ��ة الع�سكرية،
رف�ض االلتحاق باجلي� ��ش لأ�سباب دينية
واخالقي ��ة ،مم ��ا �أدى �إىل ان يخو� ��ض
قت ��اال كان �أك�ب�ر م ��ن �أي ��ة جول ��ة مالكمة
خا�ضه ��ا يف احللب ��ة .وم ��ا تب ��ع ذلك هو
فرتة من املع ��ارك القانونية .،حممد علي
يف مواجه ��ة امريكا هو كتاب مهم ورائع
ب�شكل ال ي�صدق.
المدينة الجامحة
يف كت ��اب املدين ��ه اجلاحم ��ه ،يق ��دم لن ��ا
امل� ��ؤرخ ماي ��ك راب ��ورت تاريخ ��ا حي ��ا
لعالق ��ة مت�شابك ��ة ب�ي�ن ث�ل�اث م ��دن يف
نهاي ��ة الق ��رن الثام ��ن ع�شر--باري� ��س
ولن ��دن ونيوي ��ورك--كل ذل ��ك يف خ�ضم
الفو�ض ��ى ال�سيا�سي ��ة والث ��ورة .م ��ن
االحت�ل�ال الربيط ��اين لنيوي ��ورك خالل
احل ��رب الثوري ��ة ،والتحري� ��ض من �أجل
الدميقراطي ��ة يف لن ��دن واالنتفا�ض ��ات
ال�شعبي ��ة ،واعم ��ال القت ��ل يف باري� ��س،
والعالقة بني املدينة والثورة ،ويت�ساءل
مل ��اذا تنجح الث ��ورات يف بع� ��ض املدن و
تقمع يف اخرى.
مل ��اذا دخل ��ت باري� ��س يف جترب ��ة ث ��ورة
مدم ��رة يف حني ان لندن جتنبتها؟ وكيف
ان اال�ستق�ل�ال الأمريكي �إ�شع ��ل الن�شاط

يف امل ��دن عرب املحي ��ط الأطل�سي؟ امل�ؤلف
ياخ ��ذ الق ��راء م ��ن احلان ��ات واملقاه ��ي
امل�شحون ��ة باجل ��داالت ال�سيا�سي ��ة اىل
معرك ��ة البحري ��ة ب�ي�ن الربيطاني�ي�ن
والفرن�سي�ي�ن يف مين ��اء نيوي ��ورك� ،إىل
مق�صلة الإرهاب يف باري�س.
كت ��اب املدين ��ة اجلاحم ��ة يب�ي�ن كي ��ف
�أ�صبحت امل ��دن نف�سها �أطرافا يف الدراما
العظيمة للثورة.
كوخ االحزان
ه ��ذه رواي ��ة م ��ن تالي ��ف جي ��ل كاتل�ي�ن
جودوي ��ن وهي كاتب ��ة امريكية م�شهورة
وت�ص ��درت خم�سة من كتبها الئحة الكتب
االك�ث�ر مبيع ��ا ح�سب �صحيف ��ة نيويورك
تاميز
حكاي ��ة م�ؤرق ��ة ع ��ن ك ��وخ مقف ��ر ،وع ��ن
اخليط الرفي ��ع الذي يربط بني احلا�ضر
وامل�ستقبل،
بعد وف ��اه والدته ،يتم �إر�س ��ال ماركو�س
ذو الأح ��د ع�شر عاما للعي� ��ش يف جزيرة
�صغ�ي�ره يف والي ��ة كارولين ��ا اجلنوبية

ديــــوان المتنبــــــــي

يق ��ول عبا�س حمم ��ود الع ّق ��اد( :كان ع�صره
–يق�ص ��د املتنب ��ي -ع�ص ��ر التم ��ام للثقاف ��ة
العبا�سي ��ة وع�ص ��ر التطل ��ع م ��ن املت�أخري ��ن
اىل جم ��اراة الأولني ..وكان �سع ��ي الأمراء
اىل اكت�س ��اب مدي ��ح ال�شاع ��ر امل�شه ��ور �أ�شد
م ��ن �سع ��ي ال�شع ��راء اىل اكت�س ��اب جوائ ��ز
املمدوح�ي�ن وارت�ض ��ى ه� ��ؤالء الأم ��راء م ��ن
ال�شاع ��ر – املتنب ��ي -م ��ا مل يك ��ن يرت�ضي ��ه

ممدوح ملادح)� ،إذ �سمحوا له باجللو�س وهو
يلقي �شع ��ره وكان خوف �أمراء تلك الفرتة
,وهي الق ��رن الرابع الهج ��ري �أن يتخطاهم
ال�شاعر اىل غريهم فيمدحه وين�ساهم.
تلك كان ��ت بع�ض ت�صرفات ذوي ال�سلطة يف
ع�ص ��ر املتنب ��ي جت ��اه ال�شاعر فمن ه ��و �أبو
الطيّب؟
يق ��ول الثعالب ��ي انه ول ��د بالكوف ��ة يف كندة
�سن ��ة  303للهج ��رة و�أن ��ه ه ��و �أحم ��د ب ��ن
احل�س�ي�ن ب ��ن مرةبن عب ��د اجلب ��ار اجلعفي
الكن ��دي (النه ولد يف حملة كن ��دة بالكوفة)
وكان والده ي�صحبه يف ترحاله امل�ستمر اىل
بالد ال�شام وي�سلمه اىل املكاتب حيث ظهرت
عليه �إمارات النباهة والنبوغ ،حيث تو�ضح
ن�ضجه ال�شعري والذهني وهو ابن ع�شرين
وقد تويف والده وملك هو زمام �أمره.

مع عمته الكبريه يف ال�سن ،وهي ر�سامة
منعزل ��ة م ��ع ما�ضيه ��ا امل�سك ��ون .العم ��ة
�شارلوت� ،أم ��راه ال تتكلم اال قليال ،تخرب
ماركو� ��س وهي ت�ش�ي�ر �إىل ك ��وخ مهدم،
انها كانت تزوره بانتظام بعد ان انتقلت
�إىل هن ��اك قبل ثالث�ي�ن عاما لأن ��ه يطابق
اخل ��راب يف حياتها اخلا�صة .ويف نهاية
املطاف ق ��ررت ر�سم لوح ��ة حتى ميكنها
ت�صوي ��ر اخل ��راب املطل ��ق ال ��ذي تعي�ش
فيه.
�س ��كان اجلزي ��رة ي�سمونه—ك ��وخ
االحزان--،الن ال�صبي ووالديه اختفوا
من ��ه خ�ل�ال �إع�ص ��ار ح ��دث قب ��ل خم�سني
عام ��ا .ومل يع�ث�ر ق ��ط عل ��ي جثتيهم ��ا
و�أ�صبح الك ��وخ خاويا من ��ذ ذلك الوقت.
كان ماركو� ��س يزور الك ��وخ يوميا خالل
ال�ساع ��ات التي يبقى فيه ��ا وحيدا بينما
كانت العمة �شارلوت يف مر�سمها
ك ��وخ االح ��زان الك ��وخ ه ��و �أف�ض ��ل نوع
م ��ن الق�ص�ص التي تتحدث ع ��ن املا�ضي،
ولكنه ��ا �أك�ث�ر بكث�ي�ر م ��ن ذلك—فه ��ي
تتحدث ع ��ن احلزن والن ��دم ،والذكريات
الت ��ي تطاردنا .الق ��وه واجلمال يف هذه
الرواية الرائعة تبعث امواج تن�شط فكر
القارئ.
عن االستبداد
يف كتاب ��ه اجلدي ��د يق ��دم م�ؤل ��ف الكتب
التي ت�ؤرخ �سن ��وات الفا�شية دليال للبقاء
علي قيد احلي ��اة ومقاومة حتول �أمريكا
نحو اال�ستبداد.
يف  9ت�شري ��ن الث ��اين ،ا�ستيق ��ظ املاليني
م ��ن الأمريكيني على ح ��دث كان يف عداد
امل�ستحي ��ل :انتخ ��اب دونال ��د ترام ��ب
رئي�س ��ا .وعك� ��س كل كل التوقع ��ات ،فان
�أحد املر�شحني الرئا�سيني الأكرث كراهية
يف التاري ��خ قد اجتاح الكلية االنتخابية،
و�صعد رجال يزدري ب�شكل �صريح النظم
وامل�ؤ�س�س ��ات الدميقراطي ��ة �إىل ذروة

ال�سلطة.
تيموثي �سنايدر م�ؤلف
الكت ��اب ه ��و واح ��د
م ��ن امل�ؤرخ�ي�ن الأك�ث�ر
�شه ��ره يف امريكا .يف
كتب ��ه ال ��دم والأر� ��ض
ال�سوداء ،ق ��ام بعناية
بت�شري ��ح االح ��داث
والقي ��م التي مكنت من

�صعود هتلر و�ستالني وتنفيذ �سيا�ساتهم
الكارثي ��ة .وم ��ع ع�شرين در�س ��ا ،ي�ستمد
�سنايدر من �أحلك �ساعات القرن الع�شرين
الأم ��ل للق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن.
وكم ��ا يكتب”،الأمريكي ��ون لي�س ��وا �أكرث
حكم ��ه م ��ن الأوروبي�ي�ن الذي ��ن خ�ب�روا
الدميقراطي ��ة واال�ست�س�ل�ام للفا�شي ��ة
والنازي ��ة وال�شيوعي ��ة .ميزتنا الوحيدة
هي اننا قد نتعلم من جتربتهم”.
كت ��اب اال�ستبداد ه ��و دع ��وة �إىل الكفاح
ودليل للمقاومة ،م ��ع �أفكار ال تقدر بثمن
لكي ��ف ميك ��ن لالمري ��كان احلف ��اظ عل ��ى
حرياتهم يف ال�سنوات القادمة.

