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�أدباء كثريون مييلون �إىل تقنية تعدد
الأ�ص ��وات ،مل ��ا تتيح ل�شخو�ص ��هم من
�إمكانات هائلة للتعبري عن مكنوناتهم،
وبالت ��ايل احلف ��ر ال�س ��يكولوجي يف
�أعماقهم وب�ض ��مري املتكل ��م ،بعيدا عن
�س ��طوة ال�س ��ارد العلي ��م ب ��كل �ش ��يء،
وقد ا�س ��تثمرت رواية "�أبنية الفراغ"
للمب ��دع حمم ��د عزالدي ��ن الت ��ازي،
ال�صادرة م�ؤخرا ،هذه التقنية بنجاح،
فج ��اءت الف�ص ��ول معنون ��ة ب�أ�س ��ماء
ال�شخ�صيات ،مفتتحً ا كل ف�صل مبقطع
معني ،بخط بارز� ،إمعانا يف ت�ش ��ويق
القارئ.
 يف الف�ص ��ل الأول املعن ��ون بـ"عل ��يامل ��كاوي" ،ي�س ��لط الكات ��ب ال�ض ��وء
عل ��ى حادث حريق مله ��ى ليلي ،حيث
يقدم عبدالرحمن امل�سكوف على حرق
ابنته التي مل تتجاوز ربيعها ال�ساد�س
ع�ش ��ر ،بعد �أن امتهنت البغاء يف �أحد
الفن ��ادق الفخم ��ة ،مغ�ي�رة ا�س ��مها من
ميل ��ودة �إىل فات ��ن ،وق ��د ا�س ��تدرجه
والدها �إىل م�س ��رح الأح ��داث ،موهما
�إياه ب�أنه يريد م�صاحلتها ،مما �سيتيح
ل ��ه �إح ��راز �س ��بق �ص ��حفي والتق ��اط
�صور لل�ضحايا .بيد �أن مدير اجلريدة
ين�صحه ب�أن ي�س ��افر �إىل طنجة( ،هذه
املدين ��ة الكوزموبوليتانية ،التي جند
الكات ��ب يتغ ��زل به ��ا عرب ع ��دة مقاطع
�ّب�ا ع ��ن افتتان ��ه به ��ا)،
�ش ��عرية ،مع رّ
لإج ��راء حتقي ��ق ع ��ن البغ ��اء هن ��اك،
و�إنكار تواجده يف املكان �ساعة وقوع
احلادث ،مثلما �س ��ينكرون جميئه �إىل
اجلريدة.
وعلى منت القطار ،ي�ستح�ض ��ر عالقته
املتوترة بزوجته ،وعمله يف �صحيفة،
�أ�شبه مب�صحة نف�سية ،يلج�أ �إليها قرّاء،
تف�ض ��ح اعرتافاتهم ت�صدعات املجتمع
و اندث ��ار قيم ��ه الأخالقية ،ويعتربهم
عل ��ي �ض ��حايا للج�س ��د� ،س ��واء �أكانت
�أج�سادهم �أم �أج�س ��اد الآخرين ...بيد
�أن ��ه ،ورغم انغما�س ��ه يف تلك الأجواء
املوبوءة ،خمل�ص لزوجته.
 -يف ف�ص ��ل "بديعة ال ��زواوي" ،نرى

�إىل عالقته ��ا بعل ��ي و موقفها من عمله
يف "جري ��دة ف�ض ��ائحية" ،مبنظ ��ور
زوج ��ة متدينة ،فهي غ�ي�ر مقتنعة به،
لأنه يع ّري املجتمع وين�ش ��ر الغ�س ��يل،
كم ��ا �أن عودت ��ه كل ليل ��ة مت�أخ� � ًرا،
ورائحة اخلمر تفوح منه فمه ،جعلتها
تنف ��ر منه ��ا وتهج ��ره يف الفرا� ��ش،
بن ��ا ًء على فتوى فقهية .وكل �س ��لواها
العم ��ل اخلريي ،حيث تدير م�ؤ�س�س ��ة
خريي ��ة لرعاية الأيت ��ام واملعاقني ،مع
ا�ستعدادها للحج ،وترف�ض االنخراط
يف �ص ��فوف حزب العدال ��ة والتنمية،
لأن بع� ��ض املوظفني ،ي�س ��رقون قوت
الأيتام وهدايا املح�سنني.
 مع "ادري�س الغازي" ن�صادف �إحدى�شخ�ص ��يات الرواية الأكرث ثراء ،فهذا
املحام ��ي ال�ش ��هري ،ال�س ��تيني ،تنقلب
حيات ��ه ر�أ�س ��ا على عقب بع ��د �أن تزور
مكتب ��ه �س ��ليمة بو�ش ��ارب ،ال�س�ت�رداد
مرياث ابنها من �أعمامه ..يحلق حليته
الغزي ��رة وي�ص ��بغ �ش ��عره ،ويتخذها
ع�شيقة ،متتد عالقتهما لع�شر �سنوات،
ي�س ��هران كل ليل ��ة ،دون �أن يفك ��ر يف
الزواج بها ،رغم كل حماوالتها ،حتى
�صارت ت�ستلذ بتجريحه و�إهانته �أمام
ندمائه والت�ش ��هري بع ّنت ��ه ،وتعتقد �أن
زوجته �سحرت له ،حتى ال يخونها مع
غريها.
وق ��د جل� ��أت زوجت ��ه �إىل املغ ��االة يف
�إذالله ،فقد هجرته خوفا من ال�س ��يدا،
الت ��ي ق ��د يلتقطه ��ا م ��ن بغاي ��ا طنجة،
وتتجنب غ�سل ثيابه املت�سخة ،وتكوّ م
حزمها �أمام باب غرفة نومه ،فا�ستعان
بع�ش ��يقته ،لك ��ن �س ��رعان م ��ا ب ��د�أت
اجل ��ارات يف اال�ستف�س ��ار عن غ�س ��يل
رجل فوق �سطح العمارة و�أمها �أرمل،
و�سيكت�ش ��ف �أنه ��ا عل ��ى �ص ��لة ب�ش ��اب
�ض ��ائع يرتقبه ��ا ،كل ليلة ،عن ��د �أدراج
العم ��ارة ،ون ��راه يت� ��أمل لقدرت ��ه على
الر�س ��م ،مثلما بك ��ى للطريقة املخزية،
الت ��ي م ��ات بها وال ��ده يوم ث ��اين عيد
الأ�ض ��حى ،فيخت ��ار �أن يعت ��زل النا�س
يف مر�سمه �أياما.

