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والكت ��اب الذي ب ��ن اأيدينا واحد من تل ��ك الكتب التي
تتناول هذا امل��س�ع احل�سا�ض الذي بات ي�سغل العامل
الإ�سالم ��ي والغربي.وخا�س ��ة باأن ق�ته واآث ��اره تزداد
كل ي�م.والكت ��اب ح�سيلة ندوة علمي ��ة عقدت يف برا
مب�ساهم ��ة جملة ق�سايا ال�سلم ال�سراكية وجملة النهج
التي ت�سدرها م�ؤ�س�سة املدى.
ي�س ��م الكتاب ثالث ��ة ع�سر بحث ًا قدمه ��ا املرجم واملعد
حت ��ت عن�ان"ال�ست�س ��راق والإ�سالم"كتب ��ت باأق ��الم
باحث ��ن ت�س ��ن يف الدرا�س ��ات الإ�سالمي ��ة ال�سرقية
من البل ��دان ال�سراكية،ركزوا فيها عل ��ى ك�ن الإ�سالم
املعا�س ��ر كبني ��ة فكرية وكمنظ�م ��ة اإمياني ��ة واأخالقية
و�سيا�سي ��ة وكم�ؤ�س�س ��ة اجتماعي ��ة وح ��ركات �سيا�سية
حا�سر ًة يف جميع مفا�سل املجتمع باأ�سره.
البح ��ث الأول م ��ن الكت ��اب ج ��اء حت ��ت عن�ان"الدي ��ن
وتك�ي ��ن الفك ��ر ال�سيا�س ��ي املعا�سر"للروف�س ���رة
ال�س�فيتي ��ة ل .ر .ب�لن�سكاي ��ا تق ��دم في ��ه وف ��ق الإط ��ار
التاريخي حتلي ًال دقيق ًا لعالقة الأديان بالفكر ال�سيا�سي
يف عم�م ال�سرق ،ومعاينة لل�سمات احل�سارية املتميزة
ل ��كل منطق ��ة ،م�ؤكدة ب� �اأن الإ�سالم ا�سطلع من ��ذ البداية
ب ��دور القاع ��دة الأيدي�ل�جي ��ة للدول ��ة الإ�سالمية التي
تك�ن ��ت من املجتم ��ع منذ عه ��د الر�س ���ل .واأن الق�الب
الإ�سالمي ��ة لل�عي اجلماهري ت�سمن ��ت القيم املعن�ية
والأخالقي ��ة ومعاي ��ر ال�سل ���ك يف احلي ��اة العام ��ة
والقت�ساد.
يف بح ��ث اآخ ��ر تتناول الباحث ��ة د .ب .مالي�سيفا تاأثر
الدي ��ن الإ�سالم ��ي يف النزاعات اجلاري ��ة يف ال�س�دان
وال�س ��رق الأو�س ��ط متطرق ��ة اإىل احل ��رب العراقي ��ة
الإيرانية،وهن ��ا ت�سلط ال�س�ء عل ��ى ا�ستغالل الدين من
قبل الطرفن املتحاربن ك��سيلة لترير احلرب.والأمر
ذات ��ه يف احل ��رب الأهلي ��ة اللبناني ��ة وكذل ��ك يف جن�ب
ال�س�دان.
وم ��ن خالل ذلك تتبع الباحثة دور امل�ؤ�س�سات الدينية
الت ��ي تق�م مقام جمم�عات �سغط لت�سكل قناع ًا ل�سراع
اأثني وق�مي واإيدي�ل�جي وم�سالح �سخ�سية للزعماء
ال�سيا�سي ��ن والدينن الذين يعتمدون على تقاليد الدعم
الع�سائري اأو الديني.
البح ��ث الثال ��ث للم�ست�س ��رق اأ.د� .ساخاتي ��ف يتن ��اول
في ��ه تاأث ��ر العام ��ل الدين ��ي عل ��ى الط ��رف اجلن�ب ��ي
الغرب ��ي لأفريقي ��ا ال�ست�ائية ومناطق الهن ��د البعيدة.
فيحل ��ل العالق ��ات القبلي ��ة التقليدي ��ة حت ��ت تاأث ��ر
القت�س ��اد الراأ�سم ��ايل العاملي،وجاذبي ��ة الثقاف ��ة
الإ�سالمية،والح ��رام الكب ��ر ال ��ذي يتمت ��ع ب ��ه عن ��د
ال�سع ���ب غ ��ر الإ�سالمية،ك�ن ��ه دين ��ا غ ��ر مرتب ��ط
بالأ�ستعم ��ار ،وحلمله مبداأ الث�اب والعقاب بعد امل�ت.

في�ؤكد باأن الإ�سالم يف اأفريقيا ال�ست�ائية ميثل ظاهرة
تقدمي ��ة اإذا م ��ا ق ���رن بالأدي ��ان التقليدي ��ة الأفريقي ��ة،
ويف ال�ق ��ت ذات ��ه يك�س ��ف ع ��ن حمدوديت ��ه ال�سيا�سي ��ة
والجتماعي ��ة يف غينيا وج ��زر القمر ،ويف هذا ال�سياق
يبن كيف ا�ستخدم الإ�سالم يف تنزانيا لإجراء حت�لت
تقدمي ��ة واأن ��ه يف غالبية البل ��دان يتعاي�ض م ��ع عنا�سر
العالقات الراأ�سمالية.
ويف بح ��ث لحق ج ��اء بعن�ان"التخل ��ف والإ�سالم من
منظ ���ر تاريخي"للم�ست�س ��رق كره ��ارد ه ���ب وفي ��ه
ي�سل ��ط ال�س ���ء عل ��ى البدائ ��ل الإ�سالمية وف ��ق �سياقها
التاريخ ��ي فيبن كيف كان ��ت الأيدي�ل�جي ��ات الق�مية
حلركة التحرر ال�طني هي املحدد لروح تلك الفرة،اأما
يف ال�ستينات فقد �س ��ادت ال�سراكية غر الروليتارية
يف الفك ��ر الجتماع ��ي ،ويف ال�سبعين ��ات ا�ستبدلت كال
الأيدي�ل�جيت ��ن بنق ��د فك ��ر الهزمية،يف ح ��ن ج�سدت
الثمانينات ع�دة الروح اإىل املا�سي .
فالبدائ ��ل الإ�سالمية التي يطرحه ��ا الأ�س�لي�ن اجلدد
وف ��ق ما يذكر ه ��ي جانب اأ�سا�س ��ي واأن مل يك ��ن وحيد ًا
من"الع ���دة اإىل املا�سي"وم ��ن هن ��ا ي�ؤكد ب� �اأن العالقة
بن التخلف و"البدائل الإ�سالمية"لي�ست ق�سية اآنية بل
تاريخية اأ�سا�س ًا وترجع اىل القرن التا�سع ع�سر.
ومن البح�ث القيمة التي يجدها القارئ يف طيات هذا
الكتاب"الإ�سالم وتط�ر الراأ�سمالية يف الك�يت"للباحث
ميلك ��� فا�سيليف ويبن فيه اأثر اكت�ساف النفط يف دول
اخللي ��ج العرب ��ي م�س ��ر ًا اإىل ارتفاع اأ�سع ��اره يف خلق
ظروف ن�عية لتح�يل البنى الجتماعية والقت�سادية
التقليدي ��ة اإىل بن ��ى ع�سري ��ة يف هذه ال ��دول ول �سيما
الك�يت التي ركز عليها يف البحث .
مي�س ��ي الباح ��ث يف حتلي ��ل اأث ��ر اكت�س ��اف النف ��ط يف
الك�ي ��ت عل ��ى املجم�ع ��ات الأيدي�ل�جي ��ة وخا�س ��ة
املجم�ع ��ات الإ�سالمي ��ة التقليدية فيذكر ب� �اأن القتبا�ض
من مفاهي ��م الإ�سالحين الإ�سالمين ميك ��ن النظر اإليه
يف �سي ��اق حتييد مقاوم ��ة التقليدين لتط ���ر العالقات
الراأ�سمالي ��ة التي ل تتطابق مع العقائد الإ�سالمية ،ومن
جه ��ة اأخ ��رى تبحث ال�سلط ��ة النفطية م ��ن اأجل احلفا
على امتيازاتها لفرة م�ستمرة اإىل اأق�سى حد عن ال�سند
عن ��د التقليدين الذين متثله ��م الأر�ستقراطية الع�سائرية
والأنتيليجين�سيا التقليدية.
ويف خ�سم ه ��ذه البح�ث يط ��رح امل�ست�سرق والباحث
الأكادمي ��ي الروف�س ���ر ج .م�زي ��كارز م��س ���ع
العلمن ��ة و الإ�س ��الم يف م�سر .فبعد اأن يع ��رف العلمنة،
واأ�س ��كال جتليه ��ا يف ال�اق ��ع امل�س ��ري ،يق ��ارن عملي ��ة
العلمن ��ة يف املنطق ��ة العربي ��ة الإ�سالمي ��ة بالعلمن ��ة يف
املنطقة الغربية،فيبن ب ��ان العلمنة لي�ست عملية فكرية

خال�س ��ة ،ب ��ل عملي ��ة
حت ���لت دميقراطي ��ة برج�ازية منت
يف ظ ��ل ال�ستبداد ال�سرق ��ي ،واإن نق�ض اأو عدم اكتمال
ه ��ذه العملية يف�سر نق�ض وعدم اكتماله ��ا ويف�سر اأي�س ًا
الع ���دة اإىل النبعاث الإ�سالم ��ي التقليدي وك�سر عملية
العلمنة.
ويف بح ��ث لحق وله �سلة باملجتم ��ع امل�سري يتطرق
الباح ��ث كارل زورب ��ي اإىل من ��� تاأث ��ر الأ�س�لي ��ة
الإ�سالمي ��ة يف املجتمع امل�سري خ ��الل حكم ال�سادات".
فيتط ��رق اإىل اأث ��ر ح ��رب حزيران عل ��ى امل�سرين عامة
والعلماني ��ن خا�سة ،وبروز تيارين رئي�سين يف الفكر
ال�سيا�سي العربي:
الأول مثله الي�سار العربي اجلديد.
والثاين مثلته الأ�س�لية الإ�سالمية اجلديدة
وعل ��ى �س ���ء ذل ��ك ي�س ��ر باإيج ��از اإىل ا�ستثم ��ار
ال�س ��ادات لأخطاء عب ��د النا�سر لنزع الثق ��ة بالنا�سرية
عم�ما،وباإ�سالحات عبد النا�سر ال�سراكية ،وت�سجيع
الق ���ى الإ�سالمي ��ة كثقل ي ���ازي خ�س�م ��ه النا�سرين
وال�سراكين،وا�ستخ ��دام الإ�س ��الم ك��سيل ��ة لت�طي ��د
م�سروعي ��ة نظام حكمه ،غر اأنه �سرع ��ان ما وجد نف�سه
عاج ��ز ًا عن ال�سيطرة عليها .وهن ��ا يجد الباحث وفق ما
يذك ��ر اأن ه ��ذا النم� ل نلم�سه فق ��ط يف �سف�ف ال�سكان
عم�م ًا بل و�س ��ط النتيليجين�سيا والرج�ازية املدنية
والطالب و البروقراطي ��ة اأي�س ًا .مما هياأ امل�سرح لنم�
الن�س ��اط ال�سيا�سي للجماعات الإ�سالمي ��ة ومما زاد من
ن�ساطه ��ا ابتعاد ال�سادات عن املع�سكر ال�سراكي وميله
اإىل اأمريكا.
مي�س ��ي الباح ��ث يف تتب ��ع ن�ساط ه ��ذه اجلماعات من
خ ��الل تعاظ ��م وج�ده ��ا يف ال�سحف وخط ��ب اجلمعة
واملبيع ��ات ال�ا�سعة للكتب الدينية وخا�سة كتابات اأب�
الأعلى امل�دودي وال�سيد قطب وت�سكيل اخلاليا ال�سرية
ويف مقدمتها حزب التحرير الإ�سالمي ،ومنظمة اجلهاد
التي كانت اأوىل مهماتها اغتيال ال�سادات.

يختت ��م املع ��د واملرج ��م الأ�ست ��اذ فال ��ح عب ��د اجلب ��ار
الكت ��اب ببحث ه�لفر براي�سلر"اأ�سلي�ن فقط"يقدم فيه
الباح ��ث مالحظاته ح ���ل امل�سائل الراهن ��ة يف الإ�سالم
املعا�سر"وم ��ن خالل تلك املالحظ ��ات ومن خالل ت�غله
يف تفا�سي ��ل اخلط ��اب الإ�سالم ��ي املعا�س ��ر يُقي ��م اأث ��ر
و�سائ ��ل الأع ��الم احلديثة،وخا�س ��ة �سرائ ��ط الفيدي ���
للم�اع ��ظ التي يلقيها ال�سيخ ال�سع ��راوي ،واأثر العامل
الثقايف يف اأقامة احل�ار،والعالقات املتبادلة مع الق�ى
العلمانية.
ويف اخلت ��ام ميكنا الق ���ل باأن الكت ��اب بجميع بح�ثه
عك�ض وجهة النظر ال�سراكي ��ة ومثلت اجتاهن الأول
ج�س ��د مدر�س ��ة الزدواجي ��ة التاريخي ��ة التي ت ��رى باأن
الع ��امل العرب ��ي الإ�سالم ��ي يتط ���ر نح ��� الراأ�سمالي ��ة
باأ�سل ���ب بال ��غ التميي ��ز ق�ام ��ه ازدواجي ��ة يف و�سائل
الإنت ��اج ويف الثقاف ��ة والقيم .واأما الجت ��اه الثاين فقد
عك� ��ض وجه ��ة النظ ��ر التي ت�ؤكد ب� �اأن ظاه ��رة النبعاث
الإ�سالمي لي�ست �س�ى رد فعل اأو احتجاج ًا على الف�سل
يف الق�س ��اء عل ��ى التخلف يف املنطقة.واأخ ��ر ًا لبد من
الإ�س ��ادة بهذه البح�ث لأنها يف ال�اقع تن�سف الإ�سالم
م ��ن النظ ��رة العدوانية الت ��ي يت�س�رها الغ ��رب ب�سبب
اأطروح ��ات اأ�سح ��اب الفك ��ر التقلي ��دي وخا�س ��ة ح ��ن
اأ�س ��ارت هذه البح ���ث باأن اأفكارهم راجع ��ة اإىل عدوان
فك ��ري واإىل الف ��را واإىل اجلدب الثق ��ايف الذي مير به
املجتمع الإ�سالمي.
واأعتق ��د ب� �اأن طرح مث ��ل ه ��ذه الكتب وجعله ��ا بن يدي
املثق ��ف وغر املثق ��ف يف ه ��ذا ال�قت ال ��ذي ي�سهد من�
التطرف ،وتغلغله بن ال�سباب مفيد جد ًا واأحدى ال�سبل
مل�اجهة هذا التطرف والفهم التقليدي لالإ�سالم.وت�سكر
م�ؤ�س�سة املدى على ت�ليها طبع مثل هذه الكتب وب�سعر
زهيد.
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ونح ��ن نتاأم ��ل يف حياتنا التي ق ��د نفارقها يف اأية حلظ ��ة هل يخاجلنا
ال�سع ���ر نف�سه ال ��ذي انتاب بط ��ل غابرييل غار�سي ��ا ماركيز يف رواية
(مذك ��رات غانياتي احلزينات) ال�سادر عن دار (املدى) للثقافة والن�سر
برجم ��ة �سال ��ح علماين� ..سحفي عج ���ز بلغ الت�سعن م ��ن عمره ،مل
يع� ��ض احل ��ب احلقيقي يف حيات ��ه ومل يعرف له طعم ��ا اأو �سك ًال ال من
خ ��الل الغاني ��ات يف امل�اخر واحلان ��ات املنت�سرة بن اأزق ��ة املدينة..
يخطر ببال هذا البطل العج�ز ان يطلب من اإحدى و�سيطات املتعة ان
تهي �� له فتاة عذراء ليحتفل به ��ا يف ليلة دخ�ل عقده التا�سع اإذ يق�ل:
يف ال�سن ��ة الت�سعن من �سن�ات حياتي ،رغبت يف اأن اأهدي اإىل نف�سي
ليلة حب جمن�ن ،مع مراهقة عذراء .تذكرت رو�سا كباركا�ض� ،ساحبة
بي ��ت �سري ،اعت ��ادت اأن تت�سل بزبائنها اجليدي ��ن ،عندما يك�ن حتت
ت�سرفه ��ا جديد جاهز .مل اأ�ست�سلم قط له ��ذا الإغراء ،اأو لأي واحد اآخر
م ��ن اإغراءاته ��ا الفاح�سة ،ولكنها مل تك ��ن ت�ؤمن بنق ��اء مبادئي .فكانت
تق ���ل بابت�سام ��ة خبيثة :الأخ ��الق م�ساألة زمن اأي�س ��ا ،ول�س�ف ترى.
كان ��ت اأ�سغر مني بع�ض ال�سيء ،ومل تعد لدي اأخبار عنها منذ �سن�ات
ط�يل ��ة ،بحيث ميكن اأن تك�ن ق ��د ماتت .ولكنني ،من ��ذ الرنن الأول،
تعرف ��ت على �س�تها يف الهاتف ،وبادرتها دون مقدمات :الي�م ،اأجل.
فتنهدت قائلة :اآه ،يا عاملي احلزين ،تختفي ع�سرين عاما ،وتع�د لتطلب
م�ستحيالت فقط .وف�را ،ا�ستعادت ال�سيطرة على فنها ،وعر�ست علي
�ست ��ة من اخليارات ال�سهية ،ولكن عليك اأن تعلم ،جميعهن م�ستعمالت.
اأحلح ��ت عليه ��ا اأن ل ،ويج ��ب اأن تك ���ن ع ��ذراء ،واأريدها ه ��ذه الليلة
بالذات ..لكن املفاجاأة حتدث لدى دخ�ل البطل اإىل غرفة الفندق حيث
تنتظ ��ره العذراء ال�سحي ��ة ،الفتاة املراهقة النائم ��ة براءة على �سرير
�سيد�س ��ن دخ�لها الر�سمي اإىل عامل البغاء على يد ال�سحفي العج�ز اإذ
اأن الأم ���ر تخرج من اعتياديتها يف هذه اللحظة
بال�سبط ،حينم ��ا يجدها البط ��ل نائمة فرف�ض
اإيقاظه ��ا مكتفيا بالتاأم ��ل يف براءة وجهها ط�ال
الليل ،يف ج�سدها الهادئ امل�ست�سلم .وهكذا ي�لد
احل ��ب العذري من قاع املاخ�ر ،ومن هداأة الآثام
الليلية .ويكت�سف �سحافينا اأمام هذا امل�سهد عزلته
التي منعت ��ه من اللتقاء باحل ��ب ،وي�سقط �سحية
اإعجاب جدي ��د هادئ وغر �سبق ��ي بح�سنائه وه�
ي�سع ��ر اأن علي ��ه اأن يعب من نهر احل ��ب ،واأن مينح
نف�س ��ه رمبا للم ��رة الأخرة ليلة ع�س ��ق جمن�نة مع
مراهقة �سغرة ت�ساعده على حتقيق غر�سه �ساحبة
بي ��ت لهذه الأعمال يعرفها منذ زمن بعيد ،وتعد له ما
اأراده �سبية يف الرابعة ع�سر من العامالت الفقرات
يف م�سنع حلياك ��ة اأزرار القم�س ��ان .اأرادها العج�ز
ع ��ذراء لأنه مل يكن يفت�ض عن ليلة حمراء ،بل عن حب
طاهر ونق ��ي ،حتى اأنه رق ��د اإيل ج�ارها مرة واثنتن
م ��ن دون اأن يلم�سها حتى ال�سب ��اح اإذ يق�ل :ا�ستيقظت
فجرا دون اأن اأدري اأين اأنا .كانت الطفلة ل تزال نائمة،
م�لي ��ة اإيل ظهرها ،يف و�سع جنيني .راودين اإح�سا�ض
مبه ��م باأنني �سمعتها تنه� ��ض يف الظالم ،وباأنني �سمعت
م ��اء �سيف ���ن احلمام ،ولك ��ن ميكن لذلك اأن يك ���ن حلما.
كان الأم ��ر جديدا بالن�سبة يل .فاأنا اأجهل نزوات الإغ�اء.
وكنت اأختار عرو�ساتي لليلة واحدة بامل�سادفة ،وباهتمام
بال�سع ��ر اأكر م ��ن املفاتن .ومنار�ض م ��ن دون حب ،ونحن
بن�س ��ف مالب�سن ��ا يف معظ ��م الأحيان .ودوم ��ا يف الظالم.
ك ��ي يتخيل كل منا الآخر اأف�سل مما ه� عليه .يف تلك الليلة
اكت�سف ��ت املتعة التي ل ت�سدق .يف تاأم ��ل ج�سد امراأة نائمة
م ��ن دون ت�س ��رع ال�سه ���ة اأو ع�ائ ��ق احلي ��اء ..نه�س ��ت يف
اخلام�س ��ة .قلق ��ا لأن مقالتي لي�م الأحد يج ��ب اأن تك�ن على
من�س ��دة التحرير قب ��ل ال�ساعة الثانية ع�س ��رة .قمت بتغ�طي
يف م�عده الدقيق ،وكانت حلقة القمر البدر ل تزال م�ج�دة،
ما�سي قد
وعندم ��ا �س ��ددت �سل�سل ��ة املاء ،اأح�س�س ��ت اأن اأحق ��اد
ّ
ذهب ��ت يف املجاري .وح ��ن رجعت منتع�س ��ا ومرتديا مالب�سي
اإىل غرف ��ة الن ���م ،كان ��ت الطفلة تنام عل ��ى ظهره ��ا ،على �س�ء
الفج ��ر املهادن ،معر�سة ال�سرير م ��ن جانب اإىل اآخر ،وذراعاها

مفت�ح ��ان يف �سلي ��ب و�سي ��دة قل ��ت لها :فليحم ��ك ال ��رب .وكل النق�د
املتبقية مع ��ي .نق�دها ونق�دي .و�سعتها على ال��سادة ،وودعتها اإىل
الأب ��د ،بقبلة على جبينه ��ا ،وخرجت من الب�ابة املطل ��ة على الب�ستان،
كي ��ال األتقي باأحد .وحتت �سم�ض ال�س ��ارع الال�سعة ،بداأت اأ�سعر ب�طاأة
�سن�ات ��ي الت�سعن ،واأع ��د دقيقة فدقيقة ،دقائق اللي ��ايل التي تف�سلني
ع ��ن امل ���ت ..يق ��ع العج ���ز يف غ ��رام ال�سبية ،ويق ���ل لنف�س ��ه :كنت
اأع ��رف دائم ��ا اأن امل�ت حب ��ا اأمر م�سم�ح ب ��ه فقط يف ال�سع ��ر ،اإيل اأن
اكت�سف ��ت اأنن ��ي اأن ��ا نف�س ��ي العج ���ز ال�حيد كن ��ت اأم�ت حب ��ا ..هذه
ال�سبية ال�سغرة حتيل حياته اإيل �سيء اآخر متاما ويغر حبه لها من
الت�جه ��ات الروحية ملقالته الأ�سب�عي ��ة ،وي�سبح كل ما يكتبه لها هي
اأي ��ا كان امل��س�ع الذي يكتبه ..ومن اأجلها هي �سار يبذل يف كل كلمة
حياته كاملة ،ويقراأ على �سمعها ط�طاته ،ويحكي لها حياته .احلب
ال ��ذي ين�سده ماركيز لي�ض اجلن� ��ض ،لأن اجلن�ض جمرد اإر�ساء للنف�ض
عندم ��ا ل يح�سل ال�اح ��د منا على احلب ..احلب عن ��ده اكتمال الكائن
بن�سف ��ه الآخ ��ر بامل�سارك ��ة والفهم .يق ���ل ماركيز :ل مت ���ت من دون
اأن جت ��رب جمال حمل ع ��بء احلب ..ولي�ض اأتع�ض م ��ن امل�ت وحيدا.
ولهذا تق�ل اإحدى ن�ساء الرواية :اإنني اأنظر الآن اإيل الأيام اخل�ايل،
واأرى طاب�را من اآلف الرجال الذين مروا ب�سريري ،واأجد اأنني على
ا�ستعداد لأن اأدفع روحي ثمنا للبقاء مع اأ�س�اأ من فيهم .يحاول ماركيز
اأن يجعلن ��ا نكت�سف معه احلقيقة التي يعرفها منذ زمن ،وهي اأن امل�ت
وال�ح ��دة قدر الإن�سان ،ولي� ��ض لالإن�سان �س�ى احل ��ب ي�اجه به ذلك
القدر ،وبف�سله ي�سبح لكل �س معنى ،حتى واإن كان ذلك احلب عبئا..
اإن رواي ��ة ماركيز ق�سيدة عن اأهمية احلب ،ودع�ة للنا�ض لكي يدرك�ا
اأن عليهم اأن يبحث�ا عن ذلك ال�سع�ر امللهم قبل اأن يغمرهم الندم.