صدر قديما

لق ��ب املتنب ��ي به ��ذا اللق ��ب لأ�سب ��اب ت�ش�ي�ر
اليه ��ا بع�ض الدرا�سات املدون ��ة عنه التي ال
ت�ستبع ��د ادعاءه النبوة يف ع�صر كرثت فيه
املل ��ل والنح ��ل والف�ت�ن الديني ��ة ،حيث ظهر
القرامط ��ة واملانوية الذين بحثوا يف النور
وق ��د در�س �أبو الط ّي ��ب الفل�سفة ،وقد يكون
ذلك قد اثر على معتقداته لفرتة.
ويق ��ول الباحث العراقي عب ��د الغني املالح
يف كتاب ��ه( :املتنب ��ي ي�س�ت�رد �أب ��اه) �أن هذا
ال�شاع ��ر الكب�ي�ر م ��ن ن�س ��ل عل ��وي ويورد
دالئل متعددة عل ��ى قوله ومنها ان مطاردته
من قبل الدولة العبا�سية وحب�سه لفرتة يعد
جزءا م ��ن �أ�سباب حمنته ،وم ��ا زالت الآراء
حتت ��دم ح ��ول ادع ��اءات املتنب ��ي وحقيق ��ة
ن�سبه ،لكن الثابت انه التحق بخدمة الأمري
�سي ��ف الدولة احلمداين �أمري حلب و�أ�صبح

�صفي ��ه وق ��ر�أ ال�شع ��ر يف ح�ضرت ��ه جال�س� � ًا
وال�شع ��راء وق ��وف حت ��ى ا�ستوج ��ب ذل ��ك
ح�س ��د حا�سديه بحيث اوغ ��روا �صدر �سيف
الدول ��ة عليه فلم ين�صفه خ�ل�ال عدوان ابن
خالوي ��ه عليه �أمام الأمري ف� ��أدرك املتنبي �أن
عليه ان يغ ��ادر البالط احلمداين فغادر اىل
م�ص ��ر طلب ًا لوالية لوح له بها حاكمها كافور
االخ�شيدي ال ��ذي ا�ستقبل ��ه و�أكرمه لكنه مل
يعط ��ه الوالي ��ة فغ ��ادر م�ص ��ر غا�ضب� � ًا وهو
ي�شت ��م �أبا امل�س ��ك يف ق�صي ��دة ال يحبها �أهل
م�صر اىل يومنا هذا.
ق�ص ��د املتنب ��ي ع�ض ��د الدولة ب ��ن بويه يف
فار� ��س ومدحه فاجزل الرج ��ل العطاء فقرر
املتنب ��ي املغ ��ادرة اىل بل ��ده الكوف ��ة ويف
الطري ��ق اليه ��ا وقريب� � ًا من بل ��دة النعمانية
ت�ص ��دى له فاتك ب ��ن �أبي جه ��ل اال�سدي مع

جمموعة من �أن�ص ��اره وقاتله-لهجائه له –
وق ��اوم املتنبي وولده وعب ��ده ذلك العدوان
حتى قتل ��وا جميع ًا وكان عمر املتنبي �آنذاك
ال يتج ��اوز اخلم�س�ي�ن عام� � ًا ودف ��ن هن ��اك
دون �أن تذك ��ره الدرا�س ��ات امليداني ��ة حت ��ى
ك�ش ��ف عن وج ��ود قربه وك�ش ��ف موقعه يف
�ستين ��ات الق ��رن الع�شرين الباح ��ث �صبيح
رديف ودر� ��س موقعه الباحث عادل البكري
فيما كت ��ب الفن ��ان الكبري في�ص ��ل اليا�سري
�سيناري ��وات ا�ستق�صائي� � ًا ع ��ن م ��كان القرب
ن�شره يف كت ��اب .واملتنبي �شاعر مو�صوف
بالعبقري ��ة والق ��درة عل ��ى فك �أ�س ��رار اللغة
وحتري ��ك مفاتيحه ��ا بالق ��در ال ��ذي ي ��راه
م�ؤث ��را حاويا للمعنى الذي يريد بحيث ظل
املتنب ��ي �شم�س ال�شعر التي ال تغيب على مر
الزمان.
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قصة حياة مارلين مونرو بنسخة عربية
 





بغداد /أوراق
ق�صتي”هو الكتاب الذي انتظره كثري من الأ�شخا�ص
ّ
يف العامل العربي من جمهور وحم ّبي الفنانة الأمريكية
الأ�شه ��ر عل ��ى م ّر ال�سن�ي�ن مارلني مونرو ،لق ��ي الكتاب
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وم�صنوعمبهارة،
مفتع �
إنني زيف
متام ًا بل

�ل


� 
�ة 
حقيق � 

��ان يح� ��س يف ه ��ذا الع ��امل به ��ذا الإح�سا� ��س
وكل �إن�س
ب�ي�ن وقت و�آخ� �رـ ولكنني �أعي�ش ه ��ذا الإح�سا�س طيلة
الوق ��ت ،بل �أظن �أنني ل�س ��ت �إال �إنتاج� � ًا �سينمائي ًا فني ًا
�أتقن ��وا �صنعه” ،ثم جاء موتها لي�ت�رك عالمة ا�ستفهام
كبرية يف �أذهان كل العامل ،وما يزال حتى اليوم ّ
حمط
�إ�شاعات وافرتا�ضات و�أقاويل.
ت�ستعي ��د (ق�صتي) مذك ��رات مارلني مون ��رو ،ال�صادرة
ع ��ن دار امل ��دى بتوقي ��ع الكات ��ب واملرتج ��م با�س ��م
يو�س ��ف ،وه ��ي �س�ي�رة ا�ش�ت�رك يف حتريره ��ا الأديب
وكاتب ال�سيناريو”بن هيت�ش ،الذي ظهر ا�سمه خم�س
مرات يف قوائم تر�شيح ��ات جوائز الأو�سكار ،والفائز
ب�إحداه ��ا عن فيلم (قانون احلماي ��ة) ،1929 ،كان �أحد
�أك�ث�ر كت ��اب ال�سيناري ��و طلب� � ًا يف هولي ��وود ومن بني


  







 


م����ن اص��������دارات
�أعماله (�سكارفي�س) و(ال�صفحة الثالثة).
فيكتور فرينانديز ،م�ؤلف الكتاب� ،أو�ضح لوكالة الأنباء
الإ�سباني ��ة (�إيف) �أن هيت�ش «�شخ� ��ص كانوا ي�ستدعونه
لإ�صالح �سيناريوهات غري �صاحلة» .ويف هذا ال�سياق،

طلب ��وا منه ع ��ام � 1949إنقاذ فيلم (ح ��ب معلب) للإخوة
مارك� ��س ،ال ��ذي كان يت�ضم ��ن دور ًا ق�ص�ي�ر ًا لعار�ض ��ة
مغمورة ،وكان ��ت تلك العار�ضة نورما جان مورتن�سون
التي �أ�صبحت تعرف الحق ًا با�سم مارلني مونرو .ويرى
فريناندي ��ز �أنه م ��ن امل�ستبعد �أن يك ��ون هيت�ش ومارلني
ق ��د تعارفا �أثناء ت�صوير فيل ��م الإخوة مارك�س ذاك ،لكن
كات ��ب ال�سيناري ��و وا�ص ��ل كتابة ح ��وارات ل�شخ�صيات
�أخرى قام ��ت ب�أدائها مارلني يف (�أ�شعر بتجدد �شبابي)،
� ،1952أو يف (�أرب ��ع �صفح ��ات م ��ن احلي ��اة)،1952 ،
وبع ��د م�ضي �سنتني على ذلك التاري ��خ ،وثقت املمثلة به
وعهدت �إليه بكتابة مذكراتها.
بالن�سب ��ة مل�ؤل ��ف الكت ��اب� ،سمح ��ت املذك ��رات ملارل�ي�ن
بتو�ضي ��ح اال�شاع ��ات ح ��ول طفولته ��ا املعذب ��ة وال ��رد
عليه ��ا� ،أو م�س�أل ��ة ظهورها عارية عل ��ى �صفحات مفكرة
�أو كونها زوجة بط ��ل البي�سبول جو دمياجيو ،ال �سيما
بع ��د �أن جعلت تلك الوقائع منها حم ��ط �أنظار املعجبني
والنمامني.
وكان ��ت املقاب�ل�ات بينهما ق ��د ب ��د�أت يف مار�س 1954
يف فن ��دق (برفلي هيلز) يف لو� ��س �أجنلو�س ،و�أحيان ًا
كانت جتري ب�صحبة ال�صح ��ايف �سيدين �سكو�سكاي.
يف لقاءاته ��ا مع هيت� ��ش ،تتحدث املمثل ��ة ال�شقراء عن
طفول ��ة قا�سية يف �أمكنة خمتلفة للتبن ��ي مع �أم تعاين
من م�شكالت عقلية و�أب جمهول الهوية ،مثلما تتحدث
ع ��ن ظرفه ��ا عندما ب ��د�أت ت�شع ��ر ب�أنها م�شته ��اة �سواء
كان ذل ��ك يف املعه ��د �أو �أثناء ما تعر�ض ��ت له من م�آ�سي
�إن�ساني ��ة مع زوجه ��ا باملعا�شرة جي ��م دوخيرتي ،ابن
�أحد اجلريان.
كان ��ت قا�سي ��ة ج ��د ًا تلك االعرتاف ��ات الت ��ي كانت تدفع
ما بني احل�ي�ن والآخر املمثلة �إىل الب ��كاء �أمام تعاطف
حماوره ��ا) .الن� ��ص الذي وافق ��ت عليه ملك ��ة الإغراء