"�سعاد الدردوري" ،لها معاناة بديعةنف�س ��ها ،ت�ص� � ّلي وزوجه ��ا م�س ��تهرت،
ال يع ��ود �إال فج ��را ،وه ��ي تع ��رف �أنه
عل ��ى عالقة ب�س ��ليمة ،ورغ ��م معاناتها
من �أزمة منت�ص ��ف العمر ،ال ت�ست�س ��لم
لإغ ��راءات مدي ��ر البنك ،ال ��ذي يوقظ
فيها �أنوثتها بنظراته وغزله .اختارت
�أن تتحج ��ب حجاب ��ا ع�ص ��ريا ،ومعها
نع ��رف كيف ينظر املجتم ��ع �إىل املر�أة
املتحجبة ،ال �سيما �أن بع�ضهن يتخذن
احلجاب مظه ��را للنف ��اق االجتماعي،
مثل تلك (البغي) التي ترتديه مكرهة،
خوفا م ��ن بط� ��ش �أخيه ��ا! ..ويف هذا
الف�ص ��ل نتع ��رف عل ��ى وال ��د زوجها،
ال ��ذي ميقت ��ه ولداه ��ا ،فرغ ��م ثرائ ��ه،
فهو بخيل ،و يت�س ��ول-مبظهره الذي
يث�ي�ر ال�ش ��فقة� -أم ��ام ب ��اب املحكم ��ة،
ف�أودى به ج�ش ��عه ،وب�س ��بب �إحلاحه،
لقي م�ص ��رعه ،بطعنة �س ��كني من �أحد
املكرتين ،يوم ثاين عيد الأ�ضحى.
 "�س ��ليمة بو�ش ��ارب" ،تتحدث املر�أةال�ش ��ابة عن معاناتها اخلا�صة ..ابنها
ي�س ��تغرب من عمله ��ا الليلي ،وي�ش ��ك
فيها ويفت�ش �أغرا�ضها ،والأم حتذرها
من ابنها ،حني يكرب ويعرف احلقيقة،
فه ��ي ترف� ��ض عالقتهما ،حت ��ى لو كان
�س ��بب رفاهية الأ�س ��رة ،ولأن عالقتها
ب�إدري�س غري متكافئة ،تخونه...
 �أم ��ا "م ��رمي حنت ��ات"� ،س ��كرترية�إدري� ��س ،فه ��ي ال ح ��ول له ��ا وال قوة،
يتجاذبها الزوج والزوجة ب�إغراءاتهما
املادية ..تتج�س�س ل�صالح �سعاد ،وكل
همها �أن تت ��زوج ابن خالتها ،ويغريها
م�ش ��غلها ب� ��أن يطبع ديوانه ��ا ،ليعرف
ن ��وع املعلوم ��ات الت ��ي تنقله ��ا �إىل
زوجته.
ويف ه ��ذا الف�ص ��ل ،تتط ��ور الأحداث،
وتت�شابك امل�ص ��ائر� ..إدري�س الغازي
يغ ��ادر عزلت ��ه ،يع ��ود �إىل مكتب ��ه
بلحيته ومظهره الوقور ،وثمة �إ�شارة
�إىل قبول ��ه املرافع ��ة ع ��ن امرباط ��ور
املخ ��درات عب ��اد الطاو�س ��ي ،بع ��د
اعتقاله ،و�أي�ض ��ا اختف ��اء فار�س عنرت

وحريق حمل زوجته.
 "فار�س عنرت" ،هو �أحد ندماء �إدري�سالغ ��ازي ،و�ص ��ديق عب ��اد الطاو�س ��ي،
وعن طري ��ق لقائ ��ه ب ��ه ،يتحدثان عن
طفولتهم ��ا ،وبداي ��ة انحراف ��ه ،حي ��ث
بد�أ ببيع اخلم ��ر املهربة لأبناء احلي،
وكان وال ��ده يتاج ��ر يف املخ ��درات
و�أمه تهرب الب�ضائع ،وليقوم بعملية
غ�س ��يل الأموال ،مينح ر�شيدة عنرت،
زوج ��ة فار�س مبلغ ��ا كب�ي�را تفتح به
م�ش ��روع "حم ��ل القفط ��ان الذهبي"،
م�س ��تغال فقر الأ�س ��رة ،لكن الزوجة-
وبداف ��ع اجل�ش ��ع -تنكر مبل ��غ الألفي
دوالر ،ح�ي�ن ف ��احت عب ��اد ال ��زوج يف
الأرب ��اح ،بعد غي ��اب عامني .وفار�س
عك� ��س زوجت ��ه ،ف�ض ��ل �أن يبقى على
�س ��جيته ،غري عابئ مبظاه ��ر النعمة
امل�ستحدثة ،ي�س ��تقل �سيارات الأجرة
بدل �س ��يارة زوجت ��ه الفاره ��ة ،وهو
يختلف عن عل ��ي و�إدري�س ب�أنه يحب
زوجته ،ومل ي�صب بالع ّنة...
 -يف الف�ص ��ل املعن ��ون بـ"ر�ش ��يدة

عن�ت�ر" ،نراها قلقة الختف ��اء زوجها
وال ��ذي تزام ��ن م ��ع اختف ��اء �إدري�س
الغ ��ازي ،تعلم -فيما بعد� -أنه اعتقل،
ويف الليلة نف�سها ي�صلها خرب حريق
"حم ��ل القفط ��ان الذهب ��ي" ،على يد
رج ��ال عب ��اد ،فينته ��ي به ��ا املط ��اف
بكماء ،م�شلولة اليدين...
"ابراهي ��م املكح ��ول" ،خيط يجمعب�ي�ن كل ال�شخ�ص ��يات ،رغم هام�ش ��ية
دوره حا�ض ��ر يف كل الف�ص ��ول ،ويف
ذه ��ن كل ال�شخ�ص ��يات ...هو الزوج
ال�سابق ل�ص ��فية� ،أخت علي املكاوي،
رف�ض م�شروع عباد ب�أن يتوىل �إدارة
جري ��دة .يعي� ��ش وحي ��دا ،وق ��د �أبقى
عل ��ى �ص ��داقته بعل ��ي رغ ��م �أن ��ه طلق
�أخت ��ه ،وينتهي الف�ص ��ل بتلقيه مكاملة
منه قبيل و�صوله.
 يف الف�صل الأخري "علي املكاوي"،وهم
نق ��ر�أ  ":وم ��ا من حي ��اة �س ��وى ٍ
ميك ��ن �أن يتب ��دد يف �أي ��ة حلظة ،ومع
ذلك فنح ��ن منجد احلياة لكي نحياها

ال على �س ��بيل �أن نحولها �إىل كتابة".
هك ��ذا يلخ� ��ص عل ��ي ر�ؤيت ��ه للحياة.
ي�ستح�ض ��ر م ��وت الأخ ال ��ذي م ��ات
حت ��ت عج�ل�ات القط ��ار ،و�ص ��ديقه
الق ��زم م�ص ��طفى ،ال ��ذي اجت ��ه �إىل
ال�س�ي�رك ،وف�ش ��ل يف احل ��ب ...لأن ��ه
ق ��زم ،و يرى احلياة مبثابة "�س�ي�رك
�صغري" ،ويف ال�سريك يبنون الفراغ
خماطبا علي ��ا ،-فالفراغ هو العامل،و"يوهم ��ون النا� ��س �أنه ��م يبن ��ون
الفراغ ،مينحونهم حلظات من املتعة
والن�سيان".
عندما قابل �إبراهيم املكحول ،ن�صحه
ب� ��أن ي ��ديل مبعلومات ��ه لل�ش ��رطة،
و�سي�ستغرب علي ل�س�ؤاله عن طليقته
�صفية ،مكت�شفا �أنه مازال يحبها.
يف الفندق يتخلى عن م�شروع �إجراء
حتقيق م ��ع رفيقات الرحل ��ة ،البغايا
ال�صغريات ..ويلتقي بنادية ،اخلادمة
التي هربت من بيت �إدري�س الغازي،
واتهمت بال�سرقة ..هربت لكي حتقق
حلمه ��ا بالهج ��رة �إىل اخل ��ارج ،ول ��و
مب�ساعدة عجوز ا�سبانية �سحاقية...
بعودت ��ه �إىل ال ��دار البي�ض ��اء ،يلتقي
�ص ��ديقه الق ��زم ،يحزن لأنه �س ��يغادر
ال�س�ي�رك ،ول ��ن يلتقي ��ا �إال بع ��د ع ��ام
�أو عام�ي�ن .يتمن ��ى �أن يغ ��ادر "ظلمة
النف� ��س وعم ��ى الر�ؤي ��ة" ،يخ ��رج
م ��ن وقوفه فوق م ��اء الن ��ار ويراقب
ال�شم�س والأحجار وبدايات النهار.
لكنه يعود �إىل حياة الليل...
"�أبني ��ة الف ��راغ" ت�ص ��نف �ض ��من
الواقعية النقدية ،هي مرثاة انتقاديه
لع�ص ��ر ي�س ��حق القي ��م والإن�س ��ان،
برع ��ت حمكياته ��ا يف م ��زج املتخي ��ل
بالواقعي ،و�أتاحت لنا دائرية احلكي
التل�ص ���ص على احلياة ال�سرية لبقية
�شخو�ص الرواية ،وقد زاوج الكاتب
يف مروياته بني املحكي والف�صحى،
ال�س ��رد وال�ش ��عر� .إنها رواية ي�صعب
تلخي�ص ��ها ،لأنه ��ا حافل ��ة بالأح ��داث
والتفا�ص ��يل املده�ش ��ة ،وكذل ��ك ه ��ي
ن�ص ماتع� ...شكال وم�ضمونا.

فـي احلداثة ال�شعرية ..فكتور ِنبوراك Viktor Neborak
يا�سني طه حافظ

بعد ا�س ��تقالل بلدان �أوروبا ال�شرقية والبلدان
الأخ ��رى مم ��ا كان ��ت ت�ش ��كل منظوم ��ة البلدان
اال�ش�ت�راكية ،دخل ��ت الثقاف ��ة يف ه ��ذه
البلدان بني �ص ��رامة و�سعة الت�أ�سي�س
الأول وبني و�صول القليل من اجلديد
الغرب ��ي .لك ��ن ام ��ر ًا مل يك ��ن متوقع ًا
واجه ��ه املثقفون يف ه ��ذه البلدان.
فقد انح�س ��رت حركة ن�ش ��ر الكتاب
واختف ��ت الدوري ��ات واملج�ل�ات
كثرية العدد ورخي�ص ��ة الأ�سعار،
ويف حقول املعرفة املختلفة �آدابا
وفنون� � ًا وعلوم� � ًا عام ��ة وحت ��ى
عل ��وم ف�ض ��اء .هذا االنح�س ��ار،
او هذه ال�ص ��دمة ،م ��ا كان وما
كان ��ت ليخطرا على ب ��ال احدٍ
به ��ذا الك�ب�ر والفداح ��ة ،ذلك
جع ��ل ال�س ��احات الثقافي ��ة
تعاين حالة هي بني خ�سارة
مزايا الواقع ال�سابق وبني

جديد قليل ال يجد من يتبناه ،وقد تعذر الن�ش ��ر
وغال �س ��عر الكتاب ،فبقي ��ت "احلرية " القادمة
بال جدوى.
لكن هذا مل مينع من ظهور �أ�س ��ماء ،رمبا بدعم
او ت�ش ��جيع غرب ��ي ،حتم ��ل مزاي ��ا حداثوي ��ة،
م ��ن هذه ظاه ��رة ال�ش ��اعر الأوك ��راين نبوراك
وجماعته.
ي�ص ��فون فكتور نِبوراك بانه "�شخ�صية فارعة
و�ص ��وت م�ؤث ��ر يجع ��ل املكرفون يل ��ج احلياة
حينما ي�ؤدي �ش ��عره على امل�س ��رح "..ولد �سنة
 1961ويعترب �أحد �أبرز م�ؤ�س�س ��ي فرقة Bu-
 Ba- Buالتمثيلي ��ة واح ��د ابرز النا�ش ��طني
فيه ��ا ،ي�ش ��اركه يف ه ��ذه الفرقة ان ��درو كوفيج
والك�سندر ابرفانت�س.
�أي�ض� � ًاِ ،ن ْوب ��ارك ناث ��ر جي ��د ومرتج ��م ومقايل
ونا�ش ��ط ثق ��ايف مثلما هو ممثل م� ��ؤ ّد يف فرقة
ال ��روك (ني ��ور روك) الت ��ي نال ��ت �ش ��عبية يف
الغرب الأوكراين وبولندا.
انه م�ؤلف �س ��ت جمموعات �ش ��عرية هي "زمن

الكهرم ��ان" " Amber Timeوالر�أ� ��س
الطائ ��ر"  )1990( Flying Headو"�أن ��ا
ثاني ��ة"  )1993( Alter Egoوحدي ��ث م ��ع
خ ��ادمa Servant Conversation
.")1994( with
وعن الدار رقم خم�سة وثالثني" )1(AEpos
)1999(about House Thirty Five
و.)2001( Litostroin
يو�ص ��ف �ش ��عره بان ��ه ذو حافات ح ��ادة قاطعة
يحف ��ل بكث�ي�ر م ��ن اال�س ��تحداثات اللغوي ��ة
وال�ش ��عرية .وبع ��د جمموع ��ة "االن ��ا الثانية"
�ص ��ار اكرث احتف ��ا ًء باملو�س ��يقى Tonality
مما كان عليه يف الر�أ�س الطائر .بعدها ُتالحظ
يف �ش ��عره انتقاله �س ��ريعة اىل �ش ��عر التجارب
اليومية .وهذا ما ي ّت�ض ��ح يف جممل ق�ص ��ائده
الأخرية.
ل� �ـ ِن� � ْو ب ��وراك كتاب ��ا مذك ��رات ع ��ن العديد من
معا�ص ��ريه :هم ��ا الع ��ودة اىل نيوبول� ��س
" "1988ومقدمة اىل بو با بو – Bu – Ba

)2001( Bu
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ن�ش ��اطاته يف �إدارة املنا�س ��بات
الثقافية والإ�سهام فيها.
�أجم ��ل ما قيل يف �ش ��عره" :ان �ش ��عر نوبوراك
لكل فرد ال للنخبة اجلماليني ح�سب وان �شعره
لل�شباب ،وملتفتحي الأذهان واملحتفني ب�شباب
الروح..
ميك ��ن مالحظ ��ة بع�ض م ��ن مرجعي ��ات ثقافته
ال�ش ��عرية يف الرمزي ��ة الفرن�س ��ية :ابولين�ي�ر
وبودلري ،كما جنده ي�س ��تعيد �ش ��عره �أ�سالفه:
الحظ �أي�ض� � ًا ق�ص ��يدة بل ��وك :ام ��ر�أة جمهولة،
نوبوراك يحمل �ص ��فات عدة لكن �ص ��فته اليوم
انه �شاعر من بعد احلداثة.
عن متهيد كتبه مايكل م .نيدان
29-27.Michael M. Naydan P
( )1االيبو�س :ملحمة بدائية.
�سل�سلة احداث ب�سرد ملحمي -
املرتجم

�و�ص الق�ص�ص ��ية الق�ص�ي�رة الت ��ي قر�أتها خالل
تركت الن�ص � ُ
خم�س�ي�ن عام� � ًا م ��ن ن�ش� ��أتي الأدبية (م ��ع ن�ش� ��أة اجلمهورية
 )1958كدمات روحية ،و�صدمات دماغية ،م ّرت ب�سالم ،لكن
�آثارها الباقية على رقائق املخيلة (ك�أقدام �سحلية) ما انفكت
وجمع لقالئدها
لهيام مر�ض � ّ�ي بفن الق�صة الق�ص�ي�رة،
ٍ
ت�ؤرخ ٍ
امل�صوغة يف م�شاغل متفرقة ،و�أزمان متباعدة.
بالطبع ل�س ��ت املري�ض (الفيت�ش ��ي) الوحيد بقالئد الق�ص�ص،
فهناك غريي من �س ��كان العا�ص ��مة و�أطرافها �شغوف بو�ضع
قائمة مماثلة لقائمتي ،ولطاملا الحظت �أن الن�ش� ��أة امل�ش�ت�ركة
لكت ��اب الق�ص ��ة يف الع ��راق يحكمه ��ا وقوعه ��م حت ��ت ت�أث�ي�ر
املجرات الكربى لنماذج الق�صة يف العامل.
�أ�ض � ُ
�اعف اليوم �س ��نوات ن�ش� ��أتي الأدبية باختيار مئة ق�ص ��ة
ق�ص�ي�رة ،الع ��دد الرم ��زي من فوات ال�س ��نني على �أول ق�ص ��ة
ن�ش ��رتها يف جريدة (احل�ض ��ارة) البغدادية يف ال�ساد�س من
متوز ( 1960والأر�ض �س ��قيناها ،العدد  ،)66ال �أنق�ص منها
وال �أزي ��د ،حت ��ى لو �ش ��اءت براهين ��ي االنفكاك م ��ن مدارات
الن�ش�أة الأوىل� ،أو �أعادت ترتيب م�ؤثراتها.
العقد  -موبا�س ��ان ،العقد � -سومر�ست موم ،ملكة الب�ستوين
 بو�شكني 26 ،رجال وفتاة واحدة  -غوركي ،عنرب رقم - 6ت�شيكوف ،ال�س ��يدة والكلب  -ت�شيكوف ،املعطف  -غوغول،
الأنف  -غوغول ،الظل  -ناثانيال هوثورن ،الأمري ال�س ��عيد
 �أو�س ��كار وايل ��د ،الورق ��ة الأخ�ي�رة � -أو .هرني ،ال�ش ��رفةاملفتوح ��ة � -س ��اكي ،خمل ��ب الق ��رد  -و .جاك ��وب ،احلرب -
برياندلل ��و ،اجلدار  -اندرييف� ،إ�ش ��عال الن ��ار  -جاك لندن،
اجلدار � -سارتر ،ال�ضيف � -ألبري كامو ،الثعبان � -شتاينبك،
وردة لأميلي  -فوكرن ،حادثة �ش ��نق � -أمربو�س بري�س ،باب
يف اجل ��دار  -ويل ��ز ،ن�ش ��وة  -كاترين مان�س ��فيلد ،ال�ص ��وت
الب�ش ��ري  -كوكت ��و ،الث ��وري والقات ��ل  -هرينان ��دو توليز،
اجل ��وع  -مانويل موخيكا الينز ،نحن قذرون � -س ��االرويه،
قل لهم �أن ال يقتلوين  -خوان رولفو ،تالل كالفيلة البي�ض -
همنغواي ،قطة حتت املطر  -همنغواي ،مكان نظيف ح�س ��ن
الإ�ض ��اءة  -همنغواي� ،س ��ارق امل�ص ��ابيح  -ال ��زا مورانتي،
ثلج �ص ��امت ثلج �س ��ري  -كونراد �أيكن ،عالم ��ة على اجلدار
 فرجيني ��ا وول ��ف ،مرمي  -ترومان كاب ��وت ،بيت من زهور تروم ��ان كاب ��وت ،املوت ��ى  -جيم� ��س جوي� ��س� ،إيفل�ي�ن -جيم�س جوي�س ،الأمر املفتوح  -الزا اي�ش ��نجر ،الأموات يف
جزيرة ديال � -أنا �س ��يغرز ،الرقا� ��ص والبئر � -إدغار �ألن بو،
القلب الوا�ش ��ي � -إدغار �ألن بو� ،س ��اعة املطبخ  -بور�ش ��رت،
العندلي ��ب يغني  -بور�ش ��رت ،نفري البح ��ر  -راي برادبري،
املا�ش ��ي  -راي برادب ��ري� ،س ��بعة طواب ��ق  -دين ��و بوزاتي،
الر�س ��ل ال�س ��بعة  -دينو بوزاتي ،اال�س ��تيقاظ � -آرثر كالرك،
عابر اجلدران  -مار�س ��يل �إمييه ،الطرق الهوائية  -بوري�س
با�س�ت�رناك ،ال�ص ��ويف  -هرني ميلر ،اللعب ��ة امللكية  -فرينر
برجنجري ��ن ،خ ��ارج الظلم ��ة � -ألك� ��س الكوما ،مكتب ��ة بابل
 بورخ� ��س ،الآخ ��ر  -بورخ� ��س ،يف �أجم ��ة  -ينو�س ��وكي،راق�ص ��ة �إيزو  -كاواباتا ،طبيب ريفي  -كافكا� ،س ��ور ال�صني
 كافكا ،البيت امل�س ��كون  -كورتاثار ،خطوط على اجلدار -كورتاثار ،ليلة الكروان  -ماركي ��ز ،الرحلة الأخرية للمركب
ال�شبحي  -ماركيز ،الربقية � -سالفومري مروجيك ،ال�شاعر -
هرمان ه�س ��ه� ،صاحبة الو�شم  -ا�ستوريا�س ،مغناة احلور -
هارولدو كونتي� ،أنا مهرتك يف الليل  -لويزا فانزويال ،ملاذا
 �آن باتو ،العودة �إىل البيت � -س ��ارويان ،زيارة للمتحف -نابوكوف ،احلادية ع�ش ��رة وت�سع وخم�سون  -طانر ،حكاية
قذرة  -ي�ش ��ار كمال ،االفرتاق  -جون �أبدايك ،الطبق الف�ضي
 �س ��ول بيلو ،ا�ستدعاء  -رونالد بارتلم ،من �أجل �إي�سمة معاحل ��ب و الدناءة � -س ��النجر 29 ،اخرتاع� � ًا  -جوي�س كارول
�أوت� ��س ،الع�ش ��ب والل�ب�ن والأطف ��ال  -ليون ��ارد بي�ش ��وب،
الإن�س ��ان والنم ��ل  -بي�ت�ر باجل ��ا ،الكلب ال�ش ��ريد � -ص ��ادق
هدايت ،القنا� ��ص  -ليام افالرتي،احلط ��اب  -ترافن ،الرجل
والنملة  -يو�س ��ف �إدري�س ،عرق  -جربا �إبراهيم جربا� ،آخر
ال�س ��كة  -ادوار اخل ��راط ،حفنة متر  -الطيب �ص ��الح ،جوار
رج ��ل �ض ��رير� -إبراهي ��م �أ�ص�ل�ان ،القندي ��ل املنطف ��ئ  -ف�ؤاد
التك ��ريل ،القلعة والقارب  -مهدي عي�س ��ى ال�ص ��قر ،الطوطم
 يحي ��ى ج ��واد ،العامل ��ة واجل ��رذي والربيع -ن ��وري ،القطار ال�ص ��اعد  -حممود عبد
الوه ��اب ،زليخ ��ا البع ��د يق�ت�رب -
جليل القي�سي ،يجوب املدن وهو
مي ��ت � -س ��ركون بول� ��ص ،الدغل
 حمم ��ود جن ��داري ،اللي ��ل يفغرف ��ة الآن�س ��ة م  -جمعة الالمي،
الدخ ��ول يف الظ�ل�ام  -ن ��زار
عبا�س ،ال�س ��يف وال�س ��فينة -
عبد الرحمن الربيعي

حم������������اورة ع������ن اجل������م������ي������ل( ..ه����ي����ب����ي����ا�����س الأك�����ب����ر)
عامر �صباح املرزوك

ان تنوع املحاورات الأفالطونية ال ينتق�ص
من تكاملها ،وال يقلل الروابط القوية
التي ت�شدها �إىل نظرية املعرفة ،فامل�شروع
الأفالطوين يف تن�شئة الإن�سان على
الف�ضيلة ،لي�س �سوى درجة من درجات
اخلط املت�صاعد للجميل باجتاه اجلمال
املعريف الأمثل ،فهي توحي للمواطنني
بـ(االهتمامات اجلميلة) ،ولل�سيا�سيني
بـ(القوانني اجلميلة) ،وللخطباء بـ(العلوم
اجلميلة).
وو�صلت �ألينا ع�شرون حماورة �أفالطونية،
لكن �أول بحث متكامل عن اجلميل ،هو
حماورة (هيبيا�س الأكرب) ،التي عدها
الباحثون من �أهم املحاورات ،وذلك
الحتوائها على �أهم خ�صائ�ص التفكري
املنهجي يف امل�سائل الفل�سفية ،وتنبثق
�أهمية هذه اخل�صائ�ص من كونها جتمع �إىل
فل�سفة �أفالطون و�أ�سلوبه ال�شيق.

ال�س ��يما ان �س ��قراط مل يرتك �أثرا مكتوبا يدل عليه
الدالل ��ة التي ر�س ��خت يف �أذهان النا� ��س عن حياته
ومماته ،ففي حياته كان �أن�سانا حرا ت�شتعل بداخله
رغب ��ة املعرف ��ة ،وحمب ��ة احلقيق ��ة ،عا� ��ش �أن�س ��انا
ب�س ��يطا ،يح�ت�رم قوانني مدينته �أثين ��ا التي حارب
م ��ن اجلها ،و�س ��عى �إىل مقاومة �أ�ص ��حاب مدر�س ��ة
ال�سف�س ��طائية مث ��ل :بروتاجورا�س ،وجورجيا�س
جيا�س ،وهيبيا�س ،وغريهم.
ومن ثم ارتبط �س ��قراط باحلكم ��ة وطرافة التعليم
و�أ�ص ��الته و�إدها�ش ��ه ،وم ��ن املع ��روف ان منهج ��ه
ينطل ��ق من ان قوى الإن�س ��ان العقلية ،و�أول منظر
للعقالنية ،كما كان داعية �إىل حرية الر�أي والتفكري
الفردي ،مما جعل منه ،مثاال يحتذى يف كل موروث
فل�س ��في الح ��ق ،فيم ��ا ادع ��ى خ�ص ��ومه واتهم ��وه
بجح ��ود الآله ��ة ،وب�إف�س ��اد �أخ�ل�اق �ش ��بيبة �أثينا،
و�أبعدها عن مب ��ادئ الدميقراطية الأثينية ،وهكذا
حكم عليه بان يتجرع ال�س ��م وجترعه را�ضيا ،وفق
احلكم ال�صادر بحقه ،وج�سد موته من اجل مبادئه
مثال �أعلى �س ��يظل على مر الع�ص ��ور ،منبعا للإلهام
الأدب ��ي وال�ش ��عري ،ومن اجلدي ��ر بالذك ��ر ان �أول
مرثية بحقه ق�صيدة (موت �سقراط) املن�شورة �سنة
 1823لل�شاعر الفرن�سي (المارتني).
حقيقة القول ان �س ��قراط التزم دوم ��ا بالتعليم عن
طري ��ق احل ��وار القائم عل ��ى (اجلدل ال�س ��قراطي)
ذي الطاب ��ع التهكمي ال�س ��اخر ،ومل تكن �س ��خريته
منف�ص ��لة ع ��ن غايات ��ه املعرفي ��ة الت ��ي يرم ��ي اىل
الو�ص ��ول �أليها ،فهي و�س ��يلته مل�س ��اعدة حماوريه
على اكت�ش ��اف احلقيقة ب�س� ��ؤالهم� ،أ�س ��ئلة متتالية
جتربهم يف نهاية املطاف على ان يحددوا ب�أنف�سهم
تناق�ضاتهم اخلا�صة ،وغالبا ما يبد�أ احلوار مب�شهد
يلتق ��ي في ��ه �س ��قراط �شخ�ص ��ا �سف�س ��طائيا يدع ��ي
املعرف ��ة ،ويتظاه ��ر �س ��قراط ب�أنه ال يعرف �ش ��يئا،
ويختب ��ئ وراء تظاه ��ره باجلهل ،وه ��ذا ما يتجلى
يف حم ��اورة (هيبيا�س الأكرب) الت ��ي تنطوي على
�سخرية ملاحة يوظفها عن اجلميل.
وجت ��در الإ�ش ��ارة هن ��ا �إىل ان (هيبيا� ��س الأك�ب�ر)
بخ�ل�اف �س ��ائر ال�سف�س ��طائيني ال يتهم ��ه �أفالطون

ب�إف�س ��اد الأخ�ل�اق �أو الدعوة �إىل ال�س ��لوك الرديء
ال�شرير ،ومعظم املعلومات ترجع �إىل �أفالطون الذي
جعله املحاور الوحيد ل�سقراط يف حماورتني ،كما
�أدرجه بني املتحاورين يف حم ��اورة (برمنيد�س)،
وكان ذا اطالع وا�سع على كل علوم ع�صره ،و�أنتج
كثري من ف ��روع العلم والأدب ،ف�ألف ق�ص ��ائد مديح
وم�آ�س ومراث وخطبا ،كما قام بتدري�س احل�س ��اب
والهند�س ��ة والفل ��ك واملو�س ��يقى ،واملي ��زة الأخرى
الت ��ي متي ��زه ع ��ن �س ��ائر ال�سف�س ��طائيني ب�أن ��ه من
العلماء الريا�ض ��يني وين�س ��ب له اكت�ش ��اف (الفاعل
للرتبيع) الذي �أراد ا�ستخدامه يف تربيع الدائرة.
فمنذ احل ��وارات الأوىل يحدثنا هيبيا�س عن تنقله
يف املدن و�إر�س ��اله ك�س ��فري كونه الأكف� ��أ يف تقدير
الأمور ،واخذ الأموال من ال�ش ��بان بو�ص ��فه معلما
للدرو�س اخلا�صة ،ويف هذا ال�صدد يتحدث �سقراط
حول ال�سف�س ��طائيني الذين يك�س ��بون ماال ب�س ��بب
درو�س ��هم وخطبهم ،كما فعل (بروديكو�س) حينما
قدم درو�سا للتالميذ ،وخطبا �أمام املجال�س وو�سط
ت�ص ��فيق حاد ،وح�صل بذلك على مبالغ كثرية ،فيما
مل يعتقد �أي حكيم من احلكماء الأقدمني ان يطالب
باملال ثمنا لدرو�س ��ه ،وان يعر�ض علمه �أمام النا�س
على اختالف �أ�ص ��نافهم ،فكم كان القدماء ب�س ��طاء،
بينما يق ��ول هيبيا�س وهو يتحدث ل�س ��قراط" :لو
علم ��ت ك ��م جمع ��ت من امل ��ال ...ف�س ��وف ت�س ��تويل
عليك ده�شة بالغة ...ذات يوم ذهبت �إىل �صقلية...
جمعت يف زمن ق�ص�ي�ر جدا مائة وخم�سني مينا...
وعندم ��ا عدت �إىل بلدي حامال ه ��ذا املبلغ� ،أعطيته
لأبي ال ��ذي �آخذه العجب والده�ش ��ة كم ��ا �أخذ �أهل
مدينت ��ي كله ��م ...و�أنا على يقني من �أنني ح�ص ��لت
م ��ن املال �أك�ث�ر مما ح�ص ��ل �سف�س ��طائيان معا ممن
تختارهم" ،وهنا ي�س ��تهزىء به �سقراط بقوله "ها
هو حقا انه يثبت بو�ض ��وح ك ��م يتفوق علمك وعلم
معا�صرينا على علم القدماء".
وم ��ن الأ�س ��ئلة الت ��ي وردت يف املح ��اورة والت ��ي
�أراد �س ��قراط به ��ا ان ي�س ��تهزىء بهيبيا� ��س فق ��ال
له :يف جمل� ��س من جمال�س النقا� ��ش حتى �أربكني
احد احلا�ض ��رين �س ��ائال �أي ��اي بن�ب�رة مفاجئة :قل

يل ي ��ا �س ��قراط ،كي ��ف تع ��رف الأ�ش ��ياء اجلميل ��ة،
والأخ ��رى القبيحة؟ هيا ،هل بو�س ��عك ان تقول يل
م ��ا اجلميل؟ ،وكنت �أن ��ا اجلاهل امل�س ��كني ،حائرا،
يف حينه ��ا ترك ��ت املجل�س ،ومل�س ��ت نف�س ��ي عازما
على �أنن ��ي عندما التقي واحدا منك ��م� ،أيها العلماء
املتمي ��زون� ،س�أ�ص ��غي �ألي ��ه ،و�أتعلم من ��ه ،وها قد
�أتي ��ت اليوم ،فعلمني بال�ض ��بط ما يك ��ون اجلميل،
وح ��اول ان جتاوبن ��ي ب�أكرب قدر ممك ��ن من الدقة،
حتى ال �أتعر�ض لل�سخرية� ،إذ ال ريب يف انك تعرف
م ��ا اجلميل معرفة كاملة ،ويبدو هذا جزء ًا ي�س�ي�را
من املعارف اجلمة التي متلكها.
وكان ج ��واب هيبيا� ��س :اجلميل هو فت ��اة جميلة،
والفر� ��س ،والقيث ��ارة ،وال ِق ��در ،والذه ��ب ،بينم ��ا
قال �س ��قراط :هو �ش ��يء ال يبدو قبيحا يف نظر �أي
�إن�س ��ان يف �أي زم ��ان وم ��كان ،فيما ف�س ��ر هيبيا�س
ه ��ذا الكالم بقول ��ه "ان �أجمل م ��ا يف الدنيا عند �أي
�إن�سان يف �أي مكان وزمان هو ان يكون غنيا ،ويف
�ص ��حة جيدة ،ومكرما بني الإغريقيني ،وان ي�صري
�إىل ال�ش ��يخوخة ،ويتلقى من �أوالده مرا�سيم م�أمت
م�شرفة عظيمة".
مم ��ا �أراد ان يتو�ص ��ل �ألي ��ه �س ��قراط ع ��ن طري ��ق
هيبيا� ��س ب ��ان الق ��وي والناف ��ع يج�س ��دان املفي ��د،
وهكذا تكون الأج�س ��ام اجلميلة ،واال�س ��تخدامات
اجلميل ��ة والعل ��م وجمل ��ة الأ�ش ��ياء الت ��ي ذكرناها
�سابقا جميلة لأنها مفيدة ،واملفيد هو ما ن�سلم ب�أنه
جمي ��ل ،وما يول ��د اخلري ،وم ��ن ثم يكمل �س ��قراط
حديث ��ه عن اجلمي ��ل فيق ��ول "�إذا دعون ��ا جميال ما
ي�سبب لنا املتعة ال �ضروب املتعة كلها ،بل تلك التي
ت�أتينا عن طريق ال�سمع والب�صر ...فمن الثابت ان
النا�س اجلميلني ،والر�س ��وم امللونة على اختالفها،
واللوح ��ات واملنحوتات ،ت�س ��حر �أنظارنا ان كانت
جميل ��ة ،كم ��ا ان الأ�ص ��وات اجلميلة ،واملو�س ��يقى
ب�ص ��ورة عام ��ة ،و�ص ��نوف اخلط ��اب ،واحلكايات
تول ��د الأثر ذات ��ه ...فاجلمي ��ل �أيها ال�ص ��احب ،هو
املتعة التي ي�سببها ال�سمع والب�صر" ،ويف حوارات
�آخر يعيد عليه �سقراط ال�س�ؤال :فمن امل�ستحيل ان
تك ��ون متع ��ة ال�س ��مع والب�ص ��ر هي اجلمي ��ل ،فريد

هيبيا�س :ا�ستنتاجك عني ال�صواب.
ففي حماورة (هيبيا�س الأكرب) ال يوافق �سقراط
عل ��ى ر�أي هيبيا� ��س يف جمم ��ل م ��ا
ورد م ��ن حوارات ،بل ي�س ��خر
من ��ه ،ومن خ�ل�ال االطالع
على املح ��اورة نتلم�س
�س ��قراط الذي �أراد
ان ي�ؤ�س ���س
املعرف ��ة عل ��ى
العق ��ل بعيدا
ع ��ن املي ��ول
ا لفر د ي ��ة
وا لأ ه ��واء
الت ��ي رب ��ط
هيبيا � ��س
�آراءه الت ��ي
�آراء
تنق ��ل
ا ل�سف�س ��طا ئيني
بعدم ��ا ف�ص ��لوا
القي ��م اجلمالي ��ة عن
ارتباطه ��ا باملعرف ��ة
واحلقيقة والأخالق
والدي ��ن ودع ��وا
�إىل حري ��ة التعب�ي�ر
واالعتماد على �آراء
الإن�س ��ان الذاتي ��ة
واحلكم ع ��ن اجلميل
بتجري ��ده م ��ن �إطاره
العقلي.
�إم ��ا فك ��رة �أفالطون عن
ماهية اجلميل هي ت�أكيده
عل ��ى قيم ��ة اجلمي ��ل م ��ن
منظور فهم �أخالقي ،فاجلميل
ه ��و اخلري ،والفن يجب ان يقرتب
قدر امل�س ��تطاع من ماهية الفل�سفة،
وان يك ��ون متجه ��ا �إىل احل ��ق
واىل اخلري.