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ
 عاء املفرجي

سينﻤا ساتياﺟيﺖ راﻱ
املخ ��رج الذي اأده�ض ع�ساق ال�سينم ��ا يف كل مكان ،ونال
اإعجاب ��ا ا�ستثنائي ��ا من اح ��د اأ�ساطر ال�سينم ��ا الياباين
اكرك ��را �س ��اوا ،حظي على م ��دى اكر م ��ن ن�سف قرن
من الزم ��ن بن�سيب وافر من الأبح ��اث والدرا�سات التي
تناول ��ت ع�امل ��ه ال�سينمائي ��ة ،واث ��ره ال�ا�س ��ح ل يف
ال�سينم ��ا الهندية ح�سب بل يف ال�سينما العاملية ،ي�سنفه
بع�ض م�ؤرخي ونقاد ال�سينما من ال�سف�ة املختارة التي
اأ�سهمت يف تط�ر �سناعة ال�سينما يف قرنها الأول.
وم ��ع كرة الدرا�س ��ات واملق ��الت بحق ه ��ذا ال�سينمائي
الث�ري ،فاإننا مع كت ��اب (�سينما �ساتياجيت راي) نك�ن
درا�س ��ة وحتلي ��ال معمقا يكت�س ��ب �سدقيت ��ه واهميته من
ا�س ��م م�ؤلف ��ه (ت�سيداناندا دا�ض ج�ب ��ت) املخرج والناقد
وامل� ��ؤرخ ال�سينمائ ��ي ( )2011 1921ال ��ذي تربط ��ه
معرفة ل�سيقة ب ��راي ومنجزه ال�سينمائي ..وعلى عالقة
ط�يل ��ة براي حيث ا�سهما مع ��ا يف تاأ�سي�ض جمعية كلكتا
لالفالم عام  19وا�سدر معه دورية الفيلم الهندي عام
.19
وم ��ن هن ��ا يكت�س ��ب ه ��ذا الكت ��اب اهميته ب��سف ��ه ميثل
درا�سة معمقة ودقيق ��ة لأعمال املخرج الهندي ،ف�سال عن
ك�نه درا�س ��ة �ساملة لأفالم ��ه وتفا�سيل ع ��ن �سناعتها..
بدء ًا م ��ن فيلمه ال�سهر (اأغنية الطري ��ق) وانتهاء بفيلمه
الخر"اجانت�ك"بتناول نقدي معمق.
ولعل اهم ما يف الكتاب انه ي�سلط ال�س�ء على �ساتياجيت
راي م�ؤرخ ��ا جماليا لتاريخ الهند املعا�سر فمن النادر ان
ت�ؤرخ اأعمال رج �سينمائي لعملية التغير الجتماعي
يف بل ��د ما على مدى فرة ط�يلة من الزمن مثل ما فعلته
اعم ��ال �ساتياجي ��ت راي فقد"�سجل ��ت م�ا�سي ��ع اأفالم ��ه
اإح ��داث التغي ��ر الجتماع ��ي يف الهن ��د لأك ��ر م ��ن مئة
وخم�سن عام ًا".
هن ��ا يق ��ف امل�ؤلف عن ��د اأح ��داث فيلم (ديف ��ي  )Deviاو
الإله ��ة يف ثالثينيات الق ��رن التا�سع ع�سر ،يف حن تدور
اأح ��داث فيل ��م (لعب ��ا ال�سط ��رجن) يف خم�سيني ��ت القرن
نف�س ��ه ..وهك ��ذا مع اأفالم ��ه الأخرى و�س ��� ًل اإىل ثالثية
(اآب�) عن ال�سن�ات الأوىل من القرن الع�سرين.
الكت ��اب م ��ع الإ�سه ��اب يف التن ��اول النقدي جل ��ل اأعمال
راي ،فان ��ه ي� ��ؤرخ ل�سرة ه ��ذا املخرج الكب ��ر من خالل
اأعم ��ال ،ففي ف�سل"ما قب ��ل اأغني ��ة الطريق"نتعرف على
ال�س ��رة ال�سخ�سية لراي قبل اإجناز فيلمه الذي يعد احد
كال�سيكي ��ات ال�سينما الهندية والعاملية ..فقد كان اهتمام
راي قبل ول�جه ال�سينما من ب�ابة (اأغنية على الطريق)
قد اأ�س�ض مع اآخرين مبن فيهم م�ؤلف الكتاب نف�سه"جمعية
كلكتا لل�سينما"وكتب مقالت عن م�ساكل ال�سينما الهندية
وم ��ا ينبغي ان تك�ن عليه وق�سى اأيامه يف درا�سة اأفالم
ه�لي�ود ،حيث يكاد يك�ن هذا الن�ع ال�حيد من الأفالم
الذي كان باإمكانه ان ي�ساهده قبل ال�ستقالل ..وقال فيما
بعد انه"تعل ��م �سناعة الأفالم من خالل م�ساهدته الأفالم
الأمركية"فاأ�سل�ب ال�سرد املنطق ��ي وال�اقعي (ظاهريا
على الأقل) اخلا�ض به�لي�ود ترك انطباعا عميقا لديه.
ويق ��ف م�ؤل ��ف الكتاب ع ��ن ملحمة راي اخلال ��دة (ثالثية
اآب ���) التي يرى فيها ..الأكر انتماء للهند متدفقة بحرية
يف �سكله ��ا ،واق ��ل اإع ��داد ًا واك ��ر عف�ي ��ة ..لكن ��ه –اي
امل�ؤلف ي ��رى ان هذا لي�ض م�س ��دره راي مبا�سرة ولكن
كاتب العمل (بيبه�ت ��ي باندي� بادياي) من خالل ن�عية
مثاليته وتاأمله الروحي اللذي ��ن يهم�سان ال�سر ويجلبان
اخلر.
ع ��دا عن ذلك ف ��ان امل�ؤلف يعمد اىل بي ��ان اثر تط�ر وعي
�ساتياجي ��ت راي عل ��ى جمم ��ل منج ��زه ال�سينمائي الذي
ب ��ات وا�سحا يف كل املراحل التي م ��رت بها حياته حتى
نهايتها عام .1992
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برﻳﻄانيــون فــي الحــرب األﻫليــة
اﻹسﺒانية
انطلق ��ت احل ��رب الأهلية الإ�سباني ��ة يف �سهر
ي�لي ��� من عام  ،193وا�ستم� � ّرت حتى �سهر
ابري ��ل �سن ��ة  .1939اإذ جتاب ��ه فيه ��ا مع�سك ��ر
اجلمه�ري ��ن الداعمن حلك�م ��ة اجلمه�رية
احلادي ��ة ع�س ��رة ،م ��ع جمم�ع ��ة ال�سب ��اط
املتم ّردي ��ن ،الذين حاول�ا النق ��الب ،بزعامة
اجل ��ال فران�سي�سك� فرانك ��� .ف�جه عندها
اجلمه�ري ���ن ن ��داء اإىل ق ��ادة بريطاني ��ا
وفرن�سا ،الذي ��ن لزم�ا ال�سم ��ت .ومل يقدّم�ا
اأية اإجابة.
لكن اأف ��ق و�س�ل الفا�سي ��ة اإىل ا�سبانيا ،البلد
الأوروبي ،اأثار حفيظة الكثر من الأوروبين
عل ��ى �سعيد الق ��ا ّرة ك ّله ��ا ،تد ّف ��ق املتط�ع�ن
مل�ساع ��دة اجلمه�ري ��ن .وكان م ��ن بينه ��م
 200متط ���ع قدم�ا م ��ن بريطانيا واأيرلندا
وبل ��دان الك�من�لث .وه� ��ؤلء بالتحديد ،هم
م��س ���ع ،كتاب الباح ��ث الريطاين ري�سارد
باك�سل":حمارب�ن بعيدو الحتمال".
انخ ��رط املتط�ع ���ن الريطاني ���ن
يف"الكتائ ��ب الدولي ��ة" ،كم ��ا ي�س ��ر امل�ؤل ��ف
بداي ��ة .وي�ؤ ّك ��د مبا�س ��رة ،اأنه ��م مل يك�ن ���ا،
مث ��ل م ��ا يق ��ال ع ��ادة ،جي�س� � ًا م ��ن املغامري ��ن
وال�سع ��راء واأ�سحاب النزع ��ات املثالية الذين
دفعتهم"رومان�سيته ��م"اإىل خ�� ��ض جترب ��ة
القتال يف احلرب الأهلي ��ة الإ�سبانية .ولكنهم
كان�ا بغالبيتهم العظمى ،م ��ن اأبناء ال�سرائح

ال�سعبي ��ة الذي ��ن ترك ���ا وراءه ��م الأعم ��ال
املت�ا�سع ��ة الت ��ي كان ���ا ي�سغل�نه ��ا وترك�ا
عائالتهم للقتال عن �سابق الإ�سرار والت�سميم
يف حرب اأهلية �سر�سة على اأر�ض غريبة..
يحدد امل�ؤلف الق�ل ،اإن ح�ايل  00منهم ،مل
يع�دوا اأبدا اإىل اأهلهم وبالدهم .وكان امل�ؤلف
قد قابل بع�ض الذين بق�ا"،حفنة قليلة" ،على
قي ��د احلي ��اة .اإذ قدّم�ا �سهاداته ��م التي اأ ّكدوا
فيه ��ا اأنهم كان�ا على وعي ت ��ام باخلطر الذي
كان ��ت متثله الفا�سي ��ة على الق ��ا ّرة الأوروبية
ك ّله ��ا ،واأنهم خا�س�ا املع ��ارك �سد فرانك� من
م�قع التع ّلق باحلر ّية.
�سكلت"الأرا�سي ��ف"يف بريطاني ��ا واإ�سباني ��ا
ورو�سيا وال�ليات املتحدة الأمركية ،م�سادر
اأ�سا�سية بالن�سبة للم�ؤ ّل ��ف يف كتابه .ذلك اإىل
جانب كتابات بع� ��ض امل�ساهر وكتابات"غر
من�س�رة"للكث ��ر من"املغم�رين" .وعر هذا
ك ّله ،مي ّثل الكتاب نظرة جديدة للحرب الأهلية
الإ�سباني ��ة ،وت��سيف ��ا ملا فعله رج ��ال ون�ساء
عادي ���ن ،انتهج�ا"خي ��ارات غ ��ر عادي ��ة"،
ح�سب التعبر امل�ستخدم.
ويركز ري�س ��ارد باك�سل ،كثرا ،على ت��سيف
جت ��ارب اأولئ ��ك الريطاني ��ن الذي ��ن خا�س�ا
احلرب الأهلي ��ة الإ�سبانية ،يف اإطار"الكتائب
الدولي ��ة" ،لكن ��ه مل يغفل اأي�س� � ًا ،اأولئك الذين
خا�س�ه ��ا يف �سياق ��ات اأخ ��رى ،مث ��ل الكاتب

الريطاين ال�سهر ج ���رج اورويل الذي قدّم
اإح ��دى اأ�سه ��ر ال�سه ��ادات عن احل ��رب الأهلية
ن�سه ال ��ذي يحمل عن�ان"يف
الإ�سباني ��ة ،يف ّ
تكرمي كاتال�نيا".
وهن ��اك العديد من ال�سفح ��ات ،مك ّر�سة كذلك،
للريطانين"النادرين"الذي ��ن عا�س�ا جتربة
احل ��رب الأهلي ��ة الإ�سباني ��ة يف �سف ���ف
مع�سك ��ر اجل ��ال فرانك ��� ،و�سفح ��ات
اأخ ��رى ي�س ��كل ال�سحافي ���ن الريطاني ���ن،
ّ
الذين"غط�ا"اأخبار احلرب الأهلية الإ�سبانية
خالل �سن�ات  ،1939 � 193م��س�عها.

ويف كل احل ��الت ،يب ��ن امل�ؤل ��ف اأن ��ه كان
املتط�ع�ن الريطاني ���ن يف احلرب الأهلية
الإ�سبانية ،مثل غرهم ،ل ميتلك�ن اأي"تاأهيل
ع�سك ��ري ول اأية جتربة حربي ��ة" .ول يغطي
ري�سارد باك�سل واقع اأن العديد من املتط�عن
الريطاني ��ن كان ��ت تنق�سه ��م الكف ��اءة .ومل
يقدم�ا الكث ��ر للق�سية التي كان ���ا يدافع�ن
عنها.
ي�س ��رح م�ؤل ��ف الكت ��اب ،اأن البل ��د ال�حي ��د
امل�ج ���د يف الق ��ا ّرة الأوروبي ��ة ،كلي� � ًا اأو
جزئي� � ًا ،ال ��ذي مل تق� �دّم م�ساهم ��ات فعّال ��ة
يف"الكتائ ��ب الدولية"امل�ؤي ��دة للجمه�رين،
�سد امل�س ��روع الفا�سي لفرانك ��� ،كان الحتاد
ال�س�فييتي ال ��ذي كان م ��ن املتحم�سن لفكرة
ت�سكيل"الكتائ ��ب الدولي ��ة" ،بل وكان وراءها
اإىل ح ��د كب ��ر .ويف املقاب ��ل ،اأع ��دم �ستال ��ن
بع� ��ض اخل ��راء الذي ��ن �سارك ���ا فيه ��ا عن ��د
ع�دتهم اإىل رو�سيا.
وهكذا ،كان الغرب ه� الذي قدّم الق�سم الأكر
م ��ن املتط�ع ��ن الدولين يف احل ��رب الأهلية
الإ�سباني ��ة .وكان م ��ن بن املتط�ع ��ن ،اأدباء
و�سينمائي ���ن ق ّدم ���ا �سهاداته ��م ع ��ن جتربة
احلرب الأهلي ��ة الإ�سبانية ،كما عا�س�ها ،لكن
الأغلبية كانت ،كما ي�سرح امل�ؤلف ،من �سرائح
الب�سر العادين الب�سطاء.

عن /البيان
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رواية "فنانة الﺠسد“..
ﺃحداﺙ معتمة مشحونة بالقلق واالﺿﻄراﺏ
تنطوي ال�صطور االأوىل على معان تبعث يف نفو�صنا �صعوراً كئيب ًا ونحن نهم بدخول اأجواء ملبدة بغيوم
تتكاثف �صريع ًا تنذر بالرعد بال�صواعق باملتاهة والعجز عن احلركة ومواكبة احلياة وا�صتغال الزمن
الذي ر منفرط ًا على �صكل حلظات واأنت تتوقف لتلقي نظرة على عنكبوت ملت�صق بن�صيجه ..حالة
يعر عنها الروائي دون ديليلو يف روايته (فنانة اجل�صد) ال�صادرة عن دار (املدى) للثقافة والن�صر
بجمة اأ�صامة منزجلي اإذ يقول :اإنك تعرف بثقة اكر من انت يف نهار قوي الريق بعد مرور
عا�صفة حني تطعن اأ�صغر ورقة نبات بوعي ذاتي ،الرياح تثر هديراً بني ا�صجار ال�صنوبر والعامل
يخرج اىل الوجود بكل ثقة والعنكبوت تطي الن�صي الذي تهدهده الريح..

بغداد /اأوراق
والآن نب ��داأ بالتعرف على �سخ�سيات الرواية
وق ��د اأغل ��ق اأمامنا امل�ؤل ��ف اأب ���اب الأمل مبا
ي�س ��ر النف� ��ض فه ��ذه بطل ��ة الرواي ��ة ل�ري ��ن
هارتكي نراه ��ا ت�سارك زوجها راي الإفطار..
ّ
ت�سب
تطل م ��ن الناف ��ذة ..تفتح ال�سنب ���رّ ..
احلب ���ب ..ح ��دث يف ه ��ذا ال�سب ��اح الأخر
اأنهم ��ا ت�اجدا هنا يف وقت واحد يف املطبخ،
واأخ ��ذا يتم�سب ��ان بخط ��ى متثاقل ��ة م ��ار ًا كل
منهم ��ا بالآخر يخرجان ا�سي ��اء من اخلزانات
والأدراج ث ��م ينظر احدهما الآخ ��ر ليبداأ عند
املغ�سلة او الراد ،ول يزالن م�س��سن
تق�ل له :اأما كنت تن�ي ان تخرين �سيئ ًا؟
قال :ماذا؟
و�سعت احدى يديها على كتفه وجتاوزته اىل
جانبه ��ا اخلا�ض من املائدة نف ��رت الع�سافر
مبتعدة عن املطعم برفرفة اجنحة تتاألف كلها
من احلرفن الهاء والراء.
وم ��ا ان مي�س ��ي راي م ��ن مائ ��دة الإفطار اإىل
منزل زوجته ال�سابقة حتى ي�سعنا امل�ؤلف يف
متاهة نحت ��ار كيف نحل طال�سمه ��ا واألغازها
حي ��ث نفاج� �اأ ب ��راي روبل ��ز  عام� � ًا �ساع ��ر
الأماك ��ن امل�ح�س ��ه يف ال�سينما ال ��ذي اخرج
فيلم ��ن طبق ��ت �سهرتهم ��ا الع ��امل يف اواخ ��ر
ال�سبعيني ��ات يعر عليه ميت ًا �سباح ًا يف �سقة
زوجت ��ه الأوىل م�ست�س ��ارة ت�سمي ��م الأزي ��اء
اإيزابل ك�رالي�ض يف مانهاتن ،و�سبب ال�فاة
النتح ��ار بطلق ن ��اري وفق ًا لرج ��ال ال�سرطة
الذي ��ن ا�ستدع�ا اىل م�سرح احل ��ادث ..تع�د

ل�رين م ��ن جن ��ازة زوجه ��ا لت�ستاأج ��ر منز ًل
�سيفي� � ًا فتكت�سف حي ��اة م�ستخفية غريبة يف
حج ��رة فارغ ��ة ،رج ��ل ل ميل ��ك الإف�س ��اح عن
نف�سه يبداأ بال ��كالم ب�س�ت راي ومل يكن ذلك
ت�ا�س � ً�ال مع امليت لقد كان راي حي ًا يف �سياق
حدي ��ث دار بين ��ه وبينه ��ا يف ه ��ذه الغرف ��ة..
نظ ��رت الي ��ه راأ� ��ض وج�س ��د كم ��ا يف ال�س�ر
املتحرك ��ة ق ���ام نحي ��ل يع ��رف كي ��ف يجع ��ل
زوجه ��ا يعي� ��ض يف اله�اء املتدف ��ق من رئتيه
اىل احلب ��ال ال�س�تي ��ة ويتح ���ل اله�اء اىل
ا�س ���ات وال�س ���ات اىل كلم ��ات ،والكلمات
ه ��ي الرج ��ل يت�س ��كل عل ��ى �سفتي ��ه ول�سانه..
هم�ست تكلمه وي ��رد عليها و�س�تها ،ي�ستعيد
ح�اراتهم ��ا تقريب� � ًا قبل انتح ��ار راي ..ويتم
�س ��رد احلكاي ��ة ب�س ���ت يعي� ��ض يف زمانن ��ا،
�س ���ت اأرواح من�سي ��ة ت�سك ��ن ه�اج�سن ��ا
وحت ��اور ثقافتن ��ا مب ��ا ه ��� اأكر م ��ن احلياة
واأكر م ��ن اأج�سامنا وهي تعي�ض احلياة ..ما
يفعله دوليل� هنا يبدو اأ�سبه بن�ع من الهم�ض
من الرتعا�ض من �سر اأغ�ار غر املح�س��ض،
لر�س ��م �س�رة عن الأحا�سي�ض اله�سة كما عن
الأرواح الداخلية ،فنانة اجل�سد رواية تتحث
عن حياة امراأءة ت�اجه بداية مع زوجها بعد
غياب ��ه انتح ��ار ًا يف �سق ��ة زوجت ��ه الأوىل يف
مانهاتن .ما من �سيء يجمع هذه الأزمنة ،اإذا
ا�ستثنين ��ا ت�سل�سلها الكرون�ل�جي وان�سياب
خفاي ��ا الزم ��ن .لذلك نح ��ن اأمام ن� ��ض مت�سظ
تعي ��د القراءة تركيب ��ه وتك�ينه من جديد يف
ق�س ��ة هذه امل ��راأة التي تفقد نق ��اط ا�ستدللها
بعد غياب زوجه ��ا ،ورمبا اأي�س ًا تفقد ذاكرتها

مــــن اص ـــــــدارات
الآنية ،اإذ جت ��د اأن ال�قائع تختفي من اأمامها
لتغرق يف ن�ع من اجلن�ن ،مل ينقذها منه اإل
فنها ،ف ��ن اجل�سد ،اإذ جتعل م ��ن ج�سدها اأداة
تت�زع ما بن امل�سرح والرق�ض الذي متار�سه
يف بيته ��ا ال�ا�س ��ع كان ��ت متارينه ��ا البدني ��ة
جتع ��ل كل �سيء �سفاف ًا ت ��رى وتفكر ب��س�ح
مم ��ا يعني انه ل ي�جد م ��ا ي�ستحق امل�ساهدة
او التفكر فيه ولكن لعل الأو�ساع التي كانت
ت�ؤديها وتبقى فيها لفرات ط�يلة واحلركات
اللتفافي ��ة املغالي ��ة وال�س ��كال الأعنف�اني ��ة
وهي تراقب ج�سده ��ا اإذ ت�ؤدي هذه التمارين
عاري ��ة مما يب ��ث فيها الرغب ��ة اجلن�سية اثناء
ممار�ستها للح ��ركات البطنية ..ويف التدقيق
بالتح ���لت الت ��ي ت�سي ��ب وجهها م ��ن جراء
م ��رور الزمن كذلك حتب اأن تراق ��ب الأ�سياء،
الكائن ��ات الع�ساف ��ر التي ت�سربه ��ا ال�سم�ض
والتي ي�ستهلكها الن�ر .كانت ت�سجل ّ
كل �سيء
مي ��ر بها وحت ��اول اأن تدر� ��ض ّ
كل الإمكانيات
املت�قع حدوثه ��ا عر هذا التاأم ��ل ..ويدخلنا
الكات ��ب من خالل اخلط ��اب الداخلي اإىل قلب
وع ��ي ل�ري ��ن فيتي ��ح لن ��ا اأن ن�سم ��ع �س�تها
ويجعلن ��ا ن�سعر بقلقها وعدم اطمئنانها وهي
ترى راي حي يرزق يف ذهن هذا الرجل بفمه
وج�س ��ده وقب�ست ��ه يجعله ��ا ت�سع ��ر بجلده ��ا
مكهرب ًا� ،ساهدت نف�سها ت�ساهد نف�سها تزحف
نح�ه ،ال�س�رة م�ج�دة امامها تزحف على
الأر� ��ض والأمر واقعي تقريب� � ًا بالن�سبة لها..
انها ت�سعر بان �سيئ ًا انف�سل انفك برفق وهي
حت ��اول ان جت ��ره لين�س ��م اليه ��ا ،ان ت�قف ��ه
حتتفظ به هنا او تكتفي بالنبطاح واجله�ض
بالبكاء م ��ن دون ت�قف ونف�سه ��ا تراقبها من
الأعلى.

التنوﻉ الثﻘافي( ..ﺣواراﺕ في الثﻘافة واﻹبداﻉ)
قحطان جا�صم
�س ��در عن دار الثقاف ��ة والن�سر الكردية التابعة ل ���زارة الثقافة
كت ��اب حت ��ت عن ���ان (التن�ع الثقايف) ح ���ارات يف الثقافة
والإب ��داع للكاتب ح�س ��ب الله يحيى ويتن ��اول الكتاب ح�ارات
الكاتب مع ع ��دد من ال�سخ�سيات الثقافي ��ة والإبداعية والكتاب
غن ��ي ع ��ن التعريف لدي ��ه م�ؤلفات كث ��رة يف امل�س ��رح والق�سة
والنق ��د ويتاألف الكتاب من � 31سفحة من احلجم الكبر ومن
ال�سخ�سي ��ات التي ا�ستعر�سها الكات ��ب د .علي ال�ردي الباحث
وامل� ��ؤرخ العراق ��ي وه ��� الأك ��ر ح�س ���ر ًا يف قائم ��ة مبيعات
الكتب كل عام ال�ردي مقروء من قبل املثقفن ومن عامة القراء
وكتب ��ه تلقى ال ��رواج دائم ًا لذل ��ك تتجدد طباعته ��ا وترجم اىل

ع ��دة لغات وال�سخ�سي ��ة الخرى التي تناوله ��ا امل�ؤلف الدكت�ر
�سال ��ح احمد العلي امل�ؤرخ وال�ست ��اذ اجلامعي ورئي�ض املجمع
العلم ��ي ال�ساب ��ق حا�س ��ر يف كل درا�س ��ة تعن ��ى بالتاريخ وه�
اح ��د اأع ��الم البح ��ث يف التاريخ العرب ��ي ال�سالم ��ي واملعنين
بدرا�س ��ة احل�سارات على مر الع�س�ر وذلك عر �سل�سلة ط�يلة
يف الكت ��ب والدرا�س ��ات والرجمة والتحقيق ��ات التي ا�سدرها
وال�سخ�سي ��ة الخرى الفنان امل�سرحي قا�س ��م حممد الذي يقف
يف طليعة امل�سرحين العراقين الباحثن عن ال�سكل التجريبي
وامل��س�ع ��ي يف امل�س ��رح وع ��رت م�سرحيات ��ه الت ��ي اعده ��ا
واخرجه ��ا البدي ��ل الفكري املعا�س ��ر الذي ي�سغ ��ل حيز مهم يف
م�ق ��ع م�سرحه وال�سخ�سية الرب�ي ��ة التي ا�ستعر�سها الكاتب
ه ��� الدكت�ر عبد الله عب ��د الدائم الذي يعتر عالمة متميزة يف
احلركة الثقافية والرب�ية العربية.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ســــلــــســــلــــة نــــوبــــل

سيﻐرﻳد أوندسﺖ

�سيغري ��د اأوند�س ��ت اأديب ��ة نرويجي ��ة ول ��دت  20ماي�
 12وت�في ��ت يف  10ي�ني ���  .199ولدت �سيغريد
اأوند�س ��ت يف الدمن ��ارك ولك ��ن عائلته ��ا ا�ستق ��رت يف
الوي ��ج .يف �سن ��ة  192اعتنق ��ت الكاث�ليكي ��ة .يف
�سن ��ة  190هربت من الوي ��ج اإىل ال�ليات املتحدة
الأمريكي ��ة وذل ��ك ب�سب ��ب و�س ���ل النازي ��ة اإىل بالدها
ولكنه ��ا ع ��ادت بعد احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة .ح�سلت
على جائ ��زة ن�بل يف الأدب ل�سن ��ة .192يع�د جناح
اأوند�س ��ت او كما اأطلق عليها النقاد لقب زول الع�س�ر
ال��سطى"لتعامله ��ا م ��ع الرواي ��ة والق�س ��ة الق�س ��رة
بروؤية واقعي ��ة مثل الأديب الفرن�سي املبدع اإميل زول،
اىل قدرته ��ا عل ��ى تقدمي �س�رة حقيقي ��ة للتاريخ ف�سال
عن عن�سر الت�س�يق الذي اأجادته على نح� لفت.
ول ��دت �سيغري ��د يف مدينة كال�ندب ���ر يف الدامنارك
ع ��ام  12من اأب نرويجي واأم ه�لندية ،وقد انتقلت
عائلته ��ا بع ��د م�س ��ي عامن عل ��ى ولدته ��ا اإىل اأو�سل�،
حي ��ث عم ��ل والدها بتدري� ��ض الآث ��ار يف اجلامعة ،كان
لهتم ��ام اأبيه ��ا بالتاريخ تاأث ��ر كبر عليه ��ا ،متثل يف
ولعه ��ا بالتاريخ الدرام ��ي حل�سارة الوي ��ج القدمية
واخلا�س ��ة بالبل ��دان ال�سكندنافي ��ة الت ��ي ق ��راأت عنها
ب�س�رة �ساملة يف طف�لتها
تق ��ع الرواي ��ة يف ثالث ��ة اأج ��زاء تتاب ��ع فيه ��ا الروائية
م�سرة حي ��اة البطلة"كر�ستن"وما م ��ر بها من اأحداث
�سم ��ن اأ�سل ���ب و�سفي م�س ���ق ي�س�ده من ��اخ اإمياين
لرج ��ح الكاتبة بالنهاية انت�س ��ار الإن�سان امل�ؤمن على
ال�سيط ��ان والف�سيل ��ة عل ��ى الرذيل ��ة تخت ��زل الع�س�ر
ال��سطى.
اأطل ��ق النق ��اد عل ��ى الأديب ��ة الويجي ��ة �سيجريد
اأوند�سي ��ت الت ��ي ول ��دت يف ع ��ام  12لق ��ب زول
الع�س ���ر ال��سط ��ى ،وذل ��ك لتعامله ��ا م ��ع الرواي ��ة
والق�سة الق�سرة بروؤية واقعية مثل الأديب الفرن�سي
املب ��دع اأمي ��ل زول .ويع ���د متيز وجناح ه ��ذه الأديبة
الت ��ي حازت عل ��ى جائزة ن�بل ل� �الآداب يف عام ،192
وه ��ي ثال ��ث ام ��راأة حتظ ��ى به ��ا ،اإىل قدرته ��ا يف ر�سم

�س ���رة دقيقة لتاريخ تل ��ك املرحلة
باأ�سل�ب �سعري متمكن يف ال�سرد،
ناهي ��ك ع ��ن عن�س ��ر الت�س�ي ��ق يف
احلبكة.ول ��دت �سيجري ��د يف
الدامن ��ارك م ��ن اأب نرويج ��ي واأم
ه�لندي ��ة .وقد انتق ��ل والداها بعد
م�س ��ي عام ��ن عل ��ى ولدته ��ا اإىل
اأو�سل ��� ،حي ��ث در� ��ض والدها عامل
الآث ��ار يف اجلامع ��ة .كان لهتم ��ام
اأبيه ��ا بالتاريخ تاأثر كب ��ر عليها،
متث ��ل يف ولعه ��ا بالتاريخ الدرامي
حل�سارة نرويج القدمية واخلا�سة
بالبلدان ال�سكندنافي ��ة التي قراأت
عنه ��ا ب�س�رة �سامل ��ة يف طف�لتها.
وقد بينت �سيجريد باأن تلك املعرفة
لعبت دورا بارزا يف حت�يل جمرى
حياتها.
ن�س ��رت اأول رواي ��ة له ��ا ال�سي ��دة
مارت ��ا اأويل"يف ع ��ام  ،190ث ��م
تلته ��ا مبجم�ع ��ة ق�س� ��ض ق�سرة
بعن ���ان املرحل ��ة ال�سعي ��دة يف العام الت ��ايل ،وحقق
العم ��الن جناحا كب ��را واأث ��ارا اهتمام وج ��دل النقاد.
كما �ساهمت مكانته ��ا الأدبية يف ح�س�لها على احلرية
لكت�ساف الع ��امل ،مما األهب يلتها منذ البداية� ،سيما
واأنه ��ا دخلت مع ��رك احلياة بعد وف ��اة والدها وعملها
وهي يف ال�ساد�سة ع�سرة من العمر ك�سكرترة مل�ساعدة
عائلتها.ويف ع ��ام  1909ن�سرت رواية جديدة بعن�ان
ابن ��ة ج�نار"الت ��ي عك�س ��ت اإملامه ��ا ال�سام ��ل بتاري ��خ
الويج واأ�ساطره ومن �سمنها ق�س�ض اأي�سالند�ض،
وكان ��ت هذه الرواية مبثابة اإعادة �سياغة حلياة قرون
الظلمات وب�س�رة دقيقة وبارعة.
و رغ ��م ا�ستنزافه ��ا كاإن�سان ��ة خ ��الل مرحل ��ة زواجه ��ا،
اإل اأنه ��ا جنح ��ت يف كتاب ��ة ون�س ��ر اجل ��زء الأول م ��ن
ثالثي ��ة كري�ست ��ن لفران�سداتر وه� بعن ���ان اإكليل
العرو�ض"وذل ��ك يف ع ��ام  ،1920و�سرع ��ان م ��ا تبعت ��ه
باجل ��زء الث ��اين الزوجة"يف الع ��ام الث ��اين ،واأخرا
اجلزء الثالث ال�سلب يف العام الثالث.
حقق ��ت لها هذه الثالثية �سهرة عاملي ��ة وا�سعة ،عززتها
بروايته ��ا الرباعي ��ة �سي ��د ه�ستفيكن"امل�ستلهمة اأي�سا
م ��ن الع�س�ر ال��سط ��ى ،و ن�سرها عل ��ى الت�ايل من
ع ��ام  192وحت ��ى  .192وق ��د ر�سخ ه ��ذان العمالن
الأدبي ��ان مكانته ��ا كاأح ��د اأعظم كتاب الق ��رن الع�سرين،
واأهم كاتبة للرواية التاريخية الرومان�سية.
ح ��ازت �سيجريد على جائ ��زة ن�بل لالآداب حينما كانت
يف ال�ساد�سة والأربعن من العمر ،وقد خ�س�ست جزءا
كبرا من قيم ��ة اجلائزة مل�ساعدة العائ ��الت التي لديها
اأبناء معاق�ن.وتابعت م�سرتها الأدبية ون�سر اأعمالها
وم ��ن �سمنها جمم�عة مقالت و�سرتها الذاتية اأط�ل
ال�سن�ات"التي ن�سرتها يف عام .1930
وبع ��د م�س ��ي عامن على ع�دته ��ا من املنف ��ى الذي اأثر
كث ��را على �سحتها ،ح�سلت على اأهم واأقدر جائزة يف
الوي ��ج تقديرا لأعماله ��ا الأدبية املتمي ��زة وخدماتها
لبلده ��ا ،ثم ت�فيت لحقا يف  10ي�ني�  199وهي يف
ال�سابعة وال�ستن من عمرها.
وق ��د حاك ��ت اأوند�سي ��ت ن�سي ��ج روايته ��ا كري�ست ��ن

لفران�سدات ��ر بخي ���ط تاري ��خ ال�سيا�س ��ة واملجتم ��ع
والدي ��ن ،ول�نته ��ا بتفا�سي ��ل احلي ��اة الي�مي ��ة لعائلة
نرويجي ��ة اأرادت يف القرن الرابع ع�س ��ر ك�سر العادات
والتقالي ��د .وق ��د اأث ��رى عمله ��ا ك�نه ��ا عا�س ��ت حياتها
كابنة وزوج ��ة واأم اإىل جانب ا�سطالعها باأدب القرون
ال��سطى وخلفيتها الدينية الق�ية.
واأ�س�ة مبعا�سريه ��ا يف املرحلة احلديثة ،فقد تناولت
�سيجري ��د م��س ���ع تاريخ ح�س ��ارة بلدها ال ��ذي يكاد
يندث ��ر ،بعي ��دا ع ��ن الروؤي ��ا الرومان�سي ��ة للما�سي كما
كان �سائ ��دا يف اأدب الق ��رن التا�سع ع�س ��ر .وت�ستعر�ض
الرواي ��ة تاري ��خ بلدها الذي ح�سل عل ��ى ال�ستقالل يف
عام  190بعد الهيمنة الأجنبية ملدة  00عام.
بني ��ت اأح ��داث اجل ��زء الأول على خلفي ��ة جمتمع حكم
لق ��رون عدي ��دة بح�س ��ارة واأ�ساطر الوي ��ج القدمية
اإىل جان ��ب قي ���د الكاث�ليكية ال�سارم ��ة للكني�سة التي
دخلت الويج يف القرن العا�سر .وتروي الق�سة حياة
�ساب ��ة عنيدة تتح ��دى والدها املحب وتخي ��ب ت�قعاته
وطم�حات ��ه له ��ا ،وترم ��ي عر� ��ض احلائ ��ط بدرو� ��ض
قدي�سها وع ��ادات جمتمعها ،حينما تق ��ع يف غرام �ساب
و�سيم م�ستهر ومته�ر.
وعالقته ��ا بال�س ��اب اإيرلند نيك�لو�س ��ن مبثابة �سرخة
مترد على واقعي ��ة الرومان�سية التي وجدت يف تاريخ
اأدب الرواي ��ات الرومان�سية مث ��ل والر �سك�ت .ورغم
اأنها كان ��ت ط�بة لرجل اآخر وتعي� ��ض يف الدير ،اإل
اأن كري�ست ��ن واأيرلند متكنا من اللق ��اء بعيدا عن اأعن
الرقب ��اء واأطلقا العن ��ان لع�اطفهما اجلاحمة بال حدود
حت ��ى باتت ف�سائحهما حدي ��ث املجتمع .وحينما �سمح
لهم ��ا اأخرا بال ��زواج ،اكت�سفا ب� �اأن �سل�كهما املتمرد ل
ميكن اأن ين�سى ب�سه�لة من قبل املجتمع.
ويف اجل ��زء الثاين الزوج ��ة ،تر�سم �سيجريد �س�رة
حي ��ة لزواج ه ��زم لي�ض م ��ن قبل الع�اط ��ف والتع�سب
والكري ��اء فق ��ط ب ��ل بت�ساف ��ر الظ ��روف التاري ��خ
والجتماعية.كان ��ت كري�ست ��ن م�س ��رة عل ��ى تاأ�سي� ��ض
حياة عائلي ��ة مثالية تلغي ال�سع�ر بالع ��ار الذي جلبته
لنف�سها ول�الديها.وتروي امل�ؤلفة بت�سل�سل زمني حياة
كري�ست ��ن ك�سي ��دة يف منزل اإيرلن ��د واأم ل�سبع ��ة اأبناء
والتفا�سي ��ل الي�مي ��ة ،ب�س ���رة بارع ��ة بالإ�سافة اإىل
معاناته ��ا يف اإدارة البيت وتربية الأبن ��اء والن�ساطات
الجتماعية والدينية التي تق�م بها اأ�سب�عيا.
ول ��دى ت ���رط زوجه ��ا يف م�ؤامرة �سيا�سي ��ة �سد امللك
ال ��ذي ل يتمت ��ع ب�سعبي ��ة ،تعط ��ي �سيجري ��د ت�س ���را
لل��سع ال�سيا�سي يف البل ��دان ال�سكندنافية خالل تلك
املرحل ��ة ،وتلق ��ي ال�س�ء عل ��ى الإح�سا�ض الق ���ي فيها
بالعدالة واحلرية ال�سخ�سية التي اأبعدت الويج عن
معظم ح�س ��ارات الق ��رون ال��سط ��ى .وتتجلى احلياة
الداخلي ��ة ل�سخ�سيات الرواية ب ��ذات العناية من خالل
الأ�س ��رار امل�ؤمل ��ة الت ��ي يخفيه ��ا وال ��ديّ كري�ست ��ن اإىل
النتائ ��ج املدم ��رة لكريائها م ��ع رف�ض اإيرلن ��د امل�ستمر
لتحمل م�س�ؤولياته كزوج واأب.
ويف اجل ��زء الثال ��ث ال�سل ��ب ،تع ���د كري�ست ��ن م ��ع
زوجه ��ا واأولده ��ا اإىل بيت طف�لتها بع ��د جناة زوجها
م ��ن عق�بة الإعدام نتيج ��ة ا�سراك ��ه يف امل�ؤامرة �سد
امللك .و�سرعان ما تكت�سف كري�ستن باأن املجتمع الذي
كان يحبها ويكن لها الح ��رام فيما م�سى يرف�ض الآن
قب�لها اأو قب�ل عائلتها.

وق ��د �ساهم ��ت م�ساع ��دات اأخ ��ي زوجه ��ا واهتمامه يف
م�ا�ساته ��ا بع� ��ض ال�س ��يء ،ولك ��ن حت ��ى ه ��ذه ال�سلة
كانت حمف�ف ��ة بالت�تر.ودفع رف� ��ض املجتمع لزوجها
واأولده ��ا الذي ��ن اأب�ا بدوره ��م الن�سي ��اع اإىل عاداته
وتقاليده ،اإىل تقاربهم وتاآزرهم بق�ة ب�س�رة اأ�سعرت
كري�ستن باأنها منب�ذة من قبلهم اأي�سا .وباإرادتها التي
هي مركز ق�تها و�سعفها يف ذات ال�قت ،كر�ست نف�سها
لإدارة املزرعة وتر�سيخ القيم واملثل يف اأبنائها.
ويك�س ��ف ه ��ذا اجلزء تعقد ح ��ب الأم�مة ال ��ذي يج�سد
الق ���ة واحل�سا�سي ��ة والتمل ��ك م ��ن خ ��الل اخلالف ��ات
الناجمة عن تزييف كري�ستن له�يتهم احلقيقية.
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رســائل الرﺻافي ﺇلى
معاﺻـرﻳـــﻪ
م ��ن الكتب املمتع ��ة يف القراءة كتاب م ��ن ا�سدارات املدى
يحم ��ل عن�ان (ر�سائ ��ل الر�سايف) الر�سائ ��ل املتبادلة بن
الر�سايف ومعا�سريه .ق ��ام بجمعها وقدم لها وعلق عليها
الباح ��ث عب ��د املجي ��د الر�س ���دي .يف كتاب يق ��ع يف 212
�سفحة من القطع الكبر وه� الطبعة الثانية  ،بعد �سدور
الطبع ��ةالوىل يف عام  ،199وهي طبعة منقحة وفريدة
بالر�سائل بع ��د ان عر الر�س�دي على ر�سائل اخرى مهمة
تبادله ��ا �ساعرنا الكبر املعروف عبد الغني الر�سايف .من
اب ��رز ر�سائل الكت ��اب الر�سائل التي تبادله ��ا الر�سايف مع
الب الكرمل ��ي وكذل ��ك م ��ع ام ��ن الريحاين وخلي ��ل مردم
وغره ��م .وه ��ذه الر�سائ ��ل كما ي�س ��ر الر�س ���دي مل تكن
ذات طاب ��ع �سخ�س ��ي ب ��ل ه ��ي تت�سم ��ن م��س�ع ��ات عدة
يف �س ��روب �ستى م ��ن العلم واملعرفة منه ��ا مايت�سل بعلم
النح ��� او الكالم والعقائد  ،ومنه ��ا مايت�سل من قريب او
بعي ��د ب�سيا�سة البالد واو�ساعها الجتماعية .وفيها ماه�
ذو طاب ��ع ان�س ��اين يدور ح ���ل اعان ��ة ذوي احلاجات من
الفق ��راء وطالبي العل ��م والعمل ممن يق�س ��دون الر�سايف
م�ست�سفع ��ن  ،وان ��ى ملثل ��ه ان ي��سد بابه ب�ج ��ه من جاء
طالب ًا �سفاعته متلم�س ًا معروفه وه� القائل :
وقلت يااخت مه ًال انني رجل
ا�سارك النا�ض طر ًا يف بالياها
كم ��ا بث الر�سايف يف بع�ض ر�سائله �سك�اه مما يكابد من
ج ���ر ال�سلطان وتنك ��ر الزمان .ا�سل�ب ��ه يف تلك الر�سائل
متفاوت  ،فه� حن يكتب اىل العلماء والدباء كعبد القادر
املغرب ��ي وطه ال ��راوي و�سارة اخل�ري ي�سطن ��ع ا�سل�ب ًا
ادبي ًا عالي ًا  ،ورمبا عمد اىل ا�ستعمال بع�ض الغريب النافر
بن مفرداته مثل اعتقد والطخارير وم�سلنق�ن على �سبيل
املماحك ��ة واملفاكه ��ة .اما ح ��ن يكتب اىل غر ه� ��ؤلء فه�
يجري على ال�سليقة فال تكلف يف ا�سل�به ول تع�سف.
وكذل ��ك جن ��ده يف ر�سائ ��ل مت�ا�سع� � ًا ول ي�ستنك ��ف م ��ن
ال�ستف�س ��ار ع ��ن بع� ��ض ال�قائ ��ع التاريخي ��ة او امل�سائ ��ل
الفقهي ��ة  ،وحت ��ى النح�ية ب�سبب عدم وج ���د مكتبة لديه
يرجع اليها  ،او ان تقادم اليام ان�ساه بع�ض التفا�سيل من
احدى الر�سائل الت ��ي وجهها الر�سايف اىل الب ان�ستا�ض
م ��اري الكرمل ��ي يق�ل فيها (ق ��راأت ماكتبت ���ه اىل ح�سرة
العالم ��ة جميل افندي الزه ��اوي من الذب ع ��ن الكاظمي ،
وحيث انا كن ��ت الناقد ل�سعره احببت ان اجيبكم على ذلك
فق�ل ��ه (�سحيب) يف اح ��د ابياته فه ��� وان مل يذكره احد
اللغ�ي ��ن ي�ؤخ ��ذ بالقيا� ��ض .وق ��د ن�ض ابن جن ��ي يف هذا
البيت
وكان ماقدم�ا لنف�سهم
اكر نفع ًا من الذي ودع�ا
اأي يعني(ترك�ا) وامنا هذا على ال�سرورة لن ال�ساعر اذا
ا�سط ��ر جازله ان ينطق مب ��ا ينتجه القيا�ض وان مل يرد به
�سم ��اع .اق�ل قد �سرح احد النحاة ان �سيغة فعيل مبعنى
فاع ��ل لتقا� ��ض ال من فع ��ل ال ��الزم ك�سري ��ف وظريف من
�سرف وظرف .واما جميئها �س�اء مبعنى فاعل او مبعنى
مفع ���ل م ��ن غر فعل ال ��الزم ك�سريف وظري ��ف من �سرف
وظرف  .من غر فعل الالزم ف�سماع فال يقال من عدل مث ًال
عذيل ول من �سرق �سريق ولمن ك�سف ك�سيف ،ال اذا كان
م�سم�ع� � ًا يف كالمهم فق�لكم (ي�ؤخ ��ذ بالقيا�ض) لمعنى له
ا�سالآ ومااوردمت�ه عن ابن جني وان مل يرد �سماع فغلط
حم� ��ض لن �سم ��اع ورد ب�دع ومل ينطق ب ��ه ال�ساعر نظر ًا
للقيا�ض فقط.
يف ر�سال ��ة اخرى اىل ال�ساع ��ر الخطل ال�سغ ��ر (ب�سارة
اخل�ري) يق ���ل الر�سايف (اخذت كتاب ��ك فطربت ب�سدق
اح�سا�سك وعل� ت�س�رك ونزاهة مقالك ،وهاهي ال�سيكارة
امامي يت�ساعد دخانه ��ا يف الف�ساء ،وخيالك ن�سب عيني
غ ��ر ان ��ه ليتال�سى يف يلت ��ي كما يتال�س ��ى دخانها يف
الف�س ��اء .كتب عل ��ى غالف كتاب ��ك لتن�سى ق�سي ��دة لبنان
وماكنت نا�سي ًا لها لكن ال�س�اغل كانت مانعة عنها.غر ان
كلمتك منحتني ق�ة تغلبت بها على تلك ال�س�اغل فراجعت

مــــن اص ـــــــدارات

�سيط ��اين يف ال�سعر فطاوعني حتى اكتب ق�سيدة  منها
زه ��اء اربعن بيت ًا غ ��ر انها مل ت�ست�ف امل ��رام بعد متامه
قلت يف مطلعها:
برزت متي�ض كخطرة الن�س�ان
هيفاء جلة غ�س�ن البان
مل ان�ض يف قلبي �سع�د غرامها
اذ نحن ن�سعد يف ربا لبنان
هذه الق�سيدة كتبت يف عام  1909يف بغداد
يف ر�سالت ��ه اىل ال�سيخ عبد القادر املغربي يذكر الر�سايف
انه ار�س ��ل اليه ن�سخة من جريدة �س�ري ��ة اجلن�بية ن�سر
فيها ق�سيدة �سادية كما ن�سرت له ق�سيدة قراأها يف الكلية
النكليزي ��ة بالقد�ض .وار�سل اليه ق�سي ��دة مل تن�سر يق�ل
مطلعها:
اأرى الأيام ظامئة ولي�ست
بغر دم الأن�سام تزيد ريا
ول� مل تن� حرب ًا ماتبدى

قراءة  :قحط���ان جا�صم جواد

بها �سكل خنجريا
وي�س ��ر الر�س ��ايف يف ر�سالت ��ه اىل رزوق غن ��ام ب�س ��يء
م ��ن العتب املر (ق ��راأت مقالتكم فماعلمت انت ��م معي ام مع
اخل�سم غاية ماهنالك انكم اثنيتم على �سخ�سي وانتقد
م��س�ع ��ي م ��ع ان ��ه لعالق ��ة ب ��ن �سخ�س ��ي وامل��س�ع
وماادري كيف ت�ستطيع�ن ان ترهن�ا يل على ان عبارتي
قا�س ��رة عن معناي واأي ��ة زلة يل حت ��ى تغتفرونها حل�سن
نيت ��ي .ام ��ا ذل ��ك ال�سعرور فمع ��ذور اذ ه� يجه ��ل املا�سي
ويجه ��ل كي ��ف يفتخر باملا�س ��ي فال ي�ستح ��ق ان نكلمه يف
�س ��يء  ،لكن م ��ا ادري ماذا راأيتم م ��ن اللحمة بن ق�سيدته
وم��س�عن ��ا الذي نحن فيه مع اين مل ار يف ق�سيدته غر
الق ��دح والتعري�ض .فكي ��ف ر�سيتم باأن تك ���ن �سحيفتكم
منتطح هذه اله�اء ال�سافلة وكيف ت�فق�ن بن هذا وبن
اداب ال�سحافة العليا).
وم ��ن ر�سالة للر�سايف كتبها اىل امللك في�سل الول يف 13
مت�ز  1923يذكر انه اخط� �اأ ويعرف بذنبه يف م��س�ع

يخ� ��ض ا�ستق ��الل الع ��راق ،وي��س ��ح في ��ه دوره ال�طني
العراق ��ي خالل ال�  2عام� � ًا ،التي خدم فيها العراق والأمة
العربي ��ة ،وه ��� ماي�سجعه عل ��ى ان ت�سفع ل ��ه تلك اخلدمة
الط�يلة يف طلب العف� امللكي وكما يق�ل الر�سايف (وهل
خلقت الذن�ب يف الدنيا ال لل�سغار والعف� للكبار)
ويف ر�سالت ��ه اىل ال�ساع ��ر حمم ��د مه ��دي اجل�اه ��ري يف
 191130يق ���ل الر�س ��ايف ان ��ه اطل ��ع عل ��ى ق�سيدة
اجل�اه ��ري يف جريدته  ،ما اث ��ار �سج�ن ال�سعر يف قلبي
فكتبت ق�سيدة ار�سلها اليك لن�سرها .يق�ل مطلعها:
اق�ل لرب ال�سعر مهدي اجل�اهري
اىل كم تناغي بالق�ايف ال�س�احر
فر�سلها غر ًا ه�اتف بالعال
مييل اليها �سمعه كل �ساعر
فيجيب ��ه اجل�اه ��ري بر�سالة ق ��ال فيها والر�س ��ايف الذي
الق ��ى م ��ن نف�س ��ه ال�هاج ��ة وم ��ن �ساعريت ��ه الف ��ذة وم ��ن
نب�غ ��ه وعبقريت ��ه �سعل ��ة وقب�س ًا ان ��ارت مل�اك ��ب ال�سباب
العرب ��ي طريقها اىل املجد والطم ���ح  ،والذي ناغى المة
العربي ��ة يف دور ال�ستعباد والغف�ة حتى دور ال�ستقالل
والنه��ض بفي�ض ا�سعاره وغرر ق�سائده  ،والذي ناه�ض
ال�ستعمار الغا�سم يف اعنف ادواره وا�سد مظاهره .وه�
الر�س ��ايف نف�سه الذي يعي�ض الي�م منط�ي ًا على نف�سه يف
الفل�ج ��ة يعاين ثق ��ل ال�سيخ�خة ووط� �اأة املر�ض وق�س�ة
الده ��ر والنا�ض.وه ��� م ��ع ه ��ذا او ذاك يح ��ز يف نف�سه ان
يك�ن منقطع ًا عن ال�سع ��ر �سرورة لجبلة امتنان ًا ومر�س ًا
ل خم�د ًا رك�د ًا.
يف ر�سالت ��ه لناجي الق�سطين ��ي يق�ل الر�سايف (ان �ساكر
الب ��دري تكل ��م يف الذاع ��ة واطال ال ��كالم مبا في ��ه تل�يح
ايل وتلمي ��ح وه ��� ان مل ي�سرح باأ�سم اح ��د الانه كان يف
اق�ال ��ه �سيء من امل�اربة  ،فكان من ال�سهل على ال�سامعن
ان يحمل ���ا تلك الق�ال منه عل ��ى ماادري هل هذا كان من
تلق ��اء نف�سه اوه� ماأم�ر به .واي حاجة اىل هذه الق�ال
بع ��د ما انته ��ت امل�ساأل ��ة اىل املحكم ��ة  ،ولب ��د ان املحكمة
تق�س ��ي مبا يل ��زم فاأرج� ان تن ���روا يل الغام�ض يف هذا
الب ��اب ان كان عندك ��م �سيء من املعل�م ��ات يف ذلك .كتبت
الر�سالة يف .1922
ويف ر�سالته اىل رئي�ض ال�زراء ن�ري ال�سعيد يق�ل فيها
الر�سايف انه كتب ق�سيدة ا�ست�حاها من كالم �سيادتك يف
جمل� ��ض الن�اب .واكتب اليك الق�سي ��دة ل ل�سر�سيك بل
لعرب لك عن ب�اعثي اىل ا�سخاطك .ولك بعد ان تق�ل يف
م ��ا �سئت فاأنت يف ح ��ل مني مامل تنز يف كالمك اىل غاية
ذميمة او اىل تهمة نف�ض بريئة.تق�ل الق�سيدة:
ايها النكليز لن نتنا�ض
بغيكم يف م�ساكن الفل�جة
وطن ع�ست فيه غر �سعيد
عي�ض حر ياأبى على الدهر ع�جه
امتنى له ال�سعادة لكن
لي�ض يل فيه ناقة منت�جه
اخ�سب الله ار�سه ول� اين
ل�ست ارعى ريا�سه ومروجه
كل ي�م بعزة اتغنى
جاعال ذكر عزه اهزوجه
وي�سي ��ف الر�سايف (اظن ��ك تتهمني ب�س ��يء فيما قلت يف
ه ��ذه البيات وازيدك انني الي ���م واقف على �سفر القر
اعي� ��ض اخ ��ر ايامي  ،فاأن كن ��ت قد قلت في ��ك ال�سعر فل�ست
اريد بها هتك حرمتك ال�سخ�سية لنك اذا تكلمت يف م�ساألة
عامة لخا�سة فح�سن الظن ي�ست�جب ان يقال باأنك تكلمت
ع ��ن اجتهاد ولاكتمك اين يعجبن ��ي جراأتك التي مل يجروؤ
غ ��رك عليه ��ا .فئ ��ن كانت الح ���ال والظ ��روف تدع� اىل
اتهام ��ك فاأنها يف ال�ق ��ت نف�سه تعلن للم� �الأ مالك من ق�ة
العار�س ��ة وجراءه اجلن ��ان لكاأولئك الذي ��ن يدورون مع
ال�سيا�سة اينما دارت فيق�ل�ن ماا�ستهت ويتجه�ن حيث
اجتهت .
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
يح��اول الكاتب �ص�لاح الن�صراوي من خ�لال كتابه (ذاك��رة احلروب) وال�ص��ادر عن دار بني
النهري��ن للن�شر ان ي�ستعر�ض احلروب الت��ي �أ�شعلها النظام ال�سابق ومن كان يقف وراءها وما
ه��ي الثمار التي جناها من وراء ذل��ك حماو ً
ال تقدمي �شهادات ومعلومات حلرب �إيران وكيفية
ا�ستعمال��ه الت�أث�ير النف�س��ي لل�سيطرة عل��ى عقول �أبن��اء ال�شعب �إىل احلد ال��ذي جعل الأب
يقت��ل ابن��ه الهارب ليك��ون منوذج ًا يحتذى للآب��اء ال�صاحل�ين ،وحتويل البالد �شيئ��ا ف�شيئا
�إىل �سج��ن ف�سيح م�ستعم�ل ً
ا ماكينة البعث الإعالمية للت�ضليل ع�بر ثماين �سنوات مدة هذه
احلرب التي خلفت �أكثـر من مليون قتيل ،ثم يعرج على حرب الكويت ويفرد م�ساحة لهول
الفظائ��ع املرتكبة �أثناء هذه احل��رب التي �شهدها بنف�سه ك�ضرب مال ج��ئ املدنيني وج�سور
امل�ش��اة وحمطات الكهرباء واملياه ليعود العراق لي�س ملا قبل ع�صر ال�صناعة ولكن ملا قبل ذلك
بكثري مثلما توع��دت �أمريكا ذات يوم ،خا�صة بعد فر�ض ح�صار جائر ت�ضرر منه املواطنون
�أكثـر من �صدام الذي بدا م�ستغ ً
ال تفتت املعار�ضة العراقية وتناق�ضات املحيط الإقليمي بعد
ان اف�ش��ل انتفا�ضة  1991وتدمريه الوح�شي ملدن الع��راق وهجومه على �أربيل 1996ثم قمعه
النتفا�ض��ة ال�صدر1999م��ن دون �أن ينب�س �أح��د ببنت �شفة �إذ كان اجلمي��ع من�شغل باحل�صار
الذي �أ�صبح �صدام �أول امل�ستفيدين منه..

ذاكـــرة الحـــروب...

توثيق لوقائع النظام السابق خالل ربع قرن
بغداد� /أوراق

ويق ��دم مالب�س ��ات احل ��رب الأخ�ي�رة
ومالحظات ��ه عل ��ى بع� ��ض املقاب�ل�ات م ��ع
معار�ض�ي�ن عراقي�ي�ن باخل ��ارج خا�ص ��ة يف
ف�ت�رة انعق ��اد م�ؤمت ��ر املعار�ض ��ة الأك�ب�ر
بلندن وال ��ذي و�صف بع�ضهم بالطواوي�س
املنت�شية وهو امل�ؤمتر الذي وزعت فيه على
احلا�ضري ��ن م ��ن املعار�ض ��ة العراقية ورقة
وزارت ��ي الدف ��اع واخلارجي ��ة الأمريكيتني
التي ت�ؤكد على �أن ��ه يجب موافقة كل ع�ضو
يف امل�ؤمت ��ر عل ��ى ه ��ذه النقاط مقدم ��ا و�أال
جترى �أي ��ة عملية ت�صوي ��ت بانتهائه �سوى
املوافق ��ة عل ��ى قرارات ��ه بالت�صوي ��ت ..كما
ي ��ورد �شه ��ادات ل�شخ�صي ��ات عربي ��ة حول
املقابالت الأخرية مع �صدام الذي كان وفق
هذه املعلومات بو�سعه التنحي عن ال�سلطة
واللجوء لعوا�صم عدة قبلت ا�ست�ضافته من
قب ��ل ومن بينها القاه ��رة ،وكيف �أن احلرب
انتهت بهزمية �سريع ��ة لنظام �صدام لأن �أيا
م ��ن العراقيني مدنيا كان �أم ع�سكريا مل يكن
م�ستع ��د ًا للح ��رب با�س ��م �صدام ،لك ��ن تبقى
امل�أ�ساة الكربى التي جناها ال�شعب العراقي
�إذ حتول ��ت ب�ل�اده لدول ��ة حمتل ��ة وتفاقمت
الأو�ضاع الأمنية كما ل ��و �أن اجلميع خطط
بدق ��ة للحرب لكن �أح ��د ًا مل يعمل ملا بعدها..
ويعر�ض الكتاب يوميات هذه احلرب ويثري
بع� ��ض الت�س ��ا�ؤالت ع ��ن �أ�سب ��اب ال�سق ��وط
ال�سريع للم ��دن ومالب�سات املعركة الأخرية
ويتوقف عند �سقوط بغداد ثم �إعالن انتهاء
احل ��رب يف بداية �آي ��ار .2003وي�ستعر�ض
الكات ��ب الأح ��داث الأبرز يف ه ��ذه احلروب
من دون الدخول يف تفا�صيلها الكثرية عرب
م�شاهد تتجمع لرت�سم �صورة مثرية للخيال
عن وقائع تلك الدراما الب�شرية وال�سيا�سية

الت ��ي عا�شها والي ��زال يعي�شها العراق .ففي
الف�ص ��ل االول اخلا� ��ص باحل ��رب العراقية
الإيراني ��ة ينفت ��ح امل�شهد قبل اك�ث�ر من عام
عل ��ى بدئه ��ا وم ��ن الي ��وم ال ��ذي ت�سل ��م فيه
�ص ��دام ال�سلطة وما رافق ��ه من ت�صفيات يف
قيادة ح ��زب البعث والتي مهدت له االنفراد
بال�سلطة وبداية م�شواره اىل الديكتاتورية
املطلقة التي كانت احل ��روب �إحدى و�سائل
حتقيقها مثلما كانت احدى نتائجها املريعة
ال يقت�صر هذا الف�صل على القاء ال�ضوء على
بع�ض وقائع احلرب عل ��ى اجلبهة العراقية
الت ��ي �شاهده ��ا امل�ؤل ��ف بنف�سه ب ��ل يحاول
فيه ان يربط بينه ��ا وبني ما كان يغذيها من
مواقف و�سيا�س ��ات اقليمية ودولية ر�سمت
رقعة ال�شطرجن التي مل يكن �صدام فيها غري

بيدق حتركه ا�صابع خفية .ويرى �أن ذلك مل
يكن طبعا ا�ستنت ��اج �صدام نف�سه الذي ر�أى
جترع ع ��دوه اللدود اخلمين ��ي لك�أ�س ال�سم
وقبوله بانه ��اء احلرب انت�ص ��ارا �ساحقا له
عل ��ى ايران اخلميني ��ة وال ��ذي �أراد تقدميه
هدي ��ة اىل الع ��رب الذين حمى له ��م ما دعاه
بوابته ��م ال�شرقي ��ة م ��ن ال�سق ��وط على وقع
اق ��دام اعدائه ��م الفر� ��س .يف الف�صل التايل
ينتقل امل�ؤلف اىل الفرتة التي اعقبت احلرب
العراقية االيرانية والتي مهدت كذلك حلربه
القادم ��ة التي بد�أت بغزوه للكويت ،يف هذا
الف�ص ��ل يطل ��ع القارئ عل ��ى اه ��م االحداث
الت ��ي كان ��ت املحط ��ات التي �أو�صل ��ت قطار
احل ��روب ال�صدامي ��ة اىل مرحلت ��ه الثاني ��ة
وم ��ن ابرزه ��ا �إع ��دام ال�صح ��ايف الإيراين

ف ��رزاد بازوفت وت�أ�سي�س جمل� ��س التعاون
العرب ��ي واملواجه ��ة العراقي ��ة االمريكي ��ة
ب�ش� ��أن برامج اال�سلح ��ة العراقي ��ة واالزمة
م ��ع الكويت حي ��ث يقدم تف�س�ي�رات جديدة
يف اط ��ار حماولت ��ه الك�شف ع ��ن طموحات
الزعام ��ة االقليمي ��ة التي ب ��د�أت تطغى على
�سلوكي ��ات الرئي� ��س العراق ��ي ال�سابق بعد
خروج ��ه منت�ص ��را يف احلرب عل ��ى ايران.
ه ��ذا الف�ص ��ل يتن ��اول اي�ض ��ا غ ��زو الكويت
حيث يروي امل�ؤلف جتربة �صحايف عراقي
يغطي الغزو ويدخل اىل الكويت مع القوات
الغازي ��ة وهي جتربة مثرية كان بامكانه ان
يتو�س ��ع فيها اكرث ليلقي املزي ��د من ال�ضوء
عل ��ى جترب ��ة كه ��ذة مل تتوف ��ر ل�صحافي�ي�ن
�آخرين يف ال�صفح ��ات التي يفردها للحرب

التي �شنتها قوات التحالف بقيادة الواليات
املتح ��دة خ�ل�ال �شت ��اء ع ��ام 1991ويتناول
امل�ؤل ��ف يومياته خالل املع ��ارك التي غطاها
حتت وابل القنابل وال�صواريخ التي كانت
ت�ضرب امل ��دن العراقي ��ة .وتتن ��اول ف�صول
الكت ��اب الثالث ��ة االخ ��رى احل ��رب الأخرية
مبقدماتها واحداثها ونتائجها التي مل تنته
بع ��د وفيها �إ�ضاءات عل ��ى بع�ض التطورات
الت ��ي ق ��ادت �إليه ��ا وا�سهم ��ت يف التعجي ��ل
بها ومنها ه ��روب ح�سني كام ��ل اىل الأردن
ون�شاط ��ات املعار�ضة العراقية و�أحداث 11
�سبتم�ب�ر  2001ومو�ضوع �أ�سلح ��ة الدمار
ال�شام ��ل وم�ؤمت ��رات القم ��ة العربي ��ة اىل
احل ��رب ذاته ��ا الت ��ي غطاه ��ا هذه امل ��رة من
خارج العراق لكنه ظل يف �صميمها وهو ما
تك�شف ��ه وقائع اليوميات الت ��ي بدونها عنها
وبع�ض يوميات هذه الف�صول تطرح ق�ضايا
و�أ�سئلة مهم ��ة عن تطورات امل�شهد العراقي
مث ��ل دور املعار�ض ��ة العراقي ��ة يف التمهي ��د
للحرب واملوق ��ف العربي املرتدد واملتذبذب
منها وم�س�أل ��ة �أ�سلحة الدمار ال�شامل وكيف
ان ��ه اكت�شف يف وقت مبك ��ر وعلى حد قوله
ب� ��أن معظمها مل تكن �إال ق�ص�ص ��ا م�سلية يف
ال�صحاف ��ة الغربي ��ة هدفه ��ا تق ��دمي الذريعة
ل�ش ��ن ح ��رب كان ��ت قادم ��ة ال حمالة.وي�ؤكد
امل�ؤل ��ف ان هناك خيوطا عدي ��دة جتمع بني
احل ��روب الث�ل�اث وه ��دف امل�ؤل ��ف ك�شفه ��ا
والرب ��ط فيم ��ا بينه ��ا لري�سم بقلم ��ه �صورة
الأح ��داث الت ��ي عا�شها العراق خ�ل�ال ثالثة
عق ��ود و�صفها بانه ��ا كانت نتيجته ��ا الأكرث
كارثي ��ة بانها جعل ��ت من البل ��د الوحيد يف
الع ��امل ال ��ذي يت ��م احتالل ��ه كام�ل� ًا و�سلب ��ه
ا�ستقالل ��ه وت ��رك م�صريه تلعب ب ��ه الأقدار
وكل ذلك بف�ضل تل ��ك احلروب التي خا�ضها
�صدام ال م ��ن اجل العراق كما كان ي�شيع بل
م ��ن اجل حتقيق �أوه ��ام الزعامة واقتنا�ص
جمد كاذب.
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»ﺻــورة« ســوﺯان ســونتاﻍ تعﺒــﺚ
بنظام العالﻢ
ال�ص��ور الفوتوغرافي��ة يف كل م��كان ،وه��ي له��ا القدرة
عل��ى ال�صدم��ة ،وعلى جع��ل االأ�صياء مثالي��ة اأو مغوية،
وه��ي تو ّل��د اأي�ص ًا �صع��وراً باحلن��ني .ال�صور ه��ي ثابة
تذكارات"ك��ن اأن ُت�صتخ��دم كرهان �صدّ ن��ا ،اأو را
تتح��رى الكاتب��ة
تع��ني �صخ�صيتن��ا .ويف ه��ذا ال�صي��اق،
ّ
ّ
�صوزان �صونت��ا الطرق التي ُت�صتعمل بها هذه ال�صور يف
اخت��اق اإح�صا�ض بالواقع والنف��وذ يف حياتنا ،وذلك يف
كتابه��ا حول الفوتوغ��راف"(دار املدى ،ترجمة عبا�ض
املفرجي).

مــــن اص ـــــــدارات

لينا هويان احل�صن

ُي�ق�دّم الكتاب ط��روح��ات النقد اجل�م��ايل ال��ذي يقتحم
عامل ال�س�رة ال�ا�سع .فاللغة التي ُتق َّيم فيها ال�س�ر
الف�ت�غرافية هزيلة اإىل ح� ّد بعيد .قد تك�ن اأحيان ًا
طفيلية ع�ل��ى م �ف��ردات ال��ر� �س��م :ت��رك�ي��ب ،اإ�� �س ��اءة...،
ويف الغالب الأع � ّم ،ت�ستمل على اأن���اع �سبابية ج ّد ًا
م��ن الأح� �ك ��ام ،ك�م��ا ح��ن ي�ت��م الإط�� ��راء ع�ل��ى ال�س�ر
الف�ت�غرافية لك�نها دقيقة ،وم�ث��رة لالهتمام ،اأو
ق�ية ،اأو معقدة ،او ب�سيطة.
امل�س�ر .هذا
عندما ن�س�ّ ر ،فاإننا ن�ست�يل على ال�سيء
َّ
يعني ،اأننا ن�سع اأنف�سنا يف عالقة معينة مع العامل ت�سبه
املعرفة  وبالتايل ال�سلطة .وال�س�ر الف�ت�غرافية،
التي تعبث بنظام العامل ،ت�سبح هي نف�سها تزلة،
مكرة ،مقتطعة ،مر ّت�سة ،معدلة ،وحمتالة .اإنها تهرم،
ّ
تبلى بالعلل العادية للم�اد ال�رقية ،تختفي،
تغدو قيّمة ،وتباع وت�سرى ،ث َّم يعاد
اإنتاجها .ال�س�ر الف�ت�غرافية،
ال �ت��ي ُحت �ب ����ض يف األ �ب���م��ات،
ت�� ��ؤط� ��ر وت������ �س���ع على
ال� � � � �ط � � � ��اولت ،ت �ث �ب��ت
مب �� �س��ام��ر �سغرة
ع� �ل ��ى احل� �ي� �ط ��ان،
ُتطبع يف �سرائح
تن�سرها اجلرائد
وامل � � � � �ج� � � � ��الت،
ُ
املتاحف
ُتنظم لها
م� � �ع � ��ار� � ��ضُ ،ي�����س��ن��ف��ه��ا
النا�سرون يف كتب.
هكذا ،نحن لدينا الكامرا ،الع�ن
الأك��ر ثقة للبدء بروؤية م��س�عية� .سيك�ن
اجلميع جمر ًا على روؤية ما ه� حقيقي ب�سري ًا .نحن
ن�سنع ال�س�ر ون�ستهلكهاّ ،
نظل بحاجة اإىل املزيد من
ال�س�ر .ال�س�ر لي�ست كنز ًا يجب على العامل التنقيب
عنه ،بل اإنها يف متناول اليد متى وقعت العن عليها.
تدعم الروائية �س�زان �س�نتا حتليالتها عن اجلانب
اجلمايل من عامل الف�ت�غراف ،عر ذكر اأه��م اأ�سماء
امل�س�رين وم��ا ق��ال���ه ي���م� ًا ع��ن ه��ذا ال�ف��ن .امل�س�رة
دايان اآرب��ض التي قتلت نف�سها يف عام  ،191معتر ًة
الكاتبة اأنّ واق��ع م�تها يبدو �سمان ًا على اأنّ عملها
تب�س�سي ،واأن��ه متعاطف ،ل ب��ارد ،وهي
�سادق ،غر ّ
القائلة ذات ي�م عن عملها يف احراف فن الت�س�ير:
كل �سيء ه� فاتن وملهث جد ًا .اأنا اأتقدّم زاحفة على
بطني كما اجلن�د يف اأفالم احلرب.
ثمة و�سع واحد يتع ّر�ض فيه النا�ض اإىل القتل ب�سبب
ال�ت�ق��اط�ه��م ال �� �س���ر :ع�ن��دم��ا ي �� �س���رون اأن��ا� �س � ًا يقتل

�سوزان �سونتا
ب�ع���س�ه��م ب �ع �� �س � ًا .ال�س�ر
ال �ف���ت���غ��راف �ي��ة ف �ق��ط هي
التب�س�ض
ال�ت��ي جتمع ب��ن
ّ
واخل �ط��ر .م���س���رو املعارك
ل ميكنهم جت ّنب امل�ساركة يف
الن�ساط الف ّتاك الذي ي�سجل�نه.
حتى اإ ّنهم يرتدون ز ّي ًا ع�سكري ًا.
كتبت اآرب��ض تق�ل :الله يعلم،
ح��ن ي �ب��داأ اجل�ن��د بالتقدم ن �ح���ك ،ف �اإن��ك ت �ق��ارب ذلك
ّ
امل�سل باإمكان اأن تتعر�ض متام ًا للقتل .هنا
ال�سع�ر
تغدو الكامرا �سالح ًا للعدوانية.
ترى �س�نتا اأنّ الت�س�ير الف�ت�غرايف له ا�ستخدامات
نرج�سية ع��دة ،اإ�سافة اإىل ك�نه اأداة فاعلة لتجريد
عالقتنا مع العامل من �سماتها الإن�سانية اأو ال�سخ�سية،
وال�ستخدامان يتم ّم اأحدهما الآخ ��ر .مثل زوج من
ع��د��س��ات منظار م �ك� ّ�ر ،ميكنك ا�ستخدامهما يف كال
الجتاهن .جتعل الكامرات الأ�سياء الغريبة قريبة،
وحميمة ،والأ� �س �ي��اء امل �األ���ف��ة ��س�غ��رة ،وجتريدية،
وغريبة ،واأبعد بكثر .اإنها تعر�ض ،يف �سكل ن�ساط
�سهل ،اإدماين ،امل�ساركة والنعزال يف حياتنا اخلا�سة
وحياة الآخرين على ح د �س�اء.
ال�س�ر التي حت�ّ ل املا�سي اإىل �سيء قابل لال�ستنفاد،

هي طريق ت�سرة .وهنا ترى �س�نتا اأن ذلك مبثابة
القب�سة ال�س�ريالية على التاريخ ،وهي تنط�ي اأي�س ًا
على تيار حتت �سطحي من �س�داوية ،كما على �سطح
نهم ،وعلى وق��اح��ة .منذ ال�ب��داي��ات الأوىل للت�س�ير
ال �ف���ت���غ��رايف ،يف ن�ه��اي��ة ث��الث�ي�ن��ات ال �ق��رن التا�سع
ع���س��ر ،ل���ح�ظ��ت ج� ��دارة ال �ك��ام��را بت�سجيل ج��راح
الزمن :بالن�سبة الينا ،اخلدو�ض على اللحم هي اأكر
اأهمية من اخلدو�ض على ال�سخر .فمن خالل ال�س�ر
الف�ت�غرافية ميكننا اأن نتحرى ،باأكر الطرق حميمية،
يدب الهرم يف النا�ض .ففي م�ساهدة املرء
واقع كيف ّ
�س�ره القدمية ،و�س�ر اأ�سخا�ض كان يعرفهم ،اأو حتى
�سخ�سيات عا ّمة لها �س�ر كثرة ،يتملك املرء �سع�ر ًا
كمن يهم�ض املرء لنف�سه :كم كنت �ساب ًا.
اإنّ الت�س�ير الف�ت�غرايف ه� جرد للخل�د� .سغطة
اإ�سبع تكفي اأن تغ ّلف ،الآن ،حلظة بعينها ب�سخرية ما
بعد امل�ت .ال�س�ر تظهر للنا�ض اأ ّنهم كان�ا ،على نح�
ل يقبل اجل��دل ،ه�ن��اك ،ويف عمر معن من حياتهم،
انها جتمع النا�ض والأ�سياء مع ًا ،ه�ؤلء الذين ما لبث�ا
اأن �ساروا ،بعد حلظة ،م�ستتن ،متغرين ،م�ا�سلن
ال�سر يف درب اأقدارهم املنف�سلة.
مل��ا ك��ان��ت ال���س���ر تبهرنا لأن �ه��ا ت��ذ ّك��رن��ا ب��امل���ت ،فهي
اأي �� �س � ًا دع ���ة اإىل ال�ع��اط�ف��ة .ال���س���ر حت�ي��ل املا�سي

م��ادة لالهتمام الرقيق ،دح�ض المتيازات الأخالقية
والأحكام التاريخية من خالل تعميم الرثاء للنظر اإىل
الزمن املا�سي .ير ّتب كتاب� ،سدر حديث ًا وفق احلروف
الأبجدية ��س���ر ًا ملجم�عة من امل�ساهر وه��م اأطفال
و�سبيان� .ستالن وغرترود �ستاين ،اللذان ينظران
اإلينا من ال�سفحات املقابلة ،يبدوان مهيبن ،عمالقن.
مثل هذه ال�س�ر تبدو غريبة ،م�ؤثرة ،ومنذرة اأكر.
غالب ًا ،ينتاب النا�ض قلق وهم على و�سك التقاط �س�رة،
لي�ض لأنهم يخاف�ن ،كما يخاف البدائي�ن ،بل لأنهم
يخ�س�ن رف�ض الكامرا لهم .فهم يتمن�ن �س�رة مثالية،
�س�رة لذاتهم يبدون فيها على اأح�سن ما يك�ن .اإنهم
يح�س�ن باأنف�سهم معاقبن اإن مل تعك�ض الكامرا �س�رة
ّ
لهم ،يظهرون فيها اأكر جاذبية مما هم يف ال�اقع.
ب�ساعرية لفتة تتحدث �س�زان �س�نتا عن جماليات
فكرة تاأهيل ال�س�ر القدمية ،باإيجاد ن�س��ض منا�سبة
لها� .س�رة ما ،هي جم ّرد قطعة ،ومع مرور الزمن ،تبداأ
روابطها بالنف�سال .اإنها تن�ساق يف ما�س�ية جتريدية
ناعمة ،مفت�حة اأمام اأي ن�ع من القراءة� .س�رة ما،
ميكن اأن تك�ن اأي�س ًا م��س�فة كا�ست�سهاد ،جتعل من
ك�ت��اب ال�س�ر مثل ك�ت��اب لال�ست�سهادات ،والطريقة
ال�سائعة بتقدمي ال�س�ر يف �سكل كتاب ه��ي مالءمة
ال�س�ر نف�سها مع ال�ست�سهادات.
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ﺣوﺽ الﻤتوسﻂ ..مستﻘﺒل الﺰراعة
ُي ���يل الع ��امل ،حالي ًا ،ق ��در ًا كبر ًا
م ��ن الهتم ��ام مل ��ا يج ��ري يف
العدي ��د من بلدان ال�ط ��ن العربي.
ويتف ��ق اجلمي ��ع عل ��ى اأن حم� � ّرك
تلك الأح ��داث ،لي�ض اجل ���ع .لكن
ه ��ذا ل مين ��ع واق ��ع اأن العديد من
املراقب ��ن واملحلل ��ن لفت ���ا اإىل
الأهمي ��ة الك ��رى الت ��ي يكت�سيه ��ا
م ��ا ي�س ّمى"الأمن الغذائ ��ي" .ومن
ه�ؤلء املراقبن واملحللن ،الباحث
الفرن�سي يف الرهان ��ات الأ�سا�سية
ملنطق ��ة ح�� ��ض البح ��ر الأبي� ��ض
املت��س ��ط� ،سيبا�ستي ��ان ابي� ��ض،
ّ
ال ��ذي ي ��رى اأن م�ستقب ��ل املنطق ��ة
يرتب ��ط اإىل ح ��د كب ��ر ،مب�ستقب ��ل
الزراعة ،كما ي�سرح يف كتابه الذي
يحم ��ل عن�ان":من اأج ��ل م�ستقبل
ح��ض املت��سط ..الزراعة".
ي ��رى م�ؤلف الكت ��اب ،اأن ��ه يف هذا
ال�سي ��اق م ��ن الع�مل ��ة ..وحي ��ث
ياأخ ��ذ البعد ال�سراتيجي للم�سائل
الزراعية والغذائية اأهمية متزايدة
يف ح�سابات الق�ة بالن�سبة ملختلف
الأ ،ينبغي اإعط ��اء قدر اأكر من
الأهمي ��ة ل ���زن الزراع ��ة وامل ���اد
الغذائي ��ة يف العالقات الدولية ،بل
وي ��رى اأنه تت�ج ��ب اإع ��ادة النظر
يف هذه العالق ��ات ،على اأ�سا�ض اأن
امل�اد الأو ّلي ��ة واملنتجات الغذائية
اأ�سبح ��ت تلع ��ب دور ًا اأ�سا�سي� � ًا
يف ت ���ازن الأ ،ويف تعزي ��ز
ا�ستقرارها.
عل ��ى �س ���ء امل�ستج ��دات
اخلا�سة
ّ

بزي ��ادة اأهمي ��ة البع ��د الزراع ��ي �
الغذائ ��ي ،يف �سراتيجيات الق�ة
التي تتبناها تلف الدول ،ي�ؤكّد
م�ؤل ��ف الكت ��اب� ،س ��رورة اأن تعيد
البلدان الأوروبية ،وبلدان ح��ض
البح ��ر املت��س ��ط الأخ ��رى ،النظر
يف اأ�س ��كال تعاونه ��ا يف منظ ���ر
تعميقه.
ذل ��ك عل ��ى اأ�سا� ��ض اأن الزراع ��ة
ببعده ��ا الغذائي ،متث ��ل اأحد طرق
امل�ستقبل لل��س�ل اإىل اأمن غذائي
للبلدان املحيطة بالبحر املت��سط.
وم ��ن ث ��م ال��س ���ل اإىل ق ��در اأكر
م ��ن ال�ستق ��رار .فامت ��الك و�سائل
اأك ��ر فعالي ��ة مل�اجه ��ة التحدي ��ات
اجلي��سيا�سية القادمة.
يلفت امل�ؤلف اإىل اأن منطقة ح��ض
املت��س ��طُ ،ت�س� �كّل قل ��ب الع ��امل.
ث� � ّم اإن ت�سمي ��ة البح ��ر املت��س ��ط
نف�سه ��ا ،ج ��اءت من تعب ��ر لتيني
يعني"بحر و�سط الأر�ض" .ويبن
يف هذا ال�سي ��اق ،اأن حميط البحر
املت��س ��ط ،يف ق�سمي ��ه اجلن�ب ��ي
وال�سرق ��ي ،يت�س ��ف بع�امل تعيق
تط�ر الزراعة ،من بينها ما يتعلق
ّ
بالأر�ض ،واأخرى بال�سكان.
ي�س ��رح امل�ؤل ��ف يف ه ��ذا ال�سي ��اق،
اأن هن ��اك انحراف� � ًا غذائي� � ًا مقلق� � ًا
على خلفي ��ة التح�لت الجتماعية
� الدمي�غرافي ��ة .وم ��ا جن ��م عنه ��ا
عل ��ى �سعي ��د ال�سل ���ك الغذائ ��ي.
وينق ��ل امل�ؤلف ع ��ن تقرير لرنامج
الأ املتح ��دة للتنمي ��ة ،اأن الع ��امل

العربي"غن ��ي اأك ��ر م ��ن م ��ا ه ���
متط�ر".
ّ
وي�سي ��ف ،اأن واح ��د ًا م ��ن اأ�س ��ل
كل خم�س ��ة م ��ن اأبن ��اء الع ��امل
العرب ��ي ،يعي� ��ض ،حالي� � ًا ،ب�"اأق ��ل
م ��ن دولرين"ي�مي� � ًا .وبه ��ذا
املعن ��ى ،ي ��رى امل�ؤل ��ف اأن"ال�سرخ
القت�سادي"لي� ��ض ب ��ن جن ���ب
املت��س ��ط و�سمال ��ه .ولك ��ن اأي�س� � ًا
داخ ��ل كل ط ��رف ،حي ��ث يتعاي� ��ض
اأحيان� � ًا ال ��راء الهائ ��ل م ��ع الفق ��ر
املدقع.
ويف معر� ��ض احلدي ��ث ع ��ن
"الديناميات الزراعية والريفية"،
يف منطقة ح��ض املت��سط ،ي�ؤكّد
امل�ؤل ��ف على اأهمية الزراعة التي ل
ت�ؤمن الغ ��ذاء فح�سب ،لكنها ت�سهم
اأي�س ًا يف اإيج ��اد فر�ض العمل .من
هن ��ا ،جعل ��ت البل ��دان املت��سطي ��ة
العربي ��ة الت ��ي نال ��ت ا�ستقالله ��ا،
الزراع ��ة يف �سمي ��م �سيا�ساته ��ا
القت�سادي ��ة .ذل ��ك عل ��ى خلفي ��ة
اإدراك م ��دى اأهمي ��ة ره ��ان "الأمن
الغذائ ��ي" .والتاأكي ��د اأي�س� � ًا اأن
الزراعة ل تزال"حم� � ّرك ًا اجتماعي ًا
هام ًا".
وال�سفح ��ات الأخ ��رة م ��ن
الك� � � � � � �ت ��اب مك ّر�س � � � � ��ة لتق ��دمي
بع� ��ض "التاأ ّم ��الت امل�ستقبلي ��ة"
وحتت�ي الإحلاح على �سرورة اأن
تن�سق اأوروبا ال�سيا�سات الزراعية
ّ
والغذائي ��ة عل ��ى اأ�سا�ض"ال�سراكة
الدائمة".

