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�س���خرة تدحرجت من �س���فح جبل، اعرت�س���ت طريق �سيارة 
الدف���ع الرباع���ي، املظللة النواف���ذ، بني اأربيل وال�س���ليمانية. 
توقفت ال�سيارة وترجل ركابها الغرباء اإىل جانب ال�سخرة. 
كان اعرتا�ض الطبيعة بليغًا وحازمًا، اأر�س���لْت �س���اهدًا جهما 
يبلغ الغرباء اأفعال احلرب التي �س���كنت اجلبال واغت�س���بت 

�سالمها وجمالها طيلة الن�سف الثاين من القرن الع�سرين.
ما زال الوجه ال�س���خري املتدحرج يعرت�ض طريقنا، يذكرنا 
بتدم���ر الطبيعة العذراء امل�س���املة، بالغارات امل�س���تمرة على 
فل���ول ال PKK، بالهج���وم عل���ى مرتفع���ات وادي �س���وات 
ووزير�س���تان، بق�س���ف ق���رى احلوثي���ني يف جبال �س���عدة. 
الطبيع���ة املحاي���دة ترد عل���ى العن���ف ال�سيا�س���ي للحكومات 
واجلماع���ات امل�س���لحة بعنف م�س���اد، تطل من ق�س���ع الدخان 
والغب���ار بتك�س���رة معادي���ة. ال ينعك����ض الع���داء عل���ى وجه 
الطبيع���ة ال�س���لد فق���ط، واإمن���ا ينح���در اإىل بنية امل���دن التي 
حتي���ط بها القمم العالية، بل اإىل االآالت والعربات التي تنقل 
مئ���ات الفارين من مناطق القتال. تع���دي الطبيعة ما حولها، 
ي�س���ري الوباء اإىل ال�سور التي يبعثها امل�سورون من هناك، 
وتن�س���رها �س���حفنا اإىل جان���ب ال�س���ور امللتقط���ة لواجهات 
ال���وزارات املزعزعة بتفجرات االأح���د واالأربعاء يف بغداد. 
الطبيع���ة اجلبلي���ة والطبيع���ة املدنية تعر�س���ان اأح�س���اءهما 
املندلقة اإىل اخلارج، حتاكيان ال�س���رخة االإن�س���انية املندلعة 

من لوحات �سيكرو�ض وبوترو.
 �س���اير االأدب الت�س���وير يف نقل تراجيديا الطبيعة املعر�سة 
للهجوم والتدمر، و�س���فك دمها املتوا�س���ل. كان���ت الطبيعة 
م�س���در العنف والتمرد وال�س���راع ال�س���اري مع اال�ستبداد، 
يف رواي���ات الرتك���ي ي�س���ار كم���ال. كان �س���هل )�سيلي�س���يا(،  
موطن ي�سار االأول، مغطى بامل�ستنقعات واجلذور املت�سابكة 
والن�سور والذباب، وكان الفالحون يح�سون بالن�سر النتزاع 
كل ج���ذر م���ن حقولهم. ث���م جاءت اجل���رارات دفع���ة واحدة، 
واقتلعت اجلذور، وطردت الن�س���ور والطيور واحل�س���رات. 
هكذا دم���رت يد النظام الراأ�س���مايل اجلبارة عذرية ال�س���هل، 
وهكذا تغر اإيقاع الطبيعة. و))عندما يتغر اإيقاع الطبيعة، 

يتغر اإيقاع احلياة(( كما يقول ي�سار. 
اأرج���ع مرارًا اإىل قراءة )وداعًا لل�س���الح( كي ا�س���تطلع لوحة 
الطبيع���ة املر�س���ومة بيد همنغ���واي، املتدرج���ة االأجزاء، من 
اجلب���ل اإىل ال�س���هل والنهر والبحرة، تدرج���ات العالقة بني 
امل���الزم االأمرك���ي ه���ري واملمر�س���ة كاتري���ن، املتطوع���ني 
همنغ���واي  خ�س����ض  االإيطالي���ة.  املي���دان  م�ست�س���فيات  يف 
اجلب���ل لرم���ي املدفعية النم�س���اوية، وال�س���هل والنهر لتقهقر 
اجلي����ض االإيطايل، والبح���رة لفرار العا�س���قني اإىل اجلانب 
ال�سوي�س���ري. ث���الث متواليات يف حلن احلرب، م�س���تعل ثم 
داخن ثم خام���د كاملوت. لوحة متدرجة حتت املطر والعتمة، 
ان�س���حاب طوي���ل للجنود واملداف���ع واخليول ع���ر احلقول 
املوحل���ة واجل�س���ور املقو�س���ة، اله���رب اإىل م���ا وراء جبه���ة 
احلرب، ثم النهاية الباردة على �س���رير مب�ست�سفى يف لوزان 
والعملية القي�س���رية واملوت. لوحة مقطعة االأجزاء ال يربط 
اأو�سالها �س���يء دافئ، وح�سة و�سياع، و�سط طبيعة �ستائية 

عا�سفة. 
ليت احلكومات وجيو�س���ها وقفت عند ه���ذا احلد من اإرهاب 
الطبيعة والعدوان عليها، فاأنت ال تقّدر غ�س���ب الطبيعة ورّد 
فعلها على هذا العدوان. اإذا طغى ظلم الطبيعة الب�سرية على 
�س���الم الطبيع���ة اجلغرافية، ع���ادت االإن�س���انية اإىل بداياتها، 
وتع���ّرت الغرائز عن ح�س���ارتها، وبدا للعي���ان فجر الطبيعة 
املول���ود يف رواي���ات اخليال العلم���ي. واإذا غ���رت الطبيعة 
الب�س���رية خارطته���ا، وتدخل���ت خمت���رات ال�س���ر يف تعديل 
مورثاتها، فقد تنفلت االأوبئة وامللوثات وامل�سوهات، ويظهر 
جي���ل من اأتب���اع ماري �س���لي وروب���رت لوي�ض �ستيفن�س���ون 
و.ه�. ج. ويلز. اإذا �س���عت االأمم اإىل امتالك ال�س���الح الذري، 
وحدث���ت الكارثة النووية، فقد ال نقراأ ما يقل رعبًا من رواية 
كورم���اك مكارث���ي )الطريق(، حيث ي�س���ود الظ���الم واجلليد 
امل���دن املحروق���ة، ويتنف����ض بقايا االإن�س���ان الرم���اد والغبار 
املتخلف���ني عن االنفجار الذري، وي�س����ح الغ���ذاء الذي يتقاتل 
من اأجله قطاع الطرق والل�س���و�ض واأنفار من الب�س�ر الباقني 
يف الع���راء املل���وث واجلي���وب االأر�س���ية اخلانق���ة. تنتم���ي 
رواي���ة كورم���اك مكارث���ي، احلائزة عل���ى جائ���زة البوليتزر 
 Post-ع���ام 2009 ، اإىل ن���وع من رواي�ة م���ا بع���د الكارث��ة
apocalyptic Fiction  )�س���درت ترجمته���ا العربية 
عن املجل����ض الوطني للثقافة والفن���ون واالآداب يف الكويت 
يف ال�س���هر املا�س���ي م���ن ه���ذا الع���ام( . اإين اأث���ق يف العل���م 
وتطبيقات���ه اخليالي���ة يف االأدب، لكن���ي ال اأطي���ق القراءة يف 
من���اخ ما بع���د الكارثة اخلانق، وال اأع���رف طبيعة املخترات 
)االأبوكالبتية( التي تنتج اأمثال هذه الرواية العدوانية. اإين 

اأ�سعر بروبوت جبار يقرتب من عنقي. 
غ���ر اأن���ه ال مهرب يل م���ن طبيعت���ي العراقية، فقد ا�س���محل 
املنظر اخللوي واالإن�س���اين اإىل اأدنى احل���دود، كلما اجتهت 
جنوبًا حت���ت خط العر�ض 33 )خط حظ���ر الطران حواليه 
يف �سنوات الت�سعينيات املا�سية(. العدوان �سامل اإال اأنه غر 
ملحوظ، يتنف�س���ه االإن�س���ان العراقي اجلنوبي وي�س���ربه مع 
املاء امللوث ملا بعد الكارثة. واأنا اأقروؤه اأي�س���ًا يف الن�سو�ض 
االأدبية الغائبة، التي لن تظهر يف امل�ستقبل القريب. لن تبدع 
طبيعتن���ا امل�س���املة رواي���ات كرواي���ات همنغ���واي وكورماك 

)تن���ام(  فه���ي  العدواني���ة،  مكارث���ي 
و)تخ���رج(  و)ت���اأكل(  و)تقع���د( 

و)تدخ���ل( و)تتكاث���ر( و)حتي���ا( 
وبلهني���ة.  ب�س���الم  و)مت���وت( 
وم���ا يج���ري م���ن ع���دوان �س���افر 
عليها وتن�س���ر ال�س���حف اليومية 
�س���وره عل���ى �س���فحاتها االأُول، 

ُيحفظ  يف اأر�س���يف امل�ستقبل 
وال  اأق���ل  ال  )االأبوكالبت���ي(، 

اأكرث.

حممد خ�شري

الطبيعة املعادية
خارج العا�شمة

حممود النمر

اإ�س���تطاع مارك دانر اإ�سافة مل�س���ة اأوربية على 
االدب االمريك���ي: باالإ�س���افة اإىل قدرت���ه عل���ى 
نب����ض احلقائ���ق واحل�س���ول عل���ى الق�س����ض 
كمرا�س���ل، فاإن���ه يكتب عن الو�س���ع ال�سيا�س���ي 
واحليات���ي لب���الده بني���ة خال�س���ة يف تغي���ر 
جوهري يف ال�سيا�س���ة العامة. انه ال �س���يء اإن 
مل يك���ن طموح���ا، ف���اىل جانب لغت���ه اخلطابية 
واأف���كاره الوطنية ت�س���منت كتابات���ه العالقات 
الدولي���ة، ال�س���حافة ال�س���ردية، كتاب���ة مقاالت 
ال���راأي، وحتى النقد االأدبي. "تعرية اجل�س���د: 
�سيا�سة احلرب والعنف" هو عنوان جمموعته 
اجلدي���دة م���ن املقاالت الت���ي متت���د يف عقدين 
من الزمن، والتي ت�س���تعر اإ�س���لوب الكثر من 
اأعم���ال نظرية مابع���د البنيوية. اأث���ار دانر يف 
االآون���ة االأخ���رة زوبعة م���ن النقا�س���ات حول 
التعذيب واحلرب على االرهاب، ونرة اأعماله 
فيه���ا نرة م���ن اخلطورة ع���رت اإخت�سا�س���ه 

كمرا�سل �سحفي.
ب���داأ دان���ر عمل���ه ك�س���حفي يف جمل���ة، ومتي���ز 
مبوهب���ة ن���ادرة يف نق���ل التقارير والق�س����ض 
االإخباري���ة الت���ي وثقها يف �سل�س���لة م���ن ثالثة 
اأج���زاء، ن�س���رت اأ�س���ال يف �س���حيفة نيويورك 
تاميز يف عام 1989، والتي تزامنت مع نهاية 
حكم دوفالر يف هايتي وال�سنوات امل�سطربة 
الت���ي �س���بقت انتخاب ج���ان برتران اأري�س���تيد 
رئي�س���ا للب���الد. قد تب���دو هذه االأح���داث اليوم 
بعي���دة وغ���ر ذات اأهمي���ة، اأم���ا يف ذه���ن دانر 
الكات���ب، فق���د ظ���ل دوفاليي���ه احلاكم ال�س���ابق 

لهايتي كابو�سا. 
م���ا الذي يثر اهتمام دان���ر يف هايتي وغرها 
م���ن البل���دان الت���ي �س���هدت وح�س���ية احلروب 
واالإرهاب كالبو�س���نة والع���راق؟ لقد اأجاب عن 
ذل���ك بو�س���فه: "األي�ض ه���م النا����ض؟" فبخالف 
القادة الذي���ن جرت مقابلتهم، غاب الغالبية من 
النا�ض وظل م�س���هد العنف ال�سيا�سي حا�سرا. 

لقد كر�ض القليل من التفا�سيل للجثث امل�سوهة 
التي تظهر بني ع�سية و�سحاها حول بورت اأو 
برن�ض، وكر�ض اآالف الكلم���ات املنمقة للتاريخ 
الذي اأدى اإىل �س���يادة قوان���ني القتل التي حكم 
به���ا دوفال���ر. عن���وان كت���اب دانر ي�س���ر اىل 
الفظائ���ع التي حت���دث يف كال اأح�س���اء املجتمع 

وهيكل ال�سلطة. 
بع���د عمل���ه يف هايت���ي، وبحث���ه ع���ن وح�س���ية 
اجلي�ض ال�س���لفادوري يف بداية 1980 )�سغلت 
الق�س���ة اآن���ذاك �س���فحات من جمل���ة نيويوركر 
خ���الل عام 1993 ون�س���رت ككتاب "مذبحة يف 
اإل مو�س���وته"(، حتول دانر من كونه �س���حفيًا 
ينقل التقارير التي ي�س���اهدها بعينه اىل كاتب 
�س���ردي. اجل���زء الثاين م���ن "تعرية اجل�س���د" 
يتك���ون من �سل�س���لة من املق���االت ن�س���رت اأول 
م���رة يف عر����ض الكتب يف �س���حيفة نيويورك 
تامي���ز، لتغطي حروب البلق���ان يف 1990 بعد 
وقوعها. اأما الق�س���م الرابع واالأخر، فقد �س���م 
مق���االت عن احلرب على االره���اب يف العراق، 
اإعتم���د دانر فيه���ا على قراءة دقيق���ة لوثائق مل 
تك�سف عنها التقارير ال�سحفية. تقرير تاغوبا 
عن �س���جن اأبو غريب، مذكرة داوننغ �س���رتيت 
الت���ي مت فيها التخطي���ط لغزو العراق اإ�س���افة 
اىل مالحظات���ه ال�سخ�س���ية. فقد ق���ام بزيارات 
ع���دة اىل العراق، ولك���ن خالفا لهايت���ي، كانت 
تقاري���ره مث���ارا للج���دل اأك���رث من كونه���ا نقال 

للمعلومات.
ومل تكن مق���االت دانر الطموح���ة لتخدمه على 
م�س���توى ال�س���حافة، فق���د ط���راأ عل���ى اإ�س���لوب 
كتابت���ه ميل نح���و املبالغة وت�س���خيم احلدث: 
حيث ظهر الكثر من الفعل الدرامي الذاتي يف 
جمله مثل "مدينة مدمرة" اأو "فو�س���ى دموية 
من اأ�سالء اجلثث"، مما يعيد جورج كينان، اأو 
هري جيم�ض اإىل االذهان. هذا التكلف االأدبي 
اإزداد مع زيادة قدرته على روؤية دواخل االأمور 

مت�س���منا عناوي���ن ماألوف���ة مث���ل "االنتخابات 
احلقيقي���ة" و "اأب���و غريب: املخف���ي يف مرمى 

الب�سر".
يف  للت�س���ويت  الهايتي���ون  ا�س���طف  عندم���ا   
و�س���ط اأعم���ال عنف ع���ام 1987، اأج���رى دانر 
مقابالت مع قادتهم ال�سيا�س���يني مبديا اإعجابه 
ال�س���ديد ب�س���جاعتهم؛ وعندما فعل العراقيون 
ال�س���يء نف�س���ه يف عام 2005، ذه���ب دانر اىل 
هن���اك باحثا عن "امل���ررات الرمزية املطلوبة، 
وكان���ت موهبت���ه الق�س�س���ية ق���د تكامل���ت يف 
بنائه���ا يف ذل���ك الي���وم". �س���اهد دان���ر كف���اح 
االإن�س���ان وبوؤ�س���ه فلم يقاوم رغبت���ه يف كتابة 
مقال عن اإمراأة كو�س���وفية �س���ابة �س���بهت مقتل 
عائلتها يف انفجار مبا حدث لليهود يف احلرب 
العاملية الثانية، ما دفع دانر للت�ساوؤل "هل كان 
ماح���دث لليهود واأثار اأوربا ودفعها لالإحتجاج 
يف الع���ام 1940 ه���و اأك���رث تاأثرا م���ن اأحداث 

كرواتيا والبو�سنة يف 1990؟" 
موق���ف دانر هذا مل يتغ���ر حتى عندما يناق�ض 
نف�س���ه، فهو يتنقل من انتقاده اىل قبوله لقرار 
رف�ض الرئي����ض بو�ض االأول االطاحة ب�س���دام 
ح�س���ني يف نهاية ح���رب اخللي���ج، ويبدو كمن 
ي�س���تنكر عقي���دة ب���اول و يكر�س���ها يف الوق���ت 
نف�سه، وي�ستمريف �سعيه حتى بعد اإن وقع بني 
يديه تقرير ال�سليب االأحمر حول التعذيب من 
جان���ب ادارة بو�ض التي متخ�ض عنها اأف�س���ل 
ماوج���د يف الكتاب م���ن مقاالت ليظهر �س���وت 
املرا�س���ل ملرة اأخرى، وق���د توقف عن املبالغات 
االأدبي���ة حمقق���ا توازن���ًا وا�س���حًا ب���ني الواقع 

واخليال. 
معظ���م الكتاب هو ك�س���ف ال ه���وادة فيه للنفاق 
االأمريكي، لل�س���عف والوهم عر ثالث اإدارات 
وما ال يق���ل عن خم�ض حروب. وت�س���ريح دانر 
لف�س���اد اللغة احلكومية عمي���ق "انه عامل كبر 
م���ن الكذب الر�س���مي، م���ع وثائق ال ح�س���ر لها 

على م���ا يب���دو يف متن���اول اليد". وت�س���ريحه 
لوا�س���نطن يت���م من خالل �س���ربيا والبو�س���نة 
والع���راق. وحي���ث اإن دان���ر الكات���ب مل يهت���م 
بفه���م هذه املجتمع���ات بالطريقة الت���ي قام بها 
دان���ر املرا�س���ل يف هايت���ي، فالعن���ف ال حمال���ة 
ه���و تعرية لنظمه���ا. فبدون الق�س����ض الفردية 
اأو التحلي���ل ال�سيا�س���ي الذي يرافق الو�س���ف 
املرع���ب )واملتكرر(، لن يك�س���ف العنف �س���يئا، 

�سيكون جمرد عنف.
يف مقدمت���ه، يقتب����ض دانر م���ن اأفالطون حول 
ع���دم مقاومة النظر اىل جث���ث املوتى، ومن ثم 
يكتب: "العنف ي�س���يبنا بالذعر، يطعننا، يدير 
الع���ني ويله���ب امل�س���اعر، تغل���ب علي���ه الرغبة، 
لي����ض لدين���ا اأي خيار �س���وى اأن ننظ���ر" ولكن 
رغب���ة دانر ال يب���دو اأنها نابعة من اأي �س���راع، 
فه���ي لي�س���ت متاأتي���ة م���ن كونه ال ميل���ك خيارا 
�س���وى النظ���ر، بل من كون���ه ال يرغ���ب بالنظر 
اىل اأي م���كان اآخر. وا�س���رتاق النظ���ر قد يقود 
اىل روؤية الفو�س���ى مبا�س���رة. لقد و�س���ل دانر 
اىل �س���وق �س���راييفو تقريبا فور �سقوط قذيفة 
ه���اون: "نح���ن الثالث���ة عرنا على ت�س���اري�ض 
دامي���ة، تتبعن���ا طريقن���ا بب���طء ع���ر ج���ذوع 
اأ�سجار من املا�سي، عراأ�سلحة قدمية واأجزاء 
متناث���رة م���ن االأي���دي واالأطراف وكت���ل اللحم 
التي اإختلطت باملعادن امل�سودة واخل�سروات 
املدمرة". اإغتنم دانر الفر�س���ة ملحاولة اح�ساء 
عدد ال�سحايا، لكنه اأحبط من حقيقة انها قطع 
كث���رة ج���دا بحي���ث ي�س���عب معرفة اأية �س���اق 
ق���د تلحق ب���اأي راأ�ض)اإحباط تك���رر عدة مرات 
يف جمموعت���ه(. يف املقدم���ة، يك�س���ف دانر عن 
اإدراك���ه لك���ون التعذيب �س���اغله الرئي�س���ي يف 
كتاباته منذ درا�س���ته يف الكلية، ويف اخلامتة، 
يعرتف "ب�س���غفه ال�سري لنتائج العنف"، حتى 
ل���و كان يف ذل���ك موته �سخ�س���يا. وا�س���تخدام 
االأو�س���ال،التي  وتقطي���ع  التعذي���ب  م�س���اهد 

�س���ورت يف لوحات اأدبي���ة موؤلفة بعناية، جاء 
كعامل جذب يدل على �س���جاعة املوؤلف، وكعمل 
الفن���ان حتمل الكثر من امل�س���امني للتف�س���ر. 
ولكن بالن�سبة لكاتب عرف مبواقفه االإخالقية 

الوطنية املعتادة �سيكون مبثابة اإ�سكالية. 
ن�سر دانر معظم هذا العمل يف جمالت ليرالية، 
ولكن بطله كان كينان، �س���احب نظرية احلرب 
الب���اردة يف االحتواء ولي����ض ليرالية باملعنى 
املعا�س���ر. كين���ان كان قلي���ل ال�س���ر بالن�س���بة 
لالأخالق و االإخالقيات يف ال�سيا�سة اخلارجية؛ 
روؤيت���ه، حم�س���ورة يف مع���ارك بروقراطي���ة 
من���ذ 60 عاما، تقودها رغب���ة يف اإيجاد توازن 
القوى بني امل�س���الح الوطنية املف�سرة تف�سرا 
�س���يقا. بينما يبدو دانر واقعيا، حتى انه كتب 
30 �س���فحة �سد تو�سع حلف �س���مال االأطل�سي 
يف اأوروب���ا ال�س���رقية يف 1990، وه���و موقف 
مت�س���ك ب���ه كين���ان. وجه���ة النظر ه���ذه خدمت 
دان���ر جي���دا يف اإنتق���اده بعيد املدى لل�سيا�س���ة 
اخلارجي���ة جل���ورج دبلي���و بو�ض، خ�سو�س���ا 
يف الع���راق، ومب���ا يف ذل���ك موافق���ة الرئي����ض 
بو�ض على التعذيب: "ما ن�س���تطيع قوله ب�سكل 
قاطع هو اأن القرار قد ي�سر امل�سالح االأمريكية 

ب�سكل وا�سح متاما". 
ولكن ماذا عن البو�س���نة؟ هذه هي احلرب التي 
تق���ود دان���ر اىل القل���ق املجهول، وتك�س���ف عن 
انقطاع يف �س���ميم عمل���ه. كتب دانرم���ا يعادل 
كتابًا كاماًل يدين ف�س���ل اأم���ركا يف التدخل يف 
البو�س���نة. يف نقاط خمتلفة، دخل يف نقا�سات 
حول حجج التدخل االأمريكي، مناطق النفوذ، 
واحلل���ف االأطل�س���ي. ورغ���م اإن حججهم تبدو 
واقعية، اإال اإنها �س���عيفة اإىل حد ما، القليل من 
الواقعيني ياأخذون بها. واملرر االأكرث قوة هو 
ذل���ك ال���ذي ي�س���تند اإىل اأ�س���باب اأخالقية، ويف 
ح�ساب دانر ي�سقط هذا املرر بالنظر اىل الكم 

الهائل من االأعمال الوح�سية. 

تــعــريــة الــجــ�شــد.. 

ثـالث ادارات وخمـ�س حــروب
ب�شرى الهاليل

ج���ني �س���مايلي، كم���ا يق���ول جوناث���ان 
روائي���ة  ه���ذا،  عر�س���ه  يف  بي���ت 
واف���رة االنت���اج من ال�س���رق االأو�س���ط 
االأمريك���ي، م�س���هورة  ب���� )األ���ف ف���ّدان  
العمل   ،)A Thousand Acres
الذي اأعادت فيه كتابة ق�س���ة �سك�سبر 
املعروف���ة )امللك لر(، مرويًة من وجهة 
نظ���ر البن���ات. وقب���ل �س���نواٍت قليل���ة 
وجدت نف�س���ها تعاين من حالة �سديدة 
من احتبا�ض الكتاب���ة، و لهذا قررت اأن 
تتوقف عن الكتابة و تبداأ بقراءة 100 

رواية بداًل من ذلك! 
ويب���دو ه���ذا االأمر عالج���ًا باعث���ًا على 
ورمب���ا   الف�س���ول.  اأو  اال�س���تغراب 
الق���ارئ،  فك���رَت، عزي���زي  ق���د  تك���ون 
ب���اأن ق�س���اء الواح���د لوقته مع اأف�س���ل 
االأعم���ال االأدبية املكتوبة على االإطالق 
�س���يوؤدي فقط اإىل الت�س���بب يف �س���وء 
اإح�سا�س���ه بفجاجة ما يكت���ب هو. لكن 
ع���الج الق���راءة هذا قد نفع م���ع الكاتبة 
�س���مايلي، الت���ي اأفلح���ت اأخ���رًا ال يف 
اإكمال روايتها فق���ط، بل و يف حتويل 
جتربتها هذه اإىل كتاب بعنوان )ثالث 

ع�س���رة طريق���ة للتاأمل يف م�س���تلزمات 
الرواية(.  

والكث���ر م���ن اأف�س���ل اأعمال �س���مايلي 
الق�س�س���ية يدور حول اجلي���اد، بينما 
ذو  ج���واٌد  ه���ذا  الالق�س�س���ي  كتابه���ا 
و  االإمي���اءات.  م���ن  منوع���ة  ت�س���كيلة 
الن�سف االأمامي �سل�س���لة من الف�سول 
ح���ول تاري���خ و تقني���ات الرواي���ة، اأما 
الن�س���ف اخللف���ي فيتاألف م���ن مقاالت 

تتعلق مبئة كتاب.
وامل�س���كلة مع الن�س���ف االأخ���ر هي اأن 
�سمايلي تبدو غر قادرة على تقرير ما 
اإذا كان���ت املقاالت من اأجل فائدة اأنا�ض 
قد قراأوا الروايات و يريدون �سيئًا من 
التحليل النقدي الذي ُيعّمق فهم اآلياتها 
د بها اإلهام  اأو ما اإذا كانت ' ذائقاٍت ' ُق�سِ
الق���ّراء التعام���ل م���ع روائ���ع اأدبي���ة مل 

يجراأوا على املغامرة عندها.       
و قد خ�س�س���ت املوؤلفة �سفحاٍت كثرة 
للتح���دث ع���ن موج���ز احلبك���ة، و ه���و 
ال�س���يء الذي يخر الواحد طاّلبه على 
ال���دوام بتجنبه على اأ�س���ا�ض اأن اأولئك 
الذين قراأوا الكتاب �سيعرفون احلبكة 

يف حينه و الذين مل يقراأوه ال يريدون 
احلبكة مف�َسدًة. 

