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دون يومياته
رامبرنت ّ
خالل عام

سفيتالنا الكسيفيتش

تعلن عن
مشاريعها االدبية
المقبلة

آلي سميث في رواية
”المصادفة”

إسماعيل كاداريه:
االحتفاء بأساطير
محلية

حافظ شيرازي ..قراءة
جديدة
بغداد في مذكرات

جيمس فيلكس جونز
البرزاني مصطفى

والقضية الكوردية
في العراق

أبدايك ..السيرة التي
كتبها آدم بيغلي

مقابلة مع الكاتب الفيتنامي فين ثانه نغوين:

نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين
على أن نروي احداث الماضي
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كتاب جيمس دوز (الرجال األشرار)

عندم��ا يتح��ول البش��ر إل��ى وح��وش
ضارية!

م����ن اص��������دارات

«الفال�ش باك”�أحداث ًا ح�ص ��لت يف ال�سابق ،فيما تغادر
يف �أحي ��ان �أخرى �إطار الظ ��ريف واملوقت لتتجول يف
م�ساحات النقد والفل�سفة واحلكمة والت�أمل الباطني.
ولي� ��س ثم ��ة م ��ن ن�ص ��و�ص طويل ��ة يف عمل �ص ��احب
اللوح ��ات ال�ش ��هرية مث ��ل «جول ��ة يف اللي ��ل» و«والدة
رامربان ��ت» ب ��ل �إن م ��ا ورد يف يوميات ��ه ب ��دا �أ�ش ��به
مبالحظ ��ات وتدوين ��ات ور�ؤو�س �أقالم �س ��ريعة حول
ان�شغاالته املتداخلة وتفا�صيل حياته وعالقته ب�أ�سرته
وتالمذت ��ه القالئ ��ل ،الذي ��ن �آث ��ر اختياره ��م ال وفق ما
ميلكونه من مواهب فطرية فح�س ��ب ب ��ل تبع ًا النتفاخ
جيوب ذويهم ،كما ينوه يف املذكرات.
وقد تتداخل الأفكار واملوا�ضيع بع�ضها ببع�ضها الآخر
فينتقل من مو�ض ��وع تف�ص ��يلي وهام�ش ��ي اىل خاطرة
ّ
وحتتل
فل�س ��فية ووجودية من دون مقدم ��ة �أو متهيد،
بع�ض اليوميات م�ساحة �صفحتني �أو ثالث من الكتاب،
فيما يقت�صر بع�ضها الآخر على كلمتني اثنتني ال �أكرث،
حيث يكتفي الكاتب يف �إحدى تدويناته بالقول «باردة
جد ًا» ،ويق�صد الطبيعة يف يوم �شتوي.
يف الأول م ��ن كان ��ون الث ��اين (يناير)  1661ي�س ��تهل
رامربانت يومياته بالإقرار ب�أنه تقدم يف ال�سن ،وب�أنه
و�إن كان ال يزال بعيد ًا من ال�س ��بعني �إال �أن ج�س ��ده بد�أ
بالتقهقر وروحه نالت الكثري من ال�ضربات اجلارحة.
وه ��و عل ��ى رغ ��م مواظبت ��ه عل ��ى ارت�ش ��اف ع�ص ��ائر
احلي ��اة ال يكف عن االلتفات اىل ما�ض ��يه البعيد ،حيث
الينابيع الأكرث �صفاء للرباءة وهناءة العي�ش ،وحيث
يتدف� ��أ الفنان الكهل بوهج املا�ض ��ي مث ��ل «كلب عجوز
ي�س�ت�ريح قريب ًا من النار» ،على ح ��د تعبريه احلريف.
وه ��و يخربنا يف الن� ��ص ذاته ب�أنه يعي� ��ش مع زوجته
الثانية هندريك�ش ��ة �س ��توفلز التي اقرتن بها �إثر وفاة
زوجت ��ه الأوىل �سا�س ��كيا ف ��ان يولن�ب�رغ� ،إ�ض ��افة اىل
ولديه ال�ش ��ابني من زواج ��ه الأول كورنيليا الثالثينية
وتيتو�س الع�ش ��ريني ،مقر ًا ب�أن عائلت ��ه تعامله بلطف
وب� ��أن �أعماله الفني ��ة قد كوفئت يف �ش ��كل معقول «يف
هذه الأزمنة الفقرية» و�أن الدائنني الق�س ��اة مل يفلحوا
يف الني ��ل م ��ن موهبت ��ه و�أ�س ��لوبه .عل ��ى �أن هاج� ��س
الفق ��ر والعوز ال يكف عن الظهور يف غري مو�ض ��ع من
الكتاب .وهو �أمر بديهي بالن�س ��بة اىل من اعترب نف�سه
«الفن ��ان الأك�ث�ر غنى والأك�ث�ر بحث ًا عن ال ��روح املبدع
يف هولن ��دا كلها»� .إال �أن �أ�س ��لوبه يتخ ��ذ طابع التربم
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ك�أن ق ��راءة �س�ي�رة الكات ��ب �أو مذكراته توف ��ر لنا متعة
التل�ص� ��ص عل ��ى عوامله اخلفية من جه ��ة ،ومتكننا من
العثور عل ��ى خلطة الظالل ال�سحري ��ة التي تقف وراء
موهبته وتوفر له ��ا فر�ص الن�ضج والتبلور املطرد من
جه ��ة �أخ ��رى .و�إذا كانت حي ��اة �أي �إن�س ��ان ت�صلح �أن
تكون مادة خام ًا لعمل �س ��ردي �أو رواية م�ش ��وقة ،ف�إن
حي ��وات املبدعني هي �أكرث مدعاة للإثارة والت�ش ��ويق
ولتعقب �ص ��ورها ومنعطفاتها ووقائعها ال�صغرية من
�أي حي ��اة �أخ ��رى .وهو ما ت�ؤكده ال�س�ي�ر ال�شخ�ص ��ية
الرائع ��ة الت ��ي تركه ��ا لن ��ا مبدع ��ون كبار م ��ن خمتلف
امل�ش ��ارب واالهتمام ��ات ،مث ��ل بابلو ن�ي�رودا ولوي�س
بونويل و�س ��لفادور دايل وغابرييل غار�س ��يا ماركيز.
�أو تل ��ك الت ��ي كتبه ��ا �آخ ��رون مم ��ن عاي�ش ��وا املبدعني
وخربوه ��م ،كم ��ا فع ��ل يف كتاب ��ه امل�ؤث ��ر ع ��ن وال ��ده
رينوار ،وايليني كازانتزاكي يف كتابها «املن�ش ��ق”عن
�ص ��احب «زوربا اليوناين»� ،أو كتاب فران�سواز جيلو
عن زوجها ال�شهري بابلو بيكا�سو.
مل يك ��ن الفن ��ان الهولن ��دي ال�ش ��هري هارم ��ن زون فان
رامربانت يف حاجة اىل كتابة �س�ي�رته ال�شخ�صية لكي
يكت�س ��ب عند متابعيه وع�ش ��اق فنه مزيد ًا من ال�ش ��هرة
�أو الأهمية ،وهو ال ��ذي مل يرتدد يوجني ديالكروا يف
القول عنه «قد نكت�ش ��ف يوم ًا �أن رامربانت الر�سام هو
�أعظم من رافائيل� .إنني �أدون هذا الكفر الذي �سيجعل
َ�ش ��عر املدر�س ��يني يقف طوي ًال قبل �أن يهطل اىل �أي من
اجلهتني».
وم ��ع ذلك ف� ��إن ق ��راءة اليوميات التي دونها بنف�س ��ه ال
تتي ��ح لن ��ا �أن ندخ ��ل معه اىل رده ��ات منزل ��ه وعوامله
ال�شخ�ص ��ية والعائلي ��ة والنف�س ��ية وظروفه املعي�ش ��ية
ال�ص ��عبة فح�س ��ب ،ب ��ل تتي ��ح لن ��ا �أي�ض� � ًا �أن نطل على
ع ��وامل مدينت ��ه �أم�س�ت�ردام وتقاليده ��ا وعالق ��ة �أهلها
بالفن والفنانني ،و�صو ًال اىل ظروف هولندا و�أوروبا
وم ��ا طر�أ عل ��ى الفكر الأوروبي من تغ�ي�رات هائلة يف
مطالع ع�صر النه�ضة� .صحيح �أن «يوميات رامربانت»
(دار املدى -ترجمة يا�س�ي�ن طه حافظ) ال تغطي �سوى
عام واحد من حياته ( 1661م) ،لكنّ ال�ص ��حيح �أي�ض� � ًا
ه ��و �أن ه ��ذه اليوميات التي كتبها �ص ��احبها يف �س ��ن
الن�ض ��ج واالكتم ��ال وقب ��ل وفات ��ه بثماين �س ��نوات ال
تقت�ص ��ر على تدوي ��ن الوقائ ��ع اليومية لع ��ام كتابتها،
ب ��ل هي تع ��ود �أحيان� � ًا اىل الوراء لتغط ��ي على طريقة
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نجيب محفوظ
سينمائيًا

وال�سخط على الواقع حين ًا،
وطابع ال�سخرية والطرافة حين ًا �آخر.
يف �أحد الن�ص ��و�ص يحدثن ��ا الكاتب عن بائع ال�س ��مك
الذي نعته بالل�ص واتهمه بال�س ��رقة حني التقط �سمكة
�ض ��الة وقريبة من امل�سمكة ،لكنّ زوجة البائع تعاطفت
م ��ع رامربانت طالبة اليه �أن يحتفظ بال�س ��مكة ،بعدما
�أخربه ��ا ب�أنه ر�س ��ام ورجل �ش ��ريف ولي�س مت�س ��و ًال.
وه ��ي مل تكتف بذلك ،ب ��ل �أخرجت من حمفظتها بع�ض
القرو�ش وو�ض ��عتها يف يد رامربانت قائلة له ب�إ�شفاق
«ح�س ��ن ًا ،حت ��ى الر�س ��امون يج ��ب �أن ي�أكل ��وا» .وهذه
الن�ب�رة ال�س ��اخرة يف الأ�س ��لوب تتك ��رر بدوره ��ا مرة
بعد �أخ ��رى ،كما يف الن�ص ال ��ذي يتمحور حول تعلق
الهولندي�ي�ن بالنظاف ��ة اىل ح ��د الهو� ��س ،بحيث باتت
النظاف ��ة ديانة ثانية وربات البي ��وت يقاتلن من �أجلها
ب�أ�س ��لحة من مكان�س .ولن يكون غريب ًا يف و�ضع كهذا
�أن حت�س ��ب �إحدى الن�س ��اء العابرات الأ�ص ��باغ وبقايا
الأل ��وان العالق ��ة عل ��ى �أ�ص ��ابع رامربان ��ت نوع� � ًا م ��ن
القذارة املقرفة وت�صرخ يف وجهه قائلة «�أنت عار على
مدينتنا!» .واذا كانت بع�ض الق�ص ���ص الطريفة ملغمة
بالكث�ي�ر من املرارة والأمل الباطني ف�إن بع�ض ��ها الآخر
يبدو �أقرب اىل املرح والر�سم الكاريكاتوري للأحداث،
كما يف ق�ص ��ة الدجاج ��ة التي فرت من ال�س ��لق يف ماء
�أ�ص ��حابها ال�س ��اخن ،باجت ��اه مر�س ��م الفن ��ان الواقف
مذه ��و ًال وهو يراها تخبط خبط ع�ش ��واء بني لوحاته
ناثرة ري�شها على كل بقعة ولون.
هكذا تبدو يوميات رامربانت ك�ش ��كو ًال ف�ضفا�ض� � ًا من
التداعي ��ات والأفكار والطرف وال�ش ��كاوى والت�أمالت
املختلفة يف �ش� ��ؤون الفن واحلياة .وهو �إذ يكتب تبع ًا
ملزاجه املتقل ��ب بني ذرى الأمل وبني �س ��فوح الإحباط

تب ��دو
يوميات ��ه حافل ��ة
باملفارق ��ات والأف ��كار وامل�ش ��اعر املتناق�ض ��ة .وح�ي�ن
يعج ��ز النرث العادي عن ا�س ��تيعاب عواطفه اجليا�ش ��ة
يلج� ��أ اىل ال�ش ��عر ،كما يف الن�ص ال ��ذي يقارن فيه بني
غن ��ى الأثري ��اء الفاح� ��ش وبني ب�ؤ� ��س الفق ��راء الذين
ينتمي بدوره اىل �ص ��فوفهم .و�أحيان ًا يطالعنا امل�ؤلف
ببع�ض ال�شطحات االن�سانية اخلال�صة حيث يرى ب�أن
الب�ش ��ر على اختالف طبقاتهم وعقولهم وخياالتهم هم
جميع ًا مت�س ��اوون حتت اجلل ��د ويف لون الدم وعوامل
الأح�ش ��اء .عل ��ى �أن الكاتب حني يتعل ��ق الأمر بالفن ال
يقب ��ل ب�أق ��ل م ��ن الرتبع عل ��ى القم ��ة ليكون ال�س ��قوط
راحته الكربى ،على حد تعبريه.
وامل ��رء لكي يكون ر�س ��ام ًا يف نظره ال يحتاج فقط اىل
يدي ��ن قويتني ،ب ��ل اىل ب�ص�ي�رة نافذة وقلب �ش ��جاع،
حيث ميكنه حينها �أن يكت�سح �أية م�شكلة بقوة الألوان
واخلطوط ،ومب�س ��اعدة ذلك الرج ��ل املجنح الذي كان
ي�ستح�ض ��ره امل�ؤل ��ف بني فينة و�أخرى بو�ص ��فه الرمز
املع�ب�ر عن حل ��ول الوح ��ي يف ال ��روح �أو تخليه عنها.
ويف املقاي�ض ��ة ال�صعبة بني الفن واحلياة يهب الكاتب
ال ��ذي خ�ص وجهه و�ش ��كله بع�ش ��رات الر�س ��وم نف�س ��ه
للفن دون �سواه ،خمتار ًا يف �سبيله �أن ي�ضحي بنف�سه
وب�أطفال ��ه وجميع �ش ��ركاء حياته .ولن تكون و�ص ��ية
رامربانت الأخرية ب�أن تو�ض ��ع �أدوات ر�سمه كافة عند
قدميه ،لدى رحيله� ،سوى تعبري بالغ الداللة عن تعلقه
الأبدي بفن الر�س ��م ،الذي �أراد له �أن ي�ش ��اركه يف قربه
بعد �أن وهبه قلبه وروحه وحياته بكاملها.

عن احلياة اللندنية

�إن الكيفية التي نفهم بها قدرة الإن�س ��ان على الفظاعة و ال�س ��لوك ال�سادي
تع�ّب�رّ كثري ًا عن وجه ��ة نظرنا العاملية ،يقول كري�س ��توفر ب�ي�رد يف مقاله
هذا .لنت�أمل �إذن  :هل ال�ش ��ر جمرد �صفة �أخرى من ال�صفات؟ م�ؤ�شر �آخر،
�إن �شئت؟ �أم �أنه ا�سم ،ظاهرة مادية ــ �إف�ساد للنف�س �أو خبَل في�سيولوجي؟
و �أك�ث�ر من هذا ،هل ال�ش ��ر موقفي �أم حا�س ��م determinative؟ �أي،
ه ��ل ميكن تعليل ال�س ��لوك الوح�ش ��ي ــ ع ��ن طريق التحج ��ج بـ”كنت فقط
ب�شكل ال عالج له،
�أتبع الأوامر” ،مث ًال ــ �أم �أن هناك حق ًا �أ�شخا�ص ًا �سيّئني
ٍ
وحو�ش ًا بكل ما يف الكلمة من معنى؟
�إن كت ��اب جيم� ��س دوز ( James Dawesالرج ��ال الأ�ش ��رار Evil
 )Menال�صادر حديث ًا ،،يت�أمل بعناية و قلق مو�ضوع ق�سوة الإن�سان
بع ��د �أن تفح�ص امل�ؤلف �إرث احلرب ال�ص ��ينية ـ� �ـ اليابانية الثانية (1937
ـ� �ـ  .)1945فق ��د قام دوز ،و هو بروفي�س ��ور انكلي ��زي و مدير برنامج يف
حق ��وق الإن�س ��ان و العم ��ل اخلريي بكلي ��ة ماكالي�س�ت�ر ،بتنظي ��م الكتاب
ا�س ��تناد ًا �إىل مقاب�ل�ات �أجراه ��ا مع حمارب�ي�ن يابانيني َقتلوا و ت�س ��ببوا
يف �أذى الكث�ي�ر م ��ن املدنيني .و كان بع�ض ه� ��ؤالء املحاربني ،وفق ًا لدوز،
ي�صفون �أنف�سهم �أيا َم كانوا �شباب ًا ب�أنهم”عفاريت و �أبال�سة”.
لقد كان كبار ال�س ��ن الذي ��ن حتدث �إليهم دوز َ
بع�ض الأع�ض ��اء املتبقني من
ال�ش ��وكايرين  .Chukirenو كان ��ت ال�ش ��وكايرين ،الت ��ي �أُ�س�س ��ت يف
ع ��ام  1957و حُ ل ��ت يف عام  ،2002جمعية للمحارب�ي�ن القدامى املعادين
للحرب (و كانت ت�ض ��م يف ذروة ن�ش ��اطها  1,100ع�ض ��و تقريب ًا) مك ّر�سة
لرتكي ��ز انتباه الر�أي العام على جرائم احلرب التي قامت بها الأمربيالية
اليابانية .و كان ه�ؤالء ال�ش ��وكراين ،امله َّم�ش ��ون يف وطنهم ،يتعر�ض ��ون
ل�ش ��تائم الكثري من مواطنيهم ،الذين يت�ش ��ككون يف دوافعهم .و كان هذا
رد فعل حم َّتم ،كما يفرت�ض الواحد ،لكون املنظمة املذكورة �آنف ًا م�ؤلفة من
�سجناء حرب �سابقني ،مت احتجازهم بعد احلرب يف االحتاد ال�سوفييتي
ل�سنوات عديدة ،ثم ُ�س ِّلموا لل�صني ،حيث خ�ضعوا لـ”الإ�صالح الفكري”.
و �س ��واء كان الع�سكريون املعادون �إىل بلدهم قد ُغ�سلت �أدمغتهم �أم مروا
ب�ش ��كل من التجديد الأخالقي ف�إن ذلك يبقى �س� ��ؤا ًال مفتوح ًا .مع هذا ،من
ال�ص ��عب الثقة متام ًا بال�شكوك املتعلقة بن�شاطات ال�شوكراين نظر ًا لكون
الكثري من املجتمع الياباين قد �أظهر �أنه توّ اق فقط للتخل�ص من املا�ضي.
و الواق ��ع� ،إن �أحداث� � ًا فظيع ًة قام بها اليابانيون ،مث ��ل جمزرة نانكينغ و
اختبار الأ�س ��لحة الكيميائي ��ة و البايلوجية على ال�ص ��ينينيُ ،تعا َلج حتى
يومنا هذا �ضمن نظام الرتبية و التعليم الياباين.
و �إذا تكلمن ��ا عل ��ى �أ�ص ��ول الرتبي ��ة و التعليم ،ف� ��إن �ش ��هادة الرجال تقود
امل�ؤل ��ف �إىل التفك�ي�ر بحد الت�ص ��رف الذي يُه َّي�أ له جمرم ��و احلرب .و كما
يت�ض ��ح من عدد من املقابالت”،ف�إن الأمر يتطلب وقت ًا لأخذ الرجال الذين
يرجتف ��ون لفكرة القتل و حتويلهم �إىل �أ�ش ��خا�ص توَّ اقني له”.و يف حالة
اجلي� ��ش الياب ��اين الأمربيايل ،كانت هناك �آليات يف مو�ض ��عها املنا�س ��ب
ت�ساعد على حتويل الرجال �إىل وحو�ش �ضارية .فهناك التمارين املرهقة
الت ��ي كانت جت�ب�ر املجندين الفتي ��ان على قتل املدنيني غري امل�س ��لحني ،و
القادة الدينيون الذين كانوا يدينون ال�ص�ي�ن بعدم الن�ض ��وج الروحي ،و

التداول الوا�سع االنت�شار للأفكار الزينوفية ( ،xenophobicاملتعلقة
بك ��ره الأجانب و اخل ��وف منهم) ــ كله ��ا عوامل كانت تك ّد� ��س الأولويات
املحف ��زة عل ��ى جتري ��د الع ��دو م ��ن الطاب ��ع الإن�س ��اين ،و بالت ��ايل توفري
االندفاع الالزم لإنزال الق�سوة املنفلتة بهم.
و يعود دوز �إىل الوراء ليجتذب االنتباه �إىل القوى الثقافية ــ االجتماعية
امل�ش�ت�ركة الت ��ي تب ��دو من خ�ل�ال الأمثل ��ة على الوح�ش ��ية الوا�س ��عة على
امت ��داد العامل .و يكتب قائ ًال ”:و يتتبّع اليوم معظم الدار�س�ي�ن ال�س ��لوك
الإب ��ادي اجلماع ��ي وفق� � ًا للهوي ��ة التنظيمي ��ة ،و ال�س ��ياق االجتماعي ،و
الإيديولوجي ��ات القومية ،و لي�س ال�شخ�ص ��يات الفردية .بكلمات �أخرى،
�إن ��ك ل�س ��تَ َمن تك ��ون مثلما �أين �أنت”.و لإي�ض ��اح كم هو �س ��هل �أن جتعل
ب�شر ًا ي�سلكون �سلوك ًا ال �أخالقي ًا ،ي�ست�شهد امل�ؤلف بدرا�سات �سايكولوجية
م�ش ��هورة قليلة مثل جتربة �ستانلي ميلغرام املثرية للجدل التي ُتظهر �أن
النا�س �أكرث ترجيح ًا لتنفيذ �أفعال م�ؤذية �إذا ما كان هناك �شخ�ص يعاقبهم
يف ال�س ��لطة .و كم ��ا يحدث ،ف�إن املحاربني الذي ��ن قابلهم دوز”�أكدوا على
�أهمية ا�ستعداد النظام احلاكم لتويل امل�س�ؤولية عن �أفعالهم”.
و دوز مدرك ب�شكل جدي �أن النا�س لهم يد يف ت�شكيل �أقدراهم .فيذكر”�أن
�ص ��نع الوحو� ��ش لي� ��س م�س� ��ألة تكييف فقط بل هي �أي�ض� � ًا م�س� ��ألة �س ��رد
 .narrativeو عموم ًا ف�إنك لن ترى بني جمرمي احلرب غري النادمني
حال ًة م�ض ��خمة من الإ�ش ��فاق على الذات ت�س ��اعدهم على فهم النف�س  :لقد
حتمل ��تُ عبء وج ��وب القيام بهذه الأمور”.و بوثبة جريئة ،يت�ش ��كك يف
نقاء مق�صده من التو�سل للح�صول على اعرتافات �أع�ضاء ال�شوكراين .و
يت�ساءل ،من بني �أمور �أخرى ،عما �إذا كان يغفر لهم �ضمني ًا اجلرائم التي
ارتكبوه ��ا .كما �أنه ي�ش ��عر بعدم االرتياح لتقدمي مادته ه ��ذه� ،آم ًال يف �أن
يجد فيها القراء �شيئ ًا ما �أعمق من جمرد املعاجلة املثرية
و ل�ض ��مان هذا ،جنده يحوّ ل احلديث ب�ش ��كل متكرر عن الأفعال املرتكبة
من الأجانب قبل زمن طويل ،و ي�س�ت�رعي االنتباه �إىل ما فعلته الواليات
املتحدة الأمريكية ،بعد احلرب العاملية الثانية ،من �ش ��راء لبحوث تتعلق
ب�أ�س ��لحة بايلوجية طبية جمعها الفرع ال�س ��ري للقوات امل�سلحة اليابانية
املع ��روف بـالوح ��دة  .731و ي�ش�ي�ر �إىل ا�س ��تخدام احلكوم ��ة الأمريكية
للت�ضليل و الدعاية لتوظيف دعم الر�أي العام لغزوانها املريبة يف ال�شرق
الأو�س ��ط .و يكتب ”:حني نقيِّم ،يف الواليات املتحدة ،كلفة حروبنا فيما
بع ��د ـ� �ـ الإنف ��اق املرعب لل ��دم و الرثوة ال ��ذي ييتحمله البع� ��ض ،و الربح
املذهل الذي يك�سبه البع�ض الآخر ــ ف�إننا ن�صاب بالده�شة على الدوام”.
و الغاية لديه هنا لي�ست ر�سم معادل دقيق بني جرائم احلرب التي ارتكبها
اجلي�ش الياباين و الأوجه الأكرث �إزعاج ًا حلمالتنا الع�سكرية احلديثة ،و
�إمنا هي تذكرينا ب�أن ا�س ��تحقاقية الل ��وم الأخالقي تقع حتم ًا على �أية �أمة
تختار ال�س ��بيل ال�سريع �إىل احلرب مف�ض ��ل ًة �إياه على طرق الدبلوما�سية
الأكرث عناءً.
و �أخري ًا ،ف�إن كتاب (الرجال الأ�شرار) ،يف جوهره ،مكوَّ ن حول مفارقات
غري حملولة عديدة ،منها �أن ال�شر عادي و مع هذا غريب على ح�سا�سياتنا
اليومي ��ة؛ و �أن هناك مناخات ثقافية اجتماعية تروّ ج لل�س ��لوك ال�ش ��رير،
لكن ينبغي �أال نتجاهل الدور الإن�س ��اين الفردي؛ و �أن من ال�سهل التعرف
على الأفعال ال�ش ��ريرة الت ��ي يرتكبها بلد �آخر لكن من ال�ص ��عب ر�ؤية تلك
التي يرتكبها بلد الواحد منا.

كتاب جنيب حمفوظ �سينمائي ًا ،هو بالأ�صل ندوة عنه يف الذكرى
العا�ش ��رة لرحيل ��ه جنيب حمفوظ ،فالبد من الوق ��وف عند امتداد
ابداعه �سينمائي ًا ،منذ ت�أثر ا�سلوبه االدبي باللغة ال�سينمائية التي
الميكن �أن يخطئ يف ر�صدها ايّ متابع لأعماله الروائية ..مرور ًا
مبو�ض ��وعات رواياته التي عاجلتها ال�س ��ينما ب�أ�ساليب خمتلفة..
ولي�س انتها ًء مبا �ش ��كله الفن ال�سابع يف م�سريته االبداعية طوال
اكرث من �س ��بعني عام� � ًا .والتي ت�ص ��دى لإغناء مو�ض ��وعاتها عدد
م ��ن �أهم نقاد ال�س ��ينما يف م�ص ��ر ..وق ��د اختار الناقد احل�ص ��يف
كم ��ال رمزي �أح ��د �أهم حماور هذه الندوة ببح ��ث عنوانه (جنوم
ال�س ��ينما يف �س ��فينة حمفوظ)� ،أ�ض ��اء فيه بدراي ��ة ومتابعة ذكية
جانب ًا مهم ًا يف عامل حمفوظ ال�س ��ينمائي .عالق ��ة الروائي الكبري
م ��ع ال�س ��ينما ،بد�أت م ��ع بدايات ��ه يف الأدب متذوق ًا ،ودار�س� � ًا ،ثم
م�ش ��ارك ًا ،وهي عالقة �ش ��كلت ملمح ًا بارز ًا يف م�س�ي�رته الإبداعية
حتى �أنها �أ�صبحت يف العقود اخلم�سة الأخرية من حياته موازية
ملا �أجنزه من �إبداع يف جمال الرواية ،الذي توّ جه بح�ص ��وله على
جائ ��زة نوبل ك�أول �أديب عرب ��ي .واالنغمار احلقيقي ملحفوظ يف
عامل ال�س ��ينما ،كان ق ��د بد�أ ،مع احد �أهم رموزه ��ا ورائد الواقعية
فيه ��ا الراح ��ل �ص�ل�اح �أبو �س ��يف ،عندما �ش ��اركه كتابة �س ��يناريو
فيلم ��ه (املنتق ��م) ،ومل تنت ��ه بالطبع حت ��ى ال�س ��نوات الأخرية من
حيات ��ه ،وع ��ودة �إىل بح ��ث الناق ��د كمال رم ��زي ال ��ذي توقف عند
جنوم ت�ض ��وعت ب�أريج عامله الروائي ،فتوه ��ج بريق جنوميتها،
�أو عند وجوه جديدة ،منحتها �شخ�صياته الروائية ح�ضور ًا الفت ًا
يف الأداء ال�س ��ينمي .ولع َّل �س ��ر �س ��طوع جنومية من �شاركوا يف
�أف�ل�ام اعتمدت �أعما ًال روائية ملحف ��وظ يتعلق بتف ّرده يف االعتناء
ببناء �شخ�ص ��ياته الروائية وا�س ��تبطان عاملها الداخلي ،مما يوفر
م�س ��احة كافي ��ة للممثل يف جت�س ��يد هذه ال�شخ�ص ��ية عل ��ى النحو
االمثل من خالل”فقرة واحدة �أو جملة ق�صرية ت�ضيء عند املمثل
العامل الداخلي لل�شخ�ص ��ية التي �سي�ؤديها”كما يرى كمال رمزي.
ورمبا تكون هذه ميزة ينفرد فيها الكثري ممن ج�سدوا �شخ�صيات
رواي ��ات حمف ��وظ عرب �أكرث من ثالث�ي�ن عم ًال عاجلتها ال�س ��ينما..
ا�س ��تطاعوا خاللها �أن يظهروا �إمكاناته ��م الأدائية على حقيقتها..
وهو �أمر يخالف ال�سائد يف ال�سينما يف كون املخرج هو من يفجر
الطاقات للممثل ولي�س كاتب العمل ..ولكن مع �شخ�صيات حمفوظ
ف�إن الأمر خمتلف ..املمثلة القديرة �سناء جميل التي ا�ستهلكت يف
ال�سينما �أكرث من ع�شرة �أعوام من دون �أن تربز حقيقة �إمكاناتها،
ولكنه ��ا م ��ع دور نفي�س ��ة يف (بداي ��ة ونهاية) ر�س ��مت دور عمرها
متام ��ا مث ��ل عم ��اد حمدي ال ��ذي ق ��دم ك�أحد �أه� � ّم ممثلي ال�س ��ينما
امل�ص ��رية من خالل دور احمد عاك ��ف يف (خان اخلليلي) ،و�أني�س
زكي يف (ثرثرة فوق النيل) التي ال ميكن ملن �ش ��اهد هذا الفيلم �أن
ين�سى الدور الإعجازي له ،والأمر كذلك مع �سعاد ح�سني و�شادية
وحم ��دي �أحمد وغريه ��م .يذهب كمال رمزي يف بحث ��ه �إىل ت�أكيد
اثر ال�شخ�صية الروائية عند حمفوظ على �أداء املمثل �أكرث من اثر
املخرج عندم ��ا يتوقف عند املمثلة
�ش ��ادية يف (زق ��اق امل ��دق) الت ��ي
ف�ش ��لت في ��ه بتق ّم� ��ص دور حميدة
يف الرواي ��ة ،خالف� � ًا لدوريه ��ا
يف (مريام ��ار) و(الطري ��ق) ،يف
كونها”انتم ��ت يف زق ��اق امل ��دق
�إىل عامل ح�س ��ن الإمام"� ،أكرث من
انتمائها لل�شخ�ص ��ية التي ر�س ��مها
حمفوظ.
يق ��ول كم ��ا رمزي  :فق ��رة واحدة،
و�أحيان� � ًا جمل ��ة ق�ص�ي�رة ،عن ��د
جني ��ب حمف ��وظ ،ت�ض ��يء عن ��د
املمثل العامل الداخلي لل�شخ�ص ��ية
الت ��ي �س ��ي�ؤديها .جتع ��ل املمث ��ل
يتفهم االبع ��اد النف�س ��ية للنموذج
الب�شري الذي �سيعرب عنه.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

سفيتالنا الكسيفيتش

أحمد ثامر جهاد

عن حياتنا التي
ال تشبه الكتب
ل�س ��ت �أرى طريق ��ة �أك�ث�ر مواءم� � ًة للب ��دء
بو�ص ��ف امل�ص ��ائر اجلديّة التي خلقتها �أو
دفعتن ��ا �إليها الكت ��ب مذ �أن �أ�ص ��بنا بلوثة
الق ��راءة ،م ��ن الول ��وج اىل �س ��جل املت ��ع الت ��ي قدمتها
لن ��ا الكتب الت ��ي �أحببناها و�ش ��غفنا بالتجادل ال�ش� �يّق
ب�ش� ��أنها ،وه ��ي الت ��ي مثل ��ت لن ��ا يف �س ��نني ما�ض ��ية -
تطرزه ��ا الأوه ��ام والآم ��ال الكبرية� -ض ��رب ًا من اللغو
البارع واالكت�شاف امللهم.
لكن �أ�ش ��د ما بقي مثار �س�ؤال مزعج بالن�سبة يل وربمّ ا
لآخرين ،ه ��و تثمني الآثار غري احلميدة التي �س ��ببتها
لنا الكتب العاب�س ��ة التي كنا ّ
نف�ض ��لها على �سواها لقتل
�ص ��باحات املراهقة ،ط ��راوة اليفاعة الت ��ي �أفلتت ولن
تعود.
ويف نظ ��رة �إىل ال ��وراء ،بالن�س ��بة يل كان ��ت الكت ��ب
الت ��ي يهواه ��ا الكب ��ار و ُفتنت به ��ا ذائقتي ،ت�ش ��بها بهم
�أو للربهن ��ة عل ��ى ن�ض ��ج مبكر ،ه ��ي التي ترك ��ت الأثر
الأكرب يف ت�شكيل م�سار ت�صوري وفهمي للحياة .وهي
اجما ًال كتب (كامو و�س ��ارتر ونيت�ش ��ه والحق ًا مارك�س
واجنلز وفوكو وادوارد �سعيد� )..أما لذة الكلمات غري
املفهومة فهي التي �شيدت الحق ًا حقيقة �أن غمو�ض ًا كافي ًا
ي�س ��كن هذا العامل ،ي�ستع�صي على الك�شف والتب�سيط،
و�إن احلقيقة هي ما ي�ص ��عب �إدراك ��ه ومعاينته وكذلك
الربهنة عليه.
يف مقاب ��ل تل ��ك اجلرع ��ة الروحي ��ة م ��ن التفكر،عززت
دزينة من الكتب يف وجداننا نزعة اكتئاب مت�أ�صلة� ،أو
حما�س ثوري ،ف�شلت كل �سنواتنا الالحقة يف انتزاعها
لأنها باتت جزء ًا من �شخ�ص ��ياتنا ،و�إن جذورها �أعمق
من �أن يتم انتزاعها ،فالأخري �س ��يحتاج اىل ا�ستئ�صال
�شيء �ضروري من كياننا.
مكنتن ��ا الكتب العظيمة م ��ن فهم العامل ،لكنه ��ا �أفقدتنا
�شهية التمتع به.
لن تغادرين براهني الرعب يف (�أ�سطورة �سيزيف) وال
امل�ص ��ائر املفجع ��ة لأبطال �أخالقيني يليقون بع�ص ��رهم
(روكانتان ،وجوزيف.ك واخرين) ممكن عدت �أفعالهم
طباع ًا من�شودة جلمهور القراء.
لك ��ن م ��ا يبدو غ�ي�ر م�ؤكد هن ��ا :ه ��ل بو�س ��عنا �أن نرى
كيف و�س ��م االكتئاب املبكر م�س ��ار حياتنا التي ال ت�شبه
الكتب؟

ترجمة /أوراق
اعلنت الكاتبة �سفيتالنا �أليك�سييفيت�ش
انه ��ا ت�ؤل ��ف كتاب ��ا جدي ��دا يخو� ��ض
يف مو�ض ��وع احل ��ب ومعن ��ى احلي ��اة.
وك�شفت عن خططها الإبداعية اجلديدة
ف ��ى لقاء لها مع جمموعة من القراء فى
مركز جوجول مبو�سكو يوم.
وقالت �أليك�س ��يفيت�ش الت ��ي حازت على
اعج ��اب كب�ي�ر ب�أ�س ��لوبها القائ ��م على
تراك ��م ح�س ��ابات النا� ��س ع ��ن حياته ��م
الفردية�”:س ��تكون ه ��ذه ق�ص ���ص ع ��ن
احلب ،ولكن الرتكيز الرئي�س ��ي للفكرة
ه ��و ت ��وق الإن�س ��ان الدائ ��م لتحقي ��ق
ال�سعادة".
وقال ��ت انه ��ا و�ض ��عت بالفع ��ل عنوان ��ا
لكتابه ��ا الق ��ادم ،وهو”مط ��اردة الغزال
اجلميل التي ال تنتهي".
وتق ��ول �أليك�س ��يفيت�ش ،الت ��ي تكت ��ب
باللغ ��ة الرو�س ��ية�”:أنا اتعاي� ��ش م ��ع
عناوي ��ن جمازية حي ��ث ان املعنى العام
ل ��ه العديد من املع ��اين الفرعية"”.ويف
هذه احلالة ،فان مو�ضوع احلب يتطلب
عنوانا �أكرث تعقيدا".
و�أثن ��اء �إعدادها لهذا الكتاب ،التقت مع
مئات من النا�س.
وقال ��ت اليك�س ��يفيت�ش”اننى ال اق�ت�رب
م ��ن الفرد ال ��ذي يرت ��دي بدلة ر�س ��مية
بل من ذلك الذي يعي�ش وقتنا احلا�ض ��ر
ويرغ ��ب ف ��ى فه ��م مايج ��ري م ��ن حوله
و الع�ص ��ر ال ��ذي يعي� ��ش في ��ه” .احيانا
نبقى”نتح ��دث ،مل ��دة ثالث ��ة �إىل �أربع ��ة
�أي ��ام عل ��ى التوايل ،و نتحدث ب�ص ��دق،
وينت ��ج ع ��ن ذل ��ك كتاب ��ة ق�ص ��ة طويلة،
وه ��ذا االمر ي�ش ��به كم ��ا لو كن ��ت ت�أتي
�إىل �ش ��خ�ص ما ،وتكتب �ش ��يئا ،وت�ضع
الفوا�ص ��ل يف م ��كان ،و،ي�ص ��بح لدي ��ك
الكتاب جاهزا”.
وك�ش ��فت الكاتبة التي غالبا ما ت�ص ��نف

تعلن عن
مشاريعها
االدبية
المقبلة

�شخ�ص ��يا ولن ��ا
جميعا �أي�ضا".
ع �ق��د ال �ل �ق��اء يف
ق� ��اع� ��ة ام � �ت �ل��أت
ب� � ��ال�� � �ك� � ��ام� � ��ل.
وحتدثت الكاتبة
عن كتبها املكر�سة
للتجارب الإن�سانية امل�ستمدة من زمن
احلرب ،و�أهمية عدم القبول باحلروب
اب��دا ،والأ�شخا�ص الذين تقطعت بهم
ال�سبل يف ب�ؤر التوتر وال�صراعات.
ح�ص ��لت �س ��فيتالنا الك�س ��يفيت�ش عل ��ى
جائ ��زة نوب ��ل يف الأدب يف ع ��ام
”2015لكتابته ��ا املكثف ��ة ،والت ��ي
ا�صبحت معلما للمعاناة وال�شجاعة يف
ع�ص ��رنا".وك�أول �ص ��حافية تفوز بهذه
اجلائزة ،كانت كتب الك�س ��يفيت�ش تعرب
ع ��ن ق�ض ��ايا النا�س م ��ن خ�ل�ال لقاءاتها
املبا�ش ��رة معه ��م وجتلى ذل ��ك يف كتبها
عن احلرب وم�أ�س ��اة ت�ش ��رنوبيل حيث
دونت� ،شهادات الن�ساء اللواتي عا�صرن
احلرب و كارثة ت�شرنوبيل النووية.

كتبها يف فئة ال�ص ��حافة اال�ستق�ص ��ائية
عن خططها لت�أليف كتاب �آخرعن معنى
احلياة.
"�ش ��يء �آخر كنت �أفك ��ر فيه هو ت�أليف
كت ��اب ع ��ن اال�ست�س�ل�ام ،والرحلة نحو
الظالم ،حول حماوالت النا�س للإجابة
ع ��ن ا�س ��ئلتهم  -ح ��ول م ��ا ح ��دث له ��م

حافظ شيرازي ..قراءة جديدة

ب ��د�أت الك�س ��يفيت�ش مهنته ��ا ك�ص ��حفية
بع ��د �أن ترك ��ت اجلامع ��ة يف منت�ص ��ف
ال�س ��بعينات .بحل ��ول منت�ص ��ف
الثمانينات ،طورت تقاريرها ب�أ�سلوبها
اخلا� ��ص وترك ��ت كل ما يج ��ب �أن يقال
مل ��ن قابلته ��م .ي ��روي كتابها”،الوج ��ه
غري الن�س ��ائي للحرب”التاريخ ال�شفهي
للن�س ��اء البيالرو�س ��يات اللواتي قاتلن
يف احلرب العاملية الثانية ،ونظرة على
جتربة احلرب اليومية للنا�س العاديني.
يف رواية بديلة عن االحتفاالت الر�سمية
املنمق ��ة يف الذكرى الأربعني النت�ص ��ار
االحتاد ال�س ��وفيتي عل ��ى �أملانيا النازية
 التي كان يجري حت�ض�ي�رها عندما متن�ش ��ره يف عام  – 1985حيث �ض ��ربت
على وتر القراء احل�س ��ا�س .بيعت �أكرث

م����ن اص��������دارات

قصائده تقودنا إلى زيادة الوعي الذاتي ولديه

رؤية فاحصة لألمور أكثر من التي نمتلكها
ترجمة  /أوراق

من مليوين ن�سخة من الكتاب.
يف كتاب”�أوالد الق�صدير”الذي ن�شرته
يف عام  ،1989ت�سمح الك�سيفيت�ش مرة
�أخ ��رى لقرائه ��ا بالتحدث عن �أنف�س ��هم.
ت�س ��رد الق�ص ���ص� ،أحيان ًا ماتكون م�ؤملة
للق ��راءة ،الت ��ي روته ��ا �أمه ��ات و�أ�س ��ر
و�أ�صدقاء اجلنود الرو�س املر�سلني �إىل
حرب �أفغان�ستان وعودة جثثهم عاد يف
�أكفان من الق�صدير.
بع ��د عقد من الزمن عل ��ى انفجار مفاعل
ت�ش�ي�رنوبيل الن ��ووي ع ��ام -1986
ج ��اء كت ��اب الك�سيفيت�ش”�أ�ص ��وات من
ت�ش�ي�رنوبيل :التاريخ ال�ش ��فهي لوقوع
كارثة نووية”يف عام  ،1997وا�س ��تند
الكتاب على مقابالتها مع �أكرث من 500
�ش ��خ�ص .مرة �أخرى ،عملت على ت�أريخ
الكارث ��ة مع �ش ��هادات �شخ�ص ��ية لأولئك
الذين �ش ��هدوها ب�ش ��كل مبا�ش ��ر� :إجبار
ال�سكان على الفرار� ،سوء جتهيز طواقم
الط ��وارئ املر�س ��لة لتنظيف و�إ�ص�ل�اح
املفاعل املت�ضرر والأطباء وال�سيا�سيني
وغريهم.
ب ��د ًال م ��ن تك ��رمي عمله ��ا ،ا ُتهم ��ت
الك�س ��يفيت�ش م ��ن قب ��ل ال�س ��لطات
البيالرو�س ��ية ب�أنها”غ�ي�ر وطنية”ويف
عام ُ ،1992رفعت دعوى ق�ض ��ائية �ضد
كتاب”�أوالد الق�صدير”لت�ش ��ويه ذكرى
�أولئ ��ك الذي ��ن قاتل ��وا يف �أفغان�س ��تان.
�أُ�سقطت الق�ضية يف عام  1994ولكن مل
يعد ب�إمكان الك�سيفيت�ش ا�ستمرار البقاء
يف رو�سيا البي�ضاء .غادرت عام ،2000
وق�ضت وقت ًا يف برلني وباري�س ،وكذلك
يف غوتنربغ يف �ض ��يافة برنامج �شبكة
الالجئ�ي�ن يف املدن الدولي ��ة .عادت اىل
رو�س ��يا البي�ض ��اء يف عام  ،2011حيث
ما تزال تعي�ش وتكتب.

عن موقع تا�س

ا�س ��مه �ش ��م�س الدي ��ن حمم ��د حاف ��ظ
ال�ش�ي�رازي ن�س ��بة �إىل مدينت ��ه القدمي ��ة
�شرياز الإيرانية ،ولد عام  1320وتويف
عام  ،1389وهو واحد من �أكرث ال�ش ��عراء
املحبوبني يف �إيران ويعتربه الكثريون
عل ��ى تع ��دد ثقافاته ��م املختلف ��ة واحدا من
�أقدر ما �أجنبه ال�ش ��عر عل ��ى االطالق ومن
يقر�أ ق�ص ��ائده التي امتلئ بها قرنه الرابع
ع�ش ��ر �سيجد �أنها لي�س ��ت فقط جميلة جدا
فهي مفيدة �أي�ضا ،فحافظ ميكنه �أن يعلمنا
كيفية احل�ص ��ول على �أق�صى ا�ستفادة من
حياتن ��ا اتف ��ق عل ��ى ذلك كل من ال�ش ��اعر
والفيل�س ��وف الأمريك ��ي املع ��روف رالف
وال ��دو �إمير�س ��ون وال�ش ��اعر الأمل ��اين
الأ�ش ��هر يوهان فولفغانغ ف ��ون غوته ،قال
امير�سون عنه :
“ه ��و ج ��ريء فيما يطرح ��ه ولديه ر�ؤية
فاح�ص ��ة للأم ��ور �أك�ث�ر من الت ��ي منتلكها،
وه ��ذا ه ��و ال�ش ��اعر ال ��ذي كن ��ت �أمن ��ي
النف� ��س بر�ؤي ��اه” ،ترجم ل ��ه كل من غوته
و�إمير�س ��ون ،قال عنه الأول بعد درا�سته
ل�ش ��عره ”:حافظ نادرا ما يكون له �ش ��بيه
يف �ش ��عره” ،كما �أعجبت ق�ص ��ائده العديد

م ��ن الوجوه الأدبي ��ة مثل نيت�ش ��ه و �آرثر
كون ��ان دوي ��ل ال ��ذي ابتدع �شخ�ص ��ية
�ش�ي�رلوك هوملز الرائعة مقتب�س ��ا احلكمة
من ��ه لي�ض ��عها يف تل ��ك ال�شخ�ص ��ية ،كذلك
�أ�ش ��اد به وب�ش ��عريته ال�ص ��وفية غار�س ��يا
ل ��وركا وكان املو�س ��يقار الأملاين يوهان�س
براهمز مت�أثرا بق�ص ��ائده التي ا�ستخدم
الكث�ي�ر منه ��ا يف م�ؤلفاته ،وحت ��ى ملكة
بريطانيا الأم فيكتوريا قيل �أنها ا�ست�شارت
حافظ وق ��ت احتياجها لرج ��ل حكيم يفهم
طبيع ��ة املنطق ��ة التي حتاول م ��د نفوذها

عليه ��ا ،والعدي ��د من امل�س� ��ؤولني �آنذاك
الذي ��ن حكموا ب�ل�اد فار�س وم ��ا جاورها
كانوا يطلبون الن�ص ��ح من ��ه عند مواجهة
�ص ��عوبة له ��م يف احلكم� ،أو عن ��د منعطف
مهم يف حياتهم ،و�أ�شعر �أن حافظ نادر يف
�شعره حيث مينح من خالله �سعادة كبرية
وراح ��ة لي�س لها ح ��دود ،ولدى درا�س ��تي
حياته وعدد �آخر من ال�شعراء والفنانني
والأدب ��اء وجدت �أن هناك �ش ��عورا رائعا
يتقا�سمونه يف عملهم ،لقد �ساعدوين على
ت�شكيل التعريف اخلا�ص بالفنون جميعا
�أنه املقيا�س احلقيقي لنجاح كل مقا�صدها
بتن ��وع ثقافاته ��ا التي حتمله ��ا ،كما ر�أى
امير�س ��ون بحافظ ال�ش�ي�رازي كذلك ذلك
املقيا� ��س احلقيق ��ي يف كل تفاعالت ��ه التي
ج�س ��دها ،وه ��و تعريف مهم وه ��دف فني
ومعي ��ار �أ�ؤمن ب ��ه ،ورمبا ه ��ي �أحد �أعظم
�سمات وقيم الفن وهو جذب انتباه �شخ�صا
�آخرا حتى يكون �شاهدا لتلك القيم.
لق ��د ن�شر�ش�ي�رازي حوايل  700ق�ص ��يدة
جمعت يف �س ��تة كتب قال عنها الكثري ممن
قر�أها �أنها �ص ��احلة حتى يف الق�ضاء على
العل ��ل وع�ل�اج للمخ ��اوف ومل يقت�ص ��ر
يف كتابت ��ه لل�ش ��عر فق ��ط بل كتب الق�ص ��ة
الت ��ي حتمل الكثري م ��ن جتاربه احلياتية
وحكمته و�ص ��وفياته ،ق�صائده تقودنا �إىل
زيادة الوعي الذاتي ولديه ر�ؤية فاح�ص ��ة

للأمور �أكرث من التي منتلكها وهو منجم
للرومان�سية اجلميلة ميكن �أن تبد�أ مع كل
الذي ��ن يق ��ر�أون غالبا كتبه ،وحت ��ى الذين
كتب ��وا عن ��ه كدانيال الدين�س ��كي ال�ش ��اعر
واملرتج ��م الأمريكي ال�ش ��هري الذي ترجم

العدي ��د م ��ن ق�ص ��ائد حافظ ال�ص ��وفية
وكت ��ب كتب ��ا عديدة عن ��ه وكث�ي�را ما كان
يق ��ول �أن ق�ص ��ائده حتت ��ل قلوبن ��ا ح�ي�ن
نقر�أه ��ا فلها �س ��حر عجيب يتغلغ ��ل داخل
�أرواحنا.

الترحال عشقا لمدن يحكمها الجمال
د.فائق مصطفى
عرف االن�س ��ان ال�س ��فر والرتح ��ال منذ عهد مبك ��ر من عمر
الب�ش ��رية لأغرا�ض وغايات عدٌة ،لع� � ٌل يف مقدمتها البحث
عن الطع ��ام والكلأ والأمان ،لكن االن�س ��ان ذا ال�شخ�ص ��ية
العميق ��ة مار�س الرتحال بحثا عن التغيري وهربا من امللل
والرتاب ��ة يف احلياة التي يعي�ش ��ها وجري ��ا وراء احلقيقة
الت ��ي اليجده ��ا يف �أر�ض ��ه مث ��ل رحلة كلكام� ��ش ورحالت
ال�سندباد ال�سبع .قال �أبو متام:
وطول مقام املرء يف احلي خملق لديباجتـيه فاغـتـرب
تـتجـدد
ف�إين ر�أيت ال�ش ��م�س زيدت حمبة اىل النا�س �أن لي�س ��ت
عليهم ب�سرمد
ويف م�س ��رح الكاتب االمريكي يوجني اونيل ،ينجم ب�ؤ�س
االن�سان و�ش ��قا�ؤه من بقائه طوال عمره يف ار�ض واحدة
دون رحي ��ل اىل غريه ��ا .وهك ��ذا جن ��د ان للرتح ��ال دورا
كب�ي�را يف جتدي ��د روح االن�س ��ان وتثقيف عقل ��ه وتعليمه
قيمة الت�س ��امح نتيجة ر�ؤيته التنوع اخلالق الذي ي�س ��ود
كل �أوج ��ه احلي ��اة الب�ش ��رية :الأديان واللغ ��ات والثقافات
والفنون...ال ��خ .وهذا كله ادى اىل ظه ��ور (�أدب الرحلة)
ال ��ذي يكتب ��ه عادة االدب ��اء والفنان ��ون عندما يخو�ض ��ون
جتارب ال�سفر والرحلة.
�ص ��در يف �أدب الرحل ��ة ،الع ��ام  ،2016ملبدعتن ��ا الكب�ي�رة
لطفي ��ة الدليم ��ي ،كت ��اب ( ُم ��دين و�أهوائ ��ي) احلائ ��ز على
جائ ��زة اب ��ن بطوط ��ة للرحل ��ة املعا�ص ��رة ،2017-2016
د ٌون ��ت في ��ه يومياته ��ا ع ��ن رحالته ��ا الت ��ي قام ��ت بها يف
ع�ش ��رات م ��دن الع ��امل ع�ب�ر زم ��ن مدي ��د .ج ��اء يف تق ��دمي
الكتاب”:تبدو الكاتبة ميالة اىل و�صف يبعث يف اال�شياء

�أنواره ��ا اخلفي ��ة ،وي�ستك�ش ��ف فيه ��ا �أبعاده ��ا الالمرئية،
فتنط ��ق االمكن ��ة مب ��ا تكتنزه من �أ�س ��رار ،وحت ��دث مبا ال
تب ��وح به من �أ�س ��رار اجلمال �إال لعا�ش ��ق خبري باجلمال".
وق ��د حتقق ذلك بو�س ��اطة اال�س ��لوب ال�ش ��اعري ال�س ��احر
للكت ��اب ،اال�س ��لوب الذي جعل كل �ش ��يء :امل ��دن واالنهار
والبحار واال�ش ��جار حية تنطق وتتحرك وت�شعر وت�صدر
مو�س ��يقاها اخلا�صة وروائحها املتنوعة .وهذا كله جعلنا

نحيا ،بكل ما تعنيه هذه الكلمة ،يف هذه االمكنة ،ما�ضيها
وحا�ض ��رها ،ونتفاعل م ��ع مكامن اجلمال فيه ��ا ،ونتعرف
�أ�س ��رارها وخفاياها ،ون�ص ��ادق �أدباءها وفنانيها ،ونغدو
– فيما بعد -ع�شاقا لل�سفر والرحلة الثقافية.
يك�ش ��ف الكتاب عن ع�ش ��ق غريب لكل ما مي ��ت اىل الثقافة
واجلم ��ال ب�ص ��لة مث ��ل ع�ش ��ق الطبيع ��ة واالدب والف ��ن
والعم ��ارة .ففيما يخ� ��ص الطبيعة تق ��ول الكاتبة”:عندما
ك�ب�رت مل �أ�س ��تطع الكتاب ��ة يف القط ��ارات ،ومل �أم�س ��ك
كتاب ��ا لأنهمك فيه :كنت اقر�أ الب�ش ��ر ،اق ��ر�أ كتاب الطبيعة،
ات�ص ��فح الغابات واالنهار وال�سفوح� ،أمتلى الكاتدرائيات
وق�صور القرون الو�سطى ،اقر�أ احلقول والقرى و�أ�شجار
اجلوز والبحريات وغ�س ��ق امل�س ��اء و�أم ٌتع ب�صري بر�ؤية
الوع ��ول الربي ��ة والأوز والقناف ��ذ وه ��ي تع�ب�ر الطرقات
بني غاب ��ة و�أخرى .للكت ��ب �أوقاتها وطقو�س ��ها يف غرفنا،
وللطبيع ��ة ان النخونه ��ا بالمباالتن ��ا بها”(الكتاب.)33-
�أما م�ش ��اعرها اجليا�ش ��ة جتاه املدن التي حتبه ��ا ،فتتمثل
يف قولها”:ت�س ��حرين املدن التي تغـف ��و على همهمات نهر
وتنعك�س على نهرها زرقة ال�س ��ماوات وت�ش ��كالت الغيوم
ورع�ش ��ة النجوم .ميلأين �أح�س ��ا�س بالكدر يف املدن التي
التعانق نه ��را� ،أجدها عمياء� ،ض ��ريرة القلب فال تنعك�س
عليه ��ا توهج ��ات ال�ش ��م�س �أو �أن ��وار القمر”(الكت ��اب-
 .)111و�أم ��ا عالقتها بـ(الده�ش ��ة) الت ��ي تكمن فيها جذور
الفنون والآداب والفل�س ��فة ،فنقر�أ عنه ��ا”:مل �أتوقف يوما
عن �إندها�ش ��ي مبا يروقني من �أ�ش ��خا�ص و�أمكنة و�أفكار،
الده�ش ��ة كانت و�س ��تبقى دافعي لل�س ��فر واحلب والقراءة
واكت�شاف النفو�س و�أ�س ��رار االمكنة .مرة واحدة توقفت
ع ��ن الده�ش ��ة عندم ��ا كن ��ت الجئة وحي ��دة يف فرن�س ��ا ،مل
�أع ��د �أنده� ��ش و�أن ��ا املجروح ��ة بالعن�ص ��رية والوح ��دة
املطلقة”(الكت ��اب .)77-ويف الكت ��اب مقارنات عميقة بني

االمكن ��ة واال�ش ��ياء الت ��ي تراها يف امل ��دن املختلف ��ة ،مثل
املقارنة بني دجلة والنيل”نزهة يف النيل –نهر ال�س ��ماحة
والفي� ��ض -ت�أخ ��ذين اىل دجل ��ة ،رائح ��ة النه ��ر والطم ��ي
ذاته ��ا و�أ�ش ��جار ال�ش ��اطيء وال�س ��مك املتقاف ��ز با�س ��تثناء
البي ��وت العائم ��ة تل ��ك العوام ��ات الطافية كوع ��ود كاذبة
بالفرادي� ��س ،مل تعرف دجلة هذا الرتف املديني للعوامات
املخ�ص�ص ��ة لليايل املتع ،فعلى �ش ��واطيء دجلة ال�ص ��يفية
ح�ي�ن يتناق� ��ص م ��اء النه ��ر اىل حد كب�ي�ر وتظه ��ر اجلزر
الرملي ��ة وتت�س ��ع ال�ش ��ط�آن كان ��ت تق ��ام �أكواخ من �س ��عف
النخيل واحل�صر و�أغ�ص ��ان التوت وال�صف�صاف وت�سمى
(اجلراديغ)”(الكتاب.)62-
والكتاب ،فوق ذلك ،تنطق �س ��طوره بـ(الت�س ��امح) ب�ش ��كل
مبا�شر او غري مبا�ش ��ر ،فالتنوع الذي تتحدث عنه الكاتبة
يف الطبيع ��ة وثقافات االمم ولغاته ��ا وفنونها وعماراتها،
�إمنا ي�ش�ي�ر اىل �أن (الت�س ��امح) هو ُ�س� � ّنـة الكون وحقيقته
ال�ش ��املة ،و�أحيانا ت�أتي الكاتبة ب�أقوال الفال�سفة واالدباء
يف الت�س ��امح”تردد يف م�س ��معي ،و�أنا اقر�أ م ��ا دونته عن
�إبن �سينا يف دفاتري ،مقولته البليغة يف �ش�أن جمتمعاتنا
وغلوه ��ا و�أعتقاده ��ا ب�أنه ��ا الأعل ��ى والأق ��رب اىل ملكوت
ال�س ��ماء وب�أن خريه ��م هي الفرقة الناجية ،قال �إبن �س ��ينا
وك�أن ��ه يرى ما يحدث لن ��ا الآن (بُلينا بقوم يظنون �أن الله
مل يهدِ ِ�سواهم)(”..الكتاب.)80-
غني يغذي العقل وي�شبع العاطفة
وبعد فالكتاب زاد ثقايف ّ
وال�ش ��عور ،ويروي الظم�أ اىل الثقاف ��ة واملعرفة على نحو
عام .و�أمتنى �أن نقر�أه جميعا نحن العراقيون ع�سى ولعل
�أن تتغ�ي�ر ر�ؤيتنا ال�ش ��ائعة لل�س ��فر كونه و�س ��يلة لإ�ش ��باع
نزعتن ��ا الإ�س ��تهالكية الت�س ��وّ قيّة ،لت�س ��ود عندن ��ا الر�ؤية
الثقافي ��ة لل�س ��فر .وحتي ��ة اىل مبدعتن ��ا الكب�ي�رة لطفي ��ة
الدليمي.
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إسماعيل كاداريه:االحتفاء
بأساطير محلية

االختالف السعيد

قراءة في كتاب زكي مبارك مالمح المجتمع العراقي
عقيل عبد الحسين

كه يالن ُم َح َمد

يحج� � ُز معظ ��م ال ُكت ��اب العاملي�ي�ن مقعده ��م
يف �ص ��فوف الكب ��ار م ��ن خ�ل�ال معاجلته ��م
ملو�ض ��وعات ذات طاب ��ع حمل ��ي �إذ ماميي ��ز
�أ�س ��اليبهم ه ��و الإنطالق م ��ن نزعة �إن�س ��انية
ه ��ذا ماجت ��ده ل ��دى دو�ستويف�س ��كي ال ��ذي
قلم ��ا يبتع� � ُد يف روايات ��ه م ��ن بيئة مو�س ��كو
كذل ��ك جنيب حمف ��وظ فالأخري �إ�س ��تقى مواد
روايات ��ه مم ��ا تناثر يف ح ��ارات و�أزقة مدينة
القاهرة ين�ض� � ُم الكاتب الألباين �إىل �ص ��فوف
ه�ؤالء الروائي�ي�ن الذين يعولون على مقاربة
م ��ا ه ��و ُم َنك� � ُه بخ�صو�ص ��يات بيئت ��ه فهو يف
روايت ��ه (اجل�س ��ر) ال�ص ��ادرة م ��ن دار جلم ��ل
 2016ينه ��ل من تاريخ بلده بو�ص ��فه موقع ًا
يجم ��ع ب�ي�ن �أبناء احل�ض ��ارتني تارة و�أر�ض� � ًا
للمع ��ارك الدموية تارة �أُخرى�،ض ��ف �إىل ذلك
يتوق ��ف عند مُنعطفات تاريخية ُ
حيث تتوار ُد
امل�ؤ�شرات عن �إنتهاء مرحلة وظهور مايعقبها
م ��ن ظ ��روف مخُ تلفة و�أو�ض ��اع جدي ��دة على
كل املُ ْ�س ��تويات،وهذا ي�أت ��ي �إدراك ًا من ��ه ب� ��أنَّ
تلك اللحظ ��ات التاريخية م�ش ��حونة بالتوتر
والرتق ��ب و�ش ��ديدة احل�سا�س ��ية وه ��ذا م ��ا
ير�ش ��حها �أك�ث�ر للعر� ��ض يف �أه ��اب الأعم ��ال
ال�س ��ردية،وبذلك ميتزج املتخيل والتاريخي
ل ��دى �ص ��احب (ق�ص ��ر الأح�ل�ام) مع ت�ض ��مني
الأ�س ��اطري واملرويات ال�ش ��عبية داخل ن�سيج

لإ�س ��تثمارها،ومبا �أن البل ��د مي� � ُر بظ ��روف
�إقت�ص ��ادية �ص ��عبة ناهي ��ك ع ��ن �إ�ص ��ابة �إبنة
العر�ض
ال�س ��يد مبر�ض غريب لذا يوافق على
ِ
م ��ع ماتبدي ��ه جماع ��ة (العب ��ارات و�أطواف)
عل ��ى ه ��ذا الق ��رار لإن حامل ��ا يُبن ��ى اجل�س ��ر
تنته ��ي مهمة هذه اجلماع ��ة ولن يعود النا�س
م�ض ��طرين لإ�س ��تخدام العب ��ارات للعبور من
النهر،هكذا ي�ش ��ت ُد اخلالف بني �سيد اجل�سور
والط ��رق وجماعة (عب ��ارات و�أط ��واف) كما
جل� ��أ الطرف ��ان �إىل الد�س ��ائ�س وامل�ؤام ��رات
وكانت جماع ُة (عب ��ارات واطواف) هي التي
بادرت ب�إجها�ض م�ش ��روع اجل�س ��ر عرب �إعاقة
�س�ي�ر عمل البنائني بنزع �أحجار �ض ��خمة من
الدعائم الرئي�س ��ية واملُ َتهم لي�س �إال العفاريت
الأم ُر الذي يزي ُد من خماوف �أهل البلد ال�سيما
عندما ي�سمعون تكهنات (�أيكون) العجوز.

رواياته،يُذك ��ر �أن ماي�س ��مى مبنطق ��ة البلقان
وق ��ع فيها ما ينبئ بتحوالت كبرية�،إذ ي�س ��ر ُد
الكات � ُ�ب يف روايت ��ه (اجل�س ��ر) ق�ص ��ة بن ��اء
ج�س ��ر متتبع� � ًا �سل�س ��لة من التط ��ورات داخل
تل ��ك احل ��دود اجلغرافي ��ة امل�س ��ماة ب�أربرييا،
�إذ يك ��ون ال ��راوي وهو راهب �إ�س ��مه (جون)
كم ��ا يقد ُم نف�س ��ه يف مفتت ��ح الرواية �ش ��اهد ًا
على تفا�ص ��يل �إن�شاء اجل�س ��ر الذي ي�أخذ دور
ُ
بحيث يُ�ص ��بحُ من�ص� � ًة تنطل � ُ�ق منها
البطولة
�أحداث الرواية،ويذك ُر مايثري ُه هذا امل�شروع
من اللغ ��ط يف الأو�س ��اط ال�ش ��عبية �إذ يتوقع
البع� � ُ�ض ب�أ َّن ��ه قب ��ل �أن يكتم� � َل ويتح ��و َل �إىل
معلم ��ة راح يتقو�ض ويُعاق � ُ�ب القائمون عليه
وذل ��ك الإعرت� ��ض يو�ض ��حُ اجلانب النف�س ��ي
للإن�س ��ان ال ��ذي يحت ��اج �إىل الوق ��ت قب ��ل �أن
ي�ستوعب ظواهر جديدة ،ويتخلى عما تعو َد
َ
عليه،مو�ض ��ع بناء اجل�سر هو �أحدى املناطق
التابعة لآرا�ض ��ي �أربريي ��ا املتوزعة على عدة
مقاطع ��ات يحكمه ��ا الأم ��راء مُتناحري ��ن فيما
بينهم والتفلح عالقات امل�ص ��اهرة يف تخفيف
حدة اخلالف فيما بينها .يُ�ش ��ا ُر �إىل �أنَّ عملية
بناء اجل�س ��ر تبد�أُ مبوقف اليخلو من الغرابة
والعجائبية.

مناوشة األساطير

تأويل اإلشارة

يعتق� � ُد �إرن�س ��تو �س ��اباتو �أنَّ الأ�س ��اطري ه ��ي
م ��ن املواد الت ��ي تق ��ع يف مو�ض ��ع القلب لأي
تعبري فني ذي �أ�ص ��الة ،فع ًال ت�ستم ُد ن�صو�ص
�إ�س ��ماعيل كاداريه �أ�ص ��التها وخ�صو�ص ��يتها
من خالل تفاعلها م ��ع احلكايات املتداولة يف
بيئته ��ا وماه ��و �إبن املخيلة ال�ش ��عبية هنا يف
رواية (اجل�سر) ي�ستن ُد �إ�سماعيل كاداريه �إىل
�أ�ساطري منقولة �ش ��فوي ًا ويبنى عليها منجزه
الروائي� ،إذ تكون ق�ص ��ة اجل�س ��ر مُلتحم ًة مع
وجود �ش ��خ�ص على �س ��احل النهر ال(�أويان)
�اب ب�ص ��رع يتجمع حوله ح�ش ��د
اللع�ي�ن م�ص � ُ
�أه ��ايل املنطق ��ة و تظه ��ر عل ��ى ت�ص ��رفاته كل
�أعرا�ض املر�ض وتف�ش ��ل املحاوالت للإم�ساك
بر�أ�س ��ه ال ��ذي يتحركه م ��ن جه ��ة �إىل �أُخرى.
مايعط ��ي احل ��ادث �أهمية يف �س ��ياق الرواية
هو ك�ش ��ف داللته امل�ض ��مرة �إذ يظهر �ش ��خ�ص
منتح ًال �ص ��فة قارئ الطال ��ع ويُنب ُه املجتمعني
على �أنًّ مايرونه مبثابة �أمر ب�إن�ش ��اء اجل�س ��ر

�توعب كما ي�ؤكدون
عل ��ى النهر وذلك ما اليُ�س �
ُ
يف الوق ��ت نف�س ��ه عل ��ى �ض ��رورة م�ش ��اورة
�س ��يدالبلد الكونت (�س�ت�ر�س دي جيكا) ومن
ُث� � َّم يح� � ُل يف البلد زائران لغتهم ��ا خليطة من
الراهب خ�ل�ال ترجمة
اللهج ��ات وم ��ا يتفهمه
ُ
كالمهم ��ا لل�س ��يد �أنَّ الإثن�ي�ن مكلف ��ان ب�إب�ل�اغ
الكون ��ت �إ�س ��تعدادهما بتحم ��ل كلف ��ة بن ��اء
اجل�س ��ر و�ش ��راء الأرا�ض ��ي مببال ��غ خيالي ��ة

مل ُتث ��ن املح ��اوالت ل ��و�أد م�ش ��روع اجل�س ��ر
�أفراد البعثة من الإ�س ��تمرار يف عملهم وعقب
الإجتماع مع �س ��يد البلد وتفنيد ملا يُن�سب �إىل
العفاري ��ت من �أعم ��ال ال�ش ��غب والتخريب �إذ
ك�ش ��فوا ب�أن جماعة (عبارات و�أطواف) تقوم
بكل م ��ا من �ش� ��أنه تدم�ي�ر امل�ش ��روع يفهمون
من كالم ال�س ��يد ب�أن الأخ�ي�ر اليكون طرف ًا يف
ال�ص ��راع ،من هنا اليوجد خي ��ار غري مقارعة
املناف�س بال�سالح نف�سه،ويوحي هذا الإجراء
مبا للخرافة من دور كبري يف حياة ال�ش ��عوب
وكيف ي�ؤثر على �س ��ايكولوجية الر�أي العام،
م ��ع مُتابع ��ة �أقا�س ��م العم ��ل تل ��حُ عل ��ى ذهنك
محُ ��اكاة �إدع ��اءات ال�ش ��ركات للمنظومة التي
تق ��وم عليه ��ا اخلراف ��ات والأ�س ��اطري يروجُ
القائم ��ون ببناء اجل�س ��ر خلرافة ب� ��أنَّ علمهم
الي�س ��توي دون وج ��ود الت�ض ��حية فال ُب� � َّد ملن
يتط ��وع مُقدما روحه قربان ًا للم�ش ��روع ،وهم
�إ�س ��توحوا ه ��ذه الفك ��رة م ��ن خراف ��ة بلقانية
قدمي ��ة ُتفيد ب�أن ثالثة �أخ ��وة عَمِ لوا يف بناء
ج ��دار كلم ��ا �إنته ��وا من ��ه وج ��دوه يف اليوم
الت ��ايل مُنهار ًا �إىل �أن دفنوا زوجة �ص ��غريهم
ُ
يلتقط �ش ��خ�ص
يف البناء وبذلك ظ َّل �ص ��امد ًا
م ��ن فري ��ق جماع ��ة اجل�س ��ر ه ��ذه اخلراف ��ة
م ��ن الراه ��ب ،ويعي ��دون �إ�س ��تخدامه لإمتام
م�ش ��روعهم ،هن ��ا ي�س ��تعي ُد (ج ��ون) الراه ��ب

وقائ ��ع اليوم ال ��ذي وُجد فيه الرج ُل امل�ص ��اب
بال�صرع على حافة النهر وقدوم من مث َل دور
العراف وم�ؤول الإ�شارات و�إ�ستخل�ص من كل
ذلك ب�أن الأحداث مل َت ُكنْ �إعتباطي ًة �إمنا جاءت
ممُ نهجة ماعزز لديه هذا الت�ص ��ور هو وجود
(مرا� ��ش زنيبي�ش) حمبو�س� � ًا يف اجل�س ��ر�.إذ
�ش ��اع اخلرب ب�أن الأخري تط ��وع لتكون روحه
ت�ضحية لبناء اجل�س ��ر،قبل �أن يتلقى الراهب
اخل�ب�ر هو يرى نف�س ��ه يف احللم حتت اكوام
مابرح
احلجارة،يُذك ��ر �أن م�ؤلف (احل�ص ��ار)
َّ
موظف� � ًا تقني ��ة احلل ��م يف بن ��اء رواياته،هنا
ينج ��ح امل�ؤل ��ف يف ك�س ��ر �أفق توق ��ع القاريء
ال ��ذي ير�ش ��حُ م ��ن جانب ��ه (جيلو� ��ش) الأبله
وهو �أحد �شخ�ص ��يات الرواي ��ة لقيام بواجب
الت�ض ��حية،غري �أن امل�ش ��هد الينته ��ي هن ��ا بل
يظ ُل هن ��اك جان ��ب غام�ض بالن�س ��بة للراهب
هو بقعة الدم التي �صبغت مابني �صدر وعنق
مرا�ش وهذا يفتح الباب لفر�ضية �أخرى وهى
�أن مرا� ��ش يعم� � ُل م�أجور ًا جلماع ��ة (عبارات
و�أط ��واف) وعندم ��ا �أراد �إحل ��اق ال�ض ��رر
باجل�سر قتله احلرا�س ومن ُث َّم و�ضعوه حتت
اجل�س ��ر وبعدر�ؤية النا�س حلالة الرجل الذي
وافق على امل ��وت واقف ًا حتت اجل�س ��ر مقابل
مبالغ مالية لأ�س ��رته �إبتعدوا عن ال�س�ي�ر على
اجل�س ��ر وذلك الأمر �أ�ص ��بح مبنزلة املحرمات
�أحيان ًا تنفلت املا�شية من القطيع ومت�شي على
اجل�س ��ر و�إ�س ��تمر الو�ض ��ع هكذا �إىل �أن ظهر
الفر�س ��ان على اجل�س ��ر �إذ وقعت املناو�ش ��ات
ب�ي�ن احلرا�س والقادمني ما �أ�س ��فر ع ��ن �إراقة
الدم،وقب ��ل ه ��ذه احلادث ��ة كان ��ت الأج ��واء
ال�س ��ائدة يف مُقاطعات جماورة تنذ ُر بتحول
كبري كما توال ��ت الأنباء عن هيمنة العثمانني
على قاع ��دة (�أوريكوم) الع�سكرية،الي�ض ��عك
امل�ؤل ��ف يف من ��اخ احل ��رب ب ��ل يكتف ��ي بنق ��ل
الب ��وادر وم ��ا �أحدثه اجل�س ��ر م ��ن التحوالت
هنا يكت�س � ُ�ب اجل�س ��ر دالل ��ة رمزي ��ة �إذ ي�ؤذن
مبرحل ��ة جدي ��دة يتخ ُذ فيه التوا�ص ��ل �ش ��ك ًال
خمتلف ًا ويكون ال�ص ��راع عل ��ى مناطق النفوذ
وجه ًا �آخر .جدير بالذكر �أن رواية (�إ�سماعيل
كاداريه) لي�س ��ت �أول عمل يتحول فيه اجل�سر
�إىل ثيمته الأ�سا�س ��ية ب ��ل توجد �أعمال اخرى
لع ��ل �أبرزها (اجل�س ��ر درينا) �إيف ��و �أدرنتي�ش
كم ��ا �أل ��ف عبدالرحم ��ن منيف رواي ��ة يعلوها
عنوان (حني تركنا اجل�سر).

نبّهنا �أ�س ��اتذتنا الرا�س ��خون يف العلم والعربية،
كث�ي�ر ًا� ،إىل الأ�س ��لوب ،وكان ��وا يقول ��ون� :إن
املرتجم ��ات جعل ��ت كتاباتك ��م هجين ��ة ،فلي�س ��ت
بالعربي ��ة ،و�إن كانت كلماته ��ا كذلك ،ولذا يجدها
الق ��ارئ معقدة ع�ص ��ية عل ��ى الفهم ،ال حت� �دِّث �إال
نف�سها .ولكن من يثنينا ،ونحن يف عهدة ال�شباب
الأول ،عن متابعة دريدا وجنيت وامربتو ايكو،
وال�س�ي�ر يف دروبه ��م غ�ي�ر مميزي ��ن �أنها لي�س ��ت
له ��م ،و�إمنا ملرتجم�ي�ن ينقلون املكت ��وب من لغته
�إىل اللغ ��ة العربي ��ة نق ًال مبا�ش ��ر ًا من غري تب�ص ��ر
بالعربي ��ة ،وم ��ن دون دراي ��ة ب�أ�س ��اليبها ،ف ��كان
م ��ا كان م ��ن ت�أثريه ��م يف البحث والنق ��د الكتابة
الأدبية الت ��ي اعتزلت النا� ��س ،واعتزلها النا�س،
وان�ص ��رفت ع ��ن الأ�س ��ا�س ال ��ذي انبن ��ت علي ��ه
النه�ض ��ة العربية يف �أواخر القرن التا�س ��ع ع�شر
والقرن الع�شرين ،وهو اللغة العربية و�أ�ساليبها
املبين ��ة ،ف ��كان الناق ��د والكات ��ب ي�ض ��ع الأف ��كار
الغربي ��ة واملواق ��ف منه ��ا ،ور�ؤيته حل ��ال �أمته،
وحلول ��ه لنه�ض ��تها ورقيه ��ا ،يف �أ�س ��لوب عربي
مبني وا�ضح م�ؤثر ،ال ت�شعر معه �أنه قد عرف لغة
�أجنبي ��ة وامتزج بها امتزاج� � ًا .ولي�س بعيد ًا عن
القارئ طه ح�س�ي�ن ،وهو م�ضرب املثل يف حالوة
الأ�س ��لوب ،و�أك�ث�ر العلم ��اء والباحث�ي�ن حتريك ًا
ل�س ��اكن الأفكار ،و�إثار ًة للج ��دل .وما كان ليكون
كذل ��ك ،لوال و�ض ��وح ما يطرح ،وقرب ��ه �إىل �أفهام
معظم النا�س يف زمنه .ومثله تلميذه زكي مبارك
الذي وقع بني يدي ،قريب ًا ،كتابه”مالمح املجتمع
العراقي”الذي �ص ��در عام  1942يف القاهرة عن
أخ�ص ���ص هذه
مطبع ��ة �أمني عب ��د الرحم ��ن .و�س� ّ
املقالة له.
يعر�ض الكتاب للأدب واملجتمع العراقيني ،وجاء
ل�سد النق�ص يف معرفة امل�صريني بثقافة ال�شعوب
العربي ��ة يف ال�ش ��ام واملغ ��رب والع ��راق؛ فه ��م
م�ش ��غولون ب�أنف�سهم ،ال يكاد �أحدهم يعرف �شيئ ًا
ع ��ن العرب يف البل ��دان العربية الأخ ��رى .وكان
ذلك �ش�أن زكي مبارك لوال �أنه ا�ستدعي للتعليم يف

دار املعلم�ي�ن العالية يف الع ��راق ،فخالط مفكري
الع ��راق ومثقفيه و�أدباءه و�سا�س ��اته .بل الطبقة
احلاكمة كالو�ص ��ي عبد الإله .وكان له موقف مع
امللك غازي الذي ي�شري �إليه مبارك باحرتام كبري،
فهو �ص ��احب معرفة وذوق �أدبي�ي�ن عاليني ،وهو
يت�ص ��ل مببارك بعد حديث �إذاع ��ي له يف الإذاعة
العراقية ،ويعرت�ض على ما يجيء يف حديثه من
�آراء ،في�ض ��طر مبارك �إىل التح�س ��ب الكبري فيما
يطلق عرب الإذاعة من �أحاديث �أدبية.
وم ��ا دمت قد جئ ��ت على ذك ��ر الإذاع ��ة ،فدعوين
�أتوق ��ف عند نقط ��ة �أثارت انتباه ��ي ،يف الكتاب،
من بني �أمور كثرية ال يت�س ��ع املقال ل�سردها كلها،
و�أف�ض ��ل �أن �أتركه ��ا لق ��ارئ الكت ��اب ال ��ذي �أدعو
وزارة الثقاف ��ة العراقي ��ة �إىل �أن تعي ��د طباعت ��ه
يف م�ش ��روع تطلق ��ه لالهتم ��ام ب ��الأدب والثقافة
العراقي ��ة احلديث ��ة ،وما ُكت ��ب عنهم ��ا .والنقطة
ه ��ي وق ��وف زك ��ي مب ��ارك يف كتابه”مالم ��ح
املجتم ��ع العراقي”وقوف� � ًا تف�ص ��يلي ًا عند ظاهرة
الن ��وادي الأدبي ��ة� .إذ يذك ��ر ع ��دد ًا لي� ��س بالقليل
منه ��ا ،مثل ن ��ادي املع ��ارف الذي ير�أ�س ��ه ر�ش ��يد
العبي ��دي ،ون ��ادي املثنى ال ��ذي ير�أ�س ��ه الدكتور
�ص ��ائب �ش ��وكت ونادي ال�شبان امل�س ��لمني ،وفيه
�س ��مع مبارك حما�ض ��رة مميزة لبهج ��ت الأثري،
ون ��ادي الهداي ��ة الإ�س�ل�امية .ويقول عن ��ه� :إن له
�أثر ًا يف ن�شر الثقافة الأدبية .اذ �إن له جملة تن�شر
الثقاف ��ة الأدبي ��ة والديني ��ة .والنادي الع�س ��كري
وفيه ي�سهر جماعات من �ضباط اجلي�ش العراقي
على جانب من العلم والوطنية .ونادي الب�صرة.
ونادي اجلزيرة يف املو�ص ��ل ((وله ت�أثري �ش ��ديد
يف و�صل الأوا�ص ��ر الأدبية بني الأمم العربية))
(� ��ص .)58والرابطة العلمية بالنجف الأ�ش ��رف.
ون ��ادي القلم العراقي ورئي�س ��ه� ،أول ت�أ�سي�س ��ه،
جميل �صدقي الزهاوي .ويف اجتماعه يلقي �أحد
الأع�ضاء م�س ��امرة علمية �أو �أدبية �أو اجتماعية،
ويدور النقا�ش بعد ا�س ��تئذان الرئي�س .و�أع�ضاء
الن ��ادي -كما يقول مبارك -يف غاية من احليوية
وقد �أ�ص ��دروا جمموعة نفي�سة �ضمنوها طوائف
م ��ن املحا�ض ��رات الت ��ي �ألقي ��ت يف اجتماعاته ��م
الدورية .وهو �أكرث جهاد ًا من نادينا -امل�ص ��ري-

لإخراج ��ه جمموع ��ة نفي�س ��ة م ��ن املحا�ض ��رات
والجتماعات ��ه املنتظم ��ة .ويف الأندي ��ة الأدبي ��ة
العراقي ��ة مطارح ��ات وم�س ��اجالت تف ��وق العد،
وفيها ُتدر�س �أعمال الأدباء الذين ي�ص ��ل �ص ��رير
�أقالمهم �إىل العراق.
يطيل الدكت ��ور زكي مبارك احلدي ��ث يف الأندية
الأدبي ��ة �إطال ��ة اخلبري الع ��ارف بها؛ فقد ات�ص ��ل
ب�أغلبها وح�ض ��ر جل�س ��اته و�ش ��ارك يف نقا�شاته.
وه ��ي �إطالة مفيدة لنا -نحن قراء هذا الزمن� -إذ
تعرفنا �أن يف العراق ،يف ذلك الوقت ،حركة �أدبية
على قدر عال من الأهمية ،و�إال ملا ا�ستوقفت �أديب ًا
وناقد ًا ،مث ��ل زكي مبارك ،عارف ًا ب ��الأدب العربي
الق ��دمي واحلديث ،وب ��الأدب العامل ��ي لتمكنه من
اللغة الفرن�س ��ة .و�إذ جتعلن ��ا نعيد النظر يف دور
تلك الن ��وادي يف تطور الأدب والنقد والنه�ض ��ة
العراقية.
لي�س ��ت ه ��ذه اجلزئية وح�س ��ب ما ق ��د يلفت نظر
ق ��ارئ كت ��اب زكي مب ��ارك عن املجتم ��ع العراقي،
ففي ��ه حديث ع ��ن ال�ص ��حافة العراقي ��ة وتغليبها
لل�سيا�سي على الأدبي ،فهي ((�سيا�سة يف �سيا�سة
يف �سيا�س ��ة ،وال يظف ��ر فيه ��ا القارئ ب ��زاد علمي
�أو �أدب ��ي �إال يف �أن ��در الأحاي�ي�ن)) ( .)74ويف
الكتاب حديث عن ال�شخ�صية العراقية امليّالة �إىل
ت�صديق ما يرد يف ال�صحافة من نقد لل�شخ�صيات
ال�سيا�س ��ية والأدبية .ويف الكتاب حديث عن �أثر
االختالف املذهبي يف احلفاظ على اللغة العربية
يف الع ��راق .وق ��د ت�س ��تغربون �أنه يعده ح�س ��نة
من ح�س ��نات االختالف ،رمبا لأنه مل يكن يتخيل
�أن ��ه �س ��يتحول �إىل اخت�ل�اف ب�ش ��ع دم ��وي كهذا
الذي ن�ش ��هده اليوم ،وهو ،ويا للغرابة! ي�س ��ميه
االختالف ال�س ��عيد لأنه ((ا�ضطر املذاهب ال�سنية
واملذاهب ال�ش ��يعية املت�ص ��ارعة يف الع ��راق �إىل
املجادل ��ة بلغ ��ة الق ��ر�آن ،وهي اللغ ��ة التي حملت
لهم بذور ذلك االختالف ال�س ��عيد)) ( ،)23نا�سني
االحتالل الفار�سي والرتكي .ولو كان للفر�س �أو
للأت ��راك مثل ذل ��ك اخلالف واالخت�ل�اف كل على
ح ��دة ،ملا هُزمت اللغ ��ة العربي ��ة يف بلدانهم ،فقد
كانوا �شيعة كلهم �أو �سنة كلهم.
ه ��ل �أحتاج ،بعد ذلك اال�س ��هاب يف و�ص ��ف كتاب

الدكت ��ور زك ��ي مب ��ارك� ،إىل ت�أكي ��د الدع ��وة �إىل
االهتمام مب�ؤلفات ع�صر النه�ضة العربية لإحياء
االهتم ��ام بالأ�س ��لوب العربي امل�س ��تقيم ،و�إحياء
االهتم ��ام بالقارئ ،و�إحياء الدعوة �إىل النه�ض ��ة
وموا�ص ��لة الإ�ص�ل�اح؟! نعم .و�أحتاج �أي�ض� � ًا �إىل
ت�أكيد الدعوة �إىل �إعادة ن�ش ��ر مث ��ل تلك امل�ؤلفات
يف مطاب ��ع وزارة الثقاف ��ة العراقي ��ة� ،أوم ��ن
ي�س ��تطيع النهو� ��ض به ��ذا العمل من امل�ؤ�س�س ��ات
الكربى كم�ؤ�س�سة املدى.

صدر قديما

األدوار في معرفة النغم واألدوار

الكاتب هو املو�سيقي البغدادي �صفي الدين عبد امل�ؤمن
بن يو�س ��ف ب ��ن فاخر االرم ��وي البغ ��دادي ،واالرموي
ن�س ��بة اىل �أرمي ��ة –موط ��ن �أج ��داده – وه ��ي بلدة يف
�أذربيجان �سميت بعد هذا (ر�ضائية).
ولد �صفي الدين يف بغداد �سنة 1216م ( 613للهجرة)
وق ��د در� ��س علوم زمانه وب ��رع يف الريا�ض ��يات واللغة

ولكن ��ه اجته اىل النغ ��م ليكون عامل ًا ب�أ�س ��راره وبلغ يف
�ض ��بط اللغة املو�س ��يقية مبلغا مل ي�ص ��له احد قبله حتى
كان م ��ن الأوائ ��ل الذي ��ن �ض ��بطوا النوت ��ة املو�س ��يقية
ور�سموا تفا�صيلها.
كان االرم ��وي من �أمه ��ر عازيف الع ��ود وكان يتخذ من
تدري�س املو�سيقى و�سيلة .كان ممن تتلمذ عليه يف هذا
العلم جارية تدعى حل ��اظ تفوقت فيه و�أبدعت ،وحدث
ان و�صل بها زمنها اىل جمل�س �آخر اخللفاء العبا�سيني
امل�ستع�ص ��م بالله فغنت �أمامه حلن ًا لفت انتباهه ف�س�ألها
عم ��ن علمه ��ا ذلك اللح ��ن فقالت ان ��ه �أ�س ��تاذها االرموي
ف�أر�س ��ل عليه فلما ات�صل به �أعجب اخلليفة به وبثقافته
فعينه �أمين� � ًا ملكتبته الكبرية براتب قدره خم�س ��ة �آالف
دينار �سنوي ًا �إ�ض ��افة للأعطيات والهدايا مع ال�سماح له
بن�سخ ما ي�شاء من الكتب من خزانة امل�ستع�صم.
وي ��وم غزا املغ ��ول بغداد �س ��نة  1258بقي ��ادة هوالكو
قتل ��وا امل�ستع�ص ��م وع ��ددا كبريا م ��ن الق ��ادة والوزراء
وهدم ��وا �أحي ��اء وحمالت بغ ��داد وا�س ��تباحوها وكان
هوالكو قد ق�س ��م �أحياء بغداد ال�ساقطة على قادته ولكل

قائد احلق يف الت�ص ��رف باحلي قت ًال ونهب ًا و�س ��بي لكن
االرموي ا�س ��تطاع بثقافته وكيا�س ��ته �أن يحفظ �س ��كان
حيه.
عندما غادر هوالكو بغداد وارتبطت بغداد باجلوينيني
عل ��ى عهد عالء الدين عطا ملك اجلويني ومن تبعه ويل
االرموي كتابة الإن�ش ��اء ونال نعما مت�صلة لكن �سعادته
زال ��ت بزوال ملك اجلوينيني عام  1284م حتى �س ��جن
ب�س ��بب دين قيمته  300دينار مل ي�س ��تطع �س ��داده ،وقد
تويف مدقع ��ا عن ثمانني عام� � ًا يف /18ك 2عام ،1294
اخ�ت�رع االرموي �آلتني مو�س ��يقيتني هم ��ا النزهة وهي
نوع من القانون واملغنى (ب�ض ��م امليم و�س ��كون العني)
ومن كتبه:
 -1الأدوار يف معرفة النغم والأدوار.
 -2الر�سالة ال�شرفية يف علم الن�سب الت�أليفية
 -3الإيقاع وهو بالفار�سية وقد نقله اىل العربية با�سم
(الدر النقي يف علم املو�س ��يقى) �أحمدب ��ن عبد الرحمن
املو�صلي.

 -4الكايف من ال�شايف.
 -5العرو�ض والقوايف والبديع.
وكتاب الأدوار ،هو �أول كتاب كتبه االرموي و�أمته عام
1267م وه ��و من الكتب النادرة يف العلوم املو�س ��يقية
ويتكون من خم�س ��ة ع�شر ف�ص ًال هي :يف تعريف النغم
وبيان احلدة والثقل - ،يف تق�س ��يم الد�س ��اتني (مفرده
د�س ��تان واللفظ فار�س ��ي مع ّرب ومعناه عقف الأ�ص ��ابع
على الأوتار ،يف ن�سب الأبعاد - ،يف الأ�سباب املوجبة
للتنافر ،،يف ت�سوية �أوتار العود وا�ستخراج الأدوار
ول�ص ��في الدي ��ن الف�ض ��ل يف �إدخ ��ال التنويط و�ض ��بط
اللحن به و�ض ��بط املدة الزمني ��ة يف تقلبات اللحن على
نح ��و غري معهود بحي ��ث كانت �أحل ��ان الأدوار :النوى
والع�ش ��اق والبو�سليك والرا�س ��ت والعراق واال�صفهان
ووزي ��ر افكند وب ��رزك وزنكل ��ه وراهوي واحل�س ��يني
واحلج ��ازي حم�س ��وبة القيم ��ة الزمنية عن ��د االرموي
م�ض ��اف ًا اليه ��ا الرق ��م احل�س ��ابي اخلا�ص ،ويع ��د كتاب
االدوار ثروة فنية ن ��ادرة ما زالت لها قيمتها اىل يومنا
هذا.
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آلي سميث في رواية ”المصادفة”

مقابلة مع الكاتب الفيتنامي فين ثانه نغوين:

م����ن اص��������دارات

الكاتبة التي تأخذك إلى عالم الخيال
ً
غفلة
وتعيدك إلى الواقع

2005





1962

�ى الق ��ارئ �أي رواي ��ة يقر�أها
�ردي،ف�ل�ا ميك ��ن �أن ين�س �
ال�س �



زينب المشاط 
ل�س ��ميث بب�س ��اطة النه �س ��يحتاج اثناء قراءاته لرتكيز عال،
�ة عمّا يحيط ��ه ،والدخول بني
والعزل� 
ال�ص ��مت،
�د من
واملزي �
      
تكون جزء ًا من واقعه هو...
التي يجب ان
الرواية
�سطور
    

ص ��غرية ا�س�ت�ريد �س ��مارت،
رواية”امل�صادفة”ال�
 حتى �أننا ال نكاد �أبط ��ال
اليقظة،
احالم
ا�سرتيد �س ��مارت ،غارقة يف
      

�أن جندها تقوم بعمل ما ،لنتفاج�أ بها حيث ال 
أخيلة والعوامل و�ش ��قيقها ماغنو�س ،الذي �سيت�شظى اجلزء االول من حياته
ويظهر
�شخ�صية،
 

اجلزءالثاين ب�شخ�صية اخرى متاما،
قبل� إىل
االفرتا�ض ��ية� ،أنه ��ا حتاول �أن تخم ��ن كم م ّر م ��ن عمرها

�غلة 
� 
 
�اعات اليوم يف غرفة منعزلة من
طيلة �س �
املن�ش
 ووالدتها
ِدمها ،وكم
الألفية الثانية ،وكم م ّر بعدها لتحت�سب كم ن�سبة ق
��يات مل تعد عل ��ى قيد احلياة،
� شخ�ص
حيوات
�راءة
�زل لق �
  املن �
التعني
 قد
ن�س ��بة جتددها ،ا�سرتيد ت�سهو يف ا�ش ��ياء غريبة،


ال يطيقان ��ه كل م ��ن ا�س�ت�ريد
ال ��ذي
زوجامه ��ا
إ�ض ��افة اىل
�  
عمرها ،ويف الواقع انها ال تعني �أي �سن اخر...
 
الفت ��اة البالغ ��ة م ��ن العمر  12عام ًا �ش ��غوفة بخط ��ف لقطات وماغنو�س.
  2005      
يكون طفوليا او �ص ��بيانيا لفتاة
�س ��ريعة من احلي ��اة ،من خالل �آلة الت�ص ��وير التي ال تكاد ان ورغ ��م العامل الذي يجب �أن

أنها حتمل تبلغ ال 12من العمر �إال �أن ا�سرتيد تبدو ك�أنها جتاوزت هذه
تنزله ��ا عن يديه ��ا ،فهي حتاول �أن ُت ��ري الآخرين �
هذه االلة اينما كانت ،ا�سرتيد �سمارت لي�ست فتاة يف حكايا املرحل ��ة ،ففي حياتها املزيد من االف ��كار النامية ،الكم الكبري


س �  
والكم االك�ب�ر م ��ن الأحاديث التي
�دة،
املعق �
ؤالت
س ��ا�
 الت�
آيل 1968م ��ن
�كتلندية �
�ة اال�
الروائي �
االطف ��ال ،انها ن�س ��ج من خي��ال
�ريد �س ��مارت م ��ع كامريتها،
�فةمعقدة ،ا�س�ت
جترها �إىل فل�س �
ؤ�س�سة
�
م
عن
روايتها”امل�صادفة”�صدرت
�سميث ،وهي بطلة   
لال�شياء التي تختزنها يف �شريط
الناطقة
ال�صورية
واالفالم
اىل
املرتجمة
امل ��دى لالع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون بن�س ��ختها


 

�ستخلق لنا حكاية طويلة ال ت�سهل ابدا على قارئها.
ذاكرتها
العربية من ترجمة ا�سامة منزجلي...
�ي�ن ال�س ��طور وهي ال�س ��اردة
ف�صول الرواية حتمل عنوان الكلمة االوىل التي يبد�أ بها كل نع ��ود للبطل ��ة الت ��ي تختف ��ي ب


 
رواياته ��ا حتمل الك ��م الكبري من
�  آيل �س ��ميث ،الت ��ي الت ��زال
اجلنونيف
إحدى� ضربات
ف�ص ��ل ،وكما عودتنا �سميث هذه �
ان ت�س ��تعر�ض للق ��ارئ م ��دى
يكون ا�س ��لوبا ممتعا املعلوم ��ات ،وك�أنه ��ا حت ��اول
قد
والذي
ا�س ��لوبها ال�س ��ردي الغريب،





وم�س ��توى تثقفها املتع ��ايل ،والتزال �س ��ميث تقفز
فيجد ثقافته ��ا،
رفيعةم��ن الثقافة
و�ش ��يق ًا للق ��ارئ الذي يحمل درج ��ة



يف ا�س ��لوبها غنى ثقافيا كبريا ،اما بالن�سبة للقارئ احلديث من حمور مو�ض ��وع روايتها ،لتخ ��رج �إىل حكايا اخرى وما
وال ��ذي ال ميتل ��ك خربة يف جم ��ال الق ��راءة ،وال ميتلك ثروة �إن ن�ش ��عر ب�شيء من ال�ضياع والتيه ،حتى نتفاج�أ ب�أننا عدنا
ثقافية ،او ذي ثقافة حمدودة ف�سيعاين من االعياء من خالل ملو�ض ��وع احلكاية ،فمعها ال ُت�س ��مى الق ��راءة بـ”القراءة”بل
�أنها ت�سمى بـ”املغامرة”او لعبة املتاهة ،فحني كانت ُتخرجنا
قراءته لروايات �سميث...
م ��ن يق ��ر�أ رواي ��ة واح ��دة لآيل �س ��ميث ي�س ��تطيع ان ميي ��ز من احلكاية اال�سا�س واملو�ضوعة التي تدور فيها رواية”كان
�أ�س ��لوبها م ��ن خالل �أي كت ��اب �آخر لها �س ��يقر�أه� ،إن طريقتها ولك ��ن ذل ��ك احلقيقة”�إىل معلوم ��ات ثقافية كثرية ووا�س ��عة
يف الروي ُت�ش ��به متام ًا مر�ض� � ًا ما ،له اعرا� ��ض معينة يكون و�ش ��اقة ،وم ��ا �إن نلهث متعب�ي�ن حتى جندها ق ��د �أعادتنا �إىل
القارئ”الطبيب”قادر ًا على متييزه عن غريه من االمرا�ض ،مو�ضوعنا اال�سا�س ،ها نحن جندها يف”امل�صادفة”تخرجنا
كتاب لها �س ��يكون القارئ قد اخذ مناعة م ��ن حمور الرواية �إىل �أخيلة بطلتها ال�ص ��غرية وهي اخيلة
كما �أن بعد نهاية كل ٍ
تامة وقد تعاي�ش متام ًا مع ا�س ��لوبها و�شخ�ص ��يات رواياتها ،معق ��دة وفل�س ��فية حتى انن ��ا نبد�أ ن�ش ��ك لنخلق ت�س ��ا�ؤال اين
والكم الكبري من املعلومات التي تطرحها �ض ��من هذا الكتاب �ست�أخذنا روايات �سميث؟.






ترجمة /أوراق




إعالن
القائمة
القصيرة
لـ«جائزة
كتاب
فلسطين»

نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على
أن نروي احداث الماضي
اكتس��ب الكاتب االمرييك من اصل فيتنامي فني ثانه نغوين
ش��هرة واس��عة .منذ حصوله عىل جائزة بوليت��زر  2016عن
مجموعته غري الروائية(مل يحدث يشء ابدا فيتنام وذاكرة
الحرب) ومجموع��ة القصص القصرية الت��ي صدرت هذا
العام بعنوان الالجئون اكتس��بت ش��هرة واسعة .يف هذه
املقابلة يتحدث الكاتب عن مواضيع ادبية وسياسية

** جمموعت ��ك غ�ي�ر الروائية(مل يحدث �ش ��يء اب ��دا فيتنام
وذاك ��رة احلرب)مث�ي�رة للإعجاب،حق ��ا وعندم ��ا اقرتح ��ت
ان تهديه ��ا لوالدي ��ك قال وال ��دك”:ال ت�ضع ��وا �أ�سماءنا فيها
لأن التاري ��خ مل ينته"بع ��د ،ويذك ��رين ذل ��ك مبقول ��ة ويلي ��ام
فولكرن”املا�ضي ال ميوت .بل انه لي�س مبا�ض)
ف�ي�ن :اي �ش ��خ�ص عا�ش خالل تلك االح ��داث التاريخية
امل�ؤملة �س ��وف ي�شهد على �ص ��حة ما قاله فولكرن .لقد كان
يتح ��دث عن اجلن ��وب الأمريكي والرق و�أثره امل�س ��تمر
يف الثقاف ��ة الأمريكي ��ة .وبعد عقود عدي ��دة ،مل يزل هذا
املا�ض ��ي يعي� ��ش بيننا ،وقد ع ��اود الظهور يف “ق�ض ��ايا
ال�سود".



يف حال ��ة ح ��رب فيتن ��ام ،ه ��ذا �ص ��حيح �أي�ض ��ا .وعل ��ى
الرغ ��م من ان ��ه مت �إعالن انتهاء احل ��رب يف عام ،1975
ف� ��إن �أي �ش ��خ�ص �ش ��ارك �أو حت ��ى �ش ��هد تل ��ك احلرب ال
ي ��زال مت�أث ��را به ��ا .وه ��ذا ي�ش ��مل وال ��دي والعدي ��د من
الالجئ�ي�ن الفيتنامي�ي�ن ،والعدي ��د من قدام ��ى املحاربني
الأمريكي�ي�ن الذين تناولتهم يف كتابي .لقد ات�ص ��لوا بي
من خالل ر�سائل الربيد الإلكرتوين �أو الر�سائل العادية
ليخ�ب�روين بق�ص ���ص املا�ض ��ي الت ��ي ال ي�س ��تطيعون
ن�سيانها
فال�ص ��دمات امل�ؤمل ��ة حتت ��اج �إىل معاجلة بط ��رق معقدة.
نح ��ن بحاجة �إىل �أن نكون قادرين على �أن نروي احداث
املا�ض ��ي ،وهذا ما فعله ا�ش ��خا�ص مثل فولكرن بالن�س ��بة
�إىل تاريخ بالده وما �أقوم به انا بالن�سبة لتاريخ بالدي.
ونحتاج �أي�ضا �إىل �أن نكون قادرين على مواجهة احداث
املا�ضي ب�شكل جماعي كمجتمعات ،يف حماولة لتحديد
املقيا�س املنا�سب لالعتذارات والت�سويات والتعوي�ضات
الت ��ي يتعني القي ��ام بها .و�أعتق ��د يف كل م ��ن حالة الرق
وح ��رب فييتن ��ام� ،أنن ��ا مل نق ��م اىل االن بتل ��ك املواجهة
املطلوبة مع ما�ضينا.

لندن /رويترز
�أعلن معه ��د "ميدل �إي�س ��ت مونيتور"
( )MEMOعن الالئحة الق�ص�ي�رة
للم�ؤلف ��ات الت ��ي تر�ش ��حت للجائ ��زة
ال�س ��نوية الت ��ي مينحهــ ��ا املعه ��د يف
ثالث ��ة ف ��روع :الدرا�س ��ات الأكادميية
والذاكرة والإبداع.
واجلائ ��زة ،الت ��ي تدخ ��ل دورته ��ا
ال�ساد�س ��ة يف ه ��ذه ال�س ��نة ،تك� � ّرم
امل�ؤلف ��ات الت ��ي تتن ��اول فل�س ��طني،
باللغة الإنكليزية .وهي ،ا�س ��تطراد ًا،
حماولة لت�شجيع امل�ؤلفني والنا�شرين
على �إنت ��اج املزيد م ��ن امل�ؤلفات حول
فل�س ��طني .وقد تقدّم للجائزة يف هذه

ال�س ��نة  41م�ؤلف� � ًا ،والأعم ��ال الت ��ي
اختارتها جلنة التحكيم �أغنت الطابع
التع ��ددي للرت�ش ��يحات والأن ��واع
الكتابي ��ة الت ��ي تتن ��اول ال�س ��ردية
الفل�سطينية .ت�ألفت الالئحة الق�صرية
لدورة  ،2017من امل�ؤلفات التالية:
ـ ابت�سام بركات�« :ش ��رفة على القمر» ـ
ماكميالن.
ـ بي�ت�ر باوك وحممد عم ��ر« :اتفاقيات
�أو�س ��لو» ـ اجلامع ��ة الأمريكي ��ة يف
القاهرة.
ـ �أح�ل�ام ب�ش ��ارات« :ا�س ��مي احلرك ��ي
فرا�ش ��ة» ـ ترجم ��ة ع ��ن العربي ��ة،
من�شورات نيم تري.
ـ بي ��ورا بري�ن�ر« :غ ��زة حت ��ت حك ��م

حما� ��س :من الدميقراطية الإ�س�ل�امية
�إىل احلك ��م الإ�س�ل�امي» ـ �آي .ب ��ي.
توري�س.
ـ بني �إهرنراي�ش« :الطريق �إىل النبع»
ـ غرانتا.
ـ �سامية حلبي�« :أن تر�سم جمزرة كفر
قا�سم» ـ �شيلت.
�إي�ل�ان بابي ��ه« :ال�س ��جن الأك�ب�ر على
الأر� ��ض :تاري ��خ الأرا�ض ��ي املحتلة» ـ
وان ورلد.
ـ ليل ��ى بار�س ��ونز« :القائ ��د :ف ��وزي
القاوقجي والكفاح من �أجل اال�ستقالل
العربي1914 ،ـ »1948ـ بلوتو.
ـ �إيال �شوحط« :حول العربي اليهودي،
فل�سطني ،واقتالعات �أخرى”ـ بلوتو.

وق ��د ت�ش ��كلت جلن ��ة التحكي ��م ،له ��ذه
الدورة ،من:
ـ هيفاء زنكنة ،كاتبة و�صحافية.
ـ �أالن ودام ��ز ،دبلوما�س ��ي ورئي� ��س
م�ؤ�س�سة «العون الطبي للفل�سطينيني
»MAP
ـ في�صل مقدادي ،كاتب.
ـ �إبراهي ��م دروي� ��ش� ،أكادمي ��ي
و�صحايف.
ـ �ص ��بحي حديدي ،ناق ��د �أدبي ومعلق
�سيا�سي.
و�س ��يتم �إع�ل�ان �أ�س ��ماء الفائزيـــن يف
�أم�س ��ية خا�ص ��ة ،م�س ��اء اجلمع ��ة 24
ت�ش ��رين الثاين  ،2017يف العا�صمة
الربيطانية لندن.

** .كان ��ت روايت ��ك (املتعاط ��ف) نوع ��ا م ��ا امت ��دادا لرواي ��ة
(القيامة االن)ماذا عن �أحدث كتبك ،الالجئون؟
فني:كان ��ت رواي ��ة املتعاط ��ف رد فع ��ل مبا�ش ��ر لرواي ��ة
(القيامة الآن)واالخري هو ذو �ص ��لة بالأفالم الأمريكية
التي تتحدث عن حرب فيتنام .اما املجموعة الق�ص�ص ��ية
الالجئني فقد كتبتها قبل املتعاطف .كتبتها نوعا ما بذات
الدافع ،و هو �ش ��عوري ان االمريكي من ا�ص ��ل فيتنامي
– الذي عا�ش يف هذا البلد بات يدرك �أن الأمريكيني
ال يعرفون �س ��وى القليل عن جتارب ال�ش ��عب الفيتنامي
ويهتم ��ون بها ب�ش ��كل �أق ��ل .وقد جتلى ذل ��ك يف كل افالم
هوليوود التي تناولت حرب فيتنام ،التي �شاهدتها وانا
هن ��ا يف ام�ي�ركا .لقد كان ��ت جتربة م�ؤملة جدا بالن�س ��بة
يل �أن �أرى �أن دور الفييتنام�ي�ن يف ه ��ذه الأفالم هواما

�إن يتم ا�س ��كاتهم �أو اغت�ص ��ابهم �أو قتله ��م �أو ان يقوموا
بال�ص ��راخ و عندم ��ا ينبغي لنا ان نق ��ول كلمة �أو كلمتني
فلي� ��س امامن ��ا �س ��وى ان نقول”�ش ��كرا”للأمريكيني،
لإنقاذنا.
كان ��ت م�ش ��اهدة ه ��ذه الأف�ل�ام واح ��دة م ��ن املحف ��زات
الأ�سا�س ��ية الت ��ي دفعتني لأن اكون كاتب ��ا ،لأنني �أردت
�أن �أكون قادرا على �إن اروي ق�ص ���ص ال�شعب الفيتنامي

الت ��ي كان ��ت خمتلف ��ة ج ��دا عم ��ا كان ��ت تظه ��ر يف ه ��ذه
الأف�ل�ام .هذا ما دفعن ��ي �إىل ت�أليف جمموعة الق�ص ���ص
الق�صرية االخرية بعنوان لالجئني .لقد ركزت بب�ساطة
على �إ�ض ��فاء الطابع الإن�س ��اين على ال�ش ��عب الفيتنامي
ورواي ��ة حكايات ��ه .ويف الوق ��ت الذي و�ص ��لت فيه �إىل
كتابة"املتعاطف"� ،ش ��عرت انني حتررت اكرث ال�ص ��بح
كاتب ��ا �سيا�س ��يا اىل حد بعي ��د ،ويف كت ��اب القيامة الآن
كان ��ت هناك معاجلة مبا�ش ��رة للجه ��ل الأمريكي املتعمد

جتاه الآخرين.

**حتدث ��ت يف ق�صت ��ك ع ��ن الجئ يبل ��غ من العم ��ر �أربع
�سنوات ي�أتي اىل امريكا من فيتنام وتابعت م�سرية حياته
ويف وقتنا احلا�ضر ملاذا بر�أيك يجب �أن ت�ستقبل �أمريكا
الالجئني ال�سوريني؟
ف�ي�ن :يف عام  1975عندما انته ��ت حرب فيتنام ،قامت
الوالي ��ات املتح ��دة ب�ش ��يء مه ��م ج ��دا :فقد ا�س ��تقبلت
150ال ��ف �ش ��خ�ص من الالجئ�ي�ن الفيتنامي�ي�ن ،وكنت
�أن ��ا واحد منه ��م .يف العقدين اللذين تلي ��ا ذلك التاريخ
�أ�س ��تقبلت امريكا مئات الآالف لي� ��س فقط من فيتنام،
ولك ��ن �أي�ض ��ا م ��ن الالجئ�ي�ن الكمبوديني وم ��ن الو�س
كذل ��ك .وقبلت الوالي ��ات املتح ��دة كل الالجئني الذين
طلب ��وا املج ��يء ،حتى لو كانت لديه ��م التزامات معينة
جتاه بلدانهم الأ�صلية.
وباعتب ��اري الجئ ��ا فيتناميا� ،أعتقد �أنه م ��ن املهم �أن ال
نذك ��ر تاري ��خ ال�س ��خاء الأمريكي ،هذا فق ��ط ولكن يف
وقتنا احلا�ض ��ر ا�ص ��بحت �سيا�س ��ة الوالي ��ات املتحدة
انتقائي ��ة .ولكن ال زالت متلك تقاليد ال�ض ��يافة والكرم
ال ��ذي ميك ��ن �أن يعتم ��د عليه ��ا .وم ��ن ث ��م ف� ��إن واجب
اال�ش ��خا�ص م ��ن امث ��ايل الذي ��ن ا�س ��تفادوا م ��ن ه ��ذه
ال�ض ��يافة تذك�ي�ر الأمريكي�ي�ن الآخرين مب ��ا فعلوه يف
املا�ض ��ي ،وت�شجيعهم على اال�س ��تمرار يف القيام بذلك
يف الوقت احلا�ضر

** هل تعتقد �أنه يقع على عاتق الكتاب الأمريكيني دورا
�سيا�سيا ينبغي ان يلعبوه ،خا�صة يف الوقت احلا�ضر؟
ف�ي�ن :ان االلتزام بالتعبري عن �ض ��مري البلد و املجتمع
كان دائما جزءا من الأدب والثقافة الأمريكيتني ،ولكن
رمبا تعر�ض هذا االمر اىل تراجعات يف العقود القليلة
املا�ض ��ية الن الكت ��اب الأمريكيني بات ��وا يعتقدون ان
تناول موا�ضيع ال�سيا�سة ال يبدو امرا ملحا جدا.
اجلان ��ب الإيجابي الوحي ��د يف �إدارة ترامب هي �أنها
�أو�ض ��حت الرهان ��ات ال�سيا�س ��ية للكت ��اب .مل ن ��ر ه ��ذا
امل�س ��توى م ��ن االلت ��زام ال�سيا�س ��ي من جان ��ب الكتاب
الأمريكي�ي�ن منذ حرب فيتنام .مل �أر اب ��دا قيام الكتاب
وب�ش ��كل جماع ��ي بالتعب�ي�ر ع ��ن غ�ض ��بهم و التح ��دث
باملوا�ض ��يع ال�سيا�س ��ية كما يحدث االن ،لذلك فهذا امر
م�ش ��جع وحي ��وي .لقد خ ��رج الكت ��اب �إىل ال�ش ��وارع،
وكتب ��وا املق ��االت واتخ ��ذوا مواق ��ف كونه ��م مفكرين
مهتم�ي�ن بال�ش� ��أن العام .كما �س ��يكون من امله ��م حقا �أن
نراهم ي�س ��تلهمون تل ��ك الدوافع ال�سيا�س ��ية عند كتابة
رواياتهم .فالرواية الأمريكية املعا�ص ��رة تهيمن عليها
الكتابة العادية غري ال�سيا�سية.

عن موقع ذا كومون
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فاز الكاتب الإ�سرائيلي ديفيد جرو�سمان
بجائزة املان بوكر الدولية ،وذلك عن
روايته”احل�صان ي�سري على احلافة" ،وتقدر
قيمه اجلائزة بـ  50.000جنيه ا�سرتليني،
وتدور الرواية حول ق�صة طالب يعي�ش يف
القد�س ،يف فرتة اخلم�سينيات ،وي�صبح مفتونا
بتاريخ منزل قدمي غام�ض.
جدير بالذكر� ،أن القائمة الق�صرية التي تفوق
عليها جرو�سمان �ضمت �ست روايات ،لكتاب
كبار منهم اثنان من �إ�سرائيل هما ديفيد
جرو�سمان وعامو�س عوز ومعهما
مر�شحون من فرن�سا والرنويج
والدمنارك والأرجنتني.
وقد فازت رواية”احل�صان ي�سري على
احلافة" ، ،من بني  126كتابا تقدموا
لنيل جائزة البوكر العاملية.
تدور �أحداث الرواية فى �شمال تل
�أبيب ،وت�صنف هذه الرواية على �أنها
من الق�ص�ص الهزلية التى تعر�ض
�أحداثها بطرية �ساخرة تتناول
مو�ضوعات اخليانة بني املحبني،
وخيانة الأ�صدقاء ،وال�شعور بالذنب،
واالنت�صاف ،كما ت�سلط الرواية
ال�ضوء على �آثار احلزن.
ويعد امل�ؤلف ديفيد غرو�سمان ،من
م�ؤلفني الق�صة والروايات ،ترجمه
كتاباته �إىل عدد من اللغات.
وح�صل امل�ؤلف ديفيد جرو�سمان،
على العديد من اجلوائز العاملية
ومنها فى عام  ،1984حاز على جائزة
رئي�س الوزراء للعمل الإبداعى ،وفى
 2004مت تكرميه بجائزة برمييو
فاليانو الإيطالية ،ويف عام 2007
مت منحه جائزة �إمييت ،ويف 2008
منح جائزة غي�شوي�سرت �شول
برايز”الأدبية الأملانية ،ويف � 2شباط
 2007مت منحه �شهادة الدكتوراة
الفخرية من جامعة لوفان الكاثوليكية
فى بلجيكا
ويعترب الكاتب ديفيد جرو�سمان من
املنتقدين لل�سيا�سات الإ�سرائيلية،
�إ�ضافة �إىل �أنه من الداعني ال�ستعادة
الفل�سطينيني وطنهم .وان العديد من
كتاباته تثري انتقادات كثرية داخل
�إ�سرائيل.

عبد االله النعيمي

"اصل األنواع" :المعادل
البيولوجي في الطبيعة
للصراع الطبقي في
المجتمع
من منظور القرن احلادي والع�شرين فان
ا�صل االنواع ي�ؤدي دورين ،الدور الأول
انه عمل بالغ الأثر يف البيولوجيا يطرح
حجت ��ه با�ستفا�ض ��ة مده�ش ��ة وا�س ��انيد
مقنع ��ة .وعل ��ى �س ��بيل املث ��ال ان دارون
ي�س ��تعر�ض يف مقط ��ع �ش ��هري الفوائ ��د
البيئية لزرع نبات التنوب اال�س ��كتلندي
يف الأر� ��ض القاحلة .وثاني ًا ،ان”ا�ص ��ل
الأن ��واع”كان عنوان� � ًا خالفي� � ًا و�ش ��عبي ًا
ا�س ��تحوذ عل ��ى خميل ��ة اجلمه ��ور يف
منت�ص ��ف الع�ص ��ر الفكت ��وري و�أح ��دث
تغي�ي�را جذري� � ًا يف املواق ��ف م ��ن الدين
وحتدي ��د ًا امل�س ��يحية ،وم ��ن اجلن� ��س
الب�ش ��ري ،و�أ�ص ��بح مرج ��ع �أجي ��ال م ��ن
الر�أ�سماليني وال�ش ��يوعيني ويف النهاية
النازيني اي�ض� � ًا .و�إذ كان دارون �صاحب
فك ��ر رادي ��كايل فانه تعر� ��ض اىل هجوم
رج ��ال الدين الذين �س ��موه”�أخطر رجل
يف انكل�ت�را”لأن نظريته يف اال�ص ��طفاء
الطبيع ��ي تطع ��ن يف”حقيقة”الكت ��اب
املقد�س ،ذلك املرجع التلقائي اىل الله يف
الطبيعة .كما هاجمه رجال الدين بتهمة
الطع ��ن يف موق ��ع احلي ��وان الب�ش ��ري
املتميز يف مركز اخللق ب�إعادة ا�صله اىل
قرود عليا.
كان م�شروع دارون من البداية ان ي�ؤلف
كتاب ًا وافي ًا عن �ضعف الأنواع وانك�شافها
ملخاطر الوج ��ود .ولكن �ص ��ديقه الفريد
را�س ��ل واال�س ار�س ��ل ل ��ه مبحث� � ًا يطرح
في ��ه نظري ��ة اال�ص ��طفاء الطبيع ��ي وهي
فكرة م�س ��توحاة من قراءة عمل توما�س
مالثو� ��س عن النم ��و ال�س ��كاين .وما ان
اطلع دارون على هذا املبحث حتى �سارع
اىل ن�ش ��ر النتائ ��ج الت ��ي متخ� ��ض عنه ��ا
م�ش ��روع العمر قبل ان ي�س ��بقه غرمي من
العلماء اىل ن�شر ن�ص يناف�س اكت�شافه.
ولك ��ن ات�ض ��ح ان قلق دارون مل يكن يف

حمل ��ه .ورغم ان نا�ش ��ره ج ��ون موراي
مل يك ��ن مت�أك ��د ًا م ��ن ا�س ��تجابة ال�س ��وق
وطبع يف البداية  1250ن�س ��خة فقط من
كتاب”ا�ص ��ل الأنواع”ف ��ان هذه الطبعة،
الن ��ادرة الآن ن ��درة الأحج ��ار الكرمي ��ة،
نف ��دت يف الي ��وم الأول م ��ن و�ص ��ولها
اىل متاج ��ر بيع الكتب� .إذ كانت م�س� ��ألة
البق ��اء يف املجتم ��ع الفكت ��وري م�س� ��ألة
ملتهب ��ة ،ونظرية دارون يف اال�ص ��طفاء
الطبيع ��ي ا�س ��تحوذت عل ��ى اهتم ��ام
اجلمهور .وكان دارون نف�س ��ه متوج�س ًا
م ��ن ردود الأفعال عل ��ى نظريته اجلديدة
وظل ي�شدد با�س ��تمرار على طول الوقت
ال ��ذي ت�س ��تغرقه عملي ��ة تكي ��ف الأنواع
املختلفة م ��ع البيئة والظ ��روف املحيطة
من �أجل البقاء ،وكتب ان العملية تعتمد
عل ��ى وج ��ود �أماك ��ن يف الطبيع ��ة ميكن
ان ت�س ��توطنها املخلوق ��ات املتكيفة وان
عملي ��ة اال�ص ��طفاء الطبيع ��ي تعتم ��د يف
احيان �أكرث على تكيف بع�ض املخلوقات
ب�صورة بطيئة.
وي�ش�ي�ر دارون اىل ه ��ذا ال�ص ��راع م ��ن
�أجل البق ��اء واحلياة قائال ان �أي تغيري
مهم ��ا كان طفيف� � ًا ولأي �س ��بب� ،إذا ع ��اد
ب� ��أي قدر م ��ن الفائدة على كائ ��ن منفرد
ينتم ��ي اىل �أي ن ��وع م ��ن الأن ��واع يف
عالقاته متناهية التعقيد مع املتع�ضيات
الأخ ��رى وم ��ع الطبيع ��ة املحيط ��ة ،فان
هذا التغيري ينحو اىل احلفاظ على هذا
الكائن و�سرتثه ذريته عموم ًا .وا�ضاف
ان ��ه �أطلق على ه ��ذا املب ��د�أ يف احلفاظ
عل ��ى كل تغي�ي�ر طفي ��ف �إذا كان مفي ��دا
م�صطلح”اال�صطفاء الطبيعي”لتحديد
عالقته بقدرة االن�سان على االنتقاء.
وكم ��ا الحظ كثري من النقاد فان”ا�ص ��ل
الأنواع”عمل �س ��جايل كتبه بلغة هادئة
واحيان ًا دفاعية عالمِ ٌ نذر حياته للمعرفة

ويكن احرتام ًا عميق ًا للطبيعة .ويحتفي
العلم منذ ذلك الوقت بخال�صات دارون
الت ��ي تعترب ان�ش ��ودة من �أج ��ل املعرفة
حي ��ث يقول”:م ��ن املث�ي�ر ان منع ��ن
التفك�ي�ر يف رقع ��ة �أر� ��ض مت�ش ��ابكة
تك�س ��وها نبات ��ات كث�ي�رة من �أ�ص ��ناف
�ش ��تى ،وطي ��ور تغ ��رد يف الأحرا� ��ش
ودي ��دان خمتلفة تدب فيه ��ا ،وان نت�أمل
ان ه ��ذه الأ�ش ��كال املبني ��ة بعناي ��ة،
املختلف ��ة اختالف� � ًا وا�س ��ع ًا عن بع�ض ��ها
البع�ض ،واملعتم ��دة اعتماد ًا كبري ًا على
بع�ض ��ها البع� ��ض مبث ��ل ه ��ذه الطريقة
املعق ��دة ،كلها كانت نتاج قوانني تعمل
من حولنا ...وهكذا ي�س ��تتبع ب�ص ��ورة
مبا�شرة من حرب الطبيعة ،من املجاعة
واملوت� ،أرقى �ش ��يء ميكن ان نت�صوره
وهو �إنت ��اج حيوانات �أعل ��ى مرتبة....
وفيم ��ا ت ��دور الأر� ��ض مبوج ��ب قانون
اجلاذبي ��ة الثاب ��ت تن�ش� ��أ م ��ن بداية يف

غاية الب�ساطة �أ�شكال يف منتهى اجلمال
والروعة".
هذا جانب من كتاب”ا�صل الأنواع”يكمن
جذره يف حب دارون للريف االنكليزي.
وهن ��اك جوانب عدي ��دة ال تقل �أهمية يف
املجتم ��ع الفكت ��وري .وبنظ ��ر مارك� ��س
وانغل ��ز فان نظري ��ة دارون ه ��ي املعادل
البيولوج ��ي يف الطبيع ��ة لل�ص ��راع
الطبق ��ي يف املجتم ��ع .وبنظر امريكيني
مثل بارون �ص ��ناعة احلديد وال�صلب يف
امريكا اواخر القرن التا�سع ع�شر اندرو
كارنيغ ��ي والرئي�س االمريكي ال�س ��اد�س
والع�ش ��رين ثيودور روزفل ��ت الذي كان
ع ��امل طبيعيات اي�ض� � ًا فان اف ��كار دارون
ت�ش ��رح دينامي ��ات الر�أ�س ��مالية .وبر�أي
القوى االمربيالية التي كانت تنزلق اىل
احل ��رب يف اوائ ��ل القرن الع�ش ��رين فان
احلرب”�ضرورة بيولوجية" .وب�صرف
النظر عمن ا�س ��اءوا فهم دارون فان عمله
الري ��ادي ه ��ذا ،االن�س ��اين يف جوه ��ره،
امنا هو ترنيمة علمانية للريف الذي كان
دارون يق�ضي فيه �أ�سعد اوقاته.

مقط ��ع م ��ن كتاب”�أ�ص ��ل الأنواع”يقول
فيه دارون:
"�أي �ص ��راع ه ��ذا الذي ال ب ��د ان اندلع
ب�ي�ن الأن ��واع املختلف ��ة م ��ن الأ�ش ��جار
عل ��ى امت ��داد ق ��رون طويلة ،كل �ش ��جرة
منه ��ا تن�ش ��ر �س ��نوي ًا بذوره ��ا ب ��الآالف،
�أي ح ��رب بني احل�ش ��رة واحل�ش ��رة ـ بني
احل�ش ��رات واحلل ��زون ،ب�ي�ن حيوان ��ات
�أخ ��رى والطي ��ور والوحو�ش املفرت�س ��ة
ـ كلها ت�س ��عى اىل التكاث ��ر ،وكلها تتغذى
على بع�ض ��ها البع� ��ض �أو على الأ�ش ��جار
وبذوره ��ا ونبتاته ��ا ال�ص ��غرية� ،أو على
نبات ��ات �أخ ��رى غط ��ت الأر� ��ض اوال
فزاحمت منو الأ�شجار".

صدر باالنكليزي

المان بوكر
تذهب الى كاتب
إسرائيلي

كتا

ب جدير بالقراءة

ح�ين رأى تش��ارلس دارون نظريته يف أصل األنواع منش��ورة يف
كتاب تحدث ألول مرة عام كابده لصب النظرية عىل الورق.
أنجز دارون كتابه عىل عجل الستباق منافسيه اىل وضع مثرة  20سنة
من البحث بني يدي ذلك الوحش االس��طوري الذي ُيسمى”القارئ
العام املتعلم" .ولكن الكتاب رغم ما أحدثه من انقالب يف فهم
نش��وء الحياة عىل األرض كتاب س��هل القراءة بل مؤثر ببس��اطته
وصفاء رؤيته .وهذا ما يضفي أهمية اس��تثنائية مضاعفة عىل عمل
ثوري يف النظرية العلمية يعترب أهم كتاب صدر باللغة االنكليزية
يف القرن التاسع عرش.

ترجمة وإعداد/
أحمد الزبيدي

 -1الربي��ع الصام��ت :
موسكو 1956
كان ق ��د م�ض ��ى على رحيل جوزيف �س ��تالني
ث�ل�اث �س ��نوات عندم ��ا فاج� ��أ خليفت ��ه نيكيتا
خروت�ش ��وف اجتماعا مغلقا للم�س� ��ؤولني يف
احلزب ال�ش ��يوعي باحلديث عن جمموعة من
االنتهاكات التي ارتكبها �س ��لفه .وبغية متهيد
الطري ��ق للإ�ص�ل�اح م ��ن اعلى ،حط ��م خطاب
خروت�ش ��وف الذي القاه يف � 25شباط 1956
�أ�س ��طورة �س ��تالني .وف ��ى حماول ��ة لتجدي ��د
�ش ��باب احل ��زب ،ق ��ر�أ خروت�ش ��وف تقري ��ره
علنا ام ��ام مندوبي احلزب م ��ن جميع انحاء
االحتاد ال�س ��وفيتى فى ربيع ذلك العام .ومع
ذلك� ،أثار خطابه مزيدا من املطالب ال�ش ��عبية
باحل�ص ��ول على مزي ��د من املعلوم ��ات ومنح
النا�س حرية �أكرب للنقا�ش.
يف كت ��اب مو�س ��كو  :1956الربيع ال�ص ��امت
تق ��وم امل�ؤلفة ب ��اول حماولة لكتاب ��ة موجزة
ع ��ن عملية ذوب ��ان اجلليد الت ��ي حدثت �آنذاك
وباال�س ��تناد �إىل الأر�ش ��يف الرو�سي الذي مت
رفع ال�س ��رية عنه م�ؤخرا ،تقدم كاثلني �سميث
ا�س�ت�رجاعا للأح ��داث ل ��كل �ش ��هر عل ��ى ح ��دة
م ��ع بدء العملية الر�س ��مية لإزالة ال�س ��تالينية
وتزاي ��د التج ��ارب ال�سيا�س ��ية والثقافي ��ة.
تركز �س ��ميث على ق�ص ���ص الكتاب والطالب
والعلماء وال�سجناء ال�سابقني يف مع�سكرات
االعتق ��ال واملفكري ��ن االح ��رار الذي ��ن �أخذوا
وع ��ود خروت�ش ��وف باحلري ��ة ب�ش ��كل جدي،
حماول�ي�ن اختب ��ار ح ��دود انفت ��اح النظ ��ام
ال�سوفياتي.
ولكن عندما حتولت م�ش ��اعر معاداة �س ��تالني
�إىل دعوات للإ�ص�ل�اح الدميقراطي ،واندلعت
يف نهاي ��ة املطاف اعمال ان�ش ��قاق داخل دول
الكتل ��ة ال�س ��وفياتية ،وال �س ��يما يف اثن ��اء
االنتفا�ض ��ة املجري ��ة ،ق ��ام احل ��زب باعتق ��ال
املنتقدي ��ن ل�سيا�س ��ته ومهاجمته ��م� .إال �أن
خروت�ش ��وف فت ��ح عي ��ون رفاق ��ة و على نحو
ال رجعة فيه على عيوب احلكم اال�س ��تبدادي.
وق ��د �أعت�ب�ر املواطن ��ون ال�س ��وفيت اخلطاب
ال�س ��ري كم�ص ��در �إله ��ام له ��م و�إذن ��ا للتعب�ي�ر
ع ��ن كيفي ��ة ا�س ��تعادة العدالة وبن ��اء جمتمع
�أف�ض ��ل ،ومل يفعل القمع اجلديد �سوى زيادة

ISSUED EN ENGLISH
�سخطهم .وقد �أدت �أحداث عام � 1956إىل بدء
دورات م ��ن الإ�ص�ل�اح والرتاجع عنه تكررت
اكرث من مرة حتى انهيار االحتاد ال�سوفيتي
يف عام .1991

الطموح ��ة ،نتع ��رف فيه ��ا
على م ��اري ،وه ��ي امر�أة
�ش ��ابة تعي� ��ش يف مدين ��ة
نيوي ��ورك ،وتكاف ��ح م ��ن
�أجل اخلال�ص من االمها،
و ت�س ��عى ال�س ��تخدام
عالج جدي ��د يدعى باكينغ
ولفرتة ق�ص�ي�رة .وينجح
الع�ل�اج ب�ش ��كل ملحوظ.،
ولكن ��ه كان باه ��ظ الثم ��ن
ولكونها مفل�س ��ة متاما .تبد�أ بالبحث عن اي
عم ��ل وباي اج ��ر ممكن،متت ��زج يف الرواية
عنا�صر االثارة مع و�صف امل�شاعر االن�سانية
ب�شكل رائع

 -2هجوم عام 1968
من ��ذ كتابه الأول (بالك ه ��وك) مل يكتب مارك
ب ��ودن كتابا عن معرك ��ة حربي ��ة .ولكن عمله
الأكرث طموحا حتى الآن،الذي �ص ��در بعنوان
هج ��وم  1968ه ��و ق�ص ��ة هج ��وم تي ��ت وهو
الهجوم الذي �شنه الثوار الفيتناميون”الفيت
كوجن”بتخطيط من اجلرنال جياب وقيادته
فيم ��ا ب�ي�ن  29كان ��ون الث ��اين و � 25ش ��باط
ع ��ام  1968وا�س ��تمد ا�س ��مه م ��ن االحتفاالت
الفيتنامي ��ة ببداي ��ة ال�س ��نة القمري ��ة ح�س ��ب
التوقيت املحلي هناك اكت�س ��ح فيه املهاجمون
�أك�ث�ر م ��ن  90موقع ��ا ومرك ��ز قي ��ادة للقوات
الأمريكية وكبدوها خ�سائر كبرية يف املعدات

والأفراد كما تكبدوا خ�سائر �أكرث و لكن الأمر
دف ��ع القي ��ادة الأمريكية �إىل �إع ��ادة النظر يف
ا�س�ت�راتيجيتها ح ��ول احل ��رب و(فتنم ��ت)
احلرب �أي ترك احلرب لأ�ص ��حابها الأ�صليني
م ��ن الفيتنامي�ي�ن الأم ��ر ال ��ذي كان ل ��ه الأث ��ر
البال ��غ يف نتيجة احلرب عن ��د نهايتها والذي

اعترب نقطة حتول يف احل ��رب الأمريكية يف
فيتنام.
وبحلول كان ��ون الثاين  ،1968وعلى الرغم
م ��ن تدف ��ق ن�ص ��ف ملي ��ون جن ��دي �أمريكي،
اال ان القت ��ال يف فيتن ��ام كان ق ��د دخ ��ل يف
طري ��ق م�س ��دود .غ�ي�ر ان اجل�ن�رال ويلي ��ام
وي�س ��تمورالند قائد القوات االمريكية اعلن

عن ب ��دء مرحل ��ة جديدة من احل ��رب”و كان
للفييتنامي�ي�ن ال�ش ��ماليني �أف ��كار خمتلف ��ة.
يف منت�ص ��ف ع ��ام  ،1967ب ��د�أت القيادة يف
هان ��وي التخطيط لهجوم يهدف �إىل ك�س ��ب
احلرب يف �ضربة واحدة .و�شمل هجوم تيت
الهج ��وم الع�س ��كرى عرب فيتن ��ام اجلنوبية،
بي ��د ان اكرث الهجم ��ات دراماتيكية وناجحة
ه ��ى القب�ض على ه ��وى ،العا�ص ��مة الثقافية
للب�ل�اد .وفى ال�س ��اعة الثانية والن�ص ��ف من
�صباح يوم  31يناير ،تدفق  10االف جندى
م ��ن جبهة التحري ��ر الوطنى من مع�س ��كرات
خمب�أة وانت�ش ��روا فى جمي ��ع انحاء املدينة.
وبحلول ال�ص ��باح ،كان جميع اجزاء املدينة
يف �أيدي الثوار.
مول ��ف الكت ��اب وباال�س ��تناد �إىل �أر�ش ��يفات
احل ��رب يف الوالي ��ات املتح ��دة وفيتن ��ام
ومقابالت مع امل�ش ��اركني فيه ��ا يقدم برباعة
و�ص ��فا له ��ذه اللحظة املحوري ��ة يف احلرب
الأمريكية يف فيتنام.
 -3االجوبة
رواية م�ش ��وقة ع ��ن امر�أة حت ��اول التعايف
م ��ن املر� ��ض الذي ا�ص ��ابها من خ�ل�ال عالقة
رومان�سية مثالية
ه ��ذه ه ��ي رواي ��ة كاثري ��ن ال�س ��ي الثاني ��ة

بغداد في مذكرات جيمس فيلكس جونز
جيم� ��س فيلك�س جونز ،يكت ��ب مذكراته يف العراق بعد �أن
عا� ��ش فيه كقائ ��د لل�س ��فينة احلربية”نايتوكري�س”والتي
كان ��ت تراب ��ط ام ��ام املقيمي ��ة الربيطانية يف بغ ��داد� ،أول
تقرير يكتبه جونز عن بغداد كان بعنوان”رحلة بالباخرة
�إىل �ش ��مايل بغ ��داد يف ني�س ��ان  ،"1846وبه ��ذا رجّ ��ح
امل�ؤرخ ��ون واملرتجمون� ،أن جونز كان يف بغداد قبل هذا
الع ��ام ،ذلك لأنهم ال ميتلكون �س ��وى معلوم ��ات طفيفة عن
حياته قبل �أن يكون موجود ًا يف بغداد.
من خ�ل�ال بع� ��ض املعلومات الت ��ي دوّ نها امل� ��ؤرخ يعقوب
�س ��ركي�س ،يف كت ��اب حت ��دث في ��ه ع ��ن يومي ��ات جوزيف
زفوب ��ودا� ،أن جون ��ز ت ��زوج من ام ��ر�أة بغدادي ��ة ارمنية،
وهي من �أ�س ��رة نزحت من اال�ستانة ،وا�سمها �صايف بنت
مرادجة او مراد �ش ��اه ،غادر جون ��ز بغداد يف عام ،1855
وتويف يف لندن يف ال�ساد�س من ت�شرين االول ..1878
حي ��اة جون ��ز يف بغ ��داد لخُ �ص ��ت بكت ��اب دون ��ه جيم� ��س
فيلك�س جونز ،بعنوان”بغداد يف منت�ص ��ف القرن التا�سع
ع�ش ��ر”وقد ترج ��م ه ��ذا الكت ��اب د .عب ��د اله ��ادي فنج ��ان

ال�س ��اعدي ،وع ّلق على بع�ض احداثه اال�ستاذ معن حمدان
علي.
يذك ��ر جونز يف تقري ��ره بعنوان”بغ ��داد”يف هذا الكتاب
�أن ه ��ذه االوراق م ��ا ه ��ي �إال ار�ص ��اد موج ��زة وملح ��ق
م�ص ��ور خلارط ��ة بغ ��داد ،وق ��د مثل ��ت اخلارط ��ة احلالي ��ة
الت�ص ��ميم الأ�س ��ا�س لعا�ص ��مة كانت يف يوم ما م�ش ��هورة،
ف�ض�ل ً�ا عن كونه ��ا كانت تعد العا�ص ��مة الوحيدة يف العامل
وق ��د ت�ض ��اءلت اهميته ��ا ب�ش ��كل بائ�س خالل ق ��رون وهي
ذاتها العا�ص ��مة التي تناف�س على ال�س ��يطرة عليها العديد
من الغزاة ،حتى �س ��قطت �ض ��حية اخلراب التام ،وبالرغم
من �ض ��عف حكوماته ��ا احلالية �إال �أنه ��ا جتاهد لتظهر قوة
تكوين هذه املدينة التي ا�س�سها اخلليفة”املن�صور".
ويت�ض ��من هذا الف�ص ��ل حم�ل�ات املدينة بغداد ا�ض ��افة اىل
عدد من ال�صور اخلا�صة ببع�ض مناطقها ،ويتحدث �أي�ض ًا
جونز عن مدار�سها وجوانب عديدة تخ�صها.
يتطرق �أي�ض� � ًا اىل �س ��كان بغ ��داد ،متحدث ًا عن الف�ض ��اءات
املفتوح ��ة ،واحلدائ ��ق واحل�ض ��ائر امل�س ��يجة ،واخلرائت

الت ��ي بني ��ت عل ��ى املب ��اين القدمي ��ة يف الوقت احلا�ض ��ر،
انها ت�ض ��م مزيج ًا من ال�س ��كان يقدر عددهم ب�أقل من �س ��تة
ع�ش ��ر �ألف ًا يف احلني الذي تكفي م�س ��احتها اكرث من العدد
ب�أربع مرات ،لي�س هناك مكان يف العامل ميكن �أن ترى فيه
ميزات كبرية الختالط اجنا�س متنوعة من الرجال ولي�س
هنالك مدينة ميكن �أن ت�س ��مع فيها مثل هذا االختالف يف
الكالم كما يف مدينة بغداد بح�سب ما يذكر جونز.
�أما ع ��ن مناخ مدينة بغ ��داد ،فيذكر جون ��ز �أن املناخ العام
لها �صحي ًا بالن�سبة للفرد ،رغم انت�شار االوبئة يف الفرتات
ال�سيا�سية �أو �سوء االدارة� ،إال �أنه يرى من املمكن معاجلة
هذه احلالة ب�سهولة من خالل العالجات العادية.
وتطرق الكاتب اىل املدينة وما يخ�صها من مراقق �سيا�سية
واجتماعية وان�س ��انية ،ا�ض ��افة اىل العمل فيها ،واماكنها
وم�س ��افات الط ��رق فيها ،وق ��د عمل املرتج ��م واملعلق على
تو�ض ��يح كل ما هو جمهول بالن�س ��بة للق ��ارئ .فمن خالل
ه ��ذا الكتاب ميكن للقارئ العرب ��ي والعراقي �أن ينظر اىل
بغداد من عيون �أخرى.

 -4وزارة السعادة القصوى
رواية جديدة من الكاتب الهندية �أرونداتي
روي ��ار وه ��ي الأوىل من ��ذ ان ف ��ازت بجائزة
البوكر عام .1997
يف رواية وزارة ال�س ��عادة الق�ص ��وى تنقلنا
الكاتب ��ة عرب �ش ��به القارة الهندي ��ة يف رحلة
ت�س ��تغرق �س ��نوات عدي ��دة .وت�أخذن ��ا يف
�أعماق حياة �شخ�صياتها املتعددة ،فكل واحد
منهم كان يبحث عن مكان �آمن  -يبحثون عن
معنى حلياتهم ،ويبحثون عن احلب.
يف مق�ب�رة خ ��ارج �أ�س ��وار دله ��ي القدمي ��ة،
ب�س ��طت اح ��دى �س ��اكنات املق�ب�رة �س ��جادة
فار�س ��ية قدمي ��ة للغاي ��ة .وفج� ��أة و بع ��د
منت�ص ��ف الليل مبا�شرة تظهر على الر�صيف
جنازة لطفل ��ة .ويف واد ثلجي ،يكتب الوالد
املفجوع ر�س ��الة �إىل ابنته البالغة من العمر
خم�س �س ��نوات عن الأ�شخا�ص الذين جاءوا
�إىل جنازته ��ا .ثم هناك يف �ش ��قة يف الطابق
الث ��اين� ،شخ�ص ��ية اخ ��رى م ��ن �شخ�ص ��يات
الرواي ��ة وه ��ي ام ��ر�أة جعلته ��ا الوح ��دة
الت ��ي تعي�ش ��ها تلج� ��أ اىل التدخني ب�ش ��راهة
واملواظب ��ة عل ��ى الق ��راءة م ��ن خ�ل�ال جهاز
كمبيوتر حمم ��ول قدمي .ونتعرف كذلك على
م�آ�سي �شخ�صيات اخرى
يف الرواي ��ة �س ��رد مذهل لعواطف وم�ش ��اعر
ه ��ذه ال�شخ�ص ��يات ،و ه ��ي ق�ص ��ة للح ��ب
والتحري�ض يف �آن واحد ميتزج فيه احلديث
عن النا�س املحبطني واالمال املفقودة.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

أبدايك..

البرزان��ي مصطفى والقضي��ة الكوردية في العراق
من الظواهر امللفتة للنظر يف كتابة تاريخنا الحديث ،التوجه الهائل
نحو كتابة تاريخ الش��خصيات التي كان لها الدور الفاعل يف مس�يرة
التاريخ ،بل أن هذه الظاهرة انس��حبت أيض ًا اىل الش��خصيات التي
تعد من الطبقة الثانية من الشخصيات بشتى مناحي الفكر.
عرض  :أوراق
ويب ��دو �أن ه ��ذه الظاه ��رة التي �ش ��ملت جميع
م�ؤ�س�س ��ات الدرا�س ��ات اجلامعي ��ة العربي ��ة
بالدرج ��ة الأوىل ،ا�ص ��بحت م ��ن املنافذ املعول
عليه ��ا يف فه ��م تاريخن ��ا احلدي ��ث ،العتمادها
مناه ��ج البحث العلم ��ي والبحث ع ��ن وثائقها
اال�ص ��يلة ،وما حتم ��ل تلك الدرا�س ��ات من �أدب
املذك ��رات الت ��ي �ص ��ارت الي ��وم م ��ن م�ص ��ادر
الدرا�س ��ات ،ال�س ��يما يف البلدان التي تعر�ضت
م�ؤ�س�س ��اتها الوثائقي ��ة اىل الدم ��ار وفق ��دان
الكثري من موجوداتها ل�سبب �أو ب�آخر.
يف كت ��اب (ال�ب�رزاين م�ص ��طفى والق�ض ��ية
الكوردي ��ة يف الع ��راق) لال�س ��تاذ عب ��د اخلالق
نا�ص ��ر العام ��ري ،تب ��دو اهمية ه ��ذه الظاهرة
جلية ،فمن خالل عر�ض ال�س�ي�رة العامة للقائد
الكردي الكبري املال م�ص ��طفى الربزاين ودوره
يف تط ��ور احلرك ��ة الكردي ��ة من ��ذ ان انته ��ت
ح ��ركات ال�ش ��يخ حمم ��ود احلفي ��د يف اوائ ��ل
الثالثيني ��ات من الق ��رن املا�ض ��ي ،وانتقال تلك
احلركة اىل طور جديد ،اكرث جر�أة وو�ض ��وح ًا
و�شمولية ،حتى منت�ص ��ف ال�سبعينيات ،تت�أكد
حقيق ��ة �أن تاريخنا احلدي ��ث مل تزل الكثري من

مو�ض ��وعاته ،ومنها رئي�س ��ة ،جديرة بالكتابة
عنه ��ا وفق ما يكت�ش ��ف من وثائ ��ق جديدة وما
يظهر من �أدب املذكرات الذي بات م�صدر ًا مهم ًا
يعتمد عليه يف كل حني لل�سبب الذي ذكرناه.
يت�أل ��ف الكت ��اب م ��ن خم�س ��ة ف�ص ��ول وف�ص ��ل
متهيدي عن تاريخ الك ��رد وجغرافية منطقتهم
وم ��ا يتعل ��ق به ��ذا م ��ن لغ ��ة وديان ��ة واح ��وال
�س ��كانية ،مع عر�ض للأ�ص ��ول التاريخية للكرد
قدمي� � ًا وحديث� � ًا .وقد تناول الف�ص ��ل االول من
الكتاب الث ��ورة الكردي ��ة بزعام ��ة البارزانيني
(واملق�ص ��ود هنا ال�ش ��يخ احمد واملال م�صطفى
ال�ب�رزاين) يف العه ��د امللك ��ي يف الع ��راق وما
تخلل تلك الفرتة من احداث مهمة كانقالب بكر
�ص ��دقي وقيام جمهورية كرد�س ��تان يف مهاباد
وت�أ�س ��ي�س الأح ��زاب واجلمعي ��ات ال�سيا�س ��ية
الكردي ��ة� .أم ��ا الف�ص ��ل الث ��اين فت�ض ��من عالقة
املال م�صطفى بثورة  14متوز ،1958وموقف
احلركة الكردية منها وان ��دالع الثورة الكردية
يف ايل ��ول  ،1961وتطور احداثها وم�ؤثراتها
حت ��ى انق�ل�اب  17مت ��وز .1968فيم ��ا تن ��اول
الف�ص ��ل الثال ��ث موق ��ف االنق�ل�اب الأخ�ي�ر من
الث ��ورة الكردية واعالن بي ��ان � 11آذار 1970
وقي ��ام اجلبهة الوطنية حت ��ى اتفاقية اجلزائر
وما تبعها من احداث الثورة .والف�ص ��ل الرابع

حتدث امل�ؤلف بتف�صيل عن احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين من ن�ش�أته وقيادة الربزاين لفرتة
مهمة من تاريخ هذا احلزب وعالقته بالأحزاب
واحلركات ال�سيا�سية املختلفة يف العراق� .أما
الف�ص ��ل اخلام�س والأخ�ي�ر ،فقد ف�ص ��ل م�ؤلفه
الفا�ض ��ل عن املال م�ص ��طفى ال�ب�رزاين احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين وعالقات ��ه مع دول
العامل.
ولبي ��ان اهمية الكتاب نذك ��ر يف هذا العر�ض،
ان ��ه اعتم ��د على جمموع ��ة كبرية من امل�ص ��ادر
واملراج ��ع ،ومنه ��ا ماه ��و ن ��ادر �أو ي�س ��تخدم
الول م ��رة .ومن ذل ��ك الوثائق غري املن�ش ��ورة
كوثائ ��ق الب�ل�اط امللكي وجمل�س ال ��وزراء يف
العهد امللك ��ي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع
وملفات ال�ش ��رطة العامة و�س ��واها .والوثائق
املن�ش ��ورة للأح ��زاب ال�سيا�س ��ية العراقي ��ة
 /ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الوثائ ��ق الربيطاني ��ة املتاح ��ة
للباحث�ي�ن .واعتمد الكتاب �أي�ض� � ًا على عدد من
كت ��ب املذك ��رات و�أع ��داد كب�ي�رة من ال�ص ��حف
واملج�ل�ات والدوري ��ات املختلف ��ة ،وع ��دد م ��ن
الر�س ��ائل اجلامعية التي لها �ص ��لة مبو�ض ��وع
البح ��ث ،و�أخ�ي�ر ًا فق ��د اعتم ��د الباح ��ث ع ��دد ًا
كبري ًا من خمتلف امل�صادر واملراجع من الكتب
والدرا�سات.

ترجمة  /أحمد فاضل
يف �آواخ ��ر ربي ��ع ع ��ام 1983
عندم ��ا �س ��معت �أن ج ��ون �أبدايك قد
و�ص ��ل �إىل ذروة النج ��اح برباعيته
ال�ش ��هرية”رابيت”الذي ح�ص ��ل
ب�س ��ببها على جوائز مهمة ،كجائزة
نق ��اد الكت ��اب القوم ��ي وبع ��د ذل ��ك
البوليت ��زر ،حاول ��ت عنده ��ا �أن
�أتق ��رب من ��ه �أك�ث�ر حتى �أجم ��ع عنه

نبيذ العزلة

تل ��ك الأوراق التي ب ��د�أت تتكاثر يف
حماولة لكتابة �سرية �شخ�صية عنه،
لكن الذي ا�سرتعى انتباهي حقا هو
لق ��اء ال�ص ��حفي يف جمل ��ة فيالدلفيا
ولي ��ام �إي�س�ي�ن بارغ ��ر مع ��ه حي ��ث
�أ�س ��هب يف تناول ��ه حلي ��اة �أبداي ��ك
من ��ذ طفولته والأماكن التي �ش ��هدت
انطالقت ��ه ككات ��ب ،مث ��ل مقاطع ��ة
برك� ��س ،والية بن�س ��لفانيا ،ريدينغ،
�ش ��يلينغتون حيث عا� ��ش فيها حتى
بلوغه الثالثة ع�ش ��ر م ��ن العمر وهو
ي ��رزح حت ��ت عزل ��ة ريفية �أ�ص ��ابته
بالإحب ��اط يف كل �ش ��يئ بان ��ت عليه
بع ��د ذل ��ك يف ترك ��ه جلامعت ��ه ،هذه
الأماك ��ن تناوله ��ا �أبدايك يف روايته
الطويلة”رابي ��ت” ،غري �أنني �أردت
�أن �أبح ��ث يف جان ��ب �آخر من حياته
ه ��و عالقته بامل ��كان الذي و ّل ��د لديه
كل هذا اخليال اخل�ص ��ب يف كتابته
لرباعيت ��ه ال�ش ��هرية وبقي ��ة �أعماله،
لذا رحت �أطلب و�ساطة �أحد ر�ؤ�ساء
حترير �إحدى املجالت املعروفة ب�أن
ي�سمح يل مبقابلة نا�شر�أبدايك الذي
�س ��رعان ما رف�ض ��ها بع ��د �أن �أخربه
�أنها ت�ش ��كل له م�ضيعة للوقت ب�سبب
ك�ث�رت م ��ا عر�ض ��ت عليه مث ��ل هذه
املقاب�ل�ات ،لكنه قال له بنف�س الوقت
�أن �أذه ��ب �إىل املكتب ��ة العام ��ة يف
�ش ��يلينغتون لأن هناك م�صدرا مهما
�س ��وف يعينه يف بحثه عن الروائي
�أبدايك .
جل�س ��ت �إىل �أمين ��ة املكتب ��ة �أ�س� ��ألها
عنه ،كانت �س ��يدة عجوز ت�ضع على
عينيها نظارة كبرية ،قالت �”:أعرف

ترجمة  :عباس المفرجي
ي�ص ��ف نا�ش ��رو”نبيذ العزلة”ب�إنها �أقرب رواي ��ات �آيرين
نيمريوف�س ��كي ل�س�ي�رة حياته ��ا ،والبطل ��ة هيل�ي�ن كارول،
تقا�س ��م نيمريوف�س ��كي الكثري م ��ن تاريخه ��ا املبكر .ولدت
هيل�ي�ن يف اوكرانيا لأبوين جمعهم ��ا االرتياب واالزدراء
بق ��در ماجمعهما احلب ،ون�ش� ��أت على يد مربية فرن�س ��ية،
حبه ��ا الرا�س ��خ و�أح�سا�س ��يها الطيب ��ة� ،ش� � ّكلت حب هيلني
لفرن�س ��ا .مثل نيمريوف�س ��كيَ ،كبرُ ت هيل�ي�ن وهي تتحدث
الفرن�س ��ية �أف�ض ��ل م ��ن الرو�س ��ية ،و�أدرك ��ت �س ��ريع ًا ب� ��أن
ال�س�ل�اح الرئي�س الذي متلكه �أمها �ض ��دها هو القدرة على
�إزاحة املربية ،مدموزيل رو�س .نزاع هذه الأ�سرة ال�شقية
وقا�س .الأم ،الأب ،اجلدّان ،الطفلة
محُ ّلل على نحو جميل ٍ
واملربي ��ة جميع� � ًا يراق ��ب بع�ض ��هم البع�ض الآخ ��ر ،بينما
ه ��م يقاومون التوت ��ر الذي يربط بينهم .الأم ت�ش ��تاق اىل
باري�س ،الع�شاق ،الغنى واحلرية .كانت تزوجت بوري�س
كارول لأنه ��ا فقري والمتلك دوط ��ة زواج؛ ر�أت �إن ب�إمكانه
�أن يك�سب ما ًال ،و�شغفه بها �سيدوم مهما خانته.
و ُِ�ص ��فت العالقة بني الأم والإبنة على نحو متعقل ال يقبل
الت�س ��وية .بيل�ل�ا ،مث ��ل ف ��اين �أم نيمريوف�س ��كي ،ترى يف
�إبنتها م�ص ��در �ض ��يق و�إزعاج .وهيلني ،تنكم� ��ش من �أمها
بنفور ج�س ��دي� .أظافر مدام كارول هي ((مدوّ رة وحمدبة
وبنهاي ��ات حادة ،مث ��ل املخالب)) .ب�ش ��رتها مغطاة بطبقة
كثيفة من البودرة حتى بدت ((بي�ضاء كالثلج))� .إهتمامها
احلقيق ��ي الوحيد هو ع�ش ��يقها ،ماك�س ،ال ��ذي تغلغل اىل
العائل ��ة بنفاق ��ه البارع .يف ه ��ذه الأثن ��اء ،كان يجب على

الفت ��اة ال�ص ��غرية �أن تتك ّي ��ف� .إنها حتب والدها وت�ش ��فق
علي ��ه ،وتتع ّرف في ��ه على طاقة عاتية ت�ش ��اركها معه ،متام
مثلم ��ا يت�ش ��اركان ((العين�ي�ن املتقدت�ي�ن ،والفم الوا�س ��ع،
وال�ش ��عر املجعّد والب�شرة الداكنة)) .يبدد بوري�س كارول
هذه الطاقة يف ال�س ��عي وراء الرثوة واملقامرة ،وال�س�ؤال
الكبري هو ماذا �ستفعل هيلني مع جيناتها الوراثية.
ه ��ذه ه ��ي رواي ��ة ذات �أج ��واء � ّأخ ��اذة على نح ��و مده�ش.
ت�ستح�ض ��ر نينريوف�س ��كي فيه ��ا �أمكنة طفولتها بو�ض ��وح
ح�س ��ي ،يُظهر كم تعلمت من تول�س ��توي وبرو�س ��ت .حياة
ّ
الطفل ��ة تنتق ��ل يف ال�س ��نوات الأوىل من القرن الع�ش ��رين
م ��ن كيي ��ف ،املليئة بالغب ��ار ال ��ذي حتمله الري ��اح القادمة
من �آ�س ��يا ،اىل �سانت برت�سبورغ ،ب�س ��ماواتها امل�ص ّفرة و
((الروائ ��ح ال�س ��قيمة للم ��اء القذر)) ،ومن ث ��م اىل املناظر
ال�ش ��تائية املجمدة لفنلندا ،حيث �إلتجات الأ�س ��رة ورو�س
�آخرون يف  .1917هنا ،يلعبون الورق ،ميار�سون احلب،
يرق�صون ويتزجلون بينما هم ينتظرون �أن تعود حياتهم
العادية ،لأن الإعرتاف ب�أن احلكومة البول�شفية �أتت لتبقى
((�سيكون �إ�شارة على ف�أل �سيئ)).
يف غ�ض ��ون ذلك ،تت ��ورط هيلني ذات الأربعة ع�ش ��رة عام ًا
بعالق ��ة مع رج ��ل مت ��زوج ،يف رد فعل معقد عل ��ى العالقة
م ��ع �أمها .واحد من �أجمل امل�ش ��اهد يف الرواية هو م�ش ��هد
رق�ص يف حظرية قرية ،حيث تتع ّرف هيلني �أول م ّرة على
(�ضح َكتْ كي تبني عن �أ�سنانها البي�ض،
طاقتها اجلن�س ��يةِ .
الالمعة؛ دعت ْف َرد ي�ضغط يدها الداكنة النحيفة بني ج�سده
والطاولة)) .يف ذروة ال�سكر والرق�ص ،يبد�أ ال�شباب على
ال�س ��طح ب�إطالق بنادقهم املاوزر ،وت�ش ��ارك هيلني يف ذلك
كل ��ه(( .تن�ش ��ق رائحة الب ��ارود ،ذل ��ك كانت تعرفه م�س ��بق ًا

كل �شيئ عنه” ،ثم ابت�سمت لت�ضيف
�”:إن ��ه� ..إبن ��ي” ،ا�ص ��طحبتني بعد
ذل ��ك �إىل �أح ��د املطاع ��م القريب ��ة من
املكتب ��ة بعدها جاءت بي بيتها حيث
عا� ��ش ج ��ون يف غرف ��ة �ض ��يقة يف
الطاب ��ق العل ��وي �إحت ��وى حائطه ��ا
عل ��ى رفوف بي�ض ��اء طويلة ،قال يل
واحلدي ��ث لليندا� ،س ��وف �أملئ هذه
الرفوف بالكتب يوما ،وبحلول عام
 1983كان �أبدايك قد ن�شر  23رواية
وق ��د ادعت والدته �أنها �س ��عيدة لأنه
ترعرع هنا وظهرت مواهبه كذلك.
بعد �أربعة �أيام تلقيت ات�صاال هاتفيا
من ال�سيدة �أبدايك تقول فيه :
 �إن ��ه ق ��ادم ..ت�س ��تطيع املجي ��ئلر�ؤيته.
قدم ��ت املزرع ��ة يف املوع ��د املح ��دد،
كن ��ت �س ��عيدا حق ��ا يف احل�ص ��ول
عل ��ى مقابلته ،ا�س ��تقبلتني ال�س ��يدة
�أبدايك بحرارة مبدية بالوقت نف�سه
حتذيره ��ا يل م ��ن �أن �إبنه ��ا ال ي ��زال
يف الطبق ��ة العلوية م ��ن املنزل وقد
اعرتاه غ�ض ��ب بع�ض ال�ش ��يئ حيث
�أ�ضافت قائلة :
 �أنه غالبا ما يح�ص ��ل له هذا عندمايزوره �أحد ،تل ��ك هي بقايا ت�أثريات
عزلته القدمية.
انتظ ��رت يف الداخ ��ل بينم ��ا ذهب ��ت
ال�س ��يدة �أبداي ��ك �إىل مل ��ئ �أحوا�ض
الطي ��ور بامل ��اء والطع ��ام ،فج� ��أة
ظهر �أبداي ��ك وهو يرت ��دي قبعة من
ال�ص ��وف مادا ر�أ�سه من باب املطبخ
الختبار درجة حرارة املكان �ص ��باح
ذل ��ك الي ��وم ،هو يبلغ م ��ن العمر 51

عام ��ا وعندم ��ا جل�س وجدت ��ه �أقرب
�إىل الطف ��ل بحركات ��ه ،فالكث�ي�ر م ��ن
الأ�س ��ئلة كان يهمه ��م قب ��ل الإجاب ��ة
عنه ��ا ،وعندما �س� ��ألته ع ��ن مراهقته
�أ�شار �إىل بيت �صديقته قائال :
 كانت تعي�ش هنا..قلت :
 هل كانت الوحيدة يف حياتك؟ نعم..لك ��ن رواياته �أف�ص ��حت ع ��ن الكثري
منه ��ن ،نان�س ��ي ،ن ��ورا الت ��ي ج ��اء
ذكره ��ا يف كتابه”وع ��ي الذات”قال
عنهن جم ��رد خيال ،وبين ��ا �أنا �أقلب
بع�ض ��ا م ��ن �ص ��فحات حيات ��ه �أعرب
عن �أ�سفه لنهب تلك الذكريات خا�صة
م ��ن قبل الذين قاموا ب�إجراء لقاءات
�س ��ابقة مع ��ه ،هن ��ا حاول ��ت طم�أنته
ب�س ��عيي لكتاب ��ة �س�ي�رة �شخ�ص ��ية
موثق ��ة وج ��ادة عن ��ه ف�ل�ا مان ��ع من
ا�س ��تخدام ذكريات ��ه ،رواياته ،وكل
�شيئ له عالقة بحياته ،قال :
 ح ��وت الكث�ي�ر م ��ن روايات ��ياعرتاف ��ات من �ص ��ميم وع ��ي الذاتي
ومل �أكن جمامال فيها لأحد حتى من
داخل �أ�س ��رتي ،وواجبي ككاتب هو
حتقيق �أف�ضل ما �أ�ستطيع كي تكون
حياتي مفهومة.
�أبداي ��ك �س ��مح لنف�س ��ه التح ��دث عن
عالقت ��ه بوالدت ��ه كدفعة ي�س�ي�رة من
ذكرياته حيث قال :
 ه ��ي �أرمل ��ة عج ��وز تعم ��ل من ��ذ�س ��نوات يف �إدارة مكتب ��ة املدين ��ة
وحتر�ص دائم ��ا على احلديث عني،
�إ�س ��مها بالكامل ليندا جري�س هوير

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

رواية ذات أجواء ّأخاذة على نحو مدهش
ب�شكل جيد)) .طاقة وت�ألق الكتابة جتعل من باب �أوىل من
الإنهيار املفاجئ للق�صيدة الق�ص�صية مروّ ع ًا� .سكان القرية
ه ��م م ��ن اال�ش�ت�راكيني الدميقراطيني (احلم ��ر) ،واحلرب

السيرة الشخصية التي كتبها آدم بيغلي

الأهلي ��ة م�س ��تع ّرة يف �أرج ��اء فنلندا .حني ي�ص ��ل اجلي�ش
الأبي�ض ،يُذبح ال�ش ��ابني اللذين يرق�صان ويتبادالن القبل
يف احلظرية .ويتبعرث الالجئون الرو�س.
يف هذه الرواية ،كل �شيء تقريبا �ضائع .مدموزيل رو�س
مق�صية بق�ساوة بيلال ؛ اجلدّان يُرتكان وحيدين؛ الأبوان
يدمّرا نف�سيهما ؛ املنازل واملدن تختفي حني تنتقل الأ�سرة.
فِه ْم نينريوف�س ��كي العميق للفو�ض ��ى يتحدى اولئك الذين
يعي�شون يف �أزمان �أكرث ي�س ��ر ًا .حتى الأهواء ال�شخ�صية
هي ح�ش ��د م ��ن �أ�ش ��ياء ،تجُ م ��ع الل ��ه اعلم م ��ن �أي ��ن .املال
وال�ت�رف يزينان املخيّم ،لك ��ن قاطنيه اعتادوا على التطلع
اىل احلرائق التي ت�ؤ�شر على املذبحة ،الثورة �أو احلرب.
البق ��اء املعنوي لهيلني يتوقف على الإدراك الوا�ض ��ح ب�أن
القوى التي قادت �أمها موجودة يف داخلها �أي�ض� � ًا ،وعليها
�أن تنبذه ��ا �إذا �أرادت �أن ال تكون تكرار ًا حلياة �أمها .تتيح
لن ��ا نيمريوف�س ��كي الدخ ��ول اىل �أف ��كار بيل�ل�ا كارول مرة
واح ��دة فقط  :فيها حتلم بلهفة بالذه ��اب اىل باري�س ،كما
�س ��تفعل �آيرين فيما بعد .باري� ��س بيلال هي وهم العالقات
اجلن�س ��ية ،التي تنبثق وتتال�ش ��ى مع �أ�شخا�ص جمهولني
�أ�ش ��به باحلل ��م� .إبنته ��ا ،تتعل ��م الرغب ��ة بعزل ��ة مغاي ��رة.
انف�ص ��ال هيلني عن الأ�سرة ،ون�ش ��وئها ك�شابة وحيدة يف
باري�س� ،ستكون جذور حياتها كفنانة .يف هذه ال�صفحات
الأخ�ي�رة من الرواية ،ثمة درجة م ��ن الكتابة املبالغ فيها ؛
نيمريوف�س ��كي لي�س ��ت بحاجة اىل جعل �أفكار هيلني بيّنة
جد ًا .نحن ندركها م�س ��بق ًا من خالل هذه البورتريه الآ�سر
والأمني على نحو قا�س للفنانة يف �شبابها.

عن �صحيفة الغارديان

أوكتافيو باث...هندسة الخوف ...وعيد الصرخة
حسن عبد الحميد

يب ��دو �أم ��ر التفك�ي�ر بتفكي ��ك ح�س ��م
مفا�ض ��لة الكت ��اب ال ��ذي �أ ّثر فين ��ا �أكرث
من غريه �أو �س ��اهم يف تغيري م�سارات
حياتن ��ا� ،أعن ��ي نح ��ن الأق ��رب للقبول
بفكرة (بورخي� ��س) الذي يرى اجلنة-
مكتبة� ،أو من يف�صح بالقول؛(�أرملتان
للكاتب ...زوجته واملكتبة).
ل ��ذا �أج ��دين �أحتم ��ي بتمرير �س ��طوة
جمموعة را�س ��خة من ال ُكتب تنا�س ��لت
م ��ع بع�ض ��ها و�أن�ض ��جت ذائق ��ة �أوّ دت
�اب
ب ��ي �ص ��وب متان ��ة �إعجاب ��ي بكت � ٍ
ت ّلب� ��س غبطة عنوان (متاه ��ة الوحدة)
بتو�ض ��يح ناب� ��ض م ��ن املرتجم ��ة
(نرم�ي�ن �إبراهي ��م عاج ��ل) �ص ��در قب ��ل
عقدي ��ن م ��ن الآن -تقريب� � ًا -ع ��ن دار
امل�أم ��ون للرتجم ��ة والن�ش ��ر وتوغل ��ت
في ��ه �ش ��غف ًا وحرث� � ًا يف حق ��ول معارف
ومدي ��ات �أف ��اق �ش ��اعر املك�س ��يك

وفيل�س ��وفها الف ��ذ (�أوكتافيوب ��اث)
ال�سيا�س ��ي والدبلوما�س ��ي قاطف �آداب
(نوب ��ل) 1990بحجم وعي معار�ض ��ته
للفا�ش ��ية حت ��ى يف �أ�ش� � ّد نعومة وترف
حريره ��ا الكاذب حي ��ال طروحات عامل
الإجتم ��اع (بريت ��رام كرو� ��س) ال ��ذي
روّ ج لت�س ��مية (الفا�ش ��ية الناعم ��ة) يف
متون درا�سة له تعود للعام 1981/هي
ورقة تقدّم بها �إىل (م�ؤمتر امل�س ��تقبل)
�أ�ش ��ار فيها �إىل �ض ��رورات والدة نظام
عامل ��ي جدي ��د� ،س ��عى لتغي�ي�ر (�ش ��كل
برملان) وح�شيات (هتلر)و(مو�سليني)
الغابرة.
�أذن الق ��راءة (مّعرف ��ة) ُم َع ّرف ��ة ببنود
وتو�ض ��يحات كالتي يكون فيها الق�صد
املع ��ريف بثق ��ل مرام ��ي (ب ��اث) ال ��ذي
جاء بـ(متاهة الوحدة) ليك�ش ��ف حقيقة
نوازع �إن�س ��انية مل �أكن �أ�شعرها تتعلق
-ح�صر ّي ًا -ب�شعوب ح�ضارة (الأزتيك)

التي ينتمي هو �إليها ،بل تغلغلت برثاء
حيو ّي ��ة جترب ��ة كون ّي ��ة برع ��ت ب�إماطة
اللثام عن دواخلنا جمعي ًا ،نحن كب�شر ال
نعدو �أن نكون قد جتاوزنا فكرة تعريف
الفل�س ��فة ملجمل خال�صات الإن�سان من
حيث هو كائ ��ن ذو ت�أريخ ،كتاب (باث)
هذا �أجمل لنا مديات �أبعاد يتتاخم فيها
امل ��وت وم�ش ��اعر ال�ش ��عور بالوح ��دة و
منتخب ��ات هند�س ��ة اخلوف م ��ع املر�أة
واحل ��ب وال�ش ��عور بالوح ��دة ونواجت
الغربة وت�ش ��ظيات ال�ش ��عوب مبختلف
عوار� ��ض ح�ض ��اراتها ال�س ��حيقة الت ��ي
تفتت ب�ش ��كل وح�ش ��ي من بعد و�ص ��ول
(كولومبو� ��س) �أمريكا و �أكت�ش ��افها يف
العام  1492لبقى”الغزو م�س ��تمر”كما
يذه ��ب ويروم (نعوم ت�شوم�س ��كي) يف
كتاب ��ه ال�ص ��ادر حديث� � ًا بعنوان(�س ��نة
 )501دارج� � ًا م ��ا جرى من م�سل�س�ل�ات
تدمري وتغيريات(توبغرافيّة) وغريها

م ��ن مالب�س ��ات و�آث ��ار عومل ��ة الي ��وم،
فيم ��ا متاه ��ى (�أو كتافي ��و ب ��اث) م ��ع
مقدرات �ش ��عبه م�س ��تذكر ًا-مث ًال”-عيد
ال�ص ��رخة”(� 15أيل ��ول م ��ن كل ع ��ام
ت�ص ��رخ اجلموع املهتاجة يف �س ��احات
املك�س ��يك قاطب ��ة ،ولعلها تفع ��ل ذلك كي
حت�س ��ن ال�ص ��مت بعدئ ��ذ بقي ��ة العام)،
�أو(نحن”املك�س ��يك”نثمل كي نبوح مبا
يف دواخلن ��ا ،وهم”�أمريكا”يثمل ��ون
رغب ��ة يف الن�س ��يان) كم ��ا م ��ن حي ��ث
(ال�ش ��عور بالوح ��دة ال يعن ��ي �ش ��عور ًا
بالدونيّة ،بل �ش ��عور باالختالف) فيما
(احل ��ب ال ��ذي هو ج ��وع للحي ��اة ...ما
ه ��و �إلأ ت ��وق للم ��وت �أي�ض� � ًا) ،كث�ي�رة
ه ��ي املرام ��ي وبليغ ��ة ه ��ي التعميمات
الت ��ي �أورده ��ا (باث) يف مت ��ون متاهة
وحدته ،والتي يُ�ص ��عب عل � ّ�ي �إختزالها
عل ��ى النحو ال ��ذي يالئم عمق ال�س� ��ؤال
كتاب غيرّ جمرى حياتك!
عن ٍ

�أبدايك كثريا ما �ش ��جعتني �أنا طفلها
الوحي ��د وذل ��ك برعاي ��ة موهبت ��ي
املبك ��رة لأ�ص ��بح كاتب ��ا فيم ��ا بع ��د
و�س ��اعدتني بن�ش ��ر  10من ق�ص�صي
الق�ص�ي�رة يف جملة نيويوركر التي
قبلتني كمحرر فيها بعد ذلك ،وكانت
تقدم يل امل�ش ��ورة مذ و�ض ��عت قلمي
عل ��ى الورق و�أنه ��ا كانت �أم ��ا كاتبة
وقارئ ��ة ت�س ��اهلت مع ��ي وب�ش ��كل
مث ��ايل يف �إبداء ال ��ر�أي بالعديد من
كتاباتي ،وهذا يعني �أنني كنت حرا
يف �إر�س ��ال ما �أ�ش ��اء من �أف ��كار على
ال ��ورق ومهما كان م�ؤمل ��ا حتى على
�أ�سرتي.
يف ق�ص�صه الأوىل واملت�أخرة تناول
ال�ص ��داقة والطفول ��ة واخليانة ،كما
يف ق�ص ��ته”الرحلة”التي كتبها عام
 1959والت ��ي اقرت� ��ض الكث�ي�ر من
جتربته اخلا�صة �أ�ض ��افها �إليها� ،أما
امل ��وت واخللود كقطبي متناق�ض�ي�ن
وجدتهم ��ا كذل ��ك يف الكث�ي�ر م ��ن
كتابات ��ه� ،إ�ض ��افة �إىل اخلي ��ال الذي
ه ��و �أبرز م ��ا مي ��ز �أعمال ��ه ،والآمال
ال�ض ��ائعة يف امل ��دن والأحي ��اء
ال�ص ��غرية يف �أمري ��كا هي م ��ن �أبرز
الق�ض ��ايا التي �ش ��غلته عرب م�سريته
الأدبية.
�أبداي ��ك ،ال�س�ي�رة ال�شخ�ص ��ية التي
كتبه ��ا �آدم بيغل ��ي �ست�ص ��در عن دار
ن�شر هاربر كولينز و�ستكون جاهزة
للبيع يف � 8أبريل  /ني�س ��ان من هذا
العام.

عن  /جملة نيويورك
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كتابات ضد التيارات
هذا الكتاب يلخ�ص جمموع ��ة مقاالت يقدمها
الكات ��ب كام ��ل عب ��د الرحي ��م وي�ض ��م الكتاب
ع ��دد ًا من املقاالت التي تتطرق للمو�ض ��وعات
ال�سيا�س ��ية يف الع ��راق ،وج ��اءت غالبية هذه
الكتاب ��ات للحدي ��ث ع ��ن دور املتظاهري ��ن،
واجلانب ال�سيا�سي والثوري من وراء ذلك.

رواي���ة ال يج���وز بيعه���ا
للمتدينين
ه ��ذه اجلملة جاءت يف مقدمة رواية”�س ��ارق
العمامة”ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي حتمل �ض ��ربة
�سيا�س ��ية وديني ��ة لكل من ي ّدع ��ي الدين ولكل
م ��ن ت�س ��بب بدم ��ار هذا الوط ��ن با�س ��م الدين
وا�س ��م الله ،يناق�ش الكات ��ب من خالل روايته
االدبي ��ة والثقافي ��ة وت�س ��ييجها
مب�ؤام ��رة ال�ص ��مت لأنه ��ا ال تدخل يف
اعداد الأعمال الهادفة.
وث ��اين املظهرين يتمث ��ل يف كيفي ��ة القراءة
ووازعه ��ا� ،إذ م ��ن املعل ��وم �أو م ��ن املجه ��ول
�إما �أن نكف عن االهتمام بالأ�ش ��ياء ،نتاجات
الطبيع ��ة �أو العق ��ل الب�ش ��ري ح�ي�ن تتوق ��ف
هذه عن امت ��داد قدرة العطاء واال�س ��تهواء،
ويف ح�ي�ن �آخر ،وهذا بات �س ��ائد ًا يف بيئتنا
الثقافية ،حني ت�صبح قدرة العطاء واال�ضافة
هي م�ص ��در �ضرورتها ومكمن ن�شوئها ،ويف

عل��ى رصي��ف المتنبــــي
أزم���ة الق���راءة ف���ي رواي���ة
الثالثية األولى
يف الن�س ��يج الأدبي والثقايف العربي العام،
هن ��اك �أزم ��ة ح ��ادة تتخل ��ل الأزم ��ة العامة،
ويعن ��ى بها هن ��ا الكاتب جمع ��ة الالمي على
وج ��ه التحدي ��د� ،أزمة القراءة ،ويلفظ �س ��لف ًا
جان ��ب الرتاك ��م الورق ��ي ال ��ذي يزي ��د م ��ن
ا�ستفحال ظاهرة الرثثرة الثقافية التي تزعم
لنف�سها اخل�ص ��وبة والغناء ،وهذا جنده يف
رواية”الثالثية االوىل”جلمعة الالمي.
�إن �أزم ��ة الق ��راءة ت�س ��تمد وجوده ��ا م ��ن
مظهري ��ن اثن�ي�ن ،اولهم ��ا ي�ش�ي�ر اىل الغياب
واال�ش ��احة املق�ص ��ودة عن عدد من النتاجات

كلتا احلالتني لي�س هناك قراءة م�ستقرة.
يف هذه الرواية �سنحاول االبتعاد عن النقد
الزعنفي والن�ص الطفيلي امل�ستجيب لغواية
ال�س ��وق ،البح ��ث ع ��ن مب ��دع ذاكرت ��ه منق ��ع
للعذاب ،و�شخو�ص ��ه من ر�شح الدم العربي،
وخطاب ��ه ن�ش ��يد ال يتوقف وال يتك ��رر ،يردد
انتف�ضوا انتف�ضوا..

ثنائية زينب
يف ثنائيت ��ه جمن ��ون زين ��ب وعي ��ون زينب
للكات ��ب جمعة الالمي ،يق ��دم الكاتب روايته

ه ��ذه واق ��ع املتدين�ي�ن وال ��دور ال ��ذي بات ��وا
يلعب ��وه يف الواق ��ع االجتماعي وال�سيا�س ��ي
العراق ��ي ،ه ��ذه الرواي ��ة تت�ض ��من ف�ص ��و ًال
ق�ص�ي�رة جد ًا ،وتع ّد م ��ن الروايات املحظورة
خلطورة مو�ضوعتها.

يف كتابه عن (ال�ص ��حافة واثرها يف ت�ش ��كيل
اجتاه ��ات ال ��ر�أي العام”النم ��وذج العراق ��ي
يف امل�ش ��روع االمريكي") يذكر م�ؤلفه عدنان
�س ��مري دهريب� ،أن هذا الكتاب يقدم درا�سات
�ص ��حفية ،ي�ش�ي�ر من خالل كتابه اىل التنوع
والتع ��دد ال ��ذي من ��ح تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات دور ًا
يف احلي ��اة ال�سيا�س ��ية اجلدي ��دة ،و�إن كانت
بدرج ��ات متفاوت ��ة وفق� � ًا ملوقفها يف ق�ض ��ايا
املجتم ��ع �أو بن ��ا ًء على التوجهات ال�سيا�س ��ية
والفكري ��ة واحلزبي ��ة مل ��ن ميلك زم ��ام �أمرها
وموقف ��ه ح ��ول م ��ا يح�ص ��ل يف الع ��راق م ��ن
متغريات.
وكانت هذه املرحلة املهمة من حياة ال�صحافة
جدي ��رة ب�أن تدر�س وتبحث با�س ��تمرار بحكم
�صريورة املجتمع والتداعيات احلا�صلة فيه.
ه ��ذا الكت ��اب وبف�ص ��وله الأربع ��ة ،النظري ��ة
والعملي ��ة يفي ��د املتخ�ص�ص�ي�ن املعني�ي�ن
بال�ص ��حافة وعالقته ��ا بالر�أي العام ،ال�س ��يما
العراق ��ي منه ،مع �ش ��حة تناول الق ��ادة الذين
يهمهم معرفة الواقع اجلديد وكيفية �ص ��ناعة
قاع ��دة جديدة يك ��ون لل�ص ��حافة دور وت�أثري
فيها على االجتاهات �إزاء الق�ضايا ال�سيا�سية
واالحداث والوقائع الت ��ي جتري يف العراق
والوط ��ن العرب ��ي وم ��دى االف ��ادة منه ��ا يف
امل�ستقبل.

ً
وحيدا
أجيد المسير
يف جمموعت ��ه ال�ش ��عرية”اجيد امل�س�ي�ر
وحيد ًا”يق ��دم ال�ش ��اعر كام ��ل عب ��د الرحي ��م
م ��ا يق ��ارب الث�ل�اث مئة ق�ص ��يدة م ��ن القطع
املتو�سط ،والق�صري ،غالبيتها حتاكي هموم
االن�سان الذي يولد ويجد نف�سه و�سط كومة
املوت واخلراب التي نعي�شها اليوم ،ال�شاعر
يحاول �أن يتطرق للواقع العراقي ب�أ�س ��لوب
�شاعري مميز من خالل ق�صيدة النرث.

ترجمة وإعداد أنس العزاوي

إمبراطورية الذهب األحمر -جان باتيست ماليه

فرسان
الرئيس-
االن لو
كارو
مالب� ��س قامتة� ،س ��ماعات �ص ��غرية يف االذان ،حقائ ��ب من نوع
كيفل ��ر وحزام مزود مب�س ��د�س .م�س ��تعدين الي ظرف �س ��يئ من
املمك ��ن ان يواجه ��وه ،يتمتع ��ون بتدريب ��ات ال مثي ��ل له ��ا ،منهم
من يرت�ص ��د ويراق ��ب ر�ؤو�س ��اءنا ،ومنهم من هم على ا�س ��تعداد
للت�ض ��حية بحياته ��م لإنق ��اذ الرئي� ��س احتدث هنا ع ��ن جمموعة
 GSPRامل�ؤلفة من �ستني رجال مع فريق االحتياط ي�شكلون
الدرع الواقي واالمينني على”�أ�سرار الآلهة".
يع ��ود االن كارو م�ؤ�س ���س ه ��ذه احلركة حتى ي ��روي لنا حكايته
خ�ل�ال اول مهم ��ة اوكلت الي ��ه اال وهي حماية الرئي�س اال�س ��بق
فران�س ��وا ميت�ي�ران ،جمموع ��ة من احلر� ��س� ،س ��ريعي البديهة،
اقوياء اذكياء ،ا�ش ��داء ،تلقوا تدريبات خا�ص ��ة وفريدة ،واقفني
يف �ص ��ف واحد للحف ��اظ على حياة اهم رجل يف الدولة ا�ض ��افة
اىل املقربني منه.
مكنته هذه املهمة من ان ي�ص ��بح تدريجي ��ا ظال للرئي�س ميتريان
وعائلته والعاملني �ضمن دائرته.
م ��ن مهم ��ة اىل اخ ��رى ،ي�أخذن ��ا االن ل ��و كارو �إىل قل ��ب الأم ��ن
الرئا�س ��ي وخ�صو�ص ��ياته ،ويطلعنا على عدد من �أ�سرار الدولة.
ق�ص ��ة تدور جممل احداثها خلف الكوالي� ��س وك�أنه خمرج لفيلم
او متاب ��ع لالح ��داث الرائعة التي رافقت خالل مهامه كم�س� ��ؤول
احلماية ال�شخ�صية للرئي�س فران�سوا ميتريان.

ماذا �سوف ن�أكل عندما نبد�أ بفتح علبة
معج ��ون الطماط ��م ،م ��ا ه ��ي مكونات
ال�صل�ص ��ة الت ��ي ن�س ��كبها على �س ��طح
البيتزا او نخلطها مع املاكرونا .كيف
تتم �ص ��ناعة الطماطم ،ما هي املراحل
الت ��ي متر به ��ا ،كيف تعب� ��أ داخل علب
وب�ش ��كل مركز ،كيف تنتق ��ل الطماطم
من مكان اىل اخر ،كيف و�ص ��لت الينا
وم ��ا هي ا�ص ��ولها وم ��ن �أي ق ��ارة او
مكان .ت�س ��تهلكها الب�شرية جمعاء لكن
مل ي�س�ألها احد من �أين انت.
�أين وكيف وعل ��ى يد من تزرع وتنمو
وحت�صد وت�أكل هذه الطماطم؟

�أجرى جان باتي�ست ماليه وعلى مدار
اكرث من �س ��نتني جول ��ة مكوكية واعد
درا�س ��ة مف�ص ��لة ومكثف ��ة وبطريق ��ة
مبتكرة ورائدة حتى ي�ستك�ش ��ف �س ��ر
ه ��ذه النبت ��ة ،رحلة امت ��دت من حدود
ال�صني و�ص ��وال اىل ايطاليا ومن غانا
اىل كاليفورنيا .التقى خاللها بالتجار
واملزارعني والطباخ�ي�ن واجلامعيني
واملرب�ي�ن والفالح�ي�ن وم�ص ��نعي
الآالت.
يتن ��اول مالي ��ه حكاي ��ات وق�ص�ص ��ا
جت�س ��د الطماط ��م ال ��دور اال�سا�س ��ي
فيها كونها عن�ص ��ر االحداث امل�ش ��وق،

وياخ ��ذ الق ��ارئ يف رحل ��ة طويل ��ة قد
ال ت�ص ��دقوها ،رحلة تتخللها حكايات
عن الع�ص ��ابات �أو ماي�سمى باملافيات
و�ص ��راعها على هذه الطماطم والغ�ش
الذي ت�شهده امل�صانع من خالل ا�ضافة
امل ��واد احلافظة التي تفقد هذه الثمرة
نكهته ��ا ولونها وحت ��ى رائحتها حتى
ي�ص ��ل اىل م�ص ��انع التعلي ��ب ويتتبع
طريقها من املخت�ب�ر اىل املزرعة ومن
ثم ايادي العاملني حتى تن�ض ��ج ومتر
بامل�صانع اىل ان ت�صل بيوتنا .ي�سمي
ماليه عامل الطماطم هذا بامرباطورية
الذهب االحمر.

ل���وي���س ول����وب����ي����ك -ب���ات���ري���س ل����و ك��ون��ت
يعت�ب�ر لوي�س طفال رائعا قليل احلركة.
حيات ��ه هادئ ��ة ت�ش ��به بح�ي�رة راك ��دة
ال تدغ ��دغ مياهه ��ا الري ��اح .ت�س ��تمر
حي ��اة لوي� ��س بهذا ال�ش ��كل حتى حلظة
احت�ضار والده الذي منحه �شيئا غريبا
قبل اي ��ام من نوته .هذا ال�ش ��يء عبارة
عن �ص ��ندوق� ،ص ��ندوق غريب يحتوي
عل ��ى حزام وفي ��ه زر ب�إمكانك ان تغريه
م ��ن ناحي ��ة اىل اخ ��رى وت�ش ��كله كم ��ا
حتب .اثار هذا ال�ش ��ئ الغريب ف�ض ��ول
لوي�س الذي ا�ص ��بح مدركا وب�شكل تام
على ان هذا ال�ص ��ندوق بامكانه العمل.
يتعرف لوي� ��س على فت ��اة جميلة تاخذ
عقل ��ه ويتحول كل اهتمام ��ه اليها حتى

يف حلظة ما يدرك وجه الت�شابه الكبري
بني ال�ص ��ندوق منحه اي ��اه والده وبني
ه ��ذه الفت ��اة يجم ��ل الت ��ي يح ��اول ان
يكت�شف �شخ�صيتها املعقدة .يقع لوي�س
بني �سر �ص ��ندوق ابيه و�سر تلك الفتاة
التي ا�سرته.
من ��ذ وقت طوي ��ل وباتري�س ل ��و كونت
جع ��ل من رواياته افالم ت ��دور احداثها
يف حلقة بتبادل العواطف ،االفكار التي
ي�س ��تهويها عقلن ��ا .مل ��دة ثالث �س ��نوات
يعمل لو كونت على هذا امل�ؤلف.
يتمت ��ع كاتبنا ه ��ذا ب�س�ي�رة ذاتية غنية
ممت ��دة ل�س ��نوات عدي ��دة ب�ي�ن كتاب ��ة
الراوي ��ة واالف�ل�ام .من ��ذ انتقال ��ه �إىل

باري� ��س يف ع ��ام  1967بد�أ ل ��و كونت
ب�إكت�ش ��اف �أحالمه من خالل لقائه بعدد
من الكتاب وزياراته اىل دور ال�س ��ينما
الت ��ي فتحت ل ��ه �آفاقا او�س ��ع يف جمال
الكتابة والت�أليف .عرف لو كونت كذلك
بكتاباته الكوميديه وانتاجه لعدد كبري
من االفالم وبرامج الكوميديا والواقع
حي ��ث ع�ي�ن يف يوني ��و  2010ع�ض ��وا
يف جلن ��ة حتكي ��م الن�س ��خة اخلم�س�ي�ن
للمهرج ��ان ال ��دويل الف�ل�ام الر�س ��وم
املتحركة يف مدينة �آن�سي الفرن�سية.

ال���ص���راع ال��ط��ائ��ف��ي ف��ي ال���رواي���ة ال��ع��راق��ي��ة

جائزة أورويل للكتابة السياسية تذهب لـ”المواطن كليم"
ح ��از كتاب”املواطن كليم” جائ ��زة ”جورج �أورويل
للكتابة ال�سيا�س ��ية” �أم� ��س الأول و�أقيم حفل توزيع
اجلوائز م�ساء �أم�س ،وقد وُ�صف العمل ب�أنه”منوذج
لفن كتابة ال�س�ي�رة" ،والذي يزيح ال�س ��تار عن حياة
�أح ��د �أب ��رز ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية الربيطاني ��ة
يف الق ��رن الع�ش ��رين ،وه ��و م ��ن ت�ألي ��ف ج ��ون بو،
�أ�س ��تاذ التاريخ وال�سيا�س ��ات اخلارجي ��ة يف”كينغز
كولج”اللندنية.
يروي الكتاب �س�ي�رة كليمنت �أتل ��ي ()1967-1883
رئي�س ال ��وزراء الربيطاين ما ب�ي�ن  1945و،1951
وهو م�ؤ�س ���س الـ � NHSأي نظام الت�أمني ال�ص ��حي
للربيطانيني والذي ما زال معمو ًال به �إىل اليوم.
ورغ ��م �أن مقدار جائ ��زة �أورويل ال يتج ��اوز الثالثة
�آالف جني ��ه �إ�س�ت�رليني� ،إال �أنه ��ا تعت�ب�ر واحدة من
�أرف ��ع اجلوائ ��ز يف اململكة املتح ��دة ،ومل يحدث و�أن
تناولته ��ا ال�ص ��حافة بالنق ��د �أو التقري ��ع عل ��ى غرار
اجلوائ ��ز الأعل ��ى قيم ��ة ،فاجلائ ��زة ت�س ��عى ب�ش ��كل
�أ�سا�س ��ي �إىل حتوي ��ل الكتاب ��ة ال�سيا�س ��ية �إىل ف ��ن،

صدر بالفرنسي

الصحافة وأثرها في تشكيل
اتجاهات الرأي العام

ب�أ�س ��لوب �ش ��اعري ومن الوا�ضح �أن الكاتب
يق ��دم ب�ي�ن طي ��ات كتب ��ه ه ��ذه ت�ش ��فريات
ل�شخ�ص ��ية مت�أث ��ر به ��ا ،والي ��زال الكات ��ب
م�س ��تمر ًا يف ا�س ��لوبه ال�س ��ردي الروائ ��ي
الق�ص�ي�ر م ��ن خالل تق ��دمي كتيبات ق�ص�ي�رة
حتت عنوان رواية.

وهو و�ص ��ف دقيق لعمل �أورويل نف�س ��ه ال�ص ��حايف
والروائي �صاحب””1984و"مزرعة احليوانات".
رئي�س ��ة جلن ��ة التحكي ��م وال�ص ��حافية �إري ��كا فاغ�ن�ر
اعت�ب�رت �أن كتاب”املواط ��ن كيم”م ّث ��ل لكل �أع�ض ��اء
اللجنة”�سرية مكتوبة ب�ش ��كل فاق امل�ألوف والعادي
ع ��ن �ش ��خ�ص مل يك ��ن عادي� � ًا" ،حيث ت�ش � ّ�ق ال�س�ي�رة
املكتوب ��ة م ��ن جدي ��د الطري ��ق ال ��ذي �س ��لكه كليمنت
كواح ��د من �أبن ��اء ال�ض ��واحي ال ��ذي �أت ��ى �إىل لندن
و�أ�صبح بط ًال بالن�سبة �إىل حزب العمال.
وت�ستك�ش ��ف ال�س�ي�رة ،الت ��ي ت ��كاد �أن تك ��ون كتاب� � ًا
تاريخي� � ًا ح ��ول بريطاني ��ا بع ��د احل ��رب؛ وال �س ��يما
الإ�صالحات االجتماعية واالقت�ص ��ادية التي �صاغت
اخلدم ��ات الت ��ي تقدّمه ��ا الدول ��ة احلديث ��ة للمواطن
الربيطاين حتى اليوم.
املراجع ��ات الت ��ي تناول ��ت الكت ��اب اعت�ب�رت �أن فيه
جتدي ��د ًا يف طريق ��ة كتاب ��ة ال�س�ي�رة ال�سيا�س ��ية،
ويجري من خاللها �س ��رد تاريخ فئة من اال�شرتاكيني
الربيطانيني يف تلك احلقبة.
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ج ��رى اختي ��ار الكت ��اب من ب�ي�ن ع ��دة �أعم ��ال ال ّ
تقل
�أهمي ��ة لق ��ارئ ه ��ذا الن ��وع م ��ن الكت ��ب ،وهي”الكل
خ ��ارج احلرب”وهو حتلي ��ل ملا ينتظ ��ر بريطانيا ما
بعد اخلروج م ��ن االحتاد الأوروبي لل�ص ��حايف تيم
�ش ��يبمان ،و"ال�س ��بعة”لروث دوديل �إدوارد وه ��و
كتاب حول الآباء امل�ؤ�س�س�ي�ن لأيرلندا احلرة ،وكتاب
لأح ��د الناجني م ��ن كارث ��ة هيلزبرا الت ��ي وقعت عام
 1989ح�ي�ن تدافعت اجلماهري يف �إح ��دى مباريات
كرة القدم ووقع كثري من ال�ضحايا.
يذك ��ر �أن للجائ ��زة فرعا خا�ص ��ا بالكتابة ال�ص ��حافية
وقد ح�ص ��ل عل ��ى جائزته كات ��ب العم ��ود الإيرلندي
فينت ��ان �أوتول ،ال ��ذي كتب تعليق ًا حول االن�س ��حاب
الربيط ��اين م ��ن االحتاد الأوروبي .كم ��ا �أن لها فرعا
�آخر بعنوان”�أورويل لك�شف ال�شر االجتماعي”وقد
نال ��ت هذه اجلائ ��زة ال�ص ��حافية فيلي�س ��تي لوران�س
من”غارديان”ع ��ن حتقي ��ق �ص ��حايف �أجرت ��ه ح ��ول
الكيفية التي يجري من خاللها �إجبار املهاجرين على
العمل يف ع�صابات.

علي لفتة سعيد
م ��ن بني الكت ��ب النقدي ��ة اجلديدة الت ��ي �ص ��درت م�ؤخر ًا،
كان كت ��اب الناق ��د العراقي حي ��در جمعة العاب ��دي والذي
يحم ��ل عنوان (الأن�س ��اق الواقعية والرمزي ��ة يف الرواية
العراقي ��ة ما بع ��د  .2003الكتاب اجلدي ��د الذي يقع بنحو
� 200ص ��فحة من القطع املتو�س ��ط ي�س ��عى فيه الناقد الذي
ب ��رز م�ؤخ ��ر ًا عل ��ى ال�س ��احة النقدي ��ة العراقية اىل ك�ش ��ف
وحتلي ��ل اب ��رز �س ��مات الرواي ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة م ��ا
بع ��د 2003مثلم ��ا ي�س ��عى يف الوقت نف�س ��ه للوقوف على
الأث ��ر الفعلي للن�ص ��و�ص الروائية على امل�ش ��هد الروائي
والواقع املرجعي الذي �ش ��كلها و�س ��اهم يف �إنتاج �أن�ساقها
امل�ض ��مرة والظاهرة ..والعابدي املولع يف كتابته النقدية
التي ين�شرها يف ال�صحافة العراقية يحاول دائم ًا الإم�ساك
ببع� ��ض احليثيات الت ��ي تطرحها الروايات وخا�ص ��ة تلك
التي �ص ��درت بعد عام  2003كونها متثل مرحلة تاريخية
مهم ��ة لي� ��س على ال�س ��احة ال�سيا�س ��ية العراقية بل اي�ض� � ًا
على الواقع الثقايف واحلركة االدبية وامل�س�ي�رة االبداعية
العراقية التي متخ�ضت بعد هذا التاريخ نتيجة للتحوالت
الكبرية التي �ش ��هدتها البنية االجتماعية والفكرية والتي
انعك�س ��ت ب�شكل �أو ب�آخر بال�ض ��رورة على الواقع الثقايف

برمته ..حيث يعتمد يف كتابه �أ�س ��لوب حتليلي وتطبيقي
نقدي يك�شف من خالل الأعمال ال�سردية ما يت�صل وب�شكل
وا�ض ��ح باحلرك ��ة الروائي ��ة يف الع ��راق بع ��د  2003يف
بعديه ��ا الفني واملرجعي بهدف ت�أ�ص ��يل منتجها من خالل
قربها ال�شديد من �إ�شكاليات الواقع وهو ما �أتاح لها فر�صة
امل�شاركة يف فك �شفرة هذه الإ�شكاليات املتمثلة يف الف�شل
املتوا�ص ��ل لبناء واقع جديد وذلك عرب مو�ض ��وعة ال�سرد،
لإيجاد حلول حقيقية تنت�ش ��ل هذا الواقع من ال�سقوط يف
ف ��خ الثقافة ال�س ��ائدة ،عرب ر�ص ��د ونقد كل �أ�ش ��كال الوعي
ال�س ��ائد وحماول ��ة �إ�ص�ل�احه .الكتاب ميث ��ل جتربة نقدية
متميزة حتاول ر�ص ��د وتوثيق وا�ستك�شاف للجديد داخل
ال�سرد العراقي .مبعنى �آخر �أن العابدي يريد التو�صل اىل
مرحلة نقدية لت�أ�ص ��يل مفهوم نقد النقد داخل النقد االدبي
فهو يط ��رح من خالل بحثه يف  21رواية عراقية �ص ��درت
بعد  2003اىل ت�أ�ص ��يل ما تو�صل �إليه واملرتبط بالعنوان
وم ��ا يت�ص ��ل ب ��ه م ��ن حيثي ��ات امل�ص ��طلح ع�ب�ر حممولني
�أو اجتاه�ي�ن نقدي�ي�ن يحم�ل�ان مفهوم�ي�ن متجاورين هما
الأن�ساق الواقعية والأن�ساق الرمزية ليجمع �آراءه النقدية
عرب ف�صلني يدوران حول املحورين اللذين ي�أخذان �أبعاد ًا
�أخرى مل يك�ش ��ف عنها العنوان بدالل ��ة البحث عن املدلول
بل �أن عناوين الكتاب الداخلية تك�ش ��ف عن امل�سعى الآخر
للكتاب ..ففي الف�ص ��ل الأول والذي حمل عنوان (الرواية
العراقي ��ة نح ��و واقعي ��ة جدي ��دة) يناق� ��ش في ��ه الرواي ��ة

العراقي ��ة وذلك من خ�ل�ال مبحثني مهم�ي�ن ،اهمها املبحث
الذي حمل عنوان حمل عنوان (رواية ال�ص ��راع الطائفي
�ص ��ورة ال�سيا�س ��ي

والدين ��ي) وق ��د تن ��اول مو�ض ��وعة (ال�ص ��راع الطائف ��ي)
مبختل ��ف الطرق والأ�س ��اليب الأدبي ��ة والفنية ملا ي�ش ��كله
هذا ال�ص ��راع من �ص ��دمة �أتت على كل �أم ��ل جميل يف بلد
مثل العراق ،انعك�س ذلك على الف�ض ��اء ال�س ��ردي العراقي،
يف بنية الن�ص التي بدت �أكرث �س ��وداوية وت�ش ��ا�ؤم ًا ،كما
ظهرت املواقف من الإحداث �أكرث ت�ش ��ظي ًا و�ضياع ًا� ،أ�سهم
ذل ��ك يف انعدام الر�ؤية والتوجه امل�س ��تقبلي اخلالق حتى
ب ��دت ك�أنه ��ا ر�ؤية ت ��دور يف مكانها تر�ص ��د وتوث ��ق حالة
التمزق العامة التي �أحدثت �شرخ ًا يف الن�سيج االجتماعي
العراقي وفو�ض ��ى يف القيم الوطنية والف�س ��اد ال�سيا�سي،
والأخالقي وازدواجية يف املعايري الإن�سانية العامة حتى
احتلت �ص ��ورة ال�ص ��راع واملوت مكان الفاعل �أنا الكاتب.
وكان فيه �س ��اعي ًا اىل الك�ش ��ف عن �أبرز �س ��مات هذا النوع
اجلديد الذي بات ي�ش ��كل ظاه ��رة فنية جديدة مل تختربها
الرواية العراقية قبل ذلك ومطبق ًا على �ست روايات.
العابدي و�ض ��ع يف نهاي ��ة كل مبحث وف�ص ��ل �أهم النتائج
وال�س ��مات الت ��ي تو�ص ��ل �إليها والت ��ي يعتقد انها �س ��مات
مهم ��ة له ��ا ق ��وة ت�أث�ي�ر الرم ��زي الأ�س ��طوري عل ��ى واق ��ع
الرواية اجلديدة يف العراق وابرز �أنواعها مثلما تو�ض ��ح
اال�س ��تنتاجات �أه ��م �أب ��رز ال�س ��مات املهم ��ة واجلديدة يف
الرواية العراقية �أن العابدي يف كتابه اجلديد تو�صل �إىل
حتديده ابرز م�سارات وحتوالت الرواية العراقية ما بعد
 2003والك�شف عن �سمات تطورها فني ًا ومو�ضوعي ًا.
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ﻤﺮﺩ..
ﺷﺒﺎﺏ ُﻣﺘَ ّ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ

ﻴــﺮ ﻣــﻦ
ﻃﺮﻳﻘــ ﹰﺎ
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بع��د ان تق��دم يب العم��ر وأنا –اآلن -ق��د تج��اوزت الثالثة
والثامنني من عمري ،مل أجد ُبد ًا من االس��تجابة ملناش��دات
ومطالبات ش��قيقي األكرب رفع��ة ،وعدد آخر م��ن االصدقاء
الذين وصلت مطالباتهم حد االلحاح برضورة كتابة مذكرايت
التي مل تخطر ببايل يوما كتابتها وتدوينها.
كنت أتضايق من تلك املطالب��ات يف كثري من األحيان ،وكان
مرده��ا يعود لكوين ولجت طريق ًا ش��ائك ًا وصعب ًا يف العراق
ّ
أغلب س��ني عمري ،وهو العمل السيايس املعارض يف أغلب
ء
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

س��نوات نش��اطي يف ه��ذا املضامر ،س��ائِ ر ًا م��ن خالله عىل
كرس��وا ُج ّل حياتهم يف العمل
خطى الوطنيني االحرار الذين ّ
الس��يايس املع��ارض( ،الوطني والدميقراط��ي) ،يف ظروف
كانت يف الغالب يسودها القمع واالضطهاد والتهجري ،ولرمبا
كان��ت تؤدي حتى اىل املوت ،كام حدث للعديد ممن س��اروا
ال��درب بإرادته��م ،حيث كنت من ضمن ه��ؤالء الذين
بهذا
ِ
اخت��اروا الس�ير يف ذلك الطري��ق الذي اخرتت��ه بقناعة تامة
اليشوبها ندم أو تردد.

االخراج الفني خـالـد خضير

التصحيح اللغوي قصي محمد

طبعت بمطابع مؤسسة

WWW. almadasupplements.com

لالعالم والثقافة والفنون