عﺸرون كتابﴼ تﺼدر عن دار ثﻘافة األطفال
قحطان جا�صم
اكم ��ل ق�س ��م البح ���ث والن�س ��ر يف دار ثقاف ��ة الطفال اجن ��از اكر
م ��ن ع�سرين كتاب� � ًا �سمن خط ��ة الدار يف م�س ��روع بغداد
عا�سمة الثقاف ��ة العربية  2013وهي الن قيد الطبع
و�ست�سدر خالل هذا ال�سهر تت�زع هذه الكتب بن
ق�س�سية ومرجمة وتاريخي ��ة وعلمية وت�سلية
وه�ايات و�سع ��ر وحكايات من الراث ال�سعبي
وقد طبعت ه ��ذه الكتب على نفقة م�سروع بغداد
عا�سمة الثقافة العربية .2013
اأمرة بغداد �سعر خليل خزعل ر�س�م طه علي�ي.
حكايات �سعبية عراقية تاأليف �سفيق املهدي ر�سم
حنان �سفيق.
مل ��اذا رحلت الينابي ��ع بعيد ًا تاألي ��ف د .علي حداد
ر�س�م مها طالب.
اأعي ��اد لأنا�سيد الأولد �سع ��ر فا�سل الكعبي
ر�س�م ايفان حكمت.
الأفع ��ى والف ��الح الطي ��ب تاألي ��ف خ�س ��ر
عبا�ض عل�ان ر�س�م عماد ن�ري.
ال�سمكة الذهبية تاأليف �ساكر احلاج لف

ر�س�م عماد ي�ن�ض.
ال�سم�ض لتنام تاأليف �سذى ح�سني ر�س�م عماد ي�ن�ض
الناج�ن الأربعة تاأليف ج�اد عبد احل�سن ر�س�م فاخر ح�سن.
النخلة ال�سجاعة �سعر حممد جبار ح�سن ر�س�م طه علي�ي.
النمل ��ة ال�سغ ��رة وال�سلط ��ان تاألي ��ف ط ��الل ح�س ��ن ر�س ���م ختام
حميد.
دفر احلكايات تاأليف ثريا عزيز ر�س�م مها طالب.
طائر احلرية تاأليف عادل العامل ر�س�م امل ي��سف.
مذكرات قنفذ تاأليف زهر ر�سام ر�س�م عماد ي�ن�ض.
هنا بغداد �سعر جميد كاظم ر�س�م بزن احمد
من ي�ميات مظلة تاأليف منى �سعد ر�س�م جا�سم حممد.
خ�الد عطرية تاأليف حممد �سمارة ر�س�م رائد مهدي.
و�سم ��ن خط ��ة الدار لع ��ام � 2013سي�س ��در الدار  ا�س ��دارات هي
كالتايل�:
 �1ال�سعي والنجاح �سعر جعفر علي جا�سم ر�س�م يزن احمد.
� �2سكر ًا ياعم تاأليف ى�سهيل يا�سن ر�س�م عالء طالب.
 �3ال�سعادة يف بيتنا تاأليف حممد حبيب مهدي ر�س�م عمر طالل.
 �اغلى هدية ترجمة عزة ح�سن كبه ر�س�م عماد ي�ن�ض.
 �ل�حة املعلم دبدوب تاأليف �سذى ح�سن ر�س�م عماد ي�ن�ض.
( �انا �سعيد انه انا) تاأليف �سهاد ال�سامي ر�س�م مها طالب.
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ﻫﺒــوﻁ األﺷــﺒاﺡ عنــد مﻜتﺒة
مانﻐـــوﻳــل
علي ح�صن الفواز
كائن ��ات مانغ�ي ��ل يهبط ���ن لي ��ال ،لي�سرق ���ا الن ��ار
الرومثي��سي ��ة ،ويهرب�ه ��ا خل�سة حلي ���ات تعاين كثرا
م ��ن ال ��رد ،والكث ��ر م ��ن العتم ��ة ..ه ��ذا الهب ���ط الليلي
اىل ظلم ��ة املكتب ��ة� ،س ��ار اأ�سب ��ه بلعب ��ة اإيق ��اد الف�اني� ��ض
املثي�ل�جي ��ة ،اذ تب ��دو مالمح امل ��كان /املكتب ��ة وقد نزعت
عنه ��ا الأقنع ��ة ،وراحت متار� ��ض مع قارئها لعب ��ة الأ�سباح،
لعب ��ة احل ���ار ال�ساج ،احل ���ار ال ��ذي يتح ���ل اىل متاهة
احيانا ،او غ�اية ،او لعبة يف تبادل الدوار احيانا اخرى،
اذ تتح�ل املكتبة اىل غابة او او مقهى او �سرك او قدا�ض،
ل ��ذا ميكن متث ��ل عامل املكتبة عل ��ى انه �س ���رة مكثفة لتلك
احلي ��اة ،فهي حمت�س ��دة بالكثر من احلي ���ات والأ�س�ات
والأقنع ��ة والأ�سباح .كائناتها لتنام اب ��دا ،انها يف ن�بات
عاتية م ��ن ال�سخ ��ب الدائم .دمي�م ��ة تلك الن�ب ��ات ت��سم
املكتبة بت��سيف خارق ،فه ��ي ت�ؤن�سن املكان ،اذ هي متنح
الن�س ��ان /م�اطنه ��ا غر الألي ��ف والباحث عن ف ��ك اأ�سرار
املعرفة وطال�سمها ،هاج�سا بارتكاب املزيد من هذه الاللفة،
حي ��ث الغراب ،وال�سفر والت�غ ��ل ،والنتهاك غر املهذب
واملح�س ��� بالكث ��ر من التل�س� ��ض ،وممار�س ��ة ا�ستيهامات
ت�سب ��ه ال�سب ��ق ،او التل ��ذذ بالتعري ام ��ام ج�سدانية الكتب،
مت�ض ما
اذ تاأخ ��ذ هذه اللعب ��ة قارءها اىل مراودة باذخ ��ةّ ،
ّ
وتن�سل اىل ماي�هم بال�ستغراق تلذذا
حتت جل ���د الكتب،
بغ�اي ��ات �سحره ��ا وفتنتها ،ورمبا ال�سكن ��ى عند متاهتها،
املتاه ��ة الت ��ي تختلط فيه ��ا ال�سه ���ة بال�سطه ��اد ،الك�سف
بالعتم ��ة ،الرثرة بال�سمت ،اجل�سد باملراأة .املكتبة تتح�ل
حت ��ت هاج� ��ض خلط ه ��ذه النقائ� ��ض اىل غابة م ��ن املرايا،
تل ��ك التي ينفلت فيه ��ا اجل�سد عن ان�يت ��ه ،ليتلذذ بف��سى
ال�س�ر ،وف��سى الأ�س�ات..
ولع ��ل ره ��اب مانغ�ي ��ل م ��ن لي ��ل املكتب ��ة ه ��� مامينح ��ه
الإح�سا�ض ب�سراهة ما يخرج فيها من اأ�سباح ،ومن اأ�س�ات
ين�س ��ت اىل ه�سي�سه ��ا مثل النداءات ال�سري ��ة ،وكاأنه يق�ل
ان لي ��ل املكتبة لي�سبه نهارها ابدا ،فالليل ه� زمن كائناتها
ال�سري ��ة ،زمن امل�ت ��ى ،ولي�ض زمن كائن ��ات ال�سارع الذين
ي�سلح�ن للفرجة.
الكاتب الرجنتيني الرت ��� مانغ�يل يف كتابه(املكتبة يف
اللي ��ل) الذي ترجم ��ه م�ؤخرا عبا� ��ض املفرج ��ي ل�سالح دار
املدى /بغداد ،2012 /ياأخذن ��ا اىل �سرائر /املكتبة املكان،
اىل �سحريتها وغرائب كائناتها.
هل ندعّي ب ��ان مانغ�يل م�ساب بف�بيا ال�سارع ،اذ يرعبه،
وي�همه بالعل ��ه ،وانه يه�ى بالهروب اىل ليل املكتبة ،تلك
املكتب ��ة التي ق ��د تك�ن فردو�سه وجحيم ��ه يف اآن ،او رمبا
ا�سط�رت ��ه ،فه ��ي لي�ست بيتا للكتب ول حت ��ى مقرة لها ،و
ل حت ��ى مالذا لله ��روب من الع ���امل ال�اقعي ��ة ال�س�ارع،
احلنات ،املباخي بقدر ماهي مكان ا�ستعاري ،ا�ستثنائي،
و�سائل ،حتت�سد فيه ا�سباح غرائبية لبطال ال�سر واملراثي
واخل ���ارق والراجيديات واملالهي التي ي�سنعها كائنات
لنعرفه ��م جيدا ،لكنهم يجاوروننا دائما بن�ع من الألفة او
ال�ح�س ��ة ،انهم ي�سبغ ���ن على وج�دنا مع ��اين تت�سع كلما
ات�س ��ع الليل /لي ��ل املكتبة ،او ليلن ��ا ال�سخ�سي ،ليل ثق�بنا
الت ��ي نتل�س� ��ض م ��ن خاللها عل ��ى طريقة بارب�� ��ض ،وكلما
ادركن ��ا ان غاب ��ة املكتب ��ة ت�ه ��ب كائناتها �سح ��را غام�سا،
لك ��ي يخرج�ا يف الليل ،وه� طق�سه ��م النبيل ،ليمار�س�ا
ف�سائهح ��م النبيلة ،يفر�س�ن الثر دومن ��ا انتظام او لياقة
ويرم�ن الكثر من احلقائ ��ق والعرافات ب�جه قراءهم،
انهم ي�سبه ���ن ا�سباح احلكايات الذي ��ن يخرج�ن من كتب
ال�سح ��ر الأ�س�د ،لذا تبدو املكتبة يف الليل على غر عادتها
يف النه ��ار ،فهي تفقد �س�رتها يف ال�س ���ء ،وتبدو القرب
اىل فاترينات املعار�ض العامة ،لكنها يف الليل تر�ض نف�سها
برائح ��ة غام�س ��ة ،حتى تاأخذ �س ��كل الهي ��كل الغريب املثر
للتاأم ��ل ،ورمبا تتح ���ل ال�س�اء يف املكتب ��ة ليال اىل ن�ع
م ��ن الن ��ارة الداخلية التي تدف ��ع بالق ��ارئ اىل التيقن بان

ع ��امل ا�سباح ��ه ه� عامل حقيق ��ي ،وان الأبطال م ��ن الرجال
والنا� ��ض النب ��الء والفقراء ،اأ�سح ��اب الث ��رة او الهام�ض،
والذي ��ن يعرفهم ي�ساطرونه الكثر م ��ن ال�ساعات املتاأخرة،
حت ��ى تتح ���ل الق ��راءة اىل ماي�سبه احل�ار ب�س ���ت عال،
احل ���ار ال ��ذي يدفع ��ه اىل املزيد م ��ن اليقظ ��ة والبحث عن
الكثر من احلقائ ��ق ال�سائعة ،وال�سر املجه�لة التي طاملا
ظل اأبطاله يبحث�ن عنها يف ع�امل بعيدة �ساحرة وخارجة
عن التاريخ الذي يعرف احداثه..
مانغ�ي ��ل مينح املكتب ��ة يف الليل اأرواحا طيب ��ة و�سريرة،
مثلم ��ا ي�سع حيات ��ه يف اللي ��ل املكتبي عند حلظ ��ات رحيل
مث ��ر ولذيذ ،فه ��� يتخل�ض م ��ن عاداته كث ��را ،وي�ستغرق
نف�سه يف لعبة مرعبة وغاوي ��ة ،واحيانا تركه عند ن�بات
مربكة م ��ن اخل�ف وال�سرع والده�س ��ة ..مكتبته يف الليل
ميكن ان تك�ن مقرة او جحيم ،وميكن ان تك�ن �سريرا او
جنة حتر�سه على ارتكاب لعبة الك�سف عن تفاحته الغائبة،
والتماهي مع خطيئته ،خطيئة اكت�ساف اجل�سد واملجه�ل
والر�ض..
يف كتاب ��ه ال�سابق(تاري ��خ الق ��راءة) يتح ��دث مانغ�يل عن
ي�مي ��ات الكت ��اب ،وع ��ن ا�ستعم ��الت الق ��راءة ،ورمبا عن
العالق ��ات ال�سري ��ة التي ت�سنعها الكتب ذاته ��ا ،الكتب التي
تنتهك مقد�ض القارئ ،اىل ماي�سبه(ال�سربتيز) حيث تتابع

اللذة ،و�س ���ا اليرو�ض ،وحيث ت�سج ا�س�ات بفحيجها
اجلن�سي ،ال�س�ات التي ت ��راود ال�ح�سة ،واجلن�ض الذي
يب ��دو تع�ي�سا ،او ن�عا من الهيمنة على املكان الذي ي�سبه
الزريبة كما يق�ل مانغ�يل الذي �سيّد مكتبته اخلا�سة ف�ق
حظرة ما�سية تع�د اىل القرن اخلام�ض ع�سر..
يف الف�س ��ل اخلا�ض(املكتب ��ة ا�سط ���رة) يذه ��ب مانغ�ي ��ل
اىل لعب ��ة ت��سيفي ��ة جترح للم ��كان /املكتب ��ة خ�س��سية
ا�ستثنائية ،فه� يجد يف الليل نزوعه التعبري والتطهري
عن ا�سطرة املكان ب��سفه وج�دا متعاليا ،اذ تتح�ل املكتبة
ليال اىل ف�ساء للعري ،تفقد منطقها وو�س�حها النهاري ،اذ
ليجد مانغ�ي يف ه ��ذا التح�ل ا ّل متثال لتح�له اخلا�ض
ب ��ن ع ���امل الكتب و�سره ��ا وحي�اتها ،حي ��ث تبتهج لذته
ب(جمرد متعة امتالكها اكر من �سرورتها)
وحن يربط مانغ�يل بن ب ��رج بابل ومكتبة ال�سكندرية،
جم�ض ما ميكن ان
فانه ي�سع العامل والتاريخ حتت �سط�ة ّ
تك�سف ��ه الكتب اق�س ��د الكتب التي تخ�س ��ه ،والتي يقراأها
ب�ل ��ه �سخ�س ��ي خال� ��ض والت ��ي متنح ��ه الإح�سا� ��ض بان
�سنائ ��ع الكت ��ب او ا�ستيهامات الكتب لتل ��ك الأمكنة الغائبة
واحلا�س ��رة هي جزء من لعبة وعي ��ه للمكتبة ،والتي متثل
اي�س ��ا ج ��زءا من نظرت ��ه املثالي ��ة للمكتبة ذاته ��ا ،تلك التي
ت�سنع له باملقابل عاملا مثاليا.

من اﺻداراﺕ
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"كتاب اأوك�صفورد"

تﺠنﺐ قــراﺀة ﺇدوارد لير
ترجمة :عبا�ض املفرجي
ح ��ن كنت يف الثانية ع�سرة من العمر،
ق ��راأت بارودي ��ا  حم ��اكاة �ساخ ��رة
لأعم ��ال امل�ؤلف ��ن  لأل ��ن ك�ري ��ن ع ��ن
همنغ ���اي"،الأُ ّف ت�س ��رق ثاني ��ة".
((نه� ��ض ال ّأف من فرا�س ��ه ،وخرج يف
الثلج ذاهبا لرى بيغليت .كان بيغليت
ي�م ��ا واحدا من العظماء .كان بيغليت
واحدا من ‘‘ الب�جادين ’’ ،واحدا من
‘‘ النداريل�ي ��ن ’’ ،واحدا من اأعظم
الذي ��ن وجدوا ي�ما م ��ن ‘‘ الن�غالين
’’ ،لكن ��ه مل يع ��د واحدا م ��ن اأعظم ‘‘
الن�غالي ��ن ’’ بع ��د الآن )).وهل ��م
ج� � ّرا .وهكذا ج ��رى الأم ��ر :اكت�سفت،
بع ��د اأن حاول ��ت ،بانه ل ميكنن ��ي اأبدا
ق ��راءة همنغ ���اي م ��ن دون اأن اف ّك ��ر
بالن�غالين ،واأ�س ��اب بالنهيار .على
م ��دى �سن ��ن ،و ّف ��ر يل ه ��ذا ال�س ��رب
م ��ن الأدب الكث ��ر م ��ن ال�ق ��ت .وهذا
كم ��ا يع ��رف جيدا ق� � ّراء ج ���ن غرو�ض
(حم ��رر الكتاب) ه� واحد من اأغرا�ض
البارودي ��ا :لن�فر عل ��ى اأنف�سنا اإزعاج
ق ��راءة الأعم ��ال الأدبي ��ة احلقيقي ��ة.
لالأ�س ��ف ،اأن ��ا الآن ،بع ��د ق ��راءة ه ��ذا
الكت ��اب ،اأجتن ��ب ق ��راءة ادوارد ل ��ر
ب�سبب ه ��ذا الذي يكتبه ج ���ن كالرك:
((كان هن ��اك رج ��ل عج ���ز ملتح ��ي/ ،
رجل عج ���ز فك ��ه ملتح ��ي / .له حلية
كثة ،حلية قدمي ��ة عظيمة كثة / ،وهذا
ي�س ّل ��ي الرج ��ل العج ���ز امللتح ��ي)).
ول ميكن ��ك ال اأن حت� � ّ�ض اأنه ��ا الكلم ��ة
الأخرة عن هذا امل��س�ع.
هناك ،بالطب ��ع ،الباروديا ‘‘ املُ ِحبّة ’’.
لباأ� ��ض بذلك .م ��ن الطبيعي على كاتب
البارودي ��ا اأن يغم ��ر تف�س ��ه اأو نف�سه ��ا
ب�سكل تام تقريبا يف عمل الكاتب الذي
�سيحاكي ��ه ب�س ��كل �ساخر – رغ ��م ذلك،

دلـــــــــو مـــــــن الــــرﺣــــيــــق
قحطان جا�صم جواد
�س ��در ع ��ن دار ثقاف ��ة الأطف ��ال و�سم ��ن بغداد
عا�سم ��ة الثقافة العربية � 2013سمن ال�سل�سلة
الق�س�سي ��ة ق�س ��ة (دل ��� م ��ن الرحي ��ق) تاأليف
وج ��دان عبد العبا� ��ض ر�س�م ن ��زار ف�زي هذه
الق�سة تدور ح ���ل نحلة ن�سيطة جتمع الع�سل
ومر�س ��ت النحلة و�ساعدتها �سديقتها يف جمع
الع�سل (التعاون بن الأ�سدقاء).
(زيارة ثقيلة ال�زن) :وتتحدث هذه الق�سة عن

زي ��ارة الأ�سدقاء وتفقدهم وه ��� �سع�ر جميل
يبعث ال�سعادة يف النف�ض.
وق�س ��ة (يح ��ب بع�سن ��ا بع�س� � ًا) احلكم ��ة منها
(جمي ��ل ان يحب بع�سنا بع�س� � ًا فننعم بالراحة
وال�سعادة بعيد ًا عن العداوة والفرا�ض).
(كي ��ف و�سل مت�س�ح اىل ال�س�ق) ق�سة تروي
كيفي ��ة و�س�ل ��ه اىل ال�س ���ق وو�سائ ��ل النق ��ل
وطريقة التفكر املنطقي.
وت ��دور ق�سة اختفاء �سنج ���ب وارن�ب وهي
ق�سة ح ���ل عدم الرتب ��اك واخل�ف يف بع�ض
امل�اقف.

وق�س ��ة (الك ��رة والنهر) وتتحدث ه ��ذه الق�سة
ح�ل لعب ال�سدقاء مع بع�سهم البع�ض.
وق�س ��ة (هدية ت ��دوم ط�ي � ً�ال) هي ق�س ��ة تعلم
الطفال ان الهدية لي�ست بثمنها ولكن بامل�ساعر
التي تهدي بها.
واخ ��ر ًا (ا�سدق ��اء احلمام ��ة) حتك ��ي ق�س ��ة
التعاون بن ال�سدقاء.
وهذه الق�س�ض عبارة ع ��ن حكم والتعاون بن
ال�سدق ��اء وكيفية التعامل م ��ع امل�اقف وهذه
احلكايات تفيد وتنمي قدرة الطفال يف اتخاذ
امل�اقف.

كما كت ��ب كريغ ب ��راون يف مقالة ح�ل
امل��س�ع يف ه ��ذه ال�سحيفة ،اأحيانا،
تق�م امل�ؤلف ��ات امل�ستهدف ��ة بهذا العمل
بنف�سه ��ا( .يعطي مث ��ال مالئما جدا من
جرمن غرير).
رمبا تالحظ ،بال�سدفة ،عبارة ((ممتع
ب�س ��كل لنهائي)) ،املن�س�بة اىل م�سر
ب ��راون ،عل ��ى الغ ��الف الأمام ��ي له ��ذا
الكتاب .ح�سنٌ  ،رمبا يك�ن ه� متتع به،
مبا اأنه كان� ،س�ية مع ماك�ض برب�م،
الكاتب الب ��ارودي الأكر اإقتبا�سا هنا،
م ��ع ون ��دي ك ���ب يف املرتب ��ة الثانية.
(ف ّك ��رت اأحيان ��ا ب� �اأن بارودي ��ات كريغ
ب ��راون يف"املخ ��ر اخلا�ض"ت�س ��رف
الكث ��ر ج ��دا م ��ن ال�ق ��ت يف مهاجم ��ة
ال�سعي ��ف ،اأكر م ��ن اإ�ساب ��ة املي�س�ر
احل ��ال باأن ��ه كان هن ��اك �س ��يء م ��ن
التبج ��ح فيه ��ا ،مع ذلك ،فه ��� هنا مقدّم
ب�سكل ح�سن جدا ،وهج�مه على كتاب
كريغ راين"تاريخ :الفيلم املنزيل"ه ّداأ
م ��ن ال�سغط الع�سبي النا�س عن قراء
ونقد ذلك العمل املزعج).
وهك ��ذا ،عل ��ى كل عا�س ��ق ل� �الأدب اأن
يك�ن له ه ��ذا الكتاب على رف مكتبته،
خ�س��س ��ا ل ��� راأى ان وقت ��ه �س ّي ��ق.
النا� ��ض يحب ���ن انت ���ين ب ��اول ،واأنا
اأ�سع ��ر مبي ��ل خا� ��ض نح�"رق�س ��ة
مل��سيق ��ى الزم ��ن" ،لكن األ ��ن الك�سندر
ق ��ام بتلمي ��ح مفحم ح ��ن اأع ��اد رواية
ق�ست ��ه ع ��ن ج ��اك ه�رن ��ر ال�سغر يف
اأ�سل ���ب ب ��اول(( :ث ّب ��ت ه�رن ��ر نف�سه
باأبعد م ��ا ميكن عن مرك ��ز الغرفة))...
لح � ْ�ظ كيف كان حتى دقيقا متاما
الخِ .
عندما ي��سف ��ه ،على طريق ��ة املدار�ض
العامة ،با�سم العائلة فقط( .م�ستخدما
ق�سائد اأو ق�س�ض اأطفال كقاعدة يك�سف
منها ع ��ن النتحال الأدب ��ي اأو الأعمال
الدّعي ��ة ب�س ��كل جي ��د – كما يف