ووفق���ًا ل�س���مايلي *، ف���اإن ال�س���كل ل���ه 
 )1( الرواي���ة  اأن  خ�س���ائ�ض:  خم����ض 
ل���ة، )2( مكتوب���ة،، )3( ن���رث )4(  مطوَّ
 .protagonist سرد، فيه )5( بطل�
و م���ا ميك���ن اأن ي���رد ب���ه الواح���د: )1( 
ك���م ه���و ط���ول القطعة م���ن ال�سل�س���لة؟ 
اإن )قل���ب الظالم( للروائ���ي االنكليزي 
جوزيف كونراد طولها 100 �س���فحة، 
 .2،500 لريت�سارد�س���ون  )كالري�س���ا( 
و كالهم���ا من بني اأعظ���م الروايات يف 
اللغ���ة االنكليزي���ة )و لو اأن �س���مايلي، 
�س���منها  م���ن  الأم���ٍر حم���ّر، ال جتع���ل 
كالري�س���ا و اإمنا رواية ريت�سارد�سون 
االأقل �ساأنًا بكثر و املُ�سجرة نوعًا ما، 
بامي���ال(. )3( اإن الكثر م���ن الروايات 
قد ُكتب �سعرًا، ال نرثًا. و امل�سلَّم به، اأن 
الكثر منه���ا لي�ض جيدًا كث���رًا. )5( و 
البطل protagonist هو م�سطلح 
و  القدمي���ة،  اليوناني���ة  الدرام���ا  م���ن 
يعني ' املمث���ل اأوالفاعلactor  االأول 
' و م���ن هن���ا فهو ال�سخ�س���ية االأمامية. 

�سخ�س���يتني  الرواي���ات  لبع����ض  لك���ن 
اأماميتني اأو مهمتني: األينور و ماريان 
 Sense احل�سا�س���ية  و  )احل����ض  يف 
and Sensibility(. اأو رمبا �ست، 

كما يف )االأمواج( لفرجينيا وولف.  
و يتبقى لدينا ذلك اخلا�س���يتان )2( و 
)4(. اإن الرواي���ة �س���رد مكتوب: و هي 
لي�ست م�سرحية، و ال ملحمة حمكية يف 
املوروث ال�سفوي. و هكذا، ميكن تتبع 
اأ�س���ولها اإىل ق�س����ض احل���ب النرثي���ة 
يف الف���رتة الهيلليني���ة م���ن احل�س���ارة 
االأغريقي���ة القدمية، و لو اإن �س���مايلي 
تف�س���ل اأن تب���داأ بعدها باأل���ف عام، يف 
و  لبوكا�س���يو  بديكام���رون  اإيطالي���ا 
يف الياب���ان بحكاي���ة جينجي لل�س���يدة 
مورا�س���اكي. و التاأكي���د الرئي�ض يقع، 
عل���ى كل ح���ال، عل���ى التقلي���د الواقعي 
الذي ب���داأ م���ع دانييل ديف���و يف القرن 
الثامن ع�سر و الذي ميتد اإىل )االأ�سنان 
البي�ض( لَزيدي �س���ِمث و )التعوي�ض( 
الإي���ان َمكَوي���ن، اللتني ت�س���الن به اإىل 
قائمة �س���مايلي ل� 100 عمل كال�سيكي. 
فالرواية، ميكن القول، كق�سة بطولية 

م���ن احلياة  �س���ريحة  عائلي���ة،   saga
املعا�س���رة، الت���ي يلع���ب فيه���ا امل���ال و 
الزواج دورين كبرين. و الرواية، اإذا 
جاز التعبر، كنوع ال�سيء الذي تكتبه 

املوؤلفة نف�سها. 
وامل�س���كلة م���ع معاينة هذا الن���وع اأنه، 
الت���ي  املمت���ازة  التب�س���رات  رغ���م  و 
الطري���ق )ب�س���اأن  تتع���زز عل���ى ط���ول 
اأ�س���خا�ض خمتلفني اأحده���م عن االآخر 
دو�ستويف�س���كي(،  و  ترول���وب  مث���ل 
ف���اإن الرغب���ة يف ال�س���مولية غالب���ًا م���ا 
ت���وؤدي اإىل قوائ���م ذات عادّي���ٍة مبتذلة: 
كم���ا  يهدف���ون  الذي���ن  فالروائي���ون   '
يب���دو اإىل فٍن رفيع و الذي���ن يزدرون، 
االإغ���راء  يتجاهل���ون  االأق���ل،  يف  اأو 
التجاري يت�س���منون اآيري����ض َمردوخ 
�س���تيد  كري�س���تينا  البح���ر(،  )البح���ر، 
)الرج���ل الذي اأح���ب االأطف���ال(، جون 
غاردَن���ر )غريندي���ل(، مي���الن كونديرا 
)خف���ة الوجود الت���ي ال ُتطاق(، ويليام 
غادي�ض، جوليان بارنز، ويل �س���يلف، 
مارِتن اأمي����ض، جوناث���ان فرانزين، و 

اآخرين ال ح�سر لهم '. 
اإن للكتاب عنوانًا فرعيًا هو )ماذا تقراأ 
و كي���ف تكتب(. و الفك���رة القائلة باأنه 
م���ن اأجل اأن تتثقف حتت���اج الأن تتزّود 
ب� 100 رواية كال�س���يكية �� اأو يف االأقل 
عناوينه���ا و ملخ�س���اٍت حلبكاتها �� هي 
فك���رة اأمريكي���ة ج���دًا، كما ه���و املفهوم 
تعليم���ك  باالإم���كان  اأن  مف���اده  ال���ذي 
كي���ف تكت���ب رواي���ة. و ميك���ن الق���ول 
اخلا�س���ني  املوجزي���ن  الف�س���لني  اإن 
اإىل  املوجه���ة  العملي���ة  بالن�س���يحة 
الروائيني النا�سئني هما ال�سيء االأكرث 

قيمًة يف ما يتعلق بالكتاب. 
حم���ددة  �س���مايلي  م�س���ورة  وهن���ا 

بالتهجئ���ة،  فالتو�س���ية  باخت�س���ار. 
و التنقي���ط و الف���وارز و غره���ا م���ن 
العالمات، و النحو ال�سليم اأمور يجب 
 instinctive غريزي���ة  تك���ون  اأن 
اأك���رث من كونها �س���يئًا ُيَكفح م���ن اأجله 
����� اإنه���ا م���رادف املوؤل���ف ال���ذي يع���رف 
املعاي���ر. فاالأنان���ة ** واالنغما�ض يف 
ال���ذات يج���ب جتنبهم���ا هنا مهم���ا كان 
الثم���ن: فاالأف�س���ل اأن تخ���رج و تق���وم 
البي���ان***  يف  البح���ث  م���ن  ب�س���يٍء 
ال���ذي يك���ون مالئم���ًا للروؤي���ة العاملي���ة 
ل���كل واحدة م���ن �سخ�س���ياتك. واعمل 
عل���ى اإيج���اد الت���وازن ب���ني احلبك���ة و 
 action ال�سخ�س���ية، حركة االأحداث
و االنعكا����ض. و اأوِج���د وجه���ة النظ���ر 
ال�س���حيحة لق�ستك: ال�س���خ�ض االأول، 
الثال���ث اأو التقنية املحبب���ة يف الكتابة 
ب�س���وت ال�س���خ�ض الثال���ث لك���ن م���ن 
خالل عيني �سخ�سية معينة. و ا�سرب 
اجل����ض  و  الطاول���ة  عل���ى  مب�س���ودتك 
لتقوم ببع����ض التنقيحات املهمة. واإذا 
ما ح�س���ل لديك احتبا�ض اأو توقف مما 
���ة ماء يف  يح���دث للكّت���اب، فخذ لك ر�سَّ

احلمام وعد اإىل طاولة الكتابة! 

Telegraph /عن

االإ�سارات:
* الرتقيم���ات هن���ا تتعلق بخ�س���ائ�ض 
ال�سكل الروائي، وفيها تقدمي وتاأخر، 

وفقًا ملا جاء يف هذا العر�ض للكتاب. 
نظري���ة   :solipsism االأنان���ة   **

تقول باأن ال وجود ل�سيٍء غر االأنا.
اأ�س���لوب  اأو  االأداء  ب���ه  ويعن���ي   ***

الكالم.
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�سمن برناجمه اال�سبوعي لالحتفاء باملبدعني 
االبداعي  اخلمي�ض  ملتقى  العراقيني،احتفى 
املعموري  –ناجح  امل��ث��ي��ول��وج��ي  ب��ال��ب��اح��ث 
جماالت  يف  االبداعية  جتربته  عن  –للحديث 
ال�ساعر  اجلل�سة  وق��دم  واملثيولوجيا،  االدب 
قائال: ماال ميكن جتاوزه يف  الف�سلي  عدنان 
اب�����ت�����داء احل���دي���ث 
من�سك  ان  ال�������ذي 
ب����اأب����ي وه������ب من 
ح�����ي�����ث اغ���ن���ي���ت���ه 
اطلقها  التي  االوىل 
����س���ي���ق،  ق�������اع  يف 
حيث  اىل  فو�سلت 
وما  البحر(  )مدينة 
ب��ي��ن��ه��م��ا ك����ان ه��ذا 
يوؤ�سطر  ال��ب��اب��ل��ي 
ال�����س��ع��ر وال���ن���دى، 
الدين  عليهما  ير�ض 
وال����ت����اري����خ وم����اء 
دف��ع به  ال��ذي  النهر 

يوم  الب�سرة  ال�سدة-�سرق  –�سرق  من  الينا  
بن  –�سكر  على  عرفنا  م��ن  حت��دي��دا  ه��و  ك��ان 
–امل�سمخ  يو�سف  ب-قمي�ض  وذكرنا  العوية 
ب��ال��ل��ون االح���م���ر ال�����ذي ج����اء ب���ه م���ن حيث 

اال�ساطر والن�سو�ض املقد�سة.
وقال املعموري اثناء حديثه عن هذا االحتفاء 
العراقية  للثقافة  تكرمي  وه��و  به  تكرم  ال��ذي 
ببع�ض  امل���رور  و���س��اح��اول  ب��ذل��ك،  �سعيد  ان��ا 
جمال  يف  واجل��وه��ري��ة  اال�سا�سية  املحطات 
هذه  ابتداأت  وكيف  واملعريف،  الثقايف  عملي 
املغامرة وكانت فعال مغامرة فيها �سيء كبر 
االول  مب�سروعي  اب��ت��داأت  الين  املجازفة  من 
اخلا�ض مبلحمة كلكام�ض واجنزت ثالثة كتب 
ا�سا�سية وجوهرية طبعت يف موؤ�س�سة املدى 
يف دم�سق، �سدر منها قبل �سهر واحد من  هذه 
بالعالقة  اخلا�ض  الرابع  الكتاب  وهو  الكتب 
املثلية مابني انكيدو وكلكام�ض، ويرجع الف�سل 
الثنني من ا�سدقائي االعزاء اللذين لعبا دورا 
مهما يف تكري�ض مفاتيح قراءاتي يف امل�سكوت 
كلكام�ض  –وملحمة  كلكام�ض  ملحمة  يف  عنه 

اخلانوب  �سجرة  كلكام�ض  –وانانا  والتوراة 
زكي  عبدالزهرة  اال�ستاذ  بهما  –و�ساعدين 
عندما  البي�ساين  عبدال�ستار  العزيز  واالخ 
على  اال���س��راف  على  ي�ستغل  منهما  ك��ل  ك��ان 
�سفحة ثقافية، كانت جمازفة ومغامرة متكنت 
انذاك من طرح مفاتيح هذه التو�سالت وهي 
جديدة  عراقية  ارادة  متثل  االن  حل��د   اعتقد 
وخمتلفة عما هو �سائد يف الدر�ض االكادميي 
اول  الن��ه��ا  لي�ض  بامللحمة  اهتمامي  و�سبب 
وال�سبب  احل�سارات،  تاريخ  يف  ادب��ي  ن�ض 
ادباء  يف  ال�ساله  عبا�ض  للدكتور  حما�سرة 
اخراجية  روؤيا  امكانات  فيها عن  بابل حتدث 
مللحمة كلكام�ض –وهذه املالحظة وجدت لدي 
ماي�سبه اال�ستفزاز، وجدت ما �ساحاول الكتابة 
عنه وجدت �سيئا عن امل�سكوت عنه وانا اعتقد 
هذا  على  ا�ستغل  ثامر  فا�سل  اال�ستاذ  ورمب��ا  
فيه �سيء من  اي�سا وهذا امل�سطلح  امل�سطلح 
االغ��واء واالغ��راء للمثقف وهو م�سطلح ظل 
البنيوية وحلد االن وهو  م�ستمرا منذ حلظة 
دالالت  لها  مفاهيم  وي�ستدعي  يتق�سر  متحرك 

ومعان جديدة. 
هذه  اهمية  اىل  ث��ام��ر  فا�سل  الناقد  وا���س��ار 
واكبت  لقد  امل��ع��م��وري:  ناجح  عند  البحوث 
خا�سها  ال��ت��ي  ال�سعبة  الكفاحية  امل�����س��رة 
وهي  اجلميل  املفكر  ه��ذا  عالية  وبع�سامية 
امثولة مهمة للمثقف العراقي، وعندما احتدث 
موفق  اال�ستاذ  او  هو  االجتماعية  احلالة  عن 
حممد اعجب احيانا كيف يكتبان؟ هناك حياة 
وال�سكن  االق��ام��ة  م�ستوى  على  حتى  �سعبة 
كبر،  قدماه  الذي  واجلهد  املعي�سية  واحلياة 
يكون  ان  يجب  ثامر  فا�سل  الناقد  واق���رتح 
هناك من يدعم هذا املفكر حتى يقدر ان ينتج 

اكرث من ذلك.
 – بعنوان  احمد خلف ورق��ة  ال��روائ��ي  وق��راأ 

حار�ض بيت االلواح –
كل ال�سفات املرموقة تليق به اخلر واجلمال 
منه  ت��ول��دت  تعابر  ه��ي  ال�سمحاء  وال����روح 
بناء  نحو  نف�سها   من  الواثقة  خطواته  ومن 
عامله الذي جعل منه عامل ال�سفحات اجلميلة  
املوؤثرة،  النكف عن ان نعلن اعجابنا به نحن 

م��ع��ه من  تغذينا  ال��ذي��ن  ا���س��دق��ائ��ه  جم��م��وع��ة 
الرتبة الطيبة ذاتها  التي متتاز بنقاء ال�سريرة 
والتفكراالريحي الذي يدل على ف�ساء �سا�سع 
كان  مهما  االن�سان  جتاه  التلقائية  امل��ودة  من 
ويف اي زمان عا�ض لذا فانت لن جتد يف كل ما 
ابدعه املعموري من �سفحات طوال ما يخد�ض 

الروح بالكالم اخل�سن او العبارة القا�سية.
وقال االمني العام الحتاد االدباء: ان املعموري 
ان�سان ينتمي اىل االن�سانية من حيث الطيبة 
واالخ���الق وق��د اخ��ت��ار امل��رك��ب ال�سعب وهو 
اكدا�ض   عليها  قدمية  ام��ور  ع��ن  يبحث  ال��ذي 
كبرة من الرتاب وال�سنني ويزيح هذه القرون 
املا�سية من هذا املعلم حتى نرى ما الذي يدور 
يف التاريخ، ناجح املعموري كتب يف الق�سة 
اال�سطورة  اىل  حت��ول  ث��م   النقد  يف  وك��ت��ب 
واملالحم وقد جنح يف ذلك واك��د  على �سيء 
مهم لكون هذا املجال الذي يعمل به املعموري، 

هو جمال يعمل به نا�ض حمدودون.
املعموري  الفواز  ح�سن  علي  الناقد  حث  كما 
على الكتابة واالبداع قائال: رمبا بفعل الكثر 

املمنوعات  م��ن  الكثر  بفعل  ال��ت��اب��وات  م��ن 
ادخل  ال��ذي  التقليدي  املقد�ض  هيمنة  بفعل 
امل��وروث، وبروز باحث غر اكادميي  منطقة 
الثقافية على التعاطي من  ا�ستغل يف املنطقة 
املوروثات، ناجح املعموري واحد من  الذين 
ا�س�سوا ل�سجاعة او تقاليد �سجاعة ثقافية بانه 
يتلم�ض هذه املنطقة املحرمة منطقة املوروث 

وان يعيد ربطها مبنجزات العقل العراقي.
عا�سي:  جا�سم  القا�ض  املتحدثني  اخر  وكان 
احلرب  اوار  وبعد  الثمانينيات  ب��داي��ة  منذ 
ب����داأت ان��ت��ب��ه اىل ت��وظ��ي��ف��ات ج��دي��دة ك���ان قد 
ا�سهم بها ال�ساردون العراقيون، رواية مدينة 
البحر كانت قد بنيت منذ الكلمة االوىل وحتى 
االحمر  اللون  ا�سطورة  على  ال��رواي��ة  نهاية 
قمي�ض  يف  بحثا  ا�ستخدمه  بعد  فيما  ال��ذي 
يف  مبكرا  انتبه  ناجح  ان  اعتقد  انا  يو�سف، 
هذه  الرواية اىل اللون االحمر، فقد تابع هذا 
اللون منذ بواكر ن�سج الفتاة القطرة االوىل 
للطمث،و�سوال  اىل دم ال�سهادة عر فيها اىل 

الدم الذي يخ�سب رحم  االم العاقر. 
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