يختت ��م بحفل ��ة مو�سيقية �أم ��ام الق ��وات الأمريكية يف
كوري ��ا ،ويت�ضمن عبارات تعزى للنجم ��ة ال�سينمائية
والت ��ي ال ت ��زال تعت�ب�ر له ��ا وم ��ن ب�ي�ن تل ��ك العبارات
(هولي ��وود م ��كان يدفعون ل ��ك في ��ه  100دوالر مقابل
قبل ��ة و� 5سنتات مقابل روح ��ك� .أعلم ذلك لأين رف�ضت
العر� ��ض الأول م ��رار ًا وتك ��رار ًا وقاوم ��ت ال�سنت ��ات
اخلم�سة.
عا َن ��تْ نورما جني -وهو ا�سمها احلقيقي -من الت�ش ّرد
من ��ذ بداية حياتها ،وق�ضت طفول� � ًة �صعبة؛ فقد تن ّقلت
بيت لآخ ��ر .ولأ ّنه ��ا امر�أ ٌة
ب�ي�ن مالج ��ئ الأيتام ،وم ��ن ٍ
فاتنة ،كانت دومًا ُمطار َد ًة من قِبل ال ّرجال ،يف �سريتها
ِ�صت ��ي”(256
ال�ص ��ادرة حدي ًث ��ا باللغ ��ة العربية”ق ّ
�صفحة) ،تتح� �دّث عن ذلك فتقول« :هن ��اك دومًا تباينٌ
بني الرجال .حتى الذئاب؛ يختلفون �أحدهم عن الآخر
بع�ض ال�ش ��يءُ .
بع�ض الذئاب يروقهم �أن يتح َّدثوا عن
بقدر كبري� .آخ ��رون مه َّذبون ب�شدّة يتو َّرعون
اجلن�س ٍ
عن َق ��ول �أيِّ �شيءٍ مزع ��ج ،ويت�صرفون كم ��ا لو كانوا
يقوم ��ون بدعوت ��ك لإح ��دى املنا�سب ��ات االجتماع َّي ��ة
الها ّم ��ة .ال�ش ��ي ُء الأك�ث ُ
�ر لُط ًفا بخ�صو� ��ص ِ ّ
الذئاب ،هو
�أنهم ناد ًرا ما ي�ص�ي�رون غا�ضبني منك �أو منتقدينَ لك.
ال ينط ِب ُق هذا َّ
بالطبع لو �أنك خ�ضعت لهم.
وم ��ن َث� � َّم؛ لرُبمَّ ��ا يفق ��دون �صوابه ��م ،ولك ��ن ل�سب � ٍ�ب
ري
خمتل � ٍ�ف عن ُمعظ ��م الرجال .ميي� � ُل ال ِّذئ � ُ�ب لأنْ ي�ص َ
غا�ض ًب ��ا متامًا لو �أنَّ امر�أ ًة ق ��د ارتكبتْ َجرير َة الوقوع
يف ح ِّب ��ه .لك ��ن� ،سيقت�ضي ذلك ام ��ر�أ ًة حمقاء كي تفعل
ه ��ذا .معجب � َّ�ي جميعهم كان ��وا يقولون نف� ��س ال�شيء
ب�أ�سالي ��ب خمتلفة� .أنه ��ا كانت غلطت ��ي؛ وهي رغبتهم
يف �أن يقبلوين �أو يحت�ضنوين .البع�ض كان يقول �أنّ
بعيني
ال�سب ��ب كان هو الطريقة الت ��ي �أنظر بها �إليهم؛
َّ
اململو�أتني َّ
بال�شغف.

اس��ماعيل يلمل��م الش��ظايا المبعثرة من
سيرة ناجي العلي
جهاد الرنتيسي
يعيد الروائي الكويت ��ي ا�سماعيل فهد ا�سماعيل يف روايته
الأخرية”على عه ��دة حنظلة”ترتيب االولويات التي حتدد
هوي ��ة ايقون ��ة ر�سوم ��ات فن ��ان الكاريكات�ي�ر الفل�سطين ��ي
ناج ��ي العلي لينفذ اىل ابعاد �أعمق يف الظاهرة التي انهتها
ر�صا�ص ��ات كامت �ص ��وت عل ��ى ر�صي ��ف لن ��دين يف الن�صف
الثاين من ثمانينات القرن املا�ضي.
يفاج ��ئ ا�سماعي ��ل ق� � ّراءه البعيدين عن دائ ��رة العلي خالل
حيات ��ه والذي ��ن ج ��اءوا يف وقت الح ��ق لثمانين ��ات القرن
الفائ ��ت بحقيق ��ة التق ��اط االيقونة م ��ن ثمرة حنظ ��ل قطفها
الفن ��ان ع ��ن �أمه ��ا خ�ل�ال توقف قط ��ار �أقل ��ه من بغ ��داد اىل
الب�صرة اثناء عودته للكويت.
ح�ض ��ور العراق يف هوية الكائن االيقونة الذي بد�أت فكرة
خلق ��ه م ��ن نبتة يف خ�ل�اء ال�سماوة يفتح �صفح ��ة على عامل
احلزن ال ��ذي مييز ال�شخ�صية العراقي ��ة و�أخرى على عمق
ح�ضاري ميثل ��ه معبد ع�شتار وا�س ��وار اوروك التي وردت
يف الرواية.
والدة الفكرة يف ليل ذلك املكان وتلك املناخات التي خاطبت
�ضم�ي�ر الفنان املثق ��ل بالعذاب كان ��ت بع�ض �أ�سب ��اب خلود
االيقون ��ة التي ر�أت النور على �صفحات ال�صحافة الكويتية
لتكر� ��س قناع ��ة ب� ��أن امل ��رارة بع� ��ض ن�س ��ل ب�ل�اد الرافدين
وحتاكي املظلومني العرب من املحيط اىل اخلليج.
ظ ��روف الفك ��رة وال ��والدة حت ��دد بع� ��ض مالم ��ح حال ��ة
الفل�سطين ��ي املعلق ب�ي�ن تفا�ؤل وت�شا�ؤم ع�ب�رت عنه رواية
الوقائ ��ع الغريب ��ة يف اختف ��اء �سعيد ابي النح� ��س للروائي
امي ��ل حبيبي ال ��ذي ا�ستح�ضره ا�سماعيل م ��رة يف بدايات
العالق ��ة التي كانت تربط حبيبي بالعلي و�أخرى يف زيارة
االول للأخري وهو يف حالة موته ال�سريري ،وثالثة بتق�صي

امل�شرتكات يف �شخ�صيتيهما ورابعة بعمق قراءة الكويتية
حنني لرواية �سرايا بنت الغول يف امل�ست�شفى اللندين.
تتب ��ع فك ��رة الفل�سطيني املعلق الذي ع�ب�ر كاريكاتري ناجي
العلي عن يومياته و�صراعات ��ه و�صداماته ،يقود ا�سماعيل
اىل غ�س ��ان كنف ��اين ال ��ذي ت�ش�ي�ر الي ��ه االيقون ��ة حنظل ��ة
باعتباره املعلم خالل حوارها مع �صاحبها.
ويف م�س ��ار اخلط البياين لل�شت ��ات الفل�سطيني تطفو على
ال�سط ��ح العالق ��ة امل�أزومة بني ناجي العل ��ي وقيادة منظمة
التحري ��ر متوازي ��ة م ��ع ا�ش ��ارة حبيب ��ي النزع ��اج جه ��ات
ا�سرائيلي ��ة من الروح التي تبثها ر�سومات الكاريكاتري بني
فل�سطينيي النكبة.
يوفر عم ��ق الع ��ذاب الفل�سطين ��ي املمتد اىل النكب ��ة فر�صة
للمقارن ��ة ب�ي�ن زمنني كويتي�ي�ن ،حيث ي�ش�ي�ر ا�سماعيل اىل
زم ��ن كويتي كان يت�سم بال�ب�راءة واال�ستعداد لقبول الآخر
ليوحي بظهور اختالفات يف �أزمنة الحقة.
ب�ي�ن طيات الزمن الكويتي الفائت �أو الزمن الفل�سطيني يف
الكويت الذي ر�صده الروائي ومل يغب عن رواياته ال�سابقة
ن�شط ��اء من القومي�ي�ن والي�ساريني الذي ��ن ارتبطوا بعالقة
مع الق�ضي ��ة الفل�سطينية مثل غامن النج ��ار واحمد الربعي
وحممد جا�سم ال�صقر كما يطل حي النقرة الذي كان ي�سكنه
العل ��ي قبل ترحيله من البالد بطلب من القيادة الفل�سطينية
حيث يجري ا�سماعيل مقاربة �سريعة بينه وبني خميم عني
احللوة يف جنوب لبنان.
النح ��ت يف الزم ��ن وج ��ر الق ��ارئ اىل اج ��راء مقارنات مع
الراه ��ن بع� ��ض ع� �دّة الروائي لف�ض ��ح عي ��وب الواقع حيث
تكتم ��ل هوي ��ة ناجي العل ��ي با�صدقائ ��ه من رم ��وز �صناعة
الوع ��ي العرب ��ي الذين عمل معه ��م �أو عرفه ��م �أو زاروه يف
امل�ست�شفى قبيل وفاته.
كم ��ا كان يف حياته يثري ذكر �أو ح�ضور امل�سرحي �سعد الله
ونو� ��س عا�صفة من التحري�ض على التفكري والت�أويل بحث ًا

ع ��ن اجابات ال�سئلة مت�شعبة حول كرامة االن�سان وحريته،
ويف رواي ��ة ا�سماعي ��ل ا�ضيف ��ت له ��ذه العا�صف ��ة م�صادف ��ة
ال�شب ��ه بينه وب�ي�ن ناجي العل ��ي لدرجة م�صافح ��ة البع�ض
للثاين باعتباره االول يف بع� ��ض املنا�سبات الثقافية وك�أن
م�ش�ت�ركات الوع ��ي جتت ��از التفك�ي�ر لت�شكل مالم ��ح الوجه
واجل�سد.
يتك ��ئ ا�سماعي ��ل عل ��ى معرف ��ة عميق ��ة بتجرب ��ة �صاح ��ب
م�سرحية”رحل ��ة حنظلة”امل�ستق ��اة فكرته ��ا م ��ن ايقون ��ة
كاريكاتريات ناج ��ي العلي وهو يحدد عالقة االول بالثاين
�أو الثاين باالول التي بد�أت يف بريوت حني ذهب �سعدالله
ونو� ��س اىل هن ��اك �شاب� � ًا للقت ��ال يف �صف ��وف املقاوم ��ة
الفل�سطينية.
غن ��ى اال�سئل ��ة واخلال�صات الت ��ي يرتكها ظه ��ور �سعد الله
ونو� ��س يف الرواي ��ة يخ�ص ��ب حاج ��ة املقارنة ب�ي�ن مثقفني