�سخري ��ة ك�رين اأعاله م ��ن همنغ�اي.
بارودي ��ا ك�رين هي ،لالأ�س ��ف ،لي�ست
يف ه ��ذا الكتاب ،لكن ثمة واحدة جيدة
م ��ن اإي بي وايت(( :ه ��ل تتذكر عندما
اأخذن ��ا كل ظروف الريد م ��ن املخزن،
نب�س ��ق على ل�س ��ان ظ ��روف الر�سائل،
وم ��ن ث ��م ن�س ��رب الل�س ���ق املطاط ��ي
حت ��ى و�سلت اأق ��دام اجلن ���د؟ وهكذا
دواليك).
مع كل ه ��ذه الأعم ��ال التدمري ��ة هنا،
الت ��ي تغطي �سل�سل ��ة كاملة م ��ن الأدب
النكليزي منذ بداياته ،تبداأ بالت�ساوؤل
ك ��م م ��ن الآث ��ار الأدبي ��ة ت�ستح ��ق فعال
الحتف ��ا به ��ا .يفلت بيك ��ت ،هنا ،من
الهج ��اء متام ��ا – رغ ��م ظن ��ك اأن ��ه ق ��د
يك�ن هدفا �سهال للباروديا (لكنه لي�ض
كذل ��ك) .تي اأ� ��ض الي ���ت وودر�س�رث
ع�قب ��ا بق�س ���ة اك ��ر م ��ن الآخري ��ن
ونح ��ن نعل ��م اأن غراه ��ام غري ��ن كان
ل�سن ��ن كث ��رة يبع ��ث بارودي ��ات عن
نف�س ��ه اىل مباريات يف �سح ��ف الني�
�ستيتمانت وال�سبكتات�ر.
مباراة  19دعت الق ّراء ((اىل تقدمي
مقتط ��ف م ��ن حي ��اة �سخ�سي ��ة عام ��ة
باإ�س ��م �سخ� ��ض يحم ��ل نف� ��ض الإ�سم))
– وواح ��دة م ��ن البارودي ��ات الفائزة
كانت حياة هي ��� كارلت�ن غرين ،الذي
كان حينئ ��ذ املدير الع ��ام للبي بي �سي،
بقل ��م غراهام غرين ،اأخ ���ه( .الكلمات
الإفتتاحي ��ة(( :فق ��د هي ��� اإميان ��ه يف
الي�م الذي �سربته على راأ�سه مب�سرب
الكريكي ��ت))) .ثبت يف النهاية اأن هي�
كان يف ال�اقع ه� امل�ؤلف ،كاتبا حتت
اإ�س ��م م�ستع ��ار ،والفائ ��ز الآخ ��ر كان
غراهام ،الذي كات ��ب اأي�سا ح�ل هي�.
هل فهمت هذا؟ ح�سنٌ ،هذا ه� كله هنا،
يف ه ��ذه النطل�جي ��ا املثالي ��ة ،وغ ��ر
القابلة للنقد تقريبا.
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عﺒــد الســتار ناﺻــر ..فيــﺾ عاطفي
وسردﻱ وﺷالل ﺣﺰن وسﺨرﻳة
بروت (رويز) –

يكت ��ب الق�س�س ��ي العراق ��ي الراح ��ل عب ��د ال�ستار
نا�س ��ر بفي� ��ض عاطفي و�س ��ردي يتن ��اول الأحداث
وامل�ساع ��ر والذكري ��ات والآمال يف �سب ��ه �سالل من
احلزن وال�سخرية.
امل�ؤل ��ف ال ��ذي ت�يف يف هذا الع ��ام ويف جمم�عته
الق�س�سي ��ة املعن�ن ��ة (مت ��ى يختفي الخ ��ر مني..
اآخ ��ر ق�س� ��ض الراح ��ل عبد ال�ست ��ار نا�س ��ر) يكتب
با�ستط ��رادات �سريعة وجمل ق�س ��رة وينتقل بن
حالة واخرى من ال�اقع ومن اخليايل املت�س�ر.
جاءت املجم�ع ��ة يف � 1سفحة مت��سطة القطع
�سم ��ت  1ق�س ��ة و�س ��در الكت ��اب ع ��ن (امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�سر) يف بروت وعمان.
الروائي ��ة العراقي ��ة هدي ��ة ح�س ��ن كتب ��ت مقدم ��ة
املجم�ع ��ة الق�س�سي ��ة الت ��ي كتبها نا�س ��ر يف كندا
اأح ��د املنايف العراقية العدي ��دة فقالت"ق�س�ض هذه
املجم�ع ��ة كتبها عبد ال�ست ��ار نا�سر بعد ت�قف دام
اأك ��ر من ث ��الث �سن ���ات اث ��ر ا�سابت ��ه بجلطة يف
الدما ...اأثرت على تركيزه.
"كتبه ��ا يف كن ��دا ون�س ��ر مقدمته ��ا يف جري ��دة
ال�سباح بعن ���ان (ق�س�سي واأنا نتج�ل يف كندا).
كان حمبط ��ا خالل فرة النقط ��اع التي طالت اأكر
مما يج ��ب بالن�سبة لكاتب عا�س ��ق للق�سة بامتياز.
وكن ��ت دائم ��ا اأحثه عل ��ى املحاولة حت ��ى ول� كانت
�سخبط ��ة يف بداي ��ة الأم ��ر ...كان مت�ج�س ��ا وه ���
يع ���د للكتاب ��ة حت ��ى ان ��ه كان ين�سى كتاب ��ة بع�ض
الكلمات في�ستعن بي...
"اأحيان ��ا يك�ن قد كتب الكلمة �سحيحة لكنه غر
متاأك ��د م ��ن �سحته ��ا واحيان ��ا يتق ��دم ح ��رف عل ��ى
ح ��رف اخ ��ر ...وهك ��ذا ب ��داأت املحاول ��ة وت�ال ��ت

الق�س�ض التي كن ��ت اطبعها واأر�سلها اىل ال�سحف
لأن ��ه ظل منحازا لل�رق ومعاندا يف ان يبقى بعيدا
عن عامل النرنت"...
يف ق�س ��ة (قبل الكاب�� ��ض �سعيد مب�ت ��ي) يتحدث
عن الأح ��الم بل الك�ابي�ض التي تراوده فيق�ل"اأنا
رجل كثر الأحالم وبالدقة كثر الك�ابي�ض .ادخل
يف بيت معتم واخرج من العتمة ياأخذين عنكب�ت
ا�سقر براأ�ض ا�س�د ي�سبك �سيقانه ح�يل ثم يرميني
يف بيت اآخر بن حفنة ح�سرات وزواحف تل�سعني
وت�سحك"...
ويف املن ��ام ي ��رى زوجت ��ه يف فرا�س ��ه م ��ع رج ��ل
اآخر"�سهق ��ت وك ��دت اختن ��ق �سح ���ت م ��ن الن�م
وحمدت الله على انن ��ي مل اتزوج بعد".ومرة حلم
بان ��ه خ ��روف ي�ؤخ ��ذ اىل امل�سل ��خ وه� يع ��رف انه
ذاهب اىل امل�ت.
ق�س ��ة (مت ��ى يختفي الآخ ��ر مني) ل حتت ���ي على
انق�س ��ام يف ال�سخ�سية"�سكيتزوفرينيا"ب ��ل ه ��ي
مراوح ��ة بن ال�اق ��ع واأحالم النه ��ار او فلنقل بن
ال�اق ��ع وبن واقع اخر يريده بط ��ل الق�سة لنف�سه

مــــن اص ـــــــدارات
للكاتب الرا

حل عبد
ال�صتار نا�صر

فيبدو الأمر كاأن اكر م ��ن �سخ�ض واحد ي�ست�طن
يف هذه ال�سخ�سية املرجحة بن ما ه� كائن وبن
ما كان ي�د ان يك�ن.
يق ���ل عب ��د ال�ست ��ار نا�س ��ر يف ه ��ذه الق�سة"جئت
بامرا�س ��ي جميعه ��ا ع ��رت به ��ا الق ��رن الع�سري ��ن
ودخلت الق ��رن التايل وهي مت�س ��ي وتنام معي...
اىل اي ��ن ومن اي ��ن؟ كاأنن ��ي اكر من واح ��د عندما
اك ���ن يف بروت اأرى الخر يف ال�سام وحن اعر
احل ��دود اىل انق ��رة اج ��د ج ���از ال�سف ��ر ي�سر اىل
عمان.
"انظ ��ر اىل اأخت ��ام الرح ��الت ول اع ��رف حقا من
ال ��ذي عافني يف بغ ��داد وجاء خلف ��ي اىل القاهرة؟
يب ��دو انن ��ي اك ��ر من واح ��د لي� ��ض يف ه ��ذا ادنى
�س ��ك ان ��ه اليق ��ن ال ��ذي احت ���اين من ��ذ اليفاع ��ة
وال�سب ��ا� .سحي ��ح اإنني اأط ���ف احيان ��ا على حلم
ط ��ري ط ��ازج اأرى نف�س ��ي ام ��رح وا�س ��رح واذوب
ع�سقا مع"�ساكرا"ومرة مع"�سريهان"او العب كما
الأطفال (عري�ض وعرو�س ��ة) والبقية ل حتتاج اىل
تف�س ��ر .لكنها حم�ض احالم ا�سح ��� منها فال اجد
�سريهان ول �ساكرا.

" ...ات�س ��اءل مت ��ى ارى الخر من ��ي؟ اعني كيف
ارى الخري ��ن الذين يف داخل ��ي والذين يرف�س�ن
اخل ��روج؟ ياأت�ن يف اأحالمي كم ��ا ال�سراب ...اهذا
ان ��ا ام الخر الذي يختفي ح ��ن اظهر والذي يظهر
ح ��ن ينام ...عليل منذ طف�لتي تالحقني النك�سات
بينم ��ا الخ ��ر الذي ه ��� مني م ��ا زال انيق ��ا مرتاح
البال ...اهذا ان ��ا ام الخر الذي يختفي حن اظهر
والذي يظهر حن اختفي...؟"
وي�س ��ل اىل ن�ع من مهادنة النف� ��ض ويبدو ان ذلك
يح�س ��ل مع التق ��دم يف العمر وال�سع ��ف واللتهاء
مبتطلبات اجل�سد ال�سحية .هنا ي�سل اىل التخل�ض
من الخ ��ر قرب نهاي ��ة املطاف .يق�ل"ل ��ن يعذبني
اح ��د بعد الي�م ولن تالحقن ��ي الهزائم والنك�سات.
لقد انتهيت متاما من الخ ��ر الذي ه� مني .راأيته.
مل افعل اي �س ��يء .راأيته بق�ة ومل افعل اي �سيء.
انني اأعي�ض حياتي بهدوء او ما تبقى منها"...
ويف ق�س ��ة (مط ��ر كالهم� ��ض) يكت ��ب امل�ؤل ��ف
با�ستط ��رادات �سريعة وجمل ق�س ��رة وينتقل بن
حال واأخ ��رى من ال�اق ��ع ومن اخلي ��ايل املت�س�ر
يق�ل متحدثا عن نف�سه وعن حبيبته امليتة"خرجنا
ي�مها ن�سم الندى يف �سارع البنات ي�سم�نه �سه�ا
(اب ��� ن�ؤا� ��ض) .انظ ��ر اليه ��ا وارى كي ��ف ماتت يف
ذلك البا�ض وكي ��ف تخليت عنها .وحدها ذهبت مع
ال�سائق وانتهى اأمرها.
"احلمد لله ها هي ت�سحك مع الن�سيم ل تدري ما
ه ��� مكت ���ب عليها يف �سفح ��ة ال�في ��ات امل�ستقبل
غام� ��ض مظل ��م وظ ��امل اي�س ��ا �سبعن ��ا م ��ن الن ��دى
وعدنا هي نح� بيته ��ا وانا �س�ب ماخ�ر رخي�ض
وبعي ��د ع ��ن �سديق ��ي ال ��ذي يحت�سي اخلم ��رة حد
الإغم ��اء ..غريب ه ��ذا املاخ�ر رخي� ��ض جدا يبدو
ان اخلمرة مغ�س��سة م ��ع انها تاأتي مغلقة بق�ة...
ولي�ض ثمة من يتالعب بها.
"الأغ ��رب ان اأغني ��ة (كذاب) ترك� ��ض خلفي اينما
ولي ��ت مع انني افر�ض ما لي� ��ض بي .ا�سرب ببطء
ا�سعر ب�سع ��ادة مفرط ��ة ال�ساعة التا�سع ��ة ليال باب
املاخ ���ر يفتح ويغل ��ق على طريق ��ة الكاوب�ي لئال
ي� ��ؤذي الزبائ ��ن بخا�سة ان �سديق ��ي دخل املاخ�ر
وجل� ��ض يف زاوي ��ة قرب ناف ��ذة تطل عل ��ي ال�سارع
وان ��ا اجل�ض باجتاه معاك� ��ض ا�سرب م�سرعا مل اعد
ا�سع ��ر بال�سعادة �ساأذهب اىل م ��كان اخر ل اأريد ان
اأك�ن الأحمق املغفل وادفع ح�سابه مرة اخرى"...
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

علي لفتة سعيد في (أثر كفي)
داخل معادلة الوطن  +األنثى = الحياة
كف��ي) حديثا �شعريا �شجيا ونف�سي��ا خال�صا ،قد مل
بثن��ا الكاتب علي لفت��ة �سعيد يف ديوانه (�أثر
ّ
يقل��ه يف ن�شاطات��ه الكتابية يف الق�ص��ة والرواية فم��ال كل امليل اىل اجلمل��ة الر�شيقة امل�شحونة
باالنفع��ال ،والت��ي حمله��ا ا�شاراته الباثة ،لتل��ك املر�أة امل�سك��ون يف حبها وع�شقه��ا التليد ،ورغم
ان��دالق كلماته يف احلب واجلمال والدنو من عامل خ ّ
الب ،هو عامل املر�أة التابو ،اال انه كان حذرا
وكان مقموع��ا حد م�شارف خريف العمر ..يق��ول هيجل( :ان للفن هدفني :االول ا�سا�س :يتمثل
يف تلطي��ف الهمجية بوجه عام وتهذيب الأخالق والثاين :نهائي وهو ك�شف احلقيقة ومتثيل ما
يجي�ش يف النف�س الب�شرية ،متثيال عينيا م�شخ�صا ،فالهدف يكمن يف الك�شف عن كل ما هو جمايل
وجوه��ري يف النف�س)( ،غ�ير ان معاناة االن�سان ال تنبع من كون الع��امل �سل�سلة الغاز وا�سرار ،بل
لكون��ه ان�سانا يف املرتب��ة االوىل ولكونه ثانيا يعي ويفهم ويعقل ،ب�ين كل كائنات الأر�ض وحده
يع��اين ،اذ وح��ده يفهم ويعقل ،ث��م امده العقل بالعل��م والثقافة يف بحر ال ينته��ي ،لكن ذلك مل
يقربه من ال�شاطيء ،ومل يُذهب �شكوكه ومل تبلغ به اليقني وال�سعادة احلقة)،1

وجدان عبدالعزيز

لهذا جل� ��أ الكاتب علي لفت ��ة �سعيد اىل
الكلم ��ة وم�ساح ��ات ال�شع ��ر ،وك ��ون
ر�ؤيت ��ه يف ديوانه ه ��ذا حول (الوطن/
االنث ��ى) ،كثنائي ��ة خلق ��ت وجهة نظره
حول معطي ��ات املمار�سة االيجابية يف
احلي ��اة ،فـ(ال�شخ�صي ��ة االن�سانية بنى
وم�ستوي ��ات �شعورية وعقلية وعملية،
خا�ضعة لت�أثريات قادمة من كل اجتاه:
اجتماعي ��ة� ،أخالقي ��ة ديني ��ة ،ج�سدية،
ذاتية..وهي بالتايل حمكومة بعنا�صر
وت�أثريات لي�ست جميعا ملكا �شخ�صيا،
و�إمن ��ا ه ��ي يف جانبه ��ا املو�ضوع ��ي،
ملك ��ي مث ��ل ما هي مل ��ك كل �إن�سان اذ ال
فردي ��ة حقيقي ��ة بالفعل .ه ��ي الالوعي
اجلمعي يف حقيقة مو�ضوعية اىل حد
بعي ��د .فال�شخ�صي ��ة ـ اذن ـ ه ��ي تركيب
ديناميك ��ي ملجم ��وع تل ��ك الت�أث�ي�رات
والعنا�صر والعوام ��ل ،والبد ان يكون
لها بالتايل احل�ض ��ور نف�سه وامل�شاركة
ذاته ��ا يف الأدب كم ��ا يف الفل�سف ��ة ،كما
يف االنفعال ال ��ذي قد يقود اىل الإبداع
الفن ��ي .ه ��ذا الرتكيب املعقد ه ��و املادة
احلي ��ة يف الأدب والفل�سفة واالجتماع
وغريه ��ا ..ه ��و الن�سي ��ج املبدئ ��ي
والأ�سا�سي يف كاف ��ة العلوم االن�سانية
عل ��ى تنوعه ��ا ،ولب�صم ��ات ال�شخ�صية
م ��ن الو�ض ��وح م ��ا ه ��و كاف ملالحظتها
ومتييزه ��ا �أ ّن ��ى اجته ��ت وكيفم ��ا
ت�شكل ��ت) ،1حي ��ث كانت رحل ��ة الكاتب
�سعي ��د ع�ب�ر ه ��ذا الدي ��وان حمفوف ��ة
بالأ�سئلة املتوال ��دة من خالل انفعاالته
املن�شطرة بني املر�أة وبني الوطن وبني
ر�ؤيته حلقيقة الكون والوجود ،وبحثه
ه ��ذا كان يت�صاع ��د كلم ��ا ب ��د�أ املناجاة،
ليكون ب�ي�ن ذاته وال ��ذات املو�ضوعية،
حماولة منه لتحقي ��ق نوع من التوازن
بني مرفو�ضات ��ه ومرفو�ضات املجتمع،
ب�ي�ن تابو ذاته والتاب ��وات االجتماعية
والديني ��ة ..يق ��ول كان ��ط( :يف املعرفة
تعم ��ل املخيلة ل�صالح الفه ��م ،بينما يف

الف ��ن يعم ��ل الفه ��م بوجه م ��ن الوجوه
ل�صالح املخيلة) ،وبالتايل فان الرتكيز
عل ��ى ان ال�شع ��ر يول ��د متع ��ة احلوا�س
ويح ��رك اخليال اىل منطق ��ة ال واقعية
وبالت ��ايل خلق بحث مثايل عن اجلمال
املفق ��ود ،فـ(نح ��ن ال ننك ��ر خ�صو�صي ��ة
االبداع الفني وال تفرد اخللق يف الفن،
لك ��ن ذلك ال يعن ��ي ،بحال م ��ن الأحوال
ان ال �صل ��ة ب�ي�ن االب ��داع والتفرد وبني
احلياة باملعن ��ى الواقع ��ي املح�سو�س.
ق ��د تتخذ تلك ال�صل ��ة اكرث من �شكل ،قد
تتو�سطه ��ا اكرث من حلق ��ة ،لكنها تبقى
موج ��ودة وحا�سم ��ة ،ب ��ل ونزع ��م ان
غيابه ��ا يحول دون قي ��ام �أي عمل فني،
ابداعا وخلقا وما �شابه ،1).مبعنى ان
ال�شاع ��ر طائر يحلق ويالحظ يف بحثه
عن التق ��اط اال�شياء اجلميلة ،لي�سد بها
رم ��ق االن�سان املتعط� ��ش لهذه احلقيقة
او تل ��ك �ضم ��ن بحث ��ه يف ع ��امل اخليال
واالبتع ��اد عن قبح احلي ��اة ،كمرفو�ض
والق ��رب من جماليته ��ا �ضمن مقبوالت
احلقيقة ..يقول ال�شاعر �سعيد:
(يف احلرب
كانت الليايل حمرا
وكان �صوت املوت قريبا م ّنا
يخطف �أحبتنا
وكان الوطن يرب�ض خلف ال�سواتر
يحتمي بنا ..فنحميه بعمرنا املمدود
وكانت فاتناتنا
يجل�ب�ن لن ��ا الأدعية كحج ��اب يبعد عنا
ال�شظايا
وكن ��ا ن ��وزع عليه ��ن وردا وحلم ��ا..
وقبالت
كان الوطن ي�أخذ �أحالمنا
و�أعمارنا ب�شكل م�ؤكد
لكننا مل نت�أكد ان كان ي�سمح لفاتناتنا
ان يبقني معنا لن�سمع ادعيتهن
ونحن نبحث ..عن احلياة)
�إذن ه ��و و�ض ��ع خارط ��ة طري ��ق يف
ديوانه ،لر�سم مع ��امل جمال يبحث عنه
من خ�ل�ال معادل ��ة :الوط ��ن +االنثى =
احلياة واجلمال ..وبق ��ى يولد ا�سئلة،
ه ��ي حمموالت ��ه عل ��ى اكت ��اف الكلمات

ذات الر�شاقة والتكثيف وهدوء الطرح
واالنفع ��ال العقل ��يّ �(..
أكل ه ��ذا احلزن
يل؟) وكان �شع ��ور ال�شاع ��ر �سعي ��د
بدخوله خري ��ف العمر يت�صاعد( ..ايها
احل ��زن ال ت� ��ؤذن �أرج ��وك/مل اتو�ض� ��أ
مباء احل ��ب بعد/ايه ��ا االله/خذ العمر
واعطن ��ي وجهه ��ا /فانو�س ��ا يُ�ض ��يء
قبلتي/ان ��ا الواحد املهم ��وم ابحث عن
نور/ف�أ�شفق على �أف ��ق ال يرانا /نورنا
ال ��ذي ته ��ادى ف ��راح ي�ص ��رخ بالفالة/
ايه ��ا الع�ش ��اق �صل ��وا معنا) ،ث ��م نزول
احللم م ��ن القمر اىل امل ��اء وهنا �أعطى
�إ�ش ��ارة باث ��ة ،لعل ��و احلل ��م ث ��م نزوله
ويف �صعوده ونزوله م�صريه اخللود،
وبهذا ي�ب�رر مت�سكه باحلياة واجلمال،
فوج ��ه زليخته هاج� ��س االنثى وحزنه
�سك�ي�ن قاطعة ،لأنه ماك ��ث وم�ستقر يف
اح�ض ��ان الوط ��ن واحلبيب ��ة ..ويبق ��ى
يف �ص ��راع م ��ع الزم ��ن( ..و�أن ��ا ا�صبغ
�شيب ��ات عمري)(اغ ��ازل طيبتي ليفوح
منه ��ا مطر) ،وك ��ي (اعو� ��ض فيه قحط
ال�سن�ي�ن العاق ��رات) ،لتك ��ون االماين
اجلميل ��ة تعوي�ض ��ا( ،لأزرع ال ��ورد)،
الهاج� ��س احلقيق ��ي للتم�س ��ك باحلي ��اة
التي تعن ��ي امل ��ر�أة التي تع ��ادل زراعة
ال ��ورد ،ف ��كل ملكي ��ة ال�شاع ��ر احل ��رف
واحللم(..و�أن ��ا املتي ��م باحل ��روف/
وبالأح�ل�ام /ان ا�ص ��دق /ان ال�شع ��راء
ا�سعد خلق الله) وتبقى �أمنيات ال�شاعر
ان يح�س ��د احل�ساد حزن ��ه ،ع�سى ّ
ولعل
ينقل ��ب اىل ف ��رح يزرعه ل�سن�ي�ن العمر
القاب�ل�ات( ..اح�س ��دوا حزين/لعل ��ه
ينقل ��ب فرحا /قبل ان تقطع ��وا �أيديكم
ب�سكاك�ي�ن الده�شة) ،وباحلل ��م يت�صري
�ض ��وءا م�سافرا و�سنبلة ..حياة خ�صبة
باخلبز ..خلجات ال�شاعر �سعيد تتكور
يف ك ْون الكلمات معاين باذخة ،ت�ستقبل
الت�أوي�ل�ات برحاب ��ة �ص ��در م ��ن خ�ل�ال
حركة اللغة ..فـ(ال ّلغ� � ُة �أك ُ
رث مِ ن و�سيلةٍ
ُ
ا�ستبطان
ة
و�سيل
فاهم� ،إ ّنها
ٍ
لل ّنقلِ �أو لل ّت ِ
ري
ٍ
واكت�شاف ،ومِ ن غاياتِها الأوىل �أن ُتث َ
وتحُ � � ّر َك ،و َته َّز ال َ
أبواب
أعماق،
َ
وتفتح � َ
صري
هام�سن ��ا لكي ن� َ
اال�ستبط ��ان� .إ ّنها ُت ُ
�أك�ث َ
تهام�سن ��ا لك ��ي نتل ّق ��ن� .إ ّنها
مم ��ا
�ر ّ
ْ
تيّا ُر حتو ٍ
ُّالت ،يَغم ُرنا ب�إيحائِهِ و�إيقاعِ هِ

و ُبع ��دِ هِ  .ه ��ذه ال ّلغ ُة فع ٌل ،ن ��وا ُة حركةٍ،
�ات ،والكلم ُة فيه ��ا �أك ُ
خ� � ّز ُ
رث مِ ن
ان طاق � ٍ
حروفِها ومو�سيقاها ،لها وراء حروفِها
ومقاطعِ ه ��ا د ٌم خا� � ٌّ�ص ،ودور ٌة حيات ّي ٌة
خا�ص ��ة ،فهي كي ��انٌ يَك ُم ��نُ جوه ُر ُه يف
ّ
دمِ ��هِ ال يف جل ��دِ هِ  ،وطبيع � ٌّ�ي �أن تك ��ونَ
ال ّلغ� � ُة هن ��ا �إيح ��ا ٌء ال �إي�ضاحً ��ا) ،3كما
يقول ادوني�س ..يقول ال�شاعر:
(الت�أن�سوا خذوا �أوقاتكم
واختاروا الزوايا للت�أويل
ثمة حزن �آخر �سي�أتي الليلة
فقلبي �ساحة
لالنتظار)
كل هذه ال ��ر�ؤى التي يطرحها ،غري انه
ينتاب ��ه االنتظ ��ار ،وه ��و �سم ��ة �صبغت
ال�شع ��ر احلدي ��ث ..يقول مفي ��د قميحة
حول الأديب انه( :يت�أثر بكل اهتزازات
الذبذب ��ة االن�ساني ��ة �سلب ��ا و�إيجاب ��ا
ويت�أث ��ر ب ��كل ال ��وان الطي ��ف احلياتي
الت ��ي تن�سك ��ب يف وع ��اء وج ��وده
كان�س ��ان ميثل طبيع ��ة الوجود وممثل
لها ،وه ��و كان�س ��ان تاريخ ��ي يجب ان
ير�س ��م الطري ��ق للأجي ��ال احلا�ض ��رة
والقادم ��ة عرب ادبه االن�س ��اين الرث)،2
ويف ق�صي ��دة (زم� � ّرد عين ��اك) ،والت ��ي
جتعل م ��ن املر�أة ،ع ��امل هاط ��ل بالنور
باعتبارها جمال ح�سي و�آخر غريه ،قد
جند هناك التقاء مبفاهيم"كانت"الذي
يعتق ��د (بان اخل�ب�رة اجلمالي ��ة يتعذر
تف�سريه ��ا ،وحالها يف ه ��ذا االمر حال
اخل�ب�رة الطبيعي ��ة يف م�ؤداه ��ا اىل
اح ��كام حم ��دودة ،دون وج ��ود ابع ��اد
حد�سية او مفاهيمية على حد �سواء)،3
وي ��ردد ال�شاعر( :انا امل�سكون بالقلق)،

لتك ��ون اندفاعات ��ه اىل تلك امل ��ر�أة ،هو
احلد� ��س ال�صادق الوحي ��د الذي يرافق
احالم ��ه ،وم ��ن ث ��م تك ��ون (�شه ��رزاد)
احلب واجلمال الت ��ي (تغزل الكلمات/
تتو�س ��ل ال�صمت �أال يب ��وح بالأ�سرار)،
كتنا� ��ص مع ال ��ف ليلة وليل ��ة م�ستثمرا
ال�ص ��راع و�إ�سقاطات ��ه عل ��ى ال ��ذات..
يقول( :انا املوه ��وم بال�صدق/الذي ال
اله غ�ي�ره يف قلبي) ،ويب ��دو ان �صدق
ال�شاع ��ر ه ��و ا�صابع ��ه امللموم ��ة عل ��ى
الذي يجعل ال�صمت ينطق( ..اال�صابع
امللموم ��ة ...تنكب على جم ��ع البقايا/
ال ��ورد الذاب ��ل� ...ضحاي ��ا ال�صم ��ت)،
فمفاهيم ال�شعر تكمن يف الكتابة �ضمن
معادل ��ة الوطن+االنثى= احلي ��اة التي
تت�س ��م باجلمال ...ويبقى دي ��وان (�أثر
ك ّفي) م�شروعا لقراءات اخرى.

م�صادر البحث:
 1ـ كتاب (يف الأدب الفل�س ��في)  /الدكتور حممد
�ش ��فيق �ش� � ّيا  /م�ؤ�س�س ��ة نوف ��ل ـ ب�ي�روت ـ لبن ��ان
ط1ل�سنة � 1980صفحات  69و 81و 82و178
 2ـ كت ��اب (مقدم ��ة يف ال�شع ��ر العرب ��ي) �أدوني� ��س
/دار ال�ساق ��ي /ب�ي�روت ـلبن ��ان  /طبع ��ة منقح ��ة
ومزيدة  2009م �ص70
 3ـ كت ��اب (الأدب والف ��ن) ح�س�ي�ن ع�ل�اوي/دار
ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة العامة الطبع ��ة االوىل 2009م
بغداد �ص9
 4ـ كت ��اب (فل�سف ��ة اجلم ��ال) د�.أم�ي�رة حلم ��ي ـ
م�ش ��روع الن�ش ��ر امل�شرتك ـ دار ال�ش� ��ؤون الثقافية
العام ��ة بغ ��داد الع ��راق ـ الهيئ ��ة امل�صري ��ة العام ��ة
للكتاب القاهرة �ص30
 5ـ دي ��وان (�أث ��ر كفّي) لل�شاعر عل ��ي لفتة �سعيد /
مت ��وز للطباع ��ة والن�ش ��ر والتوزي ��ع الطبعة االوىل
 2013دم�شق
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مــــدن ﻻ مـرئيــــة..

تظﻬر وتﺨتفي كﺸواﻫد منحوتة من السراب والﺨيال واألفﻜار
يذك��ر االأدي��ب يا�صني ط��ه حاف يف ترجمت��ه لرواية (م��دن ال مرئي��ة) وال�صادرة ع��ن دار (املدى)
للثقاف��ة والن�صر باأنها الكتاب االأول للروائي االإيطايل اإيتال��و كالفينو وا�صف ًا اياها باملده�صة واملوثرة
ملا فيها من مذاق ثقايف عميق يعبق بنكهة ال�صرق البعيدة ،ندخل عاملها من احدى ابواب امراطورية
قب��اي خان وه��و يراها تتعام وتتباع��د اأطرافها متما�صك��ة مثل ما�صة �صلدة ملاع��ة تقف يف الزمن
ك�ص��رح �صام ..امنا هو يف حاج��ة اىل االقتنا االأخر بال�صر الذي يت��وق ملعرفته ليتاأكد ويقتنع..
لك��ن املدن التي يراها ماركو يولو يف ه��ذه االمراطورية ح�صينة ال كن غزوها ،فهي مدن اهرها
رموز ..مدن خفية ال ترى ..والغريب فيها انها تفتقر اىل ال�صابة يف تكوينها ..مدن ا�صكال وا�صوات
وح��ركات ت�صعر بوجوده��ا وال تراها ،مدن ت�صتح�ص��ر يف االذهان روى ارواح م��ن �صجون البرني�ض.
مدن تع بهم�ض املقابر والو�صو�صة.

بغداد /اأوراق
كما ان هذه املدن الالمرئية ت�حي بحالت
ووقائ ��ع ح�سلت يف املا�س ��ي ن�ستح�سرها
ك�س ���رة لفيني�س ��ا خالل الف�س ���ل الت�سعة
التي ت�س� � ّكل الروايه حي ��ث ي�سنف امل�ؤلف
مدن ��ه وف ��ق حلق ��ات من�عة وتلف ��ة لكل
واح ��دة منه ��ا عامله ��ا ونكهته ��ا واأ�سمه ��ا
بح�س ��ب م ��ا و�سفه ��ا مارك ��� ب�ل ��� ونق ��ل
هيئته ��ا ايل المراط ���ر .فعل ��ي �سبي ��ل
املث ��ال ي�س ��ف انا�ستازي ��ا وه ��ي م ��ن مدن
الرغب ��ة :هذه انا�ستازي ��ا ،املدينه اخلادعه،
متل ��كك ،ان تعم ��ل فيها ثم ��اين �ساعات يف
الي ���م كقاط ��ع خ�س ��ب او عقيق مي ��اين او
حجر ك ��رمي اخ�س ��ر ،فكدحك ال ��ذي يعطي
للرغب ��ه �س ��ك ًال ،ياخ ��ذ م ��ن الرغب ��ه �سكلها،
وتظ � ّ�ل تعتقد با ّنك تتم ّتع بانا�ستازيا بينما
انت عبدها .واقعي ��ة ممزوجه بال�سط�رة
واخلراف ��ه تظهر يف ا�سل�ب غريب ..يق�ل
البع� ��ض :انّ املدينة هن ��اك يف ال�سفل ،ول
ي�سعن ��ا ال ت�سديق ��ه ،امل ��كان مهج ���ر يف
اللي ��ل ،ت�س ��ع اذنك عل ��ي الر� ��ض ،فت�سمع
باب يُغلق ..النا�ض يت�س ّلق�ن
احيا ًنا �سفقة ٍ
املدين ��ه ب�س ��المل ،وه ��م ل يظه ��رون عل ��ي
الر�ض ،فه ��م وكل ما يحتاج�ن ��ه هنالك،
يف الع ��ايل ،ول اح ��د ّ
يف�سل النزول ايل
ال�سف ��ل ل �سيء من ه ��ذه املدينة يالم�ض
ال ��راب ..هنال ��ك ثالث ��ة افرا�سات عن
اه ��ل باو�سيز هي انهم يكره�ن الر�ض
وا ّنهم يحرم�نها كثر ًا ايل حد جت ّنب
اأي متا�ض بها وا ّنهم يحب�نها كما كانت
قب ��ل ان ي�ج ��دوا عليه ��ا ..يتامّل�نه ��ا
مفت�ن ��ن وهم بعي ��دون عنه ��ا ..مدن
ب�ل ��� مط ّعم ��ة باخلي ��ال واملج ��از
وعنا�س ��ر اخلراف ��ة وق ّلم ��ا جن ��د و�سف� � ًا
عمران ّي� � ًا ما خ ��ال ع ��دد ًا ال�سط ��ر ال�سريعة
اخلالي ��ة من الد ّقه العمرانيّه ،كما يف ق�له:
�ساروي لك ��م عن مدينه زن�بي ��ا فهي تق�م
عل ��ي ار� ��ض �سخم ��ة البنية وال ��دور فيها
�سي ��دت من اخلي ��زران واخلار�س ��نّ .
وكل
�سرفاتها تق ���م علي ركائ ��ز ذات ارتفاعات
متفاوته ،جتتاز ال�احدة الخرى ،تربطها
ومما�ض جانب ّي ��ه ،وتعل� البنيه
مرتقي ��ات
ٍ
ّ
مظالت وبراميل خلزان ��ات املاء ،ودورات
لجتاه الريح ،وبكرات بارزه وبرك ا�سماك
وغراني ��ق .جند حتى ال��سف العمراين ل
يخل ��� من مل�س ��ة خرافة �ساح ��رة فلم يهدف
ب�ل ��� م ��ن و�سف ��ه له ��ذه امل ��دن ايل حتديد
مزاياه ��ا او و�سف عمران مبانيها او حتى
التط� � ّرق ايل معل�م ��ات جغرافي ��ة دقيق ��ة
ح�له ��اّ ،امنا ال��س ��ف زاخ ��ر ب��س��سات
احلن ��ن ي ��كاد الق ��ارئ ي�سم ��ع �س�ته وه�
يق� �ّ�ض علي قب ��الي خان جم ��ري رحالته..
مدن مارك ��� ب�ل� او ايتال ��� كالفين� ،وان
اختل َف ��ت ا�سماوؤه ��ا ع ��ن مدننا ،ه ��ي املدن
الت ��ي نحلم به ��ا يف ق ��راره انف�سن ��ا ،املدن

كل ع ��ام ،وم ��ا اأن ينته ��ي الق ��رن القادم من
عام األف ��ن اإل وتك ���ن املدين ��ة ال�ساحرة
ب ��كل ذكرياته ��ا واأحجاره ��ا وهند�سة
مبانيها قد ذهبت كاأطالنت�ض املختفية،
وم ��ا يبقي لن ��ا منها �س�ى م ��ا التقطته
الكام ��رات م ��ن �س ���ر وم ��ا اأبدع ��ه
الفنان�ن من ل�حات والتقاط جلزئيات
م ��ن تل ��ك املرئي ��ات ،وم ��ا دون ��ه الكتاب
عنه ��ا يف كلم ��ات مبا�سرة اأو م ��ا انعك�ض
ت�سمين ��ا يف ن�س��سه ��م وق�سائده ��م
وقطعهم النرية .مدينة البندقية امل��سكة
عل ��ى الغرق تظه ��ر يف اأوراق مارك� ب�ل�
الرحالة اليطايل املعروف الذي هاجر يف
الق ��رن ال�ساد�ض ع�سر املي ��الدي اىل ال�سن
وبقي هن ��اك لأكر من ع�سري ��ن عاما حيث
قابل امراط�ر ال�سن ق�بالي خان ،ودار
احل�ار ب ��ن الثنن ح�ل البح ��ر وفل�سفة
احلي ��اة واأ�سالي ��ب احلك ��م ،وهن ��ا ج ��اءت
الكث ��ر م ��ن اأح ��كام ميكافلل ��ي وطروحاته
فيم ��ا بع ��د يف كتاب ��ه امله ��م ،الأم ��ر ف�جد
ق�ب ��الي خ ��ان مارك ��� ب�ل� رج ��ال حمنكا
ميكن العتماد علي ��ه يف البحث عن فل�سفة
للحك ��م ،فبعث ��ه لدارة احلك ��م يف ولي ��ة
بعيدة م ��ن ولي ��ات امراط�ري ��ة ال�سن،
املرامية الأط ��راف ،ويف الطريق اىل تلك
ال�لي ��ة البعي ��دة كانت املدن تظه ��ر ملارك�
ب�ل ��� واأ�سحاب ��ه وتختف ��ي متتابع ��ة يف
حلمية رائعة ه ��ي ذاتها ال�س�اهد املنح�تة
م ��ن ال�سراب واخلي ��ال والأف ��كار التي كان
يتل�ه ��ا علي �سديق ��ه يف ال�سجن الفين�سي
الق ��دمي بعد ع�دت ��ه اىل وطنه وو�سعه يف
ال�سجن من قبل حاكمها.
��������������������

املولف يف �صطور

اخلراف ّي ��ه امل�سح ��ة بال�سب ��اب :نراها لك ّننا
نعجز عن تب � ّ�ن معاملها ،نتبعها ونعجز عن
مل�سه ��ا ،ن�س ّمه ��ا ونعجز عن ابق ��اء رائحتها
يف كيانن ��ا ..وعنا�سر اخلي ��ال تغلف املدن
ويراف ��ق املحال جنب� � ًا اىل جنب مع عامل
املفاجاأة املرعبة وال�سدم ��ة� :سرت حماذي ًا
الأ�سيج ��ة م�قن� � ًا ب � ّ
فتيات
�اين �ساكت�س ��ف
ٍ
ح�سان� � ًا ي�سبح ��ن ،لك ّن ��ي راأي ��تُ يف قاع ّ
كل
بحرة القنافذ ت� �اأكل عي�ن املنتحرات وقد
ُربطت ال�سخ ���ر ايل اعناقه ��نّ واخ�س َّرت
�سع�ره ��نّ من اع�ساب امل ��اء ..وحن تزهد
روح ��ي ول تري ��د غ ��ذا ًء ال امل��سيقي اعلم
ّاين اح�سل علي ذلك يف املقابر ،ففي القب�ر
يختب �� العارف ���ن بن قر وق ��ر يرتع�ض
ن ��اي وت�سع ��د ا�س ���ات قيث ��ارات جتي ��ب
احداها الأخرى .ع ��امل ايتال� كالفين� يعجّ
باملدن الفاتنة التي مهما اختلفت ا�سماوؤها
ومهم ��ا ابتعدت الط ��رق امل�ؤ ّدي ��ه اليها ،فقد
ت�سب ��ه مدننا التي نعي�ض فيه ��ا او تلك التي
ندفنها يف اعماقنا ونحل ��م بها �س ّر ًا .ومدن

كالفين ��� لي�س ��ت مدن ًا وح�س ��ب ،هي احالم
وخ�اط ��ر ،هي ن�ت ��ات م��سيقيّه متناثره،
ه ��ي ن�س ��ا ٌء اجتمع ��ن عل ��ي �سف ��اف النه ��ر
وراح ��ت ك ٌّل منهنّ تغ�س ��ل �سعرها وتن�سره
حت ��ت ال�سم�ض ،فكم من فق ��رة قد يقع عليها
الق ��ارئ ويفاج ��ا با ّنه ��ا تنطب ��ق يف ال�قت
نف�س ��ه عل ��ي املدين ��ة وعلى امل ��راأة ..وتكر
عن ��ده فكرة املدين ��ة املزدوج ��ة ،اأي املدينه
الت ��ي لها ت�ام اإم ��ا يف ال�سم ��اء واإما حتت
الر�ض واإما علي وجه املاء .واملدن الثانية
ت�سبه الويل يف ّ
كل �سيء ،كما ان الحداث
يف كليهم ��ا جت ��ري عل ��ى �س ��كل مت�س ��اوق:
�س ��كان فال ��درادا يعرف ���ن ان كل فع ��ل م ��ن
افعالهم ه ��� يف اللحظة نف�سه ��ا ذلك الفعل
وخياله يف املراأة..
وير�س ��م لن ��ا مدين ��ة البندقي ��ة الأ�سط�رية
الت ��ي تغي ��ب يف البح ��ر كل �سن ��ة ب�سع ��ة
�سنتيم ��رات ،ول ف ��رق ب ��ن ه ��ذا وذاك ما
دامت املدينة التاريخية بكل حملها الثقايف
والأث ��ري تغي ��ب يف جلج الأم ���اج املاحلة

كات��ب �صحف��ي وناقد وروائ��ي اإيطايل
ول��د يف كوب��ا ع��ام  19ون�ص��اأ يف �ص��ان
ر��و باإيطالي��ا .اهت��م باملدار���ض
النقدي��ة والفل�صفي��ة اجلدي��دة يف
فرن�ص��ا وبروالن ب��ارت وج��ا دريدا
على وج��ه ا�صو�ض�� .ا اأثر كثراً
على طبيعة اعمال��ه الروائية ومنحها
عمق��ا فل�صفيا وا�صبغ عل��ى نظرته اإىل
االأ�صي��اء والع��امل طابعا جدي��ا تلفا
عما هو �صائد .ا�صتهر بروايته الثاثية
اأ�صافن��ا ،وقد ا�صتغ��رب الكثرون من
متابعي��ه ع��دم ح�صول��ه عل��ي جائزة
نوب��ل ..ت��از اإيتالو كالفين��و برواية
اي��ال التاريخ��ي ،وامل��زاج الرائ��ع ما
ب��ني الواق��ع واالأ�صط��ورة ،ع��ر لغ��ة
جميلة و�ص��رد روائي حمكم ،ا جعله
يبع على عر���ض الرواية االإيطالية
والعاملي��ة م��ع كب��ار الروائي��ني ..تويف
�صن��ة 19بع��د دخ��ل ا�صم��ه �صج��ل
التاري االأدبي العاملي.

من اﺻداراﺕ

ﻣﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭﺍﺕ

كنني اأي�ص ًا..
ان ا�صافح رجا �صرق مني �صديقتي،
اأو اتاأمل بعو�صة على �صاعدي،
واتركها تطر
ال �صيء ي�صتحق الندم
فكل ما نفعله ي�صاف اإلينا
وكل ما نراه حولنا هويتنا
العري حلظة �صوال

ﺀ
ملحق يعني باآخر اال�صدارات احلديثة ف�ي العامل ي�صدر عن مو�ص�صة

ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﺟﻲ

ﺍﻻﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺧﻀﻴﺮ

واملكياج كذبة اأنيق
احلجاب عتمة ت�صيء اجل�صد
واملوت..
نقطة ومن اأول ال�صطر
تت�صع احلياة لكل �صيء
لاآثام..
ولاأعمال التي..
...............

ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻛﺎﻇﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
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