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رغم اختالفها في األعمال الدرامية واألدبية ...

هل تعد النهايات المعيار األساسي واألول لنجاح الرواية او فشلها ؟!
�أ�سا�س  هو  �دبي  عمل  �أي  يف  �خلامتة  تعترب 
�ن  �لعمل  م�سار  حتدد  خاللها  فمن  جناحة 
�لنهاية  �و  �خلامتة   , فا�سال  �و  ناجحا  كان 
تبقى  كونها  للعمل  �لأ�سا�سية  �لركيزة  تعد 
ينطبق  �لمر  وهذ�  �ملتقلي  �ذهان  يف  حمفورة 
جميع  و  �مل�رسحية  �و  �لدر�ما  �و  �لرو�ية  على 
لي�س   , ح�سني  �حمد  يقول  �لأدبية.   �لعمال 
غريبا �أن تعد �لنهاية �أو �خلامتة �لركن �لأ�سمى 
�ل�سينمائي  �لعر�س  لناأخذ  �لإبد�عي,  �لعمل  يف 
فالنهاية  �لنهايات,  �أهمية  على  مثاًل  بو�سفه 
)�لفيلمية( تتبقى غالبًا يف ذ�كرتنا لي�س لكونها 
لكونها  بل  فح�سب  نختزلها  �لتي  �مل�ساهد  �آخر 
تخت�رس لنا ذلك �لعر�س وتلخ�سه, من �ل�سعب 
جد�ً �أن ن�ستدعي كامل �لعمل بعد �كتمال �لقر�ءة 
�لدر�مية  و�مل�ساهد  �للحظات  ت�ستدعي  لكنها 
فالبد�يات و�لنهايات هما ما يتبقى يف �لذ�كرة 

وت�سكل �جتاهنا وميولنا جتاه �لعمل �لرو�ئي.
�لنهايات �لأمثال �لتي تنت�سب  , ت�سبه  وي�سيف 
�ملتلقي  ينتظر  ل  قد  طويلة  حكايات  �إىل 
يف  معرفتها  �ختز�ل  �إىل  مييل  ولكنه  معرفتها 
�سميث  باربار�  وتعرف  �لق�سرية,  �جلملة  تلك 
�إىل  رقيقة  �إ�سارة  بكونها  �ل�سعر  يف  �لنهاية 
�لنتهاء, �إذ تبدو بو�سفها �سورة جمازية تقرتح 
�لعمل  من  �خلروج  �إىل  �إ�سارة  لنقل  �أو  �لنتهاء, 
وهي �لنقطة �لأخرية �لتي يقول فيها �ملوؤلف ما 

يريد تلخي�سه و�إيجازه.
نهاية   تتخذ  �لرو�ية  نهاية   , �أن  �ىل  وي�سري 
�ملنحى نف�سه �إذ هي تعبري �إبد�عي مكثف تختزل 
فيه كافة �أحد�ث �لرو�ية وتفاعالتها, وبالتاأكيد 
فلي�س من  �لزمني  �لقر�ءة  بعد  تعتمد على  فهي 
�إذ  خامتة,  لها  فنية  لوحة  عن  �حلديث  �ملمكن 
تعد تغيري� لبنية �ل�ستمر�رية يف �لعمل �لإبد�عي 
�لذي يج�سد  �لنقطاع  �أونرث�ً, وذلك بخلق  �سعر�ً 
يف  جناحًا  �لأكرث  �حلدث  �ل�ستمر�رية  غياب 
�ل�ستمر�ر يخلق يف  فالف�سل يف حتقيق  �ل�رسد, 

�ملتلقي �أن ل يتوقع �سيئًا.
مع  �لقر�ء  جتربة  �إن  تعترب  جميل  نور  �ما 
�ل�سخ�سي  تاأويلهم  تاأثري  على  تعتمد  �لنهايات 
للن�سو�س, ويف حال كون �خلامتة �سعيفة فاإن 
يكونو�  �أن  تاأويالتهم  �ختالف  مع  �لقر�ء  على 
طموحني يف جتارب تاأويلهم لها. ولعل �ملتعة 
�أبرز  �إحدى  �لرو�ئية  �لنهايات  لنا  جتلبها  �لتي 
�ل�رسديات  لنا  تقدمها  �لتي  �لنهايات  مميز�ت 
ير�ه  �لف�سول  هذ�  ف�سولنا,  و�إ�سباع  لتلبية 
فو�سرت مثري�ً لل�سوؤ�ل �لإ�سكايل �لتايل عند تلقينا 
لأي �رسد: وماذ� يحدث بعد ذلك؟ ولي�س غريبًا 

�أن ن�سف قارئ �ل�رسد بكونه ن�سخة جديدة من 
�سهريار زوج �سهرز�د يف )�ألف ليلة وليلة( وهو 
وماذ�  �لف�سويل:  �سوؤ�له  �إجابة  �إىل  يتطلع  متلق 
ومن  تن�سج  �لنهايات  لكن  لحقًا,  �سيحدث 
كلمة  تعني  ,ل  وتتابع  �لن�س.  ن�سيج  تفك  ثم 
�آخر �سفحاتها لكنها �ملقطع  �لرو�ية  نهاية يف 
منها,  و�لغر�س  �لقر�ءة  هدف  على  يجيب  �لذي 
�ل�رسد يف  �كتمال  �لنهائي يف  �خلط  تعني  �إنها 
�لنهايات  تعد  ولذ�  �لطويلة,  �لرو�ئية  �لأعمال 
للمكونات  وفاعلة  مهمة  لكونها  �أهمية  �أكرث 
�أ�سبابًا  بو�سفها  �لعمل  يف  �لأخرى  �ل�رسدية 
 , �أن  �إبر�هيم  علي  يرى  حني  يف  لها.  حقيقية 
�أ�سباب جناح �لنهاية �لرو�ئية تت�سل با�ستمالها 
�لنهاية  �أن تكون هذه  �أولها  على ثالثة مالمح: 
يف  يفكر  لأن  �لقارئ  ت�ستدعي  ل  حتمية  نهاية 
�لنهاية  من  �أف�سل  تكون  حمتملة  �أخرى  نهاية 

�حلال  بطبيعة  يعني  وذلك  �ملقرتحة,  �لرو�ئية 
�أن يكون كل ف�سل رو�ئي منذ �لبد�ية ل يف�سي 
�إىل نهاية حمتملة فح�سب بل يعك�سها, وثاين تلك 
�لعنا�رس �أن تكون �لنهاية �لرو�ئية موؤكدة لدور 
�أفعال �ل�سخ�سيات نف�سها ول�سيما �لرئي�سة منها 
دور  يكون  ثم  ومن  �ملنا�سبة,  �لنهاية  خلق  يف 
�لرو�ئي يف خلق تلك �لنهاية منطقيًا وخا�سعًا 
�أن  �أما ثالثها فالتاأكيد على  �ل�سخ�سيات,  لفعل 
ما  نهاية  بالفعل  �أوجدت  قد  �لرو�ئية  �لنهاية 
للعمل, ومع �أن ذلك قد يبدو �أمر�ً ب�سيطًا �ساذجًا 
�لأعمال  مع  ذلك  يتفق  ول  �لرو�ئي  �لإبد�ع  يف 
�أجز�ء,  ثالثة  من  �ملكونة  �أو  �مل�سل�سلة  �لرو�ئية 
على  حتثه  نهاية  �إىل  فيها  �لقارئ  يتطلع  �إذ 
و�أخري�ً,  �لتايل.  �جلزء  على  �لطالع  مو��سلة 
�أن  علينا  تفر�س  قد  �لق�س  �أ�سكال  در��سة  فاإن 
نبد�أ �أوًل بالأكرث �أهمية وهو �لنهاية, وعلينا �أن 

باأكمله,  �لعمل  من  يتجز�أ  ل  جزء�  جناحها  نعد 
جلو�نب  للنهايات  �لنقدية  �لقر�ءة  وتخ�سع 
فيها,  �للفظي  �ل�سكل  جماليات  قر�ءة  منها: 
وقر�ءة جماليات �ملجاز فيها, وقر�ءة عالقاتها 
عالقاتها  ودر��سة  �لأخرى,  �لق�س  ببنيات 
ولذلك  �لن�س,  يف  �ملدرجة  و�لأفكار  بالثيمات 
مهمًا  �أمر�ً  �لنهايات  عرب  �لرو�يات  مقاربة  تعد 
وهي  وقاعدته,  �لرو�ئي  �لعمل  جوهر  فالنهاية 
يف  للدخول  �لقارئ  �إىل  ت�سيف  جديدة  بو�بة 
�أمام عنو�ن جديد.  عو�مل تاأويلية جديدة وكاأنه 
حاًل  �أ�سبحت  فقد  �ملفتوحة  �لنهايات  �ما 
به  و�أحلم  �أرجوه  مالذ�ً  �لوحدة,  لت�سلية  مثاليًا 
�سعور  ل  نهائية,  �أحكام  توجد  ل  ففيها  و�إليه.. 
كامل بحزن ول فرح, ل دليل يوؤكد على طريق 
�أو لليوتوبيا, جمرد تردد ير�ود عقلك..  للماأ�ساة 
ل تعرف منه حتديد قر�رك بال�سلب �أو �لإيجاب. 

فقط ُتوِقعك �لنهاية �ملفتوحة يف مزيج �لعتمة 
و�حلرية و�ل�سعف.. ومتنحك, بال �سك, كثري�ً من 

�حلب.
�لنهاية  �أن  عرفت  بعدها,  �لقر�ء�ت  كرثة  ومن 
ترتك  و�سالتها..  �لرو�ية  روح  هي  �ملفتوحة 
بنف�سك  علي  �عرث  هو:  و�حد  مبقابل  نف�سها  لك 
�إن ��ستطعت.. و�آمنت بها لأنها, �أيًا كان �سكلها, 
تظل �أف�سل مبر�حل من �لنهايات �ل�سادمة حد 

�ل�سخف.
نهايات  تختلف  ما  د�ئما  �أن  �ملوؤكد  ومن 
�أو  و�حلزين,  �ل�سعيد  بني  ما  �لدر�مية  �لأعمال 
�أو  �لعقد,  وحتل  �لأ�رس�ر  فيها  ُتك�سف  نهايات 
قد تكون نهايات غام�سة مليئة باخلبايا ترتك 
�أجز�ء  عن  لتعلن  رمبا  مفتوحة,  معها  �لأبو�ب 
م�ساحة  للم�ساهد  لترتك  �أو  ور�ئها,  من  �أخرى 

للتخمني و�لتفكري فيما �سيحدث.

بغداد  ــ فاطمة عدنان

مهرجان الفيلم الفرنسي العربي 
بدورته الثالثة والعشرين

الطبعة الـ 37 من "عزازيل" 
قلب مرقع " الجهاد والموت"والـ١3 من "النبطي" ليوسف زيدان

بدورته  �لعربي  �لفرن�سي  �لفيلم  مهرجان  عمان  يف  �لأربعاء  م�ساء  �نطلق 
معظمها  يف  تتناول  ووثائقية  وكوميدية  رو�ئية  باأفالم  و�لع�رسين  �لثالثة 
�لو�قع يف �لعامل �لعربي. و�فتتح �ملهرجان, �لذي يقام بالتعاون بني �لهيئة 
�مللكية �لأردنية لالأفالم و�ملعهد �لثقايف �لفرن�سي, بفيلم »زيزو« من تون�س 
للمخرج فريد بو غدير و�لكاتب توفيق �جلبايل ويتناول يف 90 دقيقة حياة 
�ساب يقرر مغادرة قريته للذهاب �إىل تون�س �لعا�سمة حيث �رسعان ما يجد 
ويختتم   .2011 عام  �لتون�سّية  �لثورة  نحو  تقوده  مغامرة  قلب  يف  نف�سه 
�ملهرجان يف �لثاين ع�رس من �ل�سهر �حلايل بفيلم »تيمقاد« �لكوميدي للمخرج 

فابري�س بن �ساوو�س.

"في�س  �لجتماعي  �لتو��سل  مبوقع  �خلا�س  ح�سابه  عرب  زيد�ن  يو�سف  �لرو�ئي  �أعلن 
بوك", عن �إ�سد�ر د�ر �ل�رسوق �لطبعة �ل�سابعة و�لثالثني من رو�ية "عز�زيل" و�لطبعة 
�خلام�س  �لقرن  يف  "عز�زيل"  رو�ية  �أحد�ث  تدور  "�لنبطي".  رو�ية  من  ع�رسة  �لثالثة 
�لإمرب�طورية  تبني  �سوريا, عقب  و�سمال  و�لإ�سكندرية  ما بني �سعيد م�رس  �مليالدي 
من  �لكني�سة  �آباء  بني  د�خلي  مذهبي  �رس�ع  من  ذلك  تال  وما  للم�سيحية,  �لرومانية 
بجائزة  �لرو�ية  وفازت  ثانية,  �ملرت�جعة من جهة  و�لوثنية  �جلدد  و�ملوؤمنني  ناحية, 
�لأوىل  �حليوة  هي  �أق�سام  ثالثة  �إىل  فتنق�سم  "�لنبطي"  رو�ي��ة  عن  �أما  �لعربية  بوكر 
و�حليوة �لثانية و�حليوة �لثالثة, وجترى وقائع �لرو�ية يف ع�رس ما قبل دخول �لإ�سالم 

م�رس على يد عمرو بن �لعا�س وتنازع جيو�س �لروم و�لفر�س على م�رس.

�سدر حديثا عن د�ر �ل�ساقي كتاب »�جلهاد و�ملوت« من تاأليف �لفرن�سي �أوليفييه 
رو�. يحّلل �ملوؤّلف �لأ�سباب و�لدو�فع �لتي حتمل ق�سًما من »�أبناء �لبلد«, معظمهم 
و�لغرب  فرن�سا  يف  �لإ�سالم,  �إىل  �ملتحّولني  ومن  للمهاجرين  �لثاين  �جليل  من 
عموًما, على �لن�سمام �إىل "د�ع�س".  ما يجمع بني هوؤلء هو �لبحث عن ق�سّية, 
و�لتمّرد على �ملجتمع و�لأهل, ورف�س �لنظام, ولي�س لالإرهابيني قاعدة �سعبية 
بل هم هام�سيون يف �لأحياء و�ل�سو�حي حيث يعي�سون منف�سلني عن �ملجتمع.

 ويعر�س �لكتاب م�سار�ت معظم �لذين نّفذو� عمليات �إرهابية يف فرن�سا و�أوروبا, 
متوّقًفا عند �لأ�ساليب �ملاهرة �لتي ي�ستخدمها "د�ع�س" يف ��ستمالتهم, ويخل�س 

�إىل �أن "د�ع�س" �سوف ينتهي لأنه مل يجد �لأمة �لعاملية �لتي يتوّهم وجودها.

للكاتبة  مرقع"  "قلب  رو�ية  �سدرت  �لقد�س,  يف  و�لتوزيع  للن�رس  �جلندي  د�ر  عن 
يف  حمد�ن  ف��ادي  غالفها  �سّمم  �لتي  �لرو�ية  وتقع  �رس�ونة,  بيان  �لفل�سطينية 
مرّقع(  )قلب  رو�يتها  يف  �رس�ونة  بيان  تتناول  �لكبري.  �حلجم  من  �سفحة   158
مو��سيع �جتماعّية مهّمة جّد� بجر�أة كبرية و�أ�سلوب متقن ر�ئع ولغة جميلة رزينة, 
وت�ستحدث ��سلوبا رو�ئيا يجعل �لن�ّس م�سّوقا مثري�. فالقارئ �لذي يبد�أ ب�سفحتها 
�لأوىل ت�سّده �لرو�ية بكّل قّوة ويعي�س مع �أحد�ثها بجميع م�ساعره, حّتى يخرج منها 
وقد تكّونت لديه �سورة عن �رسيحة �جتماعّية ير�ها �أمام ناظريه يف �سو�رعنا �أو 
موؤ�س�ساتنا لكّنه مل يتفاعل معها من قبل, وتهتّز م�ساعره بعنف حّتى يتوّلد عنده 

بعد �لإح�سا�س �لكبري بالأمل توّجه �إيجابي وحنّو كبري على �لأطفال �ملحرومني.

إصداراتإصداراتصدورانطالق

قراءة في كتاب

رو�يته  يف  دو�ست"  "جان  �لكاتب  يطرح 
بني  �لت�سامح  ق�سية  روما"  "نو�قي�س 
�لتطرف  ونبذ  �لختالف  وقبول  �لأديان, 
�لديني, من خالل حكاية تعود بنا �إىل �لقرن 
�لزمن  ذلك  �أجو�ء  يف  لنعي�س  ع�رس,  �لثامن 
تفا�سيله.  ت�سوير  يف  �لرو�ية  برعت  �لذي 
�سري�وح �ل�رسد يف �لرو�ية بني زمنني, �لأول 
"ع�سيق"  �ملرتجم  عودة  بعد  �أحد�ثه  جتري 
من  �لأنطاكي  �ل�رسك�سي  ر�سدي  �لتاجر  �بن 
حياته  جّل  ��ستغرقت  �لتي  �لطويلة  رحلته 
�لزمن  و�أما  "�أنطاكية",  ر�أ�سه  م�سقط  �إىل 
عن  فيه  يروي  �لذي  �ملا�سي  فهو  �لثاين 
�لتي ق�ساها  �ل�ست و�خلم�سني  �ل�سنو�ت  تلك 
�لزمنني هو قر�ره  يف روما, وما يربط بني 
فبحث  حياته,  �سرية  كتابة  يف  �تخذه  �لذي 
عن مدون �ساب ليمليها عليه لأن يديه تعبتا 
لكرثة ما عمل يف ترجمة �لكتب. هكذ� يعرث 
بغد�د,  من  �لقادم  �إيب�س"  بن  "يون�س  على 
فيدونان معًا على مدى �أربع ع�رسة ليلة تلك 

�ل�سرية �لغنية بالأحد�ث.
مو�سوع  �جلزء  هذ�  يف  �لرو�ية  تناق�س 
و�ختالفها,  �لأديان  ومو�سوع  �لنتماء 
معانيها,  مبختلف  �لهوية  ومو�سوع 
�إىل  وطنه  غادر  �لذي  "ع�سيق"  فاملرتجم 
مكان ل يعرف لغته ول عاد�ته ول طقو�سه 
�إىل  و�حلنني  بالغربة  �سي�سعر  ديانته,  ول 
من  جميع  �أن  خا�سًة  فيها,  ما  بكل  بالده 
ما  وهذ�  خمتلف,  دين  �إىل  ينتمون  معه 
يعّر�سه لبع�س �ملو�قف �ملتطرفة �لتي تثري 
يف ر�أ�سه �لكثري من �لأ�سئلة �ملتعلقة بالهوية 
كي  دينه  تغيري  �أخري�ً  يقرر  �أن  �إىل  �لدينية, 

ي�سبح من�سجمًا مع �ملحيط �لذي ُوجد فيه.
�لرو�ية  تطرحها  �لتي  �لأ�سا�سية  �لفكرة 
و�لتي ل تتبلور �إل يف �لف�سول �لأخرية من 
"ع�سيق" بر�هبة  لقاء  بعد  وحتديد�ً  �لرو�ية, 
فكرة  هي  حكايتها,  و�سماعه  جنو�  من 
تلك  لي�ست  وهي  لالإن�سان,  �حلقيقية  �لهوية 
�ن�سجامًا  �لتي نتبناها  �لتي نرثها, ول تلك 
مع ظرف ما, بل �لهوية �حلقيقية لأي �إن�سان 
هي تلك �لتي تت�سّكل خالل حياته من تالقح 
�لآخر  يقبل  حني  يكت�سبه  ما  مع  ورثه  ما 
�لكر�هية جتاهه,  قلبه  �ملختلف, ويزيل من 
عندئذ فقط يجد هويته �خلا�سة �لتي ل ت�سبه 
�لت�سامح وقبول  �سو�ها, و�لتي من �سفاتها 

�لآخر.

اقتباس 

جعلك �لفقر حكيما, لكن ذلك لعنة.
برتولت بري�ست   

ن�سيت �لنوم و�حالمه ن�سيت 
لياليه و�يامه

بعيد عنك حياتى عذ�ب
ما تبعدني�س بعيد عنك

مالي�س غري �لدموع �حباب
معاها بعي�س بعيد� عنك

غلبنى �ل�سوق وغلبنى وليل 
�لبعد عنك

ومهما �لبعد حرينى ومهما 
�ل�سهد �سهرونى

ل طول بعدك يغرينى ول 
�ليام بتبعدنى

بعيد عنك
للوم ول دمع فى عينى ما 

خال�س �لفر�ق فى
ن�سيت �لنوم .. و�حالمه 

ن�سيت لياليه ..و�يامه

وبني �لليل و�لمه وبني 
�خلوف و�وهامه

بخاف عليك وبخاف 
تن�سانى

و�ل�سوق �ليك على طول 
�سحانى

غلبنى �ل�سوق ...
�فتكرنى .. حلظه حلوه ع�سنا 

فيها للهوى
و�فتكرنى ...مره غنوه يوم 

�سمعنانا �سوى
خد من عمرى ...عمرى كله

�ل ثو�نى ��سوفك فيها
�ل�سوق �ه م �ل�سوق وعمايله

ياما ذ�ريها ياما ياما 
�حكيها ياما

كنت با�ستقلك و�نا و�نت هنا

بينى وبينك خطوتني
�سوف بقينا �ز�ى �نا فني 

ياحبيبى و�نت فني
و�لعمل �يه �لعمل

ماتقوىل �عمل �يه
و�لمل �نت �لمل
حترمنى منك ليه

عيون كانت بتح�سدنى على 
حبى

ودلوقت بتبكى على من 
غلبى

وفني �نت يانور عينى 
ياروح قلبى فني

فني ��سكيلك فني عندى كالم 
وحاجات

فني دمعى ياعني برييحنى 
بكايا �ساعات .

كامل الشناوي

ثقافة 

حياتي عذابعلي الوردي حفيد ابن خلدون ولسان العرب في أميركا
عادة  و�ملفكرين  و�لكتاب  �ملبدعني  ر�سائل  تك�سف 
ميكن  خاللها  من  حياتهم,  من  وخمتلفة  خفية  جو�نب 
�أن نفهم من �أين جاءت �أعمالهم و�أفكارهم, ومن خاللها 
�أي�سا نكت�سف مناطق و�ألو�نا خفية تكمل �سورة �ملبدع 
�أو فكر. وهذ� ما يف�رس  �لتي نر�ها يف ما يكتبه من �أدب 
و�لتوزيع  للن�رس  �لعرب  د�ر  عن  �لبالغة.  �لر�سائل  �أهمية 
�ملو�سوم  �ل�سماع  �سالم  �لعر�قي  لالإعالمي  كتاب  �سدر 
ب�”�لر�سائل �ملتبادلة, علي �لوردي.. بني تك�سا�س وبغد�د 
1946-1950”, �لذي حوى �أكرث من 100 ر�سالة كتب 
علي  �لدكتور  �لعر�قي  �لجتماع  عامل  يد  بخط  �أغلبها 
و1950,   1946 بني  �ملح�سورة  �ل�سنو�ت  يف  �لوردي 
�بن  �لورد  خليل  �لعر�قي  �لفنان  يد  بخط  منها  و�لباقي 
�مل�سنية  �جلهود  حجم  �لر�سائل  هذه  ك�سفت  �ملفكر.  عم 
تلك �ملرحلة, كما  �لوردي يف در��سته خالل  بذلها  �لتي 
�سخ�سيته وخ�ساله  من  مهمة  على جو�نب  �ل�سوء  �ألقت 
�إىل �حلقيقة, ودقته يف ت�رسيف  �لو�سول  ومثابرته يف 
عن  و��سحة  �سورة  �أعطت  كونها  عن  ف�ساًل  �أعماله, 
�لتي مرت عليهم يف  �لعر�ق, و�لأحد�ث  �لنا�س يف  حياة 
تلك �ل�سنو�ت. كما �أنها ك�سفت عن جهل �لأمريكان بعامل 
�لجتماع �لعربي �لأول �بن خلدون مما دفع �لوردي �إىل 
�أبرزها  كتاب,  من  �أكرث  يف  جهوده  وعلى  عليه  �لرتكيز 
“منطق �بن خلدون يف �سوء ح�سارته و�سخ�سيته” �لذي 
�سلط �ل�سوء على نظرية �بن خلدون �لجتماعية وحتليل 
�لق�سط  �لتي تقوم عليها, كما جعل لبن خلدون  �لأ�س�س 
تك�سا�س يف  للدكتور�ه من جامعة  �أطروحته  �لأوفى يف 
عام 1950, موؤكد� فيها �أهمية فهم �ملجتمع وممار�ساته 
وعالقاته ومدى تقدمه عن طريق �ل�رس�ع و�لتفاعل بني 
يدر�س  ما  عقله يف  ُيعمل  مفكر  فهو  و�لبد�وة,  �حل�سارة 
�أ�سا�س  على  ولي�س  يرى  �لذي  �لو�قع  على  بناًء  ويحلل 
�أطروحته  �أن  �لوردي  يوؤكد  فل�سفية.   ومثاليات  غيبيات 

عملت على تكوين وطرح نظريته �لجتماعية عن �لتاريخ 
�لإ�سالمي وهي بر�أيه “نظرية جديدة مل يتطرق �إليها �أحٌد 
من قبل, لأن �لذين در�سو� �لتاريخ �لإ�سالمي مل يدر�سو� 
يدر�سو�  مل  �لجتماع  علم  در�سو�  و�لذين  �لجتماع,  علم 
�لتاريخ �لإ�سالمي”, ف�ساًل عن وقوفه يف حمطات مهمة 
للتاريخ  قر�ءته  يتاأمل  كقوله وهو  و�لتحليل  �لتاأمل  من 
�لدر��سة  بعد  وجدت  “�إين  �لطبقي  وت�سكيله  �لإ�سالمي 
�لطويلة يف �لتاريخ �لإ�سالمي نقطة ح�سا�سة د�ر حولها 
ذلك  وهي  �أل  و�لجتماعي  �لفكري  �ل�سد�م  من  كثرٌي 
عد�لة  من  �لإ�سالمي  �لدين  يتطلب  ما  بني  �لتناق�س 
�جتماعية, وما حدث بالفعل يف �ملجتمع �لإ�سالمي من 
لقد  وفقر.  وتبذير  �لجتماعية  �لطبقات  وتباين يف  ظلم 
�أنتج ثورة �خلو�رج و�نعز�ل  �لتناق�س قد  �أن هذ�  وجدُت 
و��سرت�كية  �لزيديني  وثور�ت  �لإمامية  وتقية  �ل�سوفيني 
حتمية  يف  خلدون  �بن  فل�سفة  وبالتايل  �ل�سماعيليني 
�لظروف �لجتماعية. ور�أيي �أن �بن خلدون كتب مقدمته 
بد�فع �لعتذ�ر عن �لو�قع و�لدفاع عن هذ� �لتناق�س بني 

�لإ�سالم و�مل�سلمني”. ولعّل �لد�ر�س �ملعا�رس �سيجد تلك 
�مل�سببات و�لنتائج تعيد نف�سها يف �لكثري من �ملجتمعات 
�لإ�سالمية �ليوم ُمعيدة تاريخ �لظلم و�لتناق�س وما �آلت 
�إليه من عنف و�رس�عات دموية, ولي�س ما حدث ويحدث 
ق�ّسم  عنا.  ببعيٍد  �لبلد�ن  وباقي  و�سوريا  �لعر�ق  يف 
�ملوؤلف خطة �لكتاب �إىل عدة ف�سول و�رسح طريقة عمله 
�سنو�ت يف حتقيق هذه  �لعمل خم�س  ولعلَّ  �ملقدمة,  يف 
�لر�سائل يبدو و��سحًا يف دقة �لهو�م�س وتوثيق �ملعلومة 
ومتابعة �لغام�س يف �للفظ �أو �جلمل, ُم�سري�ً �إىل �لكلمات 
كما  نحوية,  �أم  �إمالئية  �أم  كانت  لغوية  غرّيها,  �لتي 
و�سع بني قو�سني �لكلمات �لتي فات على كاتب �لر�سالة 
من  يتمكن  مل  ما  و�أما  باملعنى,  فاأخّل  �سهو�ً  و�سعها 
قر�ءته فقد و�سعه بني قو�سني و�أ�سار �إىل �أن “هذه كلمات 
�أ�ساف هو�م�س لتف�سري بع�س  مل ي�ستطع قر�ءتها”, كما 
بال�سخ�سيات  و�لتعريف  �لر�سائل  يف  �لو�ردة  �لأحد�ث 
�أ�سماوؤها, وما غم�س فيها على �لقارئ من  �لتي ُذكرت 
غري �أبناء مدينة �لكاظمية �لتي تكرر ذكرها يف �لر�سائل.

بغداد _ متابعة
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