كان ��وا يرتجم ��ون قناعاته ��م بحم ��ل البن ��ادق دفاع� � ًا ع ��ن
الق�ضاي ��ا العادلة واخرين يعج ��زون عن الو�صول اىل عمق
ما كان الق�ضي ��ة الأوىل ل�شارع عربي ين�سى امامها ق�ضاياه
املعي�شية والقمع الواقع عليه من انظمته.
خالل زي ��ارة نور ال�شريف للم�ست�شف ��ى اللندين ي�ستعر�ض
ا�سماعي ��ل حمط ��ات م ��ن عالق ��ة النج ��م ال�سينمائ ��ي مببدع
حنظل ��ة بينها حماول ��ة االول وال�سيناري�س ��ت ب�شري الديك
انت ��اج فيلم ت�سجيلي عن حياة ناجي العلي وف�شل املحاولة
بفعل افراط الأخري يف توا�ضعه وتف�ضيله انتاج الفيلم عن
مبدع فل�سطيني �آخر.
مللم ��ة �شظاي ��اه ناج ��ي العل ��ي وجتربت ��ه املبع�ث�رة يف عامل
املقهورين متر بعدّة قنوات من بينها البعد املتعلق بالتزامه
الأ�سري حيث ي�صر يف اك�ث�ر من حوار مع ايقونته حنظلة
عل ��ى �أن ��ه رجل امل ��ر�أة الواح ��دة الراف� ��ض لتع ��دد العالقات
الن�سائية.
مقاب ��ل ح�ض ��ور اال�صدقاء وجمه ��ور وا�سع م ��ن املعجبني،
ي�شري ا�سماعيل ب�شكل عابر يف اجزاء من روايته اىل غياب
الرهبة ل ��دى ناجي العل ��ي وهو ي�صنع اع ��داء ي�ستطيعون
االيذاء وال يتورعون عنه.
لت�شبيك عوامل ناجي العلي وتفكيك خيوطها املت�شابكة حين ًا
واالحاطة بت�شعباته ��ا احيان ًا يوظ ��ف ا�سماعيل التداعيات
واحلوار م ��ع ال�ضمري املتمثل بااليقون ��ة حنظلة وال يخلو
الأمر من �سرد مبا�شر حني تقت�ضي ال�ضرورة.
يتجاوز ا�سماعيل فهد ا�سماعيل يف”على عهدة حنظلة”�سد
فراغ يف حياة وجتربة ناجي العلي الذي كتب حول ابداعه
وموت ��ه الكثري من املقاالت وبع�ض الكتب ا�ضافة اىل الفيلم
ال�سينمائي ال�شهري الذي حمل ا�سمه ،ففي الرواية الأخرية
ا�ضافة جديدة حل�ضور الفل�سطينيني وق�ضيتهم يف رواياته
واحال ��ة اىل ا�سئلة االلتزام التي مل يحد عنها خالل جتربته
ووفا ًء للذين �شاركوه حلم ًا جمي ًال يف يوم من الأيام.

هل هن��اك واقعية في رواية مئة
عام من العزلة؟
ترجمة /المدى
يكت ��ب ال�صحف ��ي والكات ��ب
�س ��ام جورد�س ��ون مقال ��ة ل ��ه
عن رواية مئة عام من العزلة
للكات ��ب غابريي ��ل غار�سي ��ا
ماركي ��ز يت�سائ ��ل فيه ��ا ع ��ن
احلدود بني الواقع وال�سحر
فيها :
يقول الكاتب �سلمان ر�شدي:
”امل�شكل ��ة يف الواقعي ��ة
ال�سحرية ،ان النا�س يجدون
ال�سحر فقط .و ال يجدون الواقعية”.
و�أن ��ا امي ��ل �إىل �إعط ��اء النا� ��س الع ��ذر يف
ذل ��ك .فمن الطبيعي �أن ترك ��ز على العنا�صر
ال�سحرية يف رواية مثل مائة عام من العزلة،
م ��ع ما حتمله من حكاي ��ات عن العذراوات،
والغج ��ر املتنا�سخون واجلرناالت والكهنة
يف البداي ��ة ويف املنت�صف .هذا ال�سحر هو
ال ��ذي جعل منه ��ا رواية غري عادي ��ة عندما
�ص ��درت يف ال�ستين ��ات وجعلها تظل مثرية
الهتمام اجيال من القراء منذ ذلك احلني.
ه ��ذا لي�س انتقادا ل�سلمان ر�شدي .فله احلق
يف الإ�ش ��ارة �إىل �أن ��ه حتى فق ��رات الرواية
الغارق ��ة يف اخلي ��ال حتت ��وي عل ��ى الكثري
مم ��ا ميك ��ن �أي�ض ��ا �أن نطلق علي ��ه واقعية.
كم ��ا يتجل ��ى ذلك يف احلدي ��ث امل�شهور بني
خو�سي ��ه �أركاديو و والدته .فالروابط بني
الأم وطفله ��ا هي حقيقي ��ة وواقعية مثل �أي
�شيء �آخر� ،ألي�س كذلك؟
ف�إذا �أردت �أن �أذهب �إىل �أبعد من ذلك ف�سوف
�أدخل اىل االماكن احلرجة ،و �سوف �أحتاج
�إىل حتدي ��د ما هو حقيقي وم ��ا هو �سحري
 وب�صراح ��ة ال اعتق ��د انن ��ي �ساجن ��حخ�صو�ص ��ا و�أن هذه الرواي ��ة حمت برباعة
احل ��دود ب�ي�ن هذي ��ن املفهوم�ي�ن (الواقعية
وال�سحرية)
يف بداية رواية مائة عام من العزلة ،هناك
العدي ��د م ��ن الدالئ ��ل الت ��ي تذكرن ��ا بالعامل
امل ��ادي امللمو� ��س .فج ��زء كبري م ��ن الف�صل

الأول يت�ضم ��ن و�صف ��ا لأعم ��ال الأ�سطرالب
والتل�سكوب ��ات يف عامل”دائ ��ري ،مث ��ل
الربتقال ��ة" .وغالب ��ا م ��ا يت ��م اعتب ��ار
الريا�ضيات والفيزياء عل ��ى �أنها غريبة عن
الأح ��داث اخلارق ��ة للرواي ��ة .االخرتاع ��ات
تث�ي�ر احل ��ذر والتعج ��ب .والرح�ل�ات �إىل
ال�سينم ��ا حت�ي�ر �س ��كان ماكون ��دو عندم ��ا
ي�شاه ��دون املمثل�ي�ن الذين لق ��وا حتفهم يف
احد االف�ل�ام يعاودون”الظهور مرة �أخرى
عل ��ى قيد احلي ��اة”يف فل ��م �آخ ��ر ،وينتابهم
الغ�ض ��ب ح�ي�ن يعرف ��ون �أن �آل ��ة الت�شغي ��ل
ال�سينمائي هي”�آلة لعر�ض الأوهام".
خ ��ط ال�سك ��ة احلدي ��د ال ��ذي ي�ص ��ل اخريا
�إىل املدين ��ة ه ��و �أ�س ��و�أ م ��ن ذل ��ك ،جالب ��ا
مع ��ه كل املع ��دات املجنون ��ة واملح�ي�رة
للعق ��ل م ��ن ال�س ��وق الر�أ�سمالي ��ة و�سرعان
م ��ا تقات ��ل املدينة”�شرك ��ة امل ��وز" ،وه ��ي

�شرك ��ة متعجرف ��ة،و �سخيفة تدف ��ع ال�سكان
�إىل �إ�ض ��راب كارث ��ي .ت�صرفاته ��ا الغام�ضة
تتحدى العقل.
ولكن الإ�ضراب هو مثال جيد على الطريقة
التي يقدم بها غابرييل غار�سيا ماركيز فهما
�أو�س ��ع لعاملنا .عانت �شركة الفواكه املتحدة
من فو�ضى مماثلة يف بلدة غار�سيا ماركيز،
ويف ت�شيل ��ي و العدي ��د من”جمهوري ��ات
امل ��وز”يف جمي ��ع �أنحاء �أمري ��كا الالتينية.
وحت ��ى اط�ل�اق الن ��ار عل ��ى احل�ش ��ود كان
ي�ستند على حدث حقيقي.
وت�ستن ��د الكثري م ��ن اح ��داث الرواية على
نحو مماث ��ل على وقائع حقيقي ��ة �سواء يف
ال�سيا�س ��ة اوالتاري ��خ ،او جم ��االت اخرى.
رواي ��ة مائة عام من العزل ��ة فيها الكثري من
الت�أم�ل�ات يف ال�شع ��ور بالوح ��دة و م ��رور
الوق ��ت .وميك ��ن �أي�ض ��ا �أن ينظ ��ر �إليه على

آخر كتاب

�أنه يت�ضم ��ن النقد ال�ل�اذع ل�شرور احلرب،
�أو التقدير احلار للروابط العائلية .وكانت
لدى غار�سيا ماركيز لديه �أ�شياء عاجلة اراد
ان يف�ص ��ح عنه ��ا كان ال ي ��زال ي�شع ��ر انه ��ا
قريبة من قلبه ،وهنا على اجلانب الآخر من
العامل ،وبعد  50عاما من ن�شر الكتاب لأول
مرة .بعد الإ�ض ��راب واملجزرة ،قال لنا”:مل
يع ��د يف �شركة املوز� ،أي عامل على االطالق
لأنه ��م جميعا مت تعيينهم يف عقود م�ؤقتة".
وبالت ��ايل ف ��ان املناق�ش ��ات الت ��ي ج ��رت يف
اململكة املتحدة م�ؤخرا حول العقود امل�ؤقتة
لي�ست حديثة العهد كما قد نتخيل...
ومثل هذه ال�صل ��ة بالواقع ت�ضيف جاذبية
�إىل الرواية .ولكن �إذا كان لنا �أن نتفق على
�أن الرواية ذات وزن ادبي ،يجب �أن نعرتف
�أي�ضا �أنها لي�ست خالية من امل�شاكل.
ويف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن ه ��ذا ال�شه ��ر يف

ريسان الخزعلي

رواية (في الال أين)
كان ��ت رواية (يف الال�أين) للروائي
املب ��دع ط ��ه حام ��د ال�شبيب،الكتاب
االخري الذي قر�أته ب�إمعان يتنا�سب
مع اهمية وح�ضور الروائي يف
ال�س ��ردي
امل�شه ��د
تر�ص ��د
العراقي،..والرواي ��ة
�سحرية الواقع العراقي وغرائبيته
بع ��د ع ��ام 2003م ��ن خ�ل�ال رحل ��ة
نزوح جماعية نوعية
من خمتلف مكون ��ات ال�شعب بحث ًا
عن ال�سالم واحلرية.
ومن ��ذ املفتت ��ح اال�سته�ل�ايل له ��ذه
الرواية،وه ��و ا�سته�ل�ال كا�ش ��ف /

وا�ض ��ح  /دال /مرم ��ز يف الوق ��ت
ذاته،تك ��ون الرواي ��ة ق ��د ك�شف ��ت
مبكر ًا عن
جهتها،و�س ّلمتن ��ا املفاتي ��ح الف�ضية
لك�ش ��ف مغالي ��ق �صندوقه ��ا
ال�سحري.
يف ه ��ذا اال�ستهالل،تك�شف الرواية
عن م�شهد ٍ �أول،اال وهو م�شهد رمي
ال�ساعات اليدوية والهواتف النقالة
و(الكتب الثالثة) اىل البحر
بعد ان و�صل النازحون اىل جزيرة
غري مع ّرفة.
�إن رمي ه ��ذه املمتلكات ال�شخ�صية

ماه ��و اال حماول ��ة لإيق ��اف الزم ��ن
والبح ��ث ع ��ن زم ��ن جديد،وايقاف
االت�صال مع كل �آخر،وكذلك ايقاف
العمل باملعتقد الديني الثالثي،..من
هن ��ا ُت�شري الرواي ��ة اىل انها رواية
البحث عن الزم ��ن اجلديد،وحينما
ا�ستقر النازحون يف اجلزيرة،
ابت ��د�أوا ميار�س ��ون الزراع ��ة
وال�صناعة البدائيتني،وهذه ا�شارة
وا�ضحة،لتكون الدال واملدلول،يف
ممار�س ��ة االبت ��داء والبح ��ث ع ��ن
امل�شاعية،
تلك التي ح�صلت يف بداية التكوين

الوجودي.
ج ��رى ال�س ��رد يف ه ��ذا الرواي ��ة
بتمك ��ن لغوي،و�سردي ��ة الحق ��ت
كل ال�شخو� ��ص بتقني ��ات ال�س ��رد
احلديث،واو�صلته ��م كهارب�ي�ن اىل
اجلزيرة /دملون
املخيل ��ة .وبالق ��در ال ��ذي حتتوي ��ه
الرواية من واقعية �إال ان قدر ًا �آخ َر
من اال�سطورة قد لفحها،..حيث ان
الفكرة،فكرة الرواية،كانت تنب�ش
يف واقع �صادم بتعار�ضاته احلادّة
االقرب اىل اال�سطورة،..انها فكرة
واقع يف (الال �أين) فع ًال.

جمموع ��ة للق ��راءة يف ال�صحيفة،كتب �أحد
القراء”:توقف ��ت ع ��ن ق ��راءة الرواي ��ة بعد
مائ ��ة �صفحة ،ففيها تعاب�ي�ر قا�سية جدا عن
االغت�ص ��اب الزوج ��ي ،والول ��ع اجلن�س ��ي
بالأطفال ،واملوت امل�ؤمل للفتاة احلامل".
وكلم ��ا متعن ��ت اكرث ه ��ذا التعلي ��ق �أزددت
قلق ��ا� .سيك ��ون م ��ن الع ��ار �أن ن�ض ��ع جانبا
مثل ه ��ذا الكت ��اب املث�ي�ر لالهتم ��ام (الغني
باالحا�سي�س والعاطفة) على هذا الأ�سا�س.
ولكن رمبا ال ميكن ا�ستبع ��اد جميع الن�ساء
املغت�صب ��ات والأمهات املهج ��رات والأطفال
املعت ��دى عليه ��م يف الرواي ��ة كعنا�صر غري
�ض ��ارة يف عامل ال قيمة له .هل ميكننا �أي�ضا
�أن نقبل جميع املواد الإ�ضافية حول البغايا
املحرتم ��ات ،الدافئ ��ات امل�شاع ��ر ،اللوات ��ي
يح�س ��ن معامل ��ة زبائنه ��ن وبدرج ��ة اك�ث�ر
او اق ��ل ن�ست�سي ��غ الفق ��رات امل�ضحكة التي
تتحدث عن اطالق النار على العازفني؟ هل
ميكن �أن نقول �إن غار�سيا ماركيز كان ي�شري
اىل ق�ضي ��ة �سيا�سية عندم ��ا كان يتحدث عن
�إ�س ��اءة معامل ��ة الن�س ��اء؟ هل ينبغ ��ي لنا �أن
مننحه العذر �أن كل هذه الفقرات التي تبدو
خاطئ ��ة على ما يبدو مت موازنتها باحلديث
باعجاب عن ال�شخ�صيات الن�سائية القوية
مثل �أور�سوال؟
هل ميكننا �أن نقول �إن العنا�صر غري املقبولة
يف الكتاب ال ته ��م لأن �أيا منها غري حقيقي؟
�إذا كنا ن�سلم ب� ��أن الواقعية ال�سحرية تعمل
كجهاز ملناق�شة احلقائق ال�صعبة� ،ألي�س من
املنطقي �أي�ضا �أنه ال ميكن �أبدا �أن تقر�أ على
�أنه ��ا جمرد خي ��ال؟ �إذا كان ه ��ذا هو احلال،
ه ��ل �ستبق ��ى ه ��ذه الرواية حمبوب ��ة دائما
كما اعتاد النا�س على و�صفها؟ �أم هل ينبغي
علين ��ا �أن نع�ت�رف ب� ��أن غابريي ��ل غار�سي ��ا
ماركيز كان �أحيانا يروعنا بع�ض ال�شيئ؟

عن الغارديان
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تعايشت فيه تيارات وأشكال وموضوعات:

ُ
المعاصر
الثابت
ّ
والمتحول في الشعر الفارسي ُ
هاشم شفيق

م����ن اص��������دارات

لل�شع ��ر الفار�سي القدمي ت�أريخ م ��ن النور الذي ال يتوارى
ب�سهول ��ة ،كونه ُكت � َ�ب ليكون خال ��د ًا وم�ستم ��ر ًا ومنغم�س ًا
ب�ض ��وء قطرت ��ه الأبدي ��ة ،ك�شع ��ر حافظ ال�ش�ي�رازي وعمر
اخلي ��ام وفري ��د الدي ��ن العط ��ار ،وغريه ��م م ��ن العمالق ��ة
الأوائ ��ل� .أم ��ا ال�شع ��ر الفار�سي احلديث ،فه ��و وريث لهذا
الإرث العري ��ق ،وه ��و ي�ش ��كل اال�ستمراري ��ة الطبيعية لهذ
امل ��وروث الكب�ي�ر ،من عط ��اء الأ�س�ل�اف ،و�ضوئه ��م الذي
ترك ��وه ك ��درب مده ��ون بالن ��ور للأجي ��ال املتالحق ��ة م ��ن
ال�شع ��راء ،وه ��م كث�ي�رون� ،أبدع ��وا وابتك ��روا و�أ�ضافوا
للقدمي �أ�شكا ًال متقدم ��ة وحديثة ،تطو َّرتْ وتبلورتْ ب�شكل
ملح ��وظ ،لتكون الفت ��ة يف عطائها الذي ال يق ��ل عما قدمه
ال�سابقون من فن و�إبداع خالق يف حقل ال�شعر الفار�سي،
ه ��ذا ال�شع ��ر ال ��ذي مل ي َْخل ��د للق ��دمي ،كون ��ه �إرث� � ًا يج ّ
رته
ويك ��ر ّره يف ثيم ��ات ،وقوالب مو�سيقية متك ��ررة ،وقافية
موح ��دة و�سياق معل ��وم ،بل ثار على التقلي ��دي والنمطي
واملك ّر� ��س ،لكيما يُجدِّد يف الأ�ساليب والأ�شكال والقواعد،
ويط ��رح مفاهيمه املعا�ص ��رة ،تلك الت ��ي ت�ستطيع مواكبة
احلداث ��ة العاملية وم�ضاه ��اة املحيط االقليم ��ي ،وال �سيما
ال�شع ��ر العربي ،فث ��ار ال�شعراء اجل ��دد ،يف اخلم�سينيات
من الق ��رن املن�صرم ،عل ��ى ال�شكل املت ��وارث والكال�سيكي
التقلي ��دي ،املتع ��ارف عليه بالعم ��ودي ،املُق َّي ��د بالعرو�ض
والبح ��ور والالزم ��ة الإيقاعي ��ة للق�صي ��دة ،وكان الأق ��رب
�إليه ��م وحل ��ذو حذوه ��م يف م�س�ألة التجديد ،ه ��م ال�شعراء
الع ��رب ،وبخا�صة ال�شعراء العراقي�ي�ن ،اجلار التاريخي،
يف ح ��االت ال�سل ��م واحل ��رب ،فمال ��وا اىل الت�أث ��ر بتجربة
ال ��رواد العراقيني ،ملتزمني بالطري ��ق احلديث للق�صيدة،
تلك التي جتدَّدتْ على يد نيما يو�شج ومهدي �إخوان ثالث،
و�سه ��راب ِ�سبهري وفروغ فرخ زاد،
ومن ّث َّم �أحمد �شاملو ُ
لتن�ض ��اف لذلك اجليل �أجيال جدي ��دة ،م�ستمرة يف العطاء
الباه ��ر واخل�ل�اق واملثري حتى ه ��ذه اللحظة م ��ن الأزمنة
ال�شعرية احلديثة.
ولع َّل جديد هذا ال�شعر ه ��و �صدور انطولوجيا بالعربية،
ترجم ��ة م ��رمي العط ��ار ،وه ��ي �شاع ��رة تتق ��ن العربي ��ة
والفار�سي ��ة ،وقدم ��ت �أك�ث�ر م ��ن كت ��اب يف م�شه ��د ال�شعر
الفار�س ��ي احلدي ��ث ،مرتجم ��ة ف ��روغ ف ��رخ زاد ،وهي من
ال�شاعرات البارزات وامل�ؤثرات يف �سياق ال�شعر الفار�سي
احلدي ��ث .وه ��ا نح ��ن نق ��ر�أ ترجمته ��ا اجلذاب ��ة ل�شع ��راء
متنوِّ عني ،وم ��ن تيارات ومدار�س و�أجيال خمتلفة ،ت�ألقتْ
وعُرفت يف �سماء ال�شعر الإيراين احلديث واملعا�صر.
ومثلما ه ��و �سائد يف ال�شع ��ر العربي� ،أي وج ��ود تيارات

و�أن�سق ��ة و�أ�شكال فنية وجمالي ��ة و�إبداعية تتعاي�ش جنب ًا
�إىل جن ��ب ،كال�شع ��ر الكال�سيك ��ي املع ��روف بالعم ��ودي،
ول ��ه رواده و�شع ��را�ؤه ومعجب ��وه ،هنال ��ك اي�ض� � ًا ال�شعر
احلدي ��ث املكتوب وف ��ق التفعيلة وال�ش ��رط الوزين ،وثمة
احل ��ر اخلايل من الأوزان ال�شعري ��ة ،ولكنه يعتمد الإيقاع
النف�س ��ي والروحي واحلياتي ،لن�سق ��ه املن�سجم مع �إيقاع
الع�صر وحتوالته التاريخية والفكرية والأنطولوجية.
يف �ض ��وء هذه الر�ؤية ،ت�شكل وج ��ود هذا الكم من �شعراء
�إيرانيني خالقني ،بكل معنى الكلمة ،ميتحون من �أفق �شعر
عمي ��م ووثري ومتعدد ،ويف ظل هذا ال�سياق �ستطالعنا يف
ه ��ذه املختارات ال�شعرية� ،أ�سم ��اء �شعراء الفتني ،وهم يف
�سن �صغ�ي�رة� ،إنهم كوكب ��ة ن�ضرية ،ل�شع ��راء �شبان جدد،
مُبهرين ب�صياغة ن�صو�ص منرية ،ودالة يف زاوية تناولها
للمو�ض ��وع ،والفكرة ،وال�صياغ ��ة اجلمالية اجلديدة ،تلك
املت�أثرة دون �شك بال�شع ��ر العاملي و�شعر اجلوار العربي،
ولكنها دون �أن تف ِّرط ب َن َف�سها اخلا�ص ،و�شرطها الوجودي
املتمي ��ز واملتمكن ،وطريق ��ة تفكريها ،وا�ستبط ��ان �أقانيم
العم ��ق التاريخ ��ي ،له ��ذا البلد املتمي ��ز بعطائ ��ه ال�شعري،
الغني مبو�ضوعات ��ه الفل�سفية ور�ؤيته العرفانية و�صفاته
اال�ستاتيكية الأخرى ،الفنية والتعبريية والأ�سلوبية.
تب ��د�أ الأنطولوجي ��ا ال�شعري ��ة ه ��ذه ،ب�شع ��راء معا�صرين

�أحي ��اء ،ف�أك�ب�ر �شعرائه ��ا ينت�س ��ب �إىل موالي ��د � 1950أال
وه ��و ال�شاعر �شم�س لن َكرودي ،وه ��و �شاعر غزير ومنتج
ومثقف المع� ،صدرت له دواوين عديدة ،من بينها « �سلوك
العط� ��ش» وهو ديوان ��ه الأول ،و«ب�ستاين جهنم» و”بحار
ال�ش ��وارع « ،و”ق ��راءة �شف ��اه �سم ��ك ال�سلم ��ون « ،وم ��ن
الأخرية نختار هذه الأبيات :
"ال �أريد �أن �أفكر ب�شجرة
�صنعوا منها مكتبة
وكر�سي ًا هو �أنا.
ال�شعر ـ لغة الطيور يف ح�ضرة �سليمان،
نبي �سواك".
عندما ال يكون يف البيت ٌّ
وم ��ن جمموعة”ب�ست ��اين جهنم”وهي جمموع ��ة مميزة،
نال ��ت �شه ��رة وا�سع ��ة ،وح�صل ��ت عل ��ى جوائ ��ز عدي ��دة،
وانت�ش ��رت يف الأو�س ��اط الأدبي ��ة والنخبوي ��ة ،ف� ً
ضال عن
الأو�ساط ال�شعبية ،نختار منها :
“ت�أخرت يا مو�سى
اعط ع�صاك ل�شاريل �شابلن،
ِ
دعنا ن�ضحك قلي ًال”.
وننتق ��ل اىل �شاع ��ر �آخ ��ر يقارب ��ه يف ال�س ��ن ،ه ��و عبا� ��س
�صفاري ،وق ��د مت َّيز بكتابة ال�شعر الغنائي لأغاين البوب،
وهاجر اىل �أمري ��كا ،و�صدرت له ع� �دَّة جمموعات �شعرية
�أبرزها”الكربيت املبلل”ومنها نقتطف”:
"كنتُ وحيد ًا ولكنني مل �أكن بوذا
ومل تكن يف �صدري زهرة بلورية،
يف ِّ
كل �سجن يف العامل
ويف ِّ
كل مقربة يف العامل
لديَّ عزيز م�سجون ومدفون،
كنت وحيد ًا".
وم ��ن اجليل ذاته نقر�أ لل�شاعر �شه ��اب مقربني ،وهو نا�شر
لل�شعر ،وله عدَّة دواوين �أهمها « على جانب الطريق ر�أيت
بنف�سج طفولتي الفائز بجائزة ال�شعر الفار�سي احلديث،
ومنه نقرتح هذا املقطع :
“الثلج الذي ت�ساقط ،كان �أنا
اجتمعتُ حولكِ  ،احتويتكِ  ،داعب ��تُ وجنتيكِ  ،قبلتُ كتفيكِ
و�سقطتُ
قطع ًة… قطع ًة قرب قدميكِ ،
و�ضعت قدميكِ فوقي� ،صرت �أكرث متا�سك ًا،
ِ
�أكرث قو ًة� ،سطع نوركِ فوقي فذبتُ ”.
�أم ��ا اجلي ��ل الأح ��دث والأج ��د ،فه ��م الذي ��ن ول ��دوا يف
ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن املن�ص ��رم� ،أو اثن ��اء احل ��رب
العراقي ��ة ـ الإيرانية ،وهم �شع ��راء مغامرون وجتريبيون
و�شكالني ��ون ،اىل ح ��د م ��ا ،وق ��د غزته ��م مث ��ل غريهم من
�شعراء العامل التكنولوجيا احلديثة واملتطورة ،ف�سايروا

الري ��ح كيفم ��ا مال ��ت ،فكتبوا م ��ا ينا�سب الزم ��ن ،والوقت
الراهن الذي م َّيزهم ع ��ن غريهم ،بطفرته و�صنيعه الآيل.
هن ��ا ويف ال�شعر الأحدث من ه ��ذه املوجة �سنقر�أ ا�ستعارة
مفارقة ،ورمز ًا دا ًال ،ولغة باهرة ومثرية ،ال بالغة زخرفية
وال تو�شيات �صوفية وكنايات عدمية اجلدوى ،غري فاعلة
يف �سياقه ��ا التعبريي ،ف�شاعرة مثل كرناز مو�سوي ،وهي
مثقف ��ة جامعة� ،أي �شاع ��رة ومخُ رجة ومُرتجم ��ة وناقدة،
موالي ��د � ،1974ستلف ��ت نظرن ��ا اىل طريقته ��ا يف الكتابة
ال�شعرية عندما تقول :
"فت�شوا حمفظتي ،ما اجلدوى؟
�أ�سفل جيوبها هناك �آه خم ّب�أة ،تتكرر با�ستمرار،
دعوين و�ش�أين ،رمبا �أنام مع نبتة التوت ،وال �أبايل» .من
ديوان « حافية القدمني �إىل ال�صباح» .ومن ديوان « �أغاين
ام ��ر�أة دون �إذن» وه ��و م ��ن الدواوي ��ن اجلميل ��ة احلافلة
بال�صورة نقر�أ :
« لو ارتديت كل غيوم الع ��امل� ،سيجعلونَ فوق كتفي ردا ًء
�آخر،
حتى ال �أتعرى ،هنا العتمة ن�صف قمر".
بينما جند اجليل الأحدث �سن ًا ،م�شاغله خمتلفة ،ومناذجه
ال�شعري ��ة ،متيل اىل التف�صيل وامل�شه ��د اليومي ،وت�سعى
اىل تولي ��د االبتكار م ��ن التلقائية وال�سائ ��د واملتداول يف
احلي ��اة اليومي ��ة ،وج ��ل ه� ��ؤالء ال�شع ��راء ،مل يتجاوزوا
الثالثني من العمر� ،إنه اجليل الذي ِولد يف احلرب ،ورمبا
ن�ش� ��أ وترع ��رع يف �سنواته ��ا� ،سن ��وات احل ��رب العراقية ـ
الإيراني ��ة التي ابت ��د�أت منت�ص ��ف عام  1980م ��ن الألفية
ال�سابق ��ة ،وبذا ن�ستطي ��ع �أن نتلم�س ب�سهول ��ة �أجواء تلك
ال�سن ��وات ،وكي ��ف �ألق ��ت بظاللها عل ��ى ه� ��ؤالء الفتية من
ال�شع ��راء ،فه ��ا ه ��و ميثم متاج ��ي ال�شاع ��ر والقا�ص يقول
يف ق�صي ��دة « لق ��اء بعد احلرب « ه ��ذه الأبيات التي حتمل
دالالتها ورموزها معها :
“كن ��تُ ق ��د كتب � ِ�ت يل يف الر�سال ��ةِ � ،إنن ��ا �سنلتق ��ي بع ��د
احلرب،
التفجريات ،كان عطركِ معي،
ولهذا جنوتُ من كل
ِ
الر�صا�صاتُ كانت تغيرِّ طريقها
وت�ستق ُّر يف قلوب التالل”.
وحني نق ��ر�أ لأ�صغر �شاع ��ر يف ه ��ذه الأنطولوجيا املهمة،
وه ��و بابك زماين ،مرتج ��م و�شاعر وروائ ��ي ،من مواليد
 ،1989ف�إنه يقول «
“حني �أفكر باحلرب �أ�صاب بجروح".
"�أنطولوجيا ال�شعر الفار�سي"
ترجمة مرمي العطار
دار املدى ،بغداد 2016
� 264صفحة

فجر يعقوب :روايتي (ساعات الكسل) عبور لغوي هادئ في حياة محب
�أجن ��زت روايت ��ي الثالث ��ة (�ساع ��ات الك�س ��ل) و�أن ��ا
بانتظ ��ار �صدوره ��ا ع ��ن من�ش ��ورات املتو�س ��ط يف
غ�ض ��ون �شهري ��ن �أو �أكرث قلي ًال .ول ��دت فكرة الرواية
بعد ن ��زويل على جزي ��رة �سامو� ��س اليونانية �صيف
ع ��ام  2015مع رهط من مهاجري ق ��وارب املوت� .أنا
�شخ�صي� � ًا مل �أك ��ن �أهرب م ��ن �شيء .رمبا كن ��ت �أ�ؤجل
امتحان� � ًا يف الريا�ضي ��ات الت ��ي �أمقته ��ا كم ��ا مل �أمقت
�شيئ� � ًا يف حيات ��ي كله ��ا .يف جزي ��رة �سامو� ��س التي
نزلن ��ا عليها م�صادف ��ة �س�أع ��رف �أن الفيل�سوف وعامل
الريا�ضي ��ات االغريقي ال�شهري فيثاغ ��ورث ولد فيها،
ومن حوله حيكت الأ�ساطري الكبرية بعد رحالته اىل
بالد مابني النهرين وم�صر والهند .نظرية فيثاغورث
غريت حياتي يف منعطفني :حني غادرت الدرا�سة يف
�أوق ��ات متقطع ��ة وحني ق�ص ��دت جزيرته م ��ع �أربعني
�شخ�ص ًا على منت قارب مطاطي ببدن لزج مل يفارقني
ملم�سه حتى اللحظة ،وال�أعتقد �أن لزوجته �ستفارقني
حتى نهاية حياتي .مل يكن فيثاغورث عامل ريا�ضيات

م�سكين� � ًا يهرع اىل طاولته وم ��داده ليكتب فقط .كان
نخبة م�ستقلة من ه�ضبة عظيمة تختلط فيها املو�سيقا
وعل ��وم الطبيعة والق ��درة على مماحك ��ة الديكتاتور
بوليكرات�س حاكم اجلزي ��رة بخ�صو�ص اال�صالحات
االجتماعية وال�سيا�سية الت ��ي يتوجب عليه اتخاذها
يف �سامو�س� .صحيح �أن فيثاغورث قد غادر اجلزيرة
هرب� � ًا من بط�ش الديكتاتور اىل ع ��وامل �أكرث ات�ساع ًا،
اال �أنه منحني يف روايتي القدرة على اعادة ت�صويب
ال�شيء الذي كرهته ط ��وال حياتي ،وحل حمله �شيء
�أ�ش ��د مقت ًا منه يف �أعماقي ،ويف لغتي التي �أجل�أ اليها
كمالذ �أخري يف رفع كل الو�صايات عن روحي .لي�ست
(�ساع ��ات الك�س ��ل) �أك�ث�ر من ت ��وق اىل ف�ش ��ل يف نيل
االمتح ��ان الذي كن ��ت �أ�ؤجله يف حيات ��ي ،وكنت �آمل
�أن �أ�ؤجل ��ه اىل مابعد املوت ،لكن يح ��دث يف الرواية
�أنن ��ي �أعود من هن ��اك لأقف على حي ��اة ثانية تختلط
فيها النغم ��ة املو�سيقية بالأعداد التي هربت منها اىل
عواملي طمع ًا بحري ��ة الميكن العثور عليها اال باملزيد

من الهرب ،وهذا قد ي�ؤجل موتي مرة �أخرى� .ساعات
الك�سل لي�س ��ت توثيق ًا �أو �سباحة يف اللغة التي كتبت
بها� .أعرف �أن الكتابة بالكامريا والتقطيع املونتاجي
ق ��د يكون �أك�ث�ر جناعة يف مث ��ل هذه احلال ��ة ،لكنني
عل ��ى ثقة كامل ��ة من �أن الرواية ميك ��ن �أن تكتب �أي�ض ًا
باللغة لتخل ��ق م�سافة غري معلومة بالأعداد بني موت
وم ��وت ،وبني حياة وحياة واليقوم بينهم اال لزوجة
الب ��دن املطاطي الذي ي�ستعمله الفارون من احلروب.
روايتي (�ساعات الك�سل) عبور لغوي هادئ يف حياة
حمب وعبري اللذين يخرتعان حياة موازية لكل موت
وقمع يحيط بهما حتى اليتعديان على �أعراف جمتمع
ظامل ت�سقط فيه قي ��م وتنه�ض فيه قيم ًا وهما ينظران
بن ��وع م ��ن ال�ش ��ك واال�ستع�ل�اء اىل �سط ��ح اجلزيرة
اجلدي ��دة الت ��ي �سيم�ضي اجلميع اليها قب ��ل �أن ت�ضع
احلرب رحالها :وفيما يختفي متثال بوليكرات�س من
جزي ��رة �سامو�س ،يبقى متث ��ال فيثاغورث فيها ،و�أنا
�أحدق فيه حتت �شم�س حارقة.

ذكريات سجين ينتظر تنفيذ الحكم األخير
بغداد /أوراق
بع ��د �سن ��وات طويل ��ة ق�ضاه ��ا با�سك ��وال يف
ال�سج ��ن� ،شع ��ر �أن حريت ��ه ال تعني ل ��ه �شيئ ًا ،كل
ما حول ��ه مكروه بالن�سبة له حت ��ى نف�سه ،ويرى
يف �أم ��ه ال�سب ��ب الأكرب مل ��ا ح�صل للأ�س ��رة عامة
ول ��ه على وج ��ه اخل�صو�ص ،ل ��ذا كان ّ
جل غ�ضبه
ومقت ��ه موجه ًا نحوه ��ا ،مما دفعه لقتله ��ا مردد ًا:
ال �أ�ستطي ��ع �أن �أ�ساحمه ��ا ..فبع ��د �أن �ألقتني �إىل
الع ��امل مل تقدم يل �أي مع ��روف .احداث نطالعها
يف رواي ��ة (عائل ��ة با�سك ��وال دوارت) للكات ��ب
كاميل ��و خو�سيه ثيال برتجمة رفع ��ت عطفة .هو
الآن حمك ��وم ينتظر االعدام ،ولي�س امامه �سوى
ت�صف ��ح �أوراق حيات ��ه ،يتذك ��ر �أب ��اه الربتغ ��ايل
ب�شاربه الأ�سود الكثي ��ف ا�ستيبان دوارتي الذي
ُ�سج ��ن بعد اتهامه بالتهريب وق ��د ناهز الأربعني
م ��ن عمره ،طويل وبدين مث ��ل جبل ي�صفه بالفظ
الغلي ��ظ ،لكنه ي�شعر جتاه ��ه بكثري من االحرتام
وغ�ي�ر قليل من اخل ��وف ،فهو نف�س ��ه ذلك الرجل
ال ��ذي كان كثري ًا ما يتملك ��ه الغ�ضب في�ضرب �أمه
وي�ضرب ��ه لأتف ��ه الأ�سب ��اب ،برغ ��م �أن �أم ��ه كانت
ت ��رد باملث ��ل �أحيان� � ًا �إذ كان ال�صغ�ي�ر با�سكوال ال
ميل ��ك �س ��وى اال�ست�س�ل�ام وه ��و يف �س ��ن غ�ضة،
�أم ��ا �أم ��ه الت ��ي تخا�ص ��م املي ��اه فكان ��ت ب�سحن ��ة
�صفراء �ضاربة �إىل اخل�ض ��رة بخديها الغائرين،
ومظهره ��ا كل ��ه ي ��دل عل ��ى �أنه ��ا م�سلول ��ة ،وهي
جاف ��ة وعنيفة وله ��ا مزاج مي�ض ��ي يف طريق كل
ال�شياطني بلغة تنطلق من فمها ..وكانت العالقة
بني �أبوي ��ه �سيئة ،فهما قلي�ل�ا التعليم والف�ضائل
�أي�ض ًا ،وذلك ما ورثه عنهما با�سكوال الريفي من
ا�سرتمادورا راوي ًا مذكراته بني جدران ال�سجن،
فتتك�ش ��ف لن ��ا اح ��داث مروع ��ة عا�شه ��ا بط ��ل.
يتح ��دث با�سك ��وال ع ��ن حيات ��ه وا�صف� � ًا م�سكنه

وقريت ��ه ورغبت ��ه يف ال�صيد ال�ب�ري الذي ا�شتهر
ب ��ه باملهارة ب�ي�ن القروي�ي�ن ويف�ضله عل ��ى �صيد
الأ�سماك فهو يراه م�ضيعة للوقت ..وعند عودته
يجل� ��س لي�سرتي ��ح بالقرب م ��ن التقاط ��ع امل�ؤدي
�إىل القري ��ة ،وغالب� � ًا م ��ا ت�سبقه كلبت ��ه �إىل هناك
قب ��ل �أن يجل�س عل ��ى ال�صخرة امل ��دورة وي�شرع
بتدخ�ي�ن �سيجارة بينما كلبته جتل�س قبالته على
رجليه ��ا اخللفيت�ي�ن ،و�أذناها البنيت ��ان يف حالة
تيق ��ظ ،وك�أنه ��ا حتاول فهم ما يقول ��ه مع نف�سه..
عا� ��ش حياته ب�ي�ن �أب مهرب و�سك�ي�ر و�أم مريعة
ال متل ��ك �شيئ� � ًا من عاطفة االموم ��ة ،و�أخت طيبة
ته ��رب من البيت وتق ��ع يف �شراك رج ��ل يحملها
على ممار�س ��ة بيع املتع ��ة ،و�أخ متخل ��ف معتوه
مي ��وت غرق� � ًا يف ط�شت زي ��ت� .أما ه ��و وبح�سب
ما يقوله ع ��ن نف�سه رجل م�صاب باللعنة ،يتزوج
مرت�ي�ن وينتق ��ل من جرمي ��ة اىل اخ ��رى لينتهي
بقت ��ل �أم ��ه الت ��ي يعتربه ��ا امل�س�ؤولة ع ��ن كل ما
جرى ل ��ه ولأخته رو�ساريو م ��ن م�صائب ..يذكر
ح�ي�ن ول ��دت �أخته كان ��ت والدتها �صعب ��ة وجافة
والأمل �أك�ب�ر م ��ن طاقتها ،وكانت حت ��ل كل �شيء
بال�صي ��اح ،وق ��د �ساع ��دت �أم ��ه امر�أة م ��ن القرية
متخ�ص�ص ��ة يف الندب وال ��والدة وهي اجنراثيا
الت ��ي ا�ستعملت خلطة خا�صة و�ضعتها على بطن
الأم لتخفيف الأمل ،ولك ��ن ا�ستمرار ال�صياح دفع
اجنراثي ��ا �إىل اتهام الأم ب�أنها زنديقة وم�سيحية
�سيئة .والأب كان مهتاج ًا من ال�صياح �أي�ض ًا حتى
�أن ��ه و�صف الأم بعد ال ��والدة باخلبث واالحتيال
وغ ��ادر البي ��ت ومل يع ��د �إال بع ��د يوم�ي�ن �سكران ًا
ليقب ��ل الأم وين ��ام يف الإ�سطب ��ل ..وح�ي�ن كربت
رو�ساريو كانت �ضعيفة ونحيلة فثدي �أمها فارغ
حت ��ى انها �أو�شك ��ت على امل ��وت ،لكنها جتاوزت
كل ذل ��ك وك�ب�رت ،ومل تك ��ن ا�ستثناء ع ��ن عادات
العائل ��ة ف�سرعان م ��ا تعودت عل ��ى ال�سرقة بخفة
ور�شاق ��ة مثل غجري ��ة عجوز ،كم ��ا اعتادت على
ال�سك ��ر وم�ض ��ت من �سي ��ئ �إىل �أ�س ��و�أ وا�شتغلت

ق ��وادة ..ومل ��ا بلغت �س ��ن الرابعة ع�ش ��رة �سرقت
كل م ��ا يف البي ��ت ورحل ��ت ..ث ��م بعد ذل ��ك تعود
م�صابة باحلم ��ى ،وترقد يف الفرا�ش ن�صف ميتة
نح ��و ال�سنة ..حت ��ى قدمت له ��ا اجنراثيا عالج ًا
م ��ن االع�ش ��اب �سرع ��ان م ��ا �شفيت ب ��ه ..ورحلت
م ��ن جدي ��د فتعرف ��ت عل ��ى الرج ��ل باك ��و لوبيث
امللق ��ب �أبو �ش ��داد ..ث ��م ت�ستقبل العائل ��ة مولود
جدي ��د يدعونه ماريو يف ح�ي�ن ي�صاب الأب بداء
ال َك َلب على �أثر ع�ضة كلب ،و�صار ينه�ش ويع�ض
الآخري ��ن مم ��ا ا�ضطره ��م اىل حب�س ��ه مب�ساعدة
اجل�ي�ران ،لكن ��ه مل يع�ش طوي ًال ،فم ��ات بعد �أيام
مفت ��وح العين�ي�ن ،وبد ًال من �أن حت ��زن الأم كانت
ت�ضحك من منظر الأب امليت ..وعندما بلغ ماريو
العا�شرة مات هو الآخر .بكت عليه رو�ساريو كما
بكى با�سكوال ،غ�ي�ر �أن الأم مل تذرف عليه دمعة
حت ��ى بلغت كراهية با�سكوال لأم ��ه مبلغ ًا ،وبات
يفك ��ر بالوق ��ت ال ��ذي �شعر في ��ه �أن �أمه م ��ا عادت
بالن�سب ��ة لقلبه �أم ًا ،فلم يج ��د فيها ف�ضيلة واحدة
ت�ستح ��ق من ��ه االهتم ��ام او االح�ت�رام فتحول ��ت
اىل ع ��دو بالن�سب ��ة له ..وهكذا �أ�صب ��ح با�سكوال
نفور ًا وفظ� � ًا مفرط اخلوف متجهم� � ًا ،وكان هذا
اال�ضط ��راب ميزق العائلة .وق ��د و�صل به احلال
ذات ي ��وم انه اختلف مع �شخ�ص يدعى زكريا يف
احلان ��ة فطعن ��ه بال�سك�ي�ن ثالث طعن ��ات ..وذات
ي ��وم يع ��ود اىل البي ��ت ويجد الفر�س ق ��د رف�ست
زوجت ��ه ل ��وال و�أ�سقط ��ت جنينه ��ا ،فيذه ��ب �إىل
الفر� ��س يف الإ�سطبل ويطعنه ��ا ع�شرين طعنة..
وكان ��ت لوال قد تزوجها بعد �أن اغت�صبها ..وقبل
�أن تخونه مع �أب ��ي �شداد قتل �أبا �شداد و�سجن..
وهك ��ذا تعك� ��س ال�صورة طبيع ��ة املن ��اخ البيئي
الذي ن�ش� ��أ فيه البطل ،لكنه برغ ��م �إيقاع الق�سوة
واخل�شون ��ة وال�سلبية وقب�ضة الفقر ال�شديدة اال
�أن احلي ��اة ر�سخت داخل ��ه قيم� � ًا ان�سانية مفعمة
بالزه ��د والتجرد اىل حد اال�ستغناء الذي يتجلي
مب�شاعر �صوفية موحية.

م����ن اص��������دارات

ك�������ت�������اب ل��������ن ان������س������اه

سعد محمد رحيم

من ��ذ �أع ��وام يفاعتي الأوىل ُاغرم ��ت بالكتابة..
�سحرتني الكلمة املكتوب ��ة ،قل؛ الكلمة املطبوعة
حتدي ��د ًا ..ب�إر�ش ��ادات قليل ��ة ،وم�صادف ��ات غ�ي�ر
متوقعة ،و�شغف ب ��ازغ ر�أيتني م�أخوذ ًا بالقراءة
والكتاب ��ة يف الوق ��ت نف�س ��ه� .أو كاد الأم ��ر �أن
يك ��ون كذلك يف ج ��دل حيوي مبكر ت ��واله العقل
والروح ..كان ذل ��ك يف م�ستهل �سبعينيات القرن
الع�شرين.
كتبت لأنني بب�ساطة ع�شقت الكتابة ،ولي�س لأيّ
�سبب �آخ ��ر� ..أي �أنني مل �أفكر� ،ساعتها� ،أن �أكون
كاتب ًا يوم ًا ما ..مل يخطر ببايل و�أنا �أد�شن عوامل
مراهقت ��ي �أن �أمتهن الكتاب ��ة ..وبت�أثري عواطف
متوردة نقية �أوىل رحت �أناغي اجلمال الأنثوي،
و�أعل ��ن عن ح � ٍ�ب ملته ��ب لي�س لواح ��دة حمددة،
و�إمنا لفتاةٍ هي املثال الأعلى كما ت�صوّ رته ،حتى
طغى الوهم عندي على الواقع فتورطت ب�إ�سقاط
�صورتها الت ��ي يف ذهني على ه ��ذه حين ًا ،وعلى
تلك حين ًا �آخر ،فانهمكت يف كتابة ق�صائد ق�صرية
ط ّنانة ،مع �أنني كنت �أقر�أ من الروايات �أكرث ممّا
�أقر�أ من دواوين ال�شعر والكتب الأخرى ..وذات

م ��رة ج ّربت �أن �أكتب ق�صة ق�صرية فكانت جتربة
مرتبكة ،و�إن مل تكن حم ِبطة حل�سن احلظ.
قادتن ��ي قراءة الروايات البولي�سية �إىل توفيق
احلكيم وط ��ه ح�سني وجنيب حمف ��وظ ،وبع�ض
م ��ن الأدب الغرب ��ي املرتج ��م ..به ��رين حمف ��وظ
ب�أ�ش ��د مم ��ا فع ��ل �أيّ من �أولئ ��ك الذين ق ��ر�أت لهم
قبل ��ه ،ها ّز ًا وتر ًا خفي� � ًا يف نف�سي ..وحني فرغت
من قراءة رواي ��ة (مريامار) قلت يف �س ّري؛ �أريد
�أن �أغ ��دو روائي� � ًا ..مل ت�ث�رين �أح ��داث الرواي ��ة
و�شخ�صياته ��ا بقدر ما �أثارتني �صنعتها ..طريقة
كتابته ��ا ..و�أح�س�ست حلظتها كم ��ن ا�ستيقظ من
حلم على واقع مغاير� ..أو كمن غادر واقع ًا مثق ًال
بالعادية والرتاب ��ة ليدخل يف حلم مل�ؤه الده�شة
ووع ��ود املغامرة ..ده�شة لن يخفت �ألق جمرتها،
ومغامرة البد من �أن ت�ستغرق حياة ب�أكملها.
“يوم� � ًا ما �س�أكتب رواية”قلتها ل�صديق و�أنا يف
اخلام�سة ع�شرة ..قلتها وك�أنها العبارة ال�سحريّة
التي بها �س�أفتح مغاليق العامل والزمان .طالب ًا من
�صديق ��ي ذاك �أال يبوح لأي �أحد بهذا ال�س ّر ..رمبا
كن ��ت �أخ�ش ��ى �سخري ��ة الآخري ��ن� ،أو ت�سا�ؤالتهم

املرتقبة التي ال �أمتلك عليها �إجابات مقنعة.
م ��ا ح� �دّد يف النهاي ��ة خيارات ��ي الالحق ��ة ه ��و
ق ��وّ ة الف ��ن ال �سلط ��ة الأف ��كار ..الأف ��كار ن�ضجت
فيما بع ��د ..ولأن احلقل ال ��ذي وجلته كان الأدب
ر�أي ��ت لزام� � ًا عل � ّ�ي االعتن ��اء باللغ ��ة� ..أن �أ ّ
من ��ي
يف داخل ��ي ح� � ّ�س اللغ ��ة� ..أن �أمت� � ّرن على تذوق
الكلم ��ات؛ دالالتها املبا�شرة واحلا ّف ��ة ..قراباتها
م ��ع الكلمات الأخرى ..ظاللها� ..إيقاعاتها ..ومن
ثم الكيفي ��ة التي �أن�شئ بها جم�ل ً�ا فريدة ال ت�شبه
جم ��ل الآخرين .وكيف �أحيل اجلمل �إىل م�شاهد،
وكي ��ف � ِّ
أنظم امل�شاهد يف ح�ض ��رة اللغة لأقع على
ن�ص مفعم بالإثارة واجلمال.
�س�أتلق ��ى ن�صيح ��ة ذهبي ��ة من �صدي ��ق يكربين
بعام ويتخ ّلف عني ب�سنة درا�سية:
“التف ��ت �إىل احلي ��اة ..احلي ��اة �أو ًال �إذا �أردت �أن
تكون روائي ًا".
و�س�أتعلم من رواية مبهرة �أخرى هي (ال�صخب
والعن ��ف) لوليم فوك�ن�ر �أن �أبق ��ي معايريي ،يف
�أثن ��اء الكتاب ��ة ،عالية؛ �إما �أن تكت ��ب ب�شكل جيد،
�أو ال تكتب �أبد ًا.
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ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

مدير التحرير عالء المفرجي

االخراج الفني خـالـد خضير

التصحيح اللغوي قصي محمد
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