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الترانزيت العربي 

وروسيا 
بعد قطع بوتين تذكرة العودة

الى آسيا الشرقية الكبرى

 تتوزع دول ا�شيا ال�شرقية الكربى"ال�شرق 
الكبري"على م�ش���احة وا�ش���عة م���ن املحيط 
والأو�ش���ط  الأدن���ى  وال�ش���رقني  اله���ادي 
وا�ش���يا الو�ش���طى. وللموقع الإ�شرتاتيجي 
له���ذه املنطقةتناف�ش���ت ال���دول الكربى على 
الدخول اإليها بقوة عرب عدد من التفاقيات 
الع�شكرية والقت�شادية والثقافية.وبنهاية 
احل���رب الباردة تو�ش���عت امري���كا يف هذه 
املنطقة ع���رب ا�ش���رتاتيجية حمكمة وفقدت 

رو�شيا الحتادية الكثري من مواقعها.
جه���د  احلكوم���ة  رئا�ش���ة  بوت���ني  بت���ويل 
بالتع���اون م���ع وزي���ر خارجيت���ه �ش���ريجي 
لف���روف لإعادة رو�ش���يا الحتادي���ة كدولة 
ك���ربى م���ن خ���ال توجه���ه نح���و دول هذه 
املنطق���ة، وبالأخ�ص منطقة ال�ش���رق الأدنى 
ومنطق���ة ال�ش���رق الأو�ش���ط ومنطقة اآ�ش���يا 
الو�ش���طى و�ش���مال �ش���رق اآ�ش���يا وجن���وب 
القوق���از. ومب���ا اأن الي���وم كالأم����ص يبق���ى 
ال�ش���وؤال الذي يطرح نف�ش���ه ما هي النتائج 
املمكنة التي ترتتب على ذلك؟ وهل �ش���تعيد 
هذه التذكرة لرو�شيا هيبتها ال�شابقة ؟وهل 
�ش���تقف بوج���ه التغ���ريات العا�ش���فة الت���ي 
ت�شهدها �ش���احة حلفائها يف �شوريا واإيران 
- وهما من الدول املهمة التي تكون ال�شرق 
الكبري، وذات املوقع الإ�شرتاتيجي لرو�شيا 
-، وتق���ف كذل���ك بوج���ه امري���كا والحت���اد 

الأوربي. 
اإىل  رو�ش���يا  الكتاب"ع���ودة  ه���ذا  يف      
ال�ش���رق الكبري"وعل���ى مدى 464 �ش���فحة 
يلق���ي املوؤلف ال�ش���وء على �شيا�ش���ة بوتني 
اخلارجية خال رئا�شته لرو�شيا الحتادية 
واإجنازاته���ا يف ال�ش���رق الكب���ري، م�ش���تندًا 
على ع���دد من الوقائع والأحداث التاريخية 
خا�ش���ة تلك التي حدثت يف رئا�شته الثانية 
)2004 -2008(.فيعكف يف ف�شول الكتاب 
اخلم�شة ا�ش���تقراء ال�ش���يناريوهات لتطور 

ال�شيا�ش���ة الرو�شية يف ال�ش���رق الكبري بني 
�ش���نتي 2007 - 2008.اآخذًا بعني العتبار 
التطورات والتغريات العا�شفة التي حدثت 
يف املنطقة،مق�شما ف�شول الكتاب اخلم�شة 

ح�شب البلدان والأقاليم
اإىل  املوؤل���ف  ي�ش���ري  الكت���اب  م�ش���تهل  يف 
امل�ش���اكل والنزاع���ات  الت���ي  ورثهاالق���رن 
احلادي والع�ش���رين يف انح���اء خمتلفة من 
ال�شيا�ش���ية  الطاق���ة  تف���وق  العامل،بدرج���ة 
والتنظيمي���ة للمجتم���ع الدويل،مم���ا ح���دا 
موؤمت���ر  عق���د  الك���ربى  الثماني���ة  بال���دول 
بطر�ش���بورغ يف منت�ش���ف مت���وز /2006 
حلل ه���ذه امل�ش���اكل،ووقف نزي���ف الدماء، 
وم���ن اأب���رز تل���ك امل�ش���اكل التي رك���ز عليها 
املوؤمتر:امل�ش���كلة ال�شرق او�شطية، والأزمة 
ه���ذا  ال�ش���مالية.ويف  الكوري���ة  النووي���ة 
املوؤمتر جنح بوتني باإدخال ال�شرتاتيجية 
يف  وال�ش���رقية  والغربي���ة  الرو�ش���ية 
ال�ش���ياق ال�شيا�ش���ي العامل���ي على م�ش���توى 
م�ش���كلة الطاقة وم�ش���توى الأم���ن والتنمية 
الإقليميني،م���ن غ���ري اأن يخ���ل بعاقاته مع 
الع���امل الغرب���ي م���ع حتقيق عاق���ات جيدة 
الآ�ش���يويني،  الق���ادة  م���ع  وا�ش���رتاتيجية 
ومي�شي املوؤلف يف ذكر التقارب اجلغرايف 
واحل�ش���اري والفوائ���د القت�ش���ادية التي 
حققه���ا بوت���ني كنتيجة م���ن نتائ���ج موؤمتر 
ال�ش���رق  منطق���ة  دخول���ه  و  بطر�ش���بورغ 
الكبري.وم���ن ابرزهام���ا حقق���ه يف منطق���ة 
ال�شرق الأدنى املو�شع الغني بنفطه وموقعه 
ال�شرتاتيجي وغني بنزاعاته وتناق�شاته 
الديني���ة والعرقية، منتق���دًا يف الوقت ذاته 
�شيا�ش���ة الحت���اد ال�ش���وفيتي. فيذك���ر بان 
�شيا�شة مو�ش���كو جتاه العامل العربي كانت 
انتقائي���ة تق���وم عل���ى املب���داأ اليديولوجي 
ال�ش���ارم، ويف ع���ام  1992تراج���ع ال���دور 
الرو�ش���ي يف هذه املنطقة،وقامت رو�ش���يا 

بالتخل���ي  عملي���ا  الحتادي���ة 
التام عن وجودها القت�ش���ادي 
اأهميته���ا  والع�ش���كري،رغم 
عاقتها  القت�ش���ادية،ووطدت 
مع ا�شرائيل مما حز يف نفو�ص 
الع���رب. ولكن ه���ذه العاقات 
بداأت يف عهد بوتني تتح�ش���ن 

خا�شة بعد �شنة 2004،فجاءت خطواته 
الراديكالي���ة خمالفة متامًا لا�ش���رتاتيجية 
الأمريكي���ة املكر�ش���ة لإخ���راج رو�ش���يا م���ن 
املنطقة العربية. مي�شي املوؤلف يف درا�شة 
وحتليل ا�ش���رتاتيجية بوتني جت���اه العامل 
وافغان�ش���تان  واي���ران  وتركي���ا  العرب���ي 
يف �ش���ياق تط���ور الو�ش���ع القليم���ي ل���كل 
دولة م���ن دول ال�ش���رق الدنى،م�ش���ريًا اىل 
ال�شتثمارات واتفاقيات ال�شركات النفطية 
مثل �شركة لوكيل يف العراق واىل �شفقات 
ال�ش���لحة م���ع اجلزائر واىل بن���اء القواعد 
الع�ش���كرية البحري���ة يف مين���اء طرطو����ص 
ال�ش���وري ال���ذي اأثار حفيظة وقل���ق امريكا 
التع���اون  وتكثي���ف  واإ�ش���رائيل،  وتركي���ا 
الع�ش���كري الفن���ي ب���ني رو�ش���يا و�ش���وريا، 
وال�ش���يناريوهات املحتمل���ة له���ذا التقارب 
بني الدول الكربى، كما يتطرق اإىل م�ش���كلة 
ال�ش���لحة النووي���ة  وملف اإي���ران النووي 

وحل امل�شاكل العالقة مع افغان�شتان.
ومل يكتف بوت���ني بدخول تلك املنطقة وفق 
ما يذكر املوؤلف فقد عمل جاهدًا على دخول 
منطقة جنوب اآ�شيا"الهند وباك�شتان"حيث 
�شكلت زيارته اىل الهند منعطفا تاريخيا يف 
ار�ش���اء العاقات الهندية الرو�شية،ي�شفها 
املوؤل���ف بانه���ا بداي���ة تنفيذ نظري���ة جديدة 
للم�ش���اركة - نظري���ة الرباغماتي���ة -. كم���ا 
لع���ب دورًا ايحابي���ًا يف م���د اجل�ش���ور بني 
بك���ني ونيودله���ي.ويف ه���ذا ال�ش���ياق يبني 
املوؤلف ال�شمات ال�شا�شية لتطور العاقات 

ب���اأن  فيذك���ر  الباك�ش���تانية  الرو�ش���ية 
بوتني �شعى اىل تطوير العاقات الرو�شية 
الباك�ش���تانية ولكن بتدرج،ب�ش���بب ارتباط 
وب�ش���بب  طالب���ان،  بحكوم���ة  باك�ش���تان 
العاق���ات الباك�ش���تانية الهندي���ة، وبعد اأن 
يو�ش���ح املوؤل���ف ه���ذه الأ�ش���باب ينتقل اىل 

املنطقة الثالثة من مناطق ال�شرق الكبري.
ت�شمل هذه املنطقة كازاخ�شتان اأوزبك�شتان 
تركمن�ش���تان قرغيزيا طاجك�شتان وجنوب 
كب���رية  اهمي���ة  ذات  وجميعه���ا  القوق���از، 
الأجنا����ص  تن���وع  ب�ش���بب  رو�ش���يا  لأم���ن 
التط���رف  خط���ر  واملذاهب،وتنام���ي 
الإ�ش���امي، وجتارة املخدرات،ا�ش���افة اىل 
امل�ش���كلة اجلورجية،واخلل���ل الثاب���ت م���ع 
اوزبك�ش���تان.فهذه التحدي���ات والتهديدات 
حف���زت رو�ش���يا التحرك بكاف���ة الجتاهات 
وال�شيا�ش���ية  والع�ش���كرية  القت�ش���ادية 
والدبلوما�ش���ية الت���ي يتط���رق اليها املوؤلف 
بالتف�ش���يل عل���ى م���دى �ش���فحات الف�ش���ل 
الراب���ع لينتق���ل بعده���ا اإىل منطق���ة �ش���مال 

�شرق اآ�شيا وجنوب �شرقها.
 وبعد اأن يو�ش���ح ال�ش���رتاتيجية الرو�شية 
نحو هذه املنطقة يف اإطارها الزمني،يوؤكد 
اجليو�شيا�ش���ية  رو�ش���يا  م�ش���الح  ب���ان 
العوام���ل  م���ن  ع���دد  اإىل  ت�ش���تند  املح���ددة 
الأوىل.  بالدرج���ة  املو�ش���وعية،والطاقية 
فه���ي تري���د اأن ت�ش���بح لي����ص جم���رد ج���زء 
�شيا�شي ع�شكري من اآ�شيا ومنطقة املحيط 

الهادئ الآ�ش���يوية ككل، بل جزءًا اقت�شاديًا 
وتكنولوجيًا غري اأن ذلك يتطلب من رو�شيا 
تذلي���ل ع���دد م���ن املعوق���ات يتط���رق اإليه���ا 
املوؤلف عرب فتح ملفات العاقات الرو�ش���ية 

مع كل دولة من دول هذه املنطقة.
ردود  بدرا�ش���ة  الكت���اب  املوؤل���ف  يختت���م 
الفعل ال�ش���ريعة عل���ى التحدي���ات اجلديدة 
والأح���داث اجلاري���ة وف���ق مراح���ل زمنية 
ثاث ليوؤكد باأن رو�شيا يف اأعوام )2012-

2020( �شت�ش���هد عودة رو�ش���يا  دولة قوية  
مب�ش���توى الدول الكربى من خ���ال تعزيز 
موق���ع كيانه���ا يف الداخ���ل وعل���ى ال�ش���عي 
املتوا�ش���ل نحو التنفيذ ال�ش���امل مل�شاحلها 

اخلارجية.
 ويف النهاي���ة ميكنن���ا القولب���ان املوؤلف قد 
قدم ب�ش���كل واف ال�ش���يغ وال�شيناريوهات 
املحتمل���ة ل�شيا�ش���ة بوت���ني جت���اه ال�ش���رق 
الكبري. كم���ا ميكننا القول ب���اأن املرتجم قد 
جنح يف ترجمة الكتاب وجنحت دار املدى 
بطباعته وتقدميه للق���ارئ وجميع املثقفني 
يف ه���ذا الوقت الذي حتت���دم فيه النزاعات 
والثورات.في�ش���تطيع الق���ارئ فهم ما يدور 
حوله وي�شتطيع املحلل ال�شيا�شي ال�شتناد 
على اأر�ش���ية �ش���لبة ومو�ش���وعية لتحليل 
الواق���ع ال�شيا�ش���ي والقت�ش���ادي بع���د اأن 

قطعت  رو�شيا تذكرة العودة.
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ُيعد الروائي والقا�ص وامل�شرحي"هيثم بهنام 
بردى"، واح���دًا ممن اإ�ش���تطاعوا اأن يحفروا 
يف  طاغي���ًا  ح�ش���ورًا   ، الإبداعي���ة  لذواته���م 
امل�ش���هد الثقايف العراقي ُمن���ُذ ثاثة عقود. اإذ 
ُقدَر ل�)بردى( اأن يوؤثث ف�شاء ال�شرد العراقي 
رواي���ًة وق�ش���ًة وم�ش���رحًا وه���ذا جتل���ى يف 
النقودات املُحايثة ملُنجزِه ال�ش���ردي املُنطوي 
على معرفية وا�شحة اإ�شتغلت �شمن منظومة 
جمالي���ة متاهت مع هذا املُنجز ، كما ُعرَف عن 
هذا املُبدع ، اإ�ش���تغالِه املُبك���ر واإهتمامِه اجَلْم 
ب���اأدب الطف���ل حينما اأنتَج لنا عديد الق�ش����ص 
لفئ���ة  املُخ�ش�ش���ة  امل�ش���رحية  والن�ش���و�ص 
الأطفال والفتيان على حد �ش���واء ُمقتفيًا بذلَك 
اأث���َر الِقلة من الُكت���اب العراقيني ممن اإهتموا 
بهذا الأدب اأمثال )�ش���عدون العبيدي / قا�ش���م 
حممد / طال ح�شن / وغريهم(. ومما مُيكن 
الإ�ش���ارة اإليِه ُهنا اأن )بردى( قد اإمتاَز بجهدِه 
التعريفي مُبختلف �ش���نوف الأدب ال�شرياين 
العراقي على �شعيد الرواية والق�شة وال�شعر 
التعري���ف  ع���ن  ف�ش���ًا  امل�ش���رحية  والكتاب���ة 
بال���ذوات الفاعلة يف هذا الأدب بو�ش���فِه اأحد 

ُمكونات ُف�شيف�شاء الثقافة العراقية. 
)مع اجلاحظ على ب�شاط الريح(  ، هو عنوان 
ال�ش���دار اجلديد ل�"بردى"وال�ش���ادر عن دار 
رن���د للطباع���ة يف دم�ش���ق_ �ش���وريا، حي���ُث 
يعرف املوؤلف بها قائًا  )هي �ش���رية ق�ش�شية 
مكتوب���ة للفتيان،... وهي عب���ارة عن متابعة 
�ش���ريية للجاح���ظ ع���رب الزم���ن احلا�ش���ر من 
خال بطليها، الفتى واأخته، بحبكة ق�ش�ش���ية 
ت�ش���تدعي املا�شي الزاهر للح�ش���ارة العربية 
يف العه���د العبا�ش���ي م���ن خال التع���رف على 
اأح���د رم���وز التق���دم العلم���ي لتلك احل�ش���ارة 
وم���ا قدم���ه م���ن خدم���ات لاإن�ش���انية جمع���اء 
م���ن عل���م غزي���ر ومعلوم���ة ل زال���ت املحاف���ل 
العلمي���ة تعتمدها كجذور واأ�ش���ول وخا�ش���ًة 
فيم���ا يتعل���ق باحلي���وان ون�ش���يجه وطباعه. 
اإنها �ش���رية تتق�شى وت�ش���تدعي التاريخ عرب 
�ش���ل�ص  ق�ش�ش���ي  ب�ش���رد  ح�ش���ور اجلاح���ظ 
وقريب من ذائقة الفتى( ، وقد ت�شمن الكتاب 
11 حمط���ة م���ن املحطات العمرية ل�شخ�ش���ية 
قال���ب  و�شعها"بردى"�ش���من   ، )اجلاح���ظ( 
ق�ش�ش���َي وبا�ش���لوب حُمبب لفئة الفتيان ، اإذ 
تعنون���ت تلك املحطات ب�)يف البيت / الولدة 
/ اجلاحظ يف �ش���باه / نوادر اجلاحظ / يف 
جمل�ص اجلاح���ظ / كتاب احليوان / موؤلفات 
اجلاحظ / مر�ص اجلاحظ / وفاة اجلاحظ / 

يف البيت ثانية(. 
و�شمن �شل�ش���لة )مبدعون عراقيون �شريان( 
ويف �شل�ش���لة اإ�ش���دارات جمل���ة )اإنان���ا( التي 
تعنى ب�ش���اأن املراأة التي ت�ش���در ع���ن املجل�ص 
ال�شعبي الكلداين ال�ش���رياين الآ�شوري وعن 
مطبعة �شفيق ببغداد، �ش���دَر ل�"بردى"حديثًا 
�ش���ريان  عراقي���ون  طف���ل  اأدب  كّتابُه)ُكت���اْب 
يف م�ش���رية اأدب الطف���ل العراق���ي( ، اإذ يق���ع 
الكتاب يف 120 �ش���فحة من احلجم املتو�شط 
،  ُمت�ش���منًا ُمقدم���ة تعنونت ب���� )ملحة عن اأدب 
الطف���ل يف الع���راق( وه���ي ُمقدم���ة تعريفي���ة 
به���ذا الأدب يف الع���راق ، حيُث �ش���لَط املوؤلف 

ُجلَّ اإهتماهِه بت�ش���ليط ال�شوء على البدايات 
الع���راق  يف  الطف���ل  اأدب  لن�ش���وء  احلقيقي���ة 
عموم���ًا. ُث���م ع���رَج املوؤل���ف عل���ى دور الأديب 
ال�شرياين يف م�شرية اأدب الطفل يف العراق ، 
من خال درا�شة مثلت ُمقدمة تعريفية بالكتاب 
كُكل. ث���م  يتن���اول املوؤل���ف م�ش���رية الكت���اب 
العراقيني ال�شريان وح�شورهم داخل امل�شهد 
الثق���ايف العراق���ي وحتدي���دًا يف اأدب الطف���ل 
ُم�شتعر�ش���ًا اأب���رز نتاج���ات الُكتاب ال�ش���ريان 
الذين يقف يف ُمقدمتهم الكاتب"زهري ر�ش���ام 
1939_2012"والذي ترج���َم لُه املوؤلف يف 
كتابِه هذا نتاجِه الق�ش�شي املُتمثل ب��)الثعلب 
م���رة اخرى / ال�ش���جرة اليافع���ة / فرخ البط 
ع���وام / كتابة فوق الرمال / الطفلة غ�ش���ون 
والقمر /احلديقة الجمل / ر�ش���الة من جدي 
/ زهرة وا�ش���واك( ، كما ع���رَف املوؤلف بنتاج 
الكاتب عامر فتوحي املتمثل ب�)املخطوطات(، 
بردى"ونتاج���ه  بهن���ام  والكاتب"زه���ري 
)اأرن���ب �ش���غري / العد�ش���ة / ال�ش���حرورة( ، 
)عم���ودان  �ش���اميا"ونتاجِه  والكاتب"�ش���عيد 
/ طبي���ب اأ�ش���نان / الأر�ص التي ل تنق�ش���م / 
التع���اون / الحت���اد( ، والكاتب هيث���م بهنام 
بردى"ونتاج���ِه )الأ�ش���د احلكي���م( ، وحكمت 
ال�ش���م�ص   / )ال�ش���قيقان  ونتاج���ه  عبو����ص 

والعمل ال�شاحر( ، كما ت�شمن الكتاب تعريفًا 
لنت���اج ع���دد اآخر م���ن الُكتاب ال�ش���ريان اأمثال 
)جورجين���ا بهن���ام حباب���ه( و )نادي���ه �ش���اقا 
بربر( و اآخرون �ش���مَن املوؤل���ف كتابه جدوًل 
بجميع اإ�شدارات الأُدباء العراقيني ال�شريان 

يف جمال ادب الطفل.
بهن���ام  الكاتب"هيث���م  اأن  بالذك���ر  جدي���ر 
بردى"م���ن موالي���د نين���وى 1953 ، ع�ش���و 
احت���اد الدب���اء والكتاب العراقي���ني ، واحتاد 
الكت���اب الع���رب ونقاب���ة الفنان���ني العراقيني 
، وع�ش���و املكت���ب التنفي���ذي لاحت���اد الع���ام 
لادب���اء والكتاب يف الع���راق ، يراأ�ص حترير 
جمل���ة )اينان���ا( ، ل���ه العدي���د من امل�ش���اركات 
الثقافي���ة داخل وخارج الع���راق ، وحائز على 
ع���دد من اجلوائ���ز الثقافية يف جمال الق�ش���ة 
اجلائ���زة  عل���ى  ح�ش���وله  اخره���ا  وامل�ش���رح 
الثاني���ة من وزارة الثقافة العراقية عن ن�ش���ه 
امل�شرحي )الع�شبة( ، ولُه عدد من الإ�شدارات 
منه���ا )الغرفة 213/ رواية - مطبعة اأ�ش���عد- 
بغداد1987  / حب مع وقف التنفيذ/ ق�ش�ص 
ق�شرية جدًا – مطبعة �شفيق- بغداد 1989/  
الليل���ة الثاني���ة بعد الألف/ ق�ش����ص ق�ش���رية 
جدًا- من�شورات جملة نون- املو�شل 1995/ 
عزلة انكيدو/ ق�ش����ص ق�ش���رية جدًا- مطبعة 
نينوى- بغ���داد 2000/ الو�ش���ية/ ق�ش����ص 
ق�شرية- دار ال�شوؤون الثقافية العامة، وزارة 
الثقاف���ة- بغداد 2002/   ال���ذي راأى الأعماق 
كله���ا/ كتاب انثيالت- مطبع���ة ميديا- اأربيل 
2007/  م���ار بهن���ام واأخته �ش���ارة/ رواية- 
مرك���ز اأكد للطباعة والإعان- عنكاوا- اأربيل 
2007/   قدي�ش���و حدي���اب/ رواي���ة- مرك���ز 
اأربي���ل  عن���كاوا-  والإع���ان-  للطباع���ة  اأك���د 
دار  ق�ش���رية-  ق�ش����ص  تليباث���ي/    /2008
2008و�ش���درت  ب���ريوت  للثقاف���ة-  نعم���ان 
طبعته���ا الثاني���ة ع���ن دار الينابي���ع بدم�ش���ق 
ق�ش���رية  ق�ش����ص  التماه���ي/   /2010 ع���ام  
ج���دًا- دار ال�ش���وؤون الثقافية العام���ة، وزارة 
الثقافة- بغداد 2008/  ق�شا�ش���ون عراقيون 
�ش���ريان يف م�ش���رية الق�ش���ة العراقية/ اإعداد 
وتق���دمي- املديري���ة العام���ة للثقاف���ة والفنون 
ال�شريانية_ اأربيل 2009/ الق�شة الق�شرية 
ج���دًا يف الع���راق/ اإع���داد وتق���دمب- املديرية 

العامة لرتبية نينوى- املو�شل 2010.
ُمب���ارك للُمبدع"بردى"ه���ذا النتاج ال�ش���ردي 
والذي مُيكن عده اإ�ش���اءة يف امل�شهد الثقايف 

العراقي.

في البدء
 عالء املفرجي نتاجات هيثم بهنام بردى..

جماليات السرد.. معرفيًا
اك���ر من ثاثة عقود من الزمن ق�ش���اها الزميل قحطان جا�ش���م 
جواد يف ال�شحافة وبالتحديد ال�شحافة الفنية، التي تخ�ش�ص 

بها وخرب دهاليز الفن وعاي�ص اهله.
وكنت ق���د اقرتحت عليه وقت تزاملنا يف جري���دة املوعد الفنية 
�ش���نوات الت�ش���عينات من القرن املن�ش���رم، ان يوثق جتربته يف 
ه���ذا املج���ال والت���ي متتد نهاي���ة ال�ش���بعينات، احداث���ا ورموزا 
فني���ة.. فكان هذا بالن�ش���بة له م�ش���روعًا موؤج���ًا.. حتى فاجاأين 
اأخريًا بكتابه )ا�ش���تذكارات فنية( ال�شادر عن دار ميزوبوتاميا 

يف بغداد.
يقف جواد يف ا�ش���تذكاراته هذه عند اأه���م الأحداث الفنية التي 
عاي�ش���ها حم���ررًا يف اأكر من مطب���وع فني، را�ش���دًا الكثري من 
الظواهر الفنية نقدًا وحتليًا، ا�ش���افة اىل ذكرياته ال�شخ�ش���ية 
مع العديد من الرموز الفنية العراقية، واأي�شًا لقاءاته مع فنانني 
غ���ادر البع�ص منهم هذه احلياة، واملوؤلف يف ا�ش���تذكاراته هذه 
يكتب ف�شًا مهمًا من التاريخ الفني يف العراق خال ن�شف قرن 
من الزمن، ويرى هو انه ا�شهام مهم يف التعريف بهذا الفن حيث 
يقول يف مقدمة كتابه: )كان الغر�ص الأ�شا�ش���ي من هذا الكتاب 
هو ا�ش���تذكار الفنانني الراحلني وال���رواد واجليل الذي بعدهم، 
بعد ان ن�ش���يتهم �ش���حافتنا ال�ش���ادرة بعد 2003، وظهور جيل 

�شحفي من ال�شباب ل يعرف من تاريخ الفن ال�شيء الكثري(.
ومع رموز فني���ة تختلف بالأجنا�ص الفني���ة التي متتهنها يكون 
الق���ارئ اأمام �ش���ورة بانورامي���ة عن الفن يف العراق.. خا�ش���ة 
الق���ارئ من اجليل احلديث الذي ل ميتلك ت�ش���ورًا كامًا عن فن 

بلده.
الكت���اب وقف عند جتارب الفنانني ال���رواد مثل غازي التكريتي 
واملذيع حافظ القباين ويو�ش���ف عمر، واأحام وهبي وغريهم، 
مثلم���ا توقف عند جتارب اأجيال احدث من الفنانني الراحل عبد 
اخلال���ق املخت���ار، انعام الربيع���ي، كرمي حمزة.. ومثلما اأ�ش���اء 
جانبًا من جتربة الفنان الفوتغرايف علي عي�شى الذي عرف عنه 
توثيق���ه �ش���وريًا للكثري من الأحداث الفنية عل���ى مدى اأكر من 
اربعة عقود من الزمن، فهو يتوقف اي�ش���ًا عند لقائه مع ال�شاعر 
الكبري مظفر النواب يف دم�شق عام2004.. واأي�شًا عند جتربة 

احد اأهم رواد ثقافة الأطفال يف العراق عزي الوهاب..
وت�ش���من الكتاب اي�شًا وجهات نظر املوؤلف يف خمتلف الق�شايا 
الفني���ة ومنه���ا: )ه���روب الدراما العراقي���ة اىل �ش���وريا(، ويف 

جتربة الفنانة الت�شكيلية الرائدة نزيهة �شليم..
كتاب قحطان جا�ش���م جواد، ا�ش���افة جميلة للمكتبة الفنية التي 

تفتقر اىل هذا النوع من الكتب.

استذكارات فنية
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روما )رويرتز( – 

قال بروفي�شور اإيطايل انه عر على ما يعتقد 
انه اقدم لفافة كاملة يف العامل للتوراة وت�شم 
الن�ص الكامل لاأ�شفار اخلم�شة الأوىل للكتاب 

املقد�ص بالعربية.
وقال ماورو برياين ا�ش���تاذ اللغة العربية يف 
جامعة بولوني���ا ان اختبارات اجراها خرباء 
واختبارات حتديد التاريخ بالكربون اجريت 
يف ايطاليا والوليات املتحدة ارجعت تاريخ 
اللفاف���ة اىل انه���ا كتب���ت ما بني عام���ي 1155 

و1225.
وكان يعتق���د فيما �ش���بق ان اللفافة التي كانت 
موج���ودة يف ح���وزة مكتبة جامع���ة بولونيا 
لأكر من مئة عام تعود للقرن ال�ش���ابع ع�ش���ر. 

وكتب عليها"لفافة 2".
ويوج���د العديد من ال�ش���ظايا الأق���دم للتوراة 

لكن لي�شت لفافات كاملة لاأ�شفار اخلم�شة.
وق���ال ب���رياين يف مقابل���ة اجري���ت مع���ه عرب 
امين���ا  يعم���ل  كان  يه���ودي  الهاتف"فح����ص 

للمكتب���ة يف اجلامع���ة اللفاف���ة يف عام 1889 
عام���ة  تليه���ا   17 )الق���رن  وكت���ب  للفهر�ش���ة 

ا�شتفهام(.
جدي���د  فهر����ص  لو�ش���ع  الإع���داد  عن���د  لك���ن 
در����ص  اجلامع���ة  يف  اليهودي���ة  للمجموع���ة 
ب���رياين )63 عام���ا( اللفاف���ة وا�ش���تبه يف ان 
ام���ني املكتبة اجرى فح�ش���ا �ش���طحيا جدا يف 

عام 1889 ومل يعرف مدى قدمها.
وق���ال عن اللفاف���ة التي يبلغ طوله���ا 36 مرتا 
وعر�ش���ها 64 �ش���نتيمرتا"ادركت ان ا�ش���لوب 
الكتابة كان اقدم من القرن ال�ش���ابع ع�ش���ر لذا 

ت�شاورت مع خرباء اآخرين."
وتتاأل���ف اللفاف���ة م���ن 58 �ش���ريحة م���ن جل���د 
اخل���روف الناعم متت خياطته���ا معا ويتكون 

معظمها من ثاثة اعمدة من الكتابة.
يف  اجري���ت  الت���ي  الختب���ارات  وارجع���ت 
جامعة �شالنتو يف جنوب ايطاليا ويف معمل 
التاأري���خ بالكربون امل�ش���ع بجامع���ة ايلينوي 
تاري���خ اللفافة اىل ما بني الن�ش���ف الثاين من 
الق���رن الثاين ع�ش���ر والرب���ع الأول من القرن 

الثالث ع�شر.
وقال برياين ان الن�ش���خة الكاملة من التوراة 
التي كانت تعترب فيما �شبق الأقدم كانت تعود 

لأواخر القرن الثالث ع�شر.
وق���ال ب���رياين ان���ه م���ن غ���ري الوا�ش���ح اي���ن 
ن�ش���خت لفافة التوراة لك���ن يحتمل على نحو 
كبري انه مل يتم ن�ش���خها يف ايطاليا. ويحتمل 
ان يكون نا�ش���خا تدرب على العادات ال�شرقية 
هو من ن�ش���خها ويحتمل ان تكون قد ن�شخت 

يف ال�شرق الأو�شط.
ويعمل ب���رياين منذ عقدين رئي�ش���ا مل�ش���روع 
جنيزة الإيطايل الذي يحدد ويفهر�ص �شظايا 
املخطوط���ات العربي���ة يف ايطالي���ا. وجنيزة 
كلم���ة يهودية تعني غرف���ة يف املعبد اليهودي 

تخزن فيها كتب واوراق دينية.
وعر م�شروع جنيزة و�شور وفهر�ص حوايل 
13 ال���ف �ش���ظية م���ن املوؤلف���ات اليهودي���ة من 
خمتلف ف���روع مطبوعات التلم���ود والتعليق 
الجنيل���ي والفك���ر اليهودي واللغ���ة العربية 

والتاريخ اليهودي.

ني�ي�رك )رويرتز( – 

�ش���ّرح م�ش���وؤول يف دار ن�شر بري�شيو�ص 
ان املمثل الكوميدي جيم كاري �شي�ش���در 
يف �شبتمرب ايلول كتابا لاأطفال بعنوان 
 How( )كيف تتحرك املوج���ة رولند(

.)Roland Rolls
وو�ش���فت �ش���ابرينا مكارثي رئي�شة دار 
للتوزي���ع كاري املع���روف  بري�ش���يو�ص 
باداء الدوار الكوميدية باأنه ال�شخ�ص 

الأمثل لتاأليف كتاب لاأطفال.
يتمت���ع  ممث���ل  بيان"ان���ه  يف  وقال���ت 

باحليوية والن�ش���اط ويوؤدي �شخ�شيات 
مفعم���ة باحليوي���ة واعتق���د ان الطف���ال 
�شيتفاعلون مع دفقات الطاقة واحلما�ص 
التي ا�شافها لكتاب )كيف تتحرك املوجة 

رولند(."
والكتاب امل�ش���ور الذي يحكي عن 

موج���ة تدع���ى رولند ه���و الول 
وفاز  لكاري. 

ي  ر كا

بجائزت���ي جول���دن جلوب لف�ش���ل ممثل 
 Man( )ع���ن فيلمي )رج���ل على القم���ر
 1999 ع���ام   )on the Moon
 The Truman( )و)عر����ص ترومان

.1998 عام   )Show
وظه���ر يف وق���ت �ش���ابق ه���ذا الع���ام يف 
 The Incredible( )فيلم )ال�ش���احر
ال���ذي   )Burt Wonderstone
لعب بطولت���ه املمثل الكويدي �ش���تيف 

كاريل.
ودار بري�ش���يو�ص للتوزيع جزء 
من جمموعة بري�شيو�ص للكتب.

جيم كاري سيصدر كتابا لألطفال

اختبارات تثبت العثور على اقدم نسخة كاملة من التوراة في العالم
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رجٌل. /   اإين.. /    
مني!.. �ص53. يخجُل.. /  

ول ي���كاد يخام���ر ال�ش���ك اثن���ني اإزاء املقطع 
اأي )الق�ش���يدة( التي فاقت �شهرتها املعلقات 
واملو�شومة )ن�شج( املعربة عن ن�شج وثراء 
خميلة ال�ش���اعر الت���ي جادت بتلك ال�ش���ورة 

الإيحائية الهائلة:
اإين فتّى كالربتقالة �شاحٌب/    

لكنما../   والربتقالة ل تخاْف/  
َي�شَفُر وجُه الربتقالِة

كلما قرب القطاف!... �ص25.  
واأجزم لو اأن هذه الق�ش���يدة قد كتبها �شاعر 
عرب���ي اأو غرب���ي، لرددها كل ل�ش���ان ودونت 
يف مناهج الأدب الدرا�شية لغنى حممولتها 
دللته���ا  وث���راء  والعاطفي���ة  الوجداني���ة 

الفكرية والجتماعية.
    ول���و اأن ال�ش���اعر كاظم احلج���اج، مل ينتج 
�شوى هذه الق�شيدة، لو�شف باأعتزاز كبري، 
باأن���ه م���ن �ش���عراء الواح���دة، فكيف ب���ه وقد 

تعددت لديه الواحدات املمتعات؟!.
     رمب���ا ي�ش���تكر بع����ص الأ�ش���دقاء ه���ذا 
الو�شف، الذي يليق بكاظم احلجاج من دون 
حماباة، لكن املنجز ال�شعري الوفري بنوعه، 
يجعلنا نطمئن على خطى ال�شاعر املهوو�ص 
بالنا�ص والوطن، كم���ا ونلفت اأنظار الآخر، 
من اأن ق�شيدة )ن�شيد العراق( لل�شاعر كاظم 
احلجاج املن�ش���ورة �ش���من ديوانه املو�شوم 
)جداري���ة النهرين( ال�ش���ادر ع���ن دار متوز 
يف دم�ش���ق ع���ام 2011، تع���د بحق الن�ش���يد 
الوطني، لفرادة تلك الق�ش���يدة و�ش���موليتها 
اإذ نقراأ ما تي�ش���ر لنا م���ن ذلك الن�ص الغنائي 

الآ�شر:
يف البدء كان الرافدان/    

خل���ف  ب���ارُق  ل  وكانت الدنيا دخان /  
حتى  والأفق �شاق/   املدى/  

وجُه العراق/   بدا مثل الندى/  
فلتقرع الجرا�ص يف الكنائ�ص/  

ولرتفع امل�شاجد النداء/  )مت���وز( دق بابن���ا 
وفتحت )ع�ش���تار(  يف اآخر امل�شاء/  
فا�شتيقظ  عيونها،  للعناق..   �ص6-5/  

م���ن  املارد القدمي قد افاق/   العراق/  
ب���ني  هنا حط على الأر�ص احلمام/  

ب���ي  ا ر حمو و اآ�شور واأور/  
فابتدا فجر ال�شام/   وبابل/  
واأمتا الكون �شنابْل.. �ص6-5.

ثمة الفة حميمة بني ال�ش���اعر ومكانه البوؤرة 
فت���زدان قريت���ُه باأبه���ى ال�ش���ورة املتخيل���ة 
والنداء احلميم اللذين يرتجمان التاأ�ش���ي�ص 
املنطق���ي لعاق���ة ال�ش���اعر م���ع امل���كان ع���رب 
ال�ش���تعارات الت���ي ت���رتاوح ب���ني الواقعية 
واملتخيلة والتي ت�ش���ري اإىل اأرمتاء احلجاج 
يف اأح�شانها، فيفتتح ديوانه )غزلة ال�شبا( 
بق�ش���يدة )توحيد( كدللة على وله ال�شاعر، 
وحب���ه الأث���ري، ملرت���ع �ش���باه، ويف الن����ص 

تعميم وا�ش���ع املدى، يحتم���ل التاأويل، اإذ مل 
ي�ش���م احلجاج قريته، فمنح ن�شه، ذلك البعد 

الزمكاين الف�شيح اإذ يقول:
ملّ���ي  يا قريتنا../    

و  اأ اأيًا ما كانوا/   اأبناءك /  
جم���د  يا قريتنا/   يف اأَيّ مكان/  

الرّمانة حٌب الرمان.. �ص5.
 وبو�ش���فه �شاعرًا عراقيًا ب�شريًا، يكاد كاظم 
احلج���اج يختلف عن اأقران���ه، وتامذته من 
ال�شعراء من حيث ان�شحاب ق�شائده الطوال 
ن�شبيًا اإىل عامل ال�شرد، فاأنتج من جراء ذلك، 
الق�ش����ص اأو امل�ش���رودات ال�ش���عرية، حي���ث 
احلك���ي املع�ش���د بالطرف���ة، وال�ش���رد التابع 
واحلوار واملفارقة و�شمري الغائب، ويغلب 
على الن�ش���و�ص ال�ش���عرية الت���ي تنتمي اإىل 
هذا التو�شيف مثل )املمثل( و )حكاية العبد 
اآدم( و )من األواح ال�شاعر ال�شومري( و )لقاء 
اإذاع���ي مع العري���ف املتقاعد حط���اب( يغلب 
عليه���ا الطاب���ع الدرام���ي املم�ش���رح، فتكون 
تلك الن�ش���و�ص و�ش���واها اأقرب اإىل امل�شرح 
ال�ش���عري، الذي تكون فيه الن�ش���و�ص قابلة 
للتج�ش���يد العي���اين، واأن بناءه���ا الدرام���ي 
يهيمن على غنائيتها على ال�شد من الق�شائد 
الق�ش���ار، ل�شيما واأن ال�ش���اعر قد كتب عددًا 

من الن�شو�ص امل�شرحية.
يا�ش���ادتنا/ هذا بطْل من اأبطال   

رجل يف اخلم�شني... �ص61. احلرب /  
اأو قوله يف ق�شيدة )غزالة ال�شبا(:

يازم���اَن ال�شنا�ش���يل دار الزمان   
داُرنا مل تعد دارَنا... �ص69.   /

ي�ش���تهل  العب���د(  ق�ش���يدة )حكاي���ة  اأم���ا يف 
ال�شاعر ن�شه برواية عدها طرفة اإذ يقول:

اجلن���ة:  دخ���ول  زجن���ي  اأراد   
فاأوقف���ه ببابها القدي�ص بطر����ص قائًا: نحن 
يف الع���ادة ل ن�ش���مح للملونني بالدخول اإىل 

هنا... الخ.. �ص83.
      ول اأح�ش���ب اأن لفظ���ة ت���روق لل�ش���اعر 
وتكح���ل عينيه، مثلما ه���ي لفظة )اجلنوب( 
الدال���ة عل���ى جنوبيت���ه )هويت���ه( املختومة 

بطني الب�شرة:
مل  لأين نحيل،/    

ح  �شا اأكلف الرب طينًا ليخلقني!/  
ففتحت عيوين/   بي: يا اأنا هو/  

اجلنوب...  قل���ُت:  اأمّيا وطٍن ت�شتهي؟ قال/  
�ص74.

ثم���ة ق�ش���ائد تاأخ���ذ �ش���كل ال�ش���يناريو ذي 
البع���اد الزمكاني���ة، مم���ا يوؤك���د لن���ا اف���ادة 
لل�ش���عر،  املج���اورة  البن���ى  م���ن  ال�ش���اعر 
كامل�شرح، والق�شة، وال�شيناريو، واللقطات 
ال�ش���ينمية، وقد تعزز ذل���ك، يف طريقة القاء 
ال�ش���اعر للق�ش���ائد، فق�ش���يدة )املمث���ل( على 
�ش���بيل الفر�ص تعد مبثابة م�ش���هد م�شرحي 
ق�ش���ري، جمتزاأ من ن�ص مونودرامي موؤثر، 
وحال قراءتنا لن�ش���و�ص احلج���اج نتخيلها 

جم�ش���دة يف ف�ش���اء م�ش���رحي، ملا تتمتع به 
ة، هجائية، واخزة  من لغة �ش���عرية، ب�ش���رَيّ

وحوارات �شاعرية باهرة.
 / املغ���رور  خمرجن���ا  ال�ش���يد   
اأعط���اين دورًا../ ولأين مقبول – من حيث 
ل  قا و وافقُت/   للدور/   اجلثة –/  
املخرج/ احفظ دور ال�ش���لطان العادل!/ ها. 
ها.. )يف �شري طبعًا(!../ �شلطان عادل!....   

�ص42.
تنط���وي ق�ش���ائد ال�ش���اعر كاظ���م احلج���اج 
عل���ى وفرة م���ن روائ���ع الكلم، وقد �ش���ريت 
بهيئ���ة مق���ولت وحك���م عل���ى �ش���اكلة )الفقر 
يوح���د اأديان الفقراء( و )الأ�ش���ماُك ع�ش���ائُر 
م���اء اله���وار( و )يف ال�ش���رق البي���وت على 
�ش���كانها.. تقع( و )الطري ي�ش���بح لله، فلماذا 
نذبحه، ونكرب باأ�ش���م الله!( و )الغيمة حزن 
ال���رب والأمط���ار دم���وع الل���ه( و )املوناليزا 

�شعٌر مكتوب باللوان( ومثلهن كر.
     اأم���ا الب�ش���رة فحا�ش���رة بكل تف�ش���ياتها 
عل���ى خارط���ة ق�ش���ائد احلج���اج، اأبامه���ا، 
و�شنا�شيلها، واأ�شماكها، ومقاهيها، واأبنائها 

الطيب���ون بالفط���رة، وقد اأتت �ش���من ن�ش���ق 
الق�ش���ائد املحك���وم بايق���اع ب�ش���ري فري���د، 
مذك���رًا الآخر باأن���ه قد عا�ص الهم، وال�ش���عر، 
واكتوى بن���ار احلروب يف اأر�ص ال�ش���واد، 
وق�ش���ائده كاأمنا قد كتب���ت للتو بعد خما�ص 

عراقي جد ع�شري:
هذا ن�ص عنيد، األح علّي، وجاء   
هكذا، اأرجو اأن/ ت�شاعدوين على جتني�شه/ 

لكن من دون تعجل
ال�ش���عر  لي����ص   /)....(  
ه���و الكت���وب، ال�ش���عر/  يعا����ص اأوًل: ي���رى 

وي�شمُع... �ص75.
اإن اخلا�ش���ة التي يخرج بها القارئ ل�ش���عر 
كاظ���م احلج���اج هي اأن ال�ش���اعر عب���ارة عن 
اأو�ش���ال متقطع���ة ومتناثرة  عل���ى اأدمي هذا 
الوطن واأرواح النا�ص الفقراء وقد اأ�ش���حى 
عل���ى م�ش���ارف ال�ش���بعني وما زال حي���ًا رغم 

اإنف احلروب والطغاة:
ج���اوزت  وق���د  الآن،  اأين   

ال�شتني،/ اأنظر �شعري:-
اأحلف بالزيت���ون وبالتني  واأنا   

اأين اأتعج���ب من عُم���ري/ رغم    /
ث���اث ح���روب – كي���ف تعديت ال�ش���تني؟!.. 

�ص94.
لق���د كان ال�ش���اعر اجلنوب���ي كاظ���م احلجاج 
اأمينًا على ت�ش���جيل روؤاه الت���ي يختلط فيها 
الواقعي باملتخيل وال�شيا�ش���ي بالجتماعي 
وكثريا ما تكون تلك الروؤى موؤطرة بالهجاء 
الاذع وال�شور الواخزة التي ت�شتثري ذائقة 
املتلق���ي، في�ش���ر ح���ال قراءتها اأو �ش���ماعها، 
م���ن ف���رط اتق���ان ال�ش���اعر ل�ش���نعة ال�ش���عر، 
واجتهاده يف انتاج اللقطة )ال�شينم�شعرية( 

بوقها املوؤثر كما يف قوله:
فف���ي الكوف���ة النا�ُص �ش���نفان:   
لنهر  ا �شنف غني، و�شنف )علُّي(!../ 

فرات الله الأول، بعد الأمطاْر... �ص27.
اأو قول���ه يف مقط���ع م���ن ق�ش���يدة )جداري���ة 
النهري���ن( اإذ ير�ش���م احلج���اج �ش���ورة ترج 

قناعة القراء فيقول:
طي���ور  نح���ن  اخلليف���ُة:  اأيه���ا   

النهرين /ل نقُع على اأ�شكالنا / 
الطيور ل تقع يامولنا / الطي���ور حت���ط... 

�ص48.
     وتع���د املفارق���ة املثرية لل�ش���حك الذي هو 
كالب���كاء اأم�ش���ى اأ�ش���لحة ال�ش���اعر، واأجدى 
يف  والتح���ول  الده�ش���ة  لتحقي���ق  اأدوات���ه 
بنية الن����ص من ال�ش���ائد اإىل املختلف، ومن 
التف�ش���ري اإىل التاأويل الذي ل يحتاج اإىل كد 
ذهني، ب�شبب ب�شاطة اللغة وو�شوح الفكرة 
ال�شعرية، �شواء ق�شرت اجلملة ال�شعرية اأم 
طالت ، ل �ش���يما اأن ال�شاعر كاظم احلجاج مل 
يفرت����ص بنية مغاي���رة للواقع، اإمنا ي�ش���فه 
وينق���ده بو�ش���وح ملغ���ز وهذه خ�ش���ائ�ص 

اأ�شلوبية احلجاج.
     فف���ي ق�ش���يدة )اأنظ���ر بع���ني م���ن نهرين( 
امل�ش���اغ عنوانه���ا ب���ذكاء ح���اد نقراأ بع�ش���ًا 
م���ن مفارقات ال�ش���اعر التي و�ش���عها �ش���من 
اإىل  الق���ارئ  تق���ود  كعام���ات  م�ش���تطيات 

التوقف عندها مليًا وكالآتي:
ن���ا  اأ اأنا ل اأ�شلي! /    
اأع���ف  اأتو�شاأ، دون �شاٍة، وهذي �شمايْل / 
واأطهر ممن ي�شلي نهارًا، وي�شرق يف الليل 

خبز عيايل!
ويف املقطع الثاين نقراأ:

اأنا ل اأ�شوم! /   
اأنا �شائم منذ �شتني عاْم! /اأجوع واآكُل / 

لكنني ل اأب�شمل عن لقمٍة باحلراْم!
ويختم ن�شه امل�شاك�ص بالقول الآتي:

فم���ن  اأنا ل اأزكي! /   
وحت���ى حل���ايف.. ق�ش���ري عل���ى  اأين يْل؟ / 

اأرجلي؟!... �ص67-65-63.
وهذا نذر ي�ش���ري من في�ص م���رارات نور�ص 
الب�ش���رة، ال�شاعر كاظم احلجاج الذي �شلى 
ل���كل املفاهي���م اجلليل���ة و�ش���ام ع���ن امللذات 

اجلميلة وزكى ق�شائده الغاليات 

النهرين جـــداريـــة  الــحــجــاج..  ــم  ــاظ ك

د. با�شم االأع�شم

      مــن العالمات الدالة علــى ح�شن االأداء ال�شعري ، لــدى ال�شاعر كاظم احلجاج، 
متكنه البارع يف االختزال، يف دي�انه ال�شعري امل��ش�م )غزالة ال�شبا( خا�شة.

       اإذ تف�شــح ن�ش��شــه املب�شــرتة جداً عــن م��ش�عات، واأفــكار، و�ش�ر، وحاالت 
اإن�شانيــة، غاية يف الكــر واالأهمية، وتلك هــي واحدة من اأهــم وظائف ال�شاعر 
الدالة على م�هبته، حينما يلخ�س الهم�م الكبرية مبقاطع �شعرية ق�شرية ذات 

ت�شفري عال وكلمات معدودات.
      وجت�شد اأغلبية الق�شائد )ال�م�شات( املدونة على اأ�شل دي�انه ال�شعري اجلميل 
)غزالــة ال�شبــا(، م�شداقية ق�لنا حــ�ل تكثيف ال�شــ�ر ال�شعرية لهــذا ال�شاعر 
القروي الــذي يخجل من نف�شه بعد اأن يك�ن قد مار�ــس النقد الذاتي على نف�شه 

فيق�ل بكلمات مب�شرتات تامات:
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ولد اأرن�ش���ت همينغواي يوم 21 يوليو 
1899 م يف اأواك ب���ارك بولية اإلينوي 
الأمريكية، من اأب طبيب مولع بال�شيد 
والتاري���خ الطبيع���ي، واأم متزمتة ذات 
اهتم���ام باملو�ش���يقى. ويف �ش���ن مبكرة 
1909 م ا�ش���رتى له اأبوه بندقية �شيد، 
اأ�ش���بحت فيم���ا بع���د رفيق���ة عم���ره اإىل 
اأن قتلت���ه منتح���را ع���ام 1961. دخ���ل 
همينغواي معرتك احلياة املهنية مبكرا، 
حيث عمل �ش���حفيا بجريدة"كن�ش���ا�ص 
�ش���تار"ثم متطوع���ا لل�ش���ليب الأحم���ر 
الإيط���ايل 1918 م، يف اأواخ���ر احلرب 
العاملية الأوىل، وهناك اأ�شيب بجروح 
خطرية اأقعدته ا�ش���هرا يف امل�شت�ش���فى، 
وخ�ش���ع لعمليات جراحية كثرية، وقد 
حت�ش���ل اإث���ر جروحه عل���ى رتبة مازم 
م���ع ن���وط �ش���جاعة. ع���ام 1921 عم���ل 
مرا�ش���ا ل�ش���حيفة"تورنتو �ش���تار"يف 
�ش���يكاغو، ثم هاج���ر اإىل باري�ص 1922 
م، حي���ث عمل مرا�ش���ا اأي�ش���ا، واأجرى 
مقابات مع كبار ال�شخ�شيات والأدباء 
مث���ل كليمان�ش���و ومو�ش���وليني ال���ذي 
اأك���رب  وه���و  باأنه"متم�ش���كن  و�ش���فه 
متبج���ح اأوروب���ي يف نف����ص الوق���ت"، 
كم���ا تع���رف عل���ى اأدب���اء فرن�ش���ا ح���ني 
كان���ت احلرك���ة الثقافية الفرن�ش���ية يف 
الع�ش���رينيات تعي�ص ع�ش���رها الذهبي. 
بداي���ة النجاح ع���ام 1923 ن�ش���ر اأوىل 
وهي"ث���اث  الق�ش�ش���ية  جمموعات���ه 
ق�ش����ص وع�ش���رة اأنا�ش���يد"، لك���ن اأول 
عمل لف���ت انتب���اه اجلمهور م���ن اأعمال 
همينغواي مل ياأت �ش���وى عام 1926 م 
وهو"ال�شم�ص ت�شرق اأي�شا"التي لقت 
جناح���ا منقط���ع النظ���ري. ه���ذا النجاح 
�ش���جعه عل���ى ن�ش���ر جمموع���ة ق�ش����ص 
1927 م، هي"الرج���ل الع���ازب"، واإثر 
عودت���ه 1923 م لفلوريدا حيث عائلته، 
انتح���ر والده باإطاقه طلقة يف الراأ�ص. 
ع���ام 1929 ع���اد م���ع زوجت���ه الثاني���ة 
بول���ني بفيف���ر اإىل اأوروب���ا حيث ن�ش���ر 
واحدا م���ن اأهم اأعمال���ه هو"وداعا اأيها 
ال�شاح"، وقد جنح هذا العمل، وحول 
اإىل م�ش���رحية وفيل���م ب�ش���رعة، واإن مل 
حتقق امل�ش���رحية ذلك النج���اح الكبري، 

وهذا م���ا دفعه لرت�ش���يخ ا�ش���مه الأدبي 
بعمل اأدبي جديد ومتميز، فن�شر 1932 
م"وفاة يف الع�ش���ية". وبداأ همينغواي 
من���ذ 1933 م ي���رتدد با�ش���تمرار عل���ى 
كوب���ا، وفيه���ا كت���ب عمله"الفائز يخرج 
�ش���فر اليدي���ن"، ث���م توقف عن الن�ش���ر 
حت���ى 1935 م لتظهر"رواب���ي اإفريقيا 
اخل�شراء"عن رحلة قادته ل�شرق القارة 
ل�شيد الطرائد الربية وهي هوايته منذ 
ال�ش���با. م���ا ب���ني 1936 و 1938 عم���ل 
مرا�ش���ا حربيا لتغطية احلرب الأهلية 
الإ�ش���بانية، وقد �ش���محت له هذه املهمة 
بالتعب���ري ع���ن عدائه ال�ش���ديد للفا�ش���ية 
ال�ش���اعدة اآنذاك، بل دخل احلرب �ش���د 
النازيني والفا�شيني، ودخلت اأي�شا معه 
زوجته الثالثة مارتاجيلهورن مرا�ش���لة 
على اجلبهة الرو�شية � ال�شينية 1940 
م، وكان���ت ه���ذه ال�ش���نة عام���ة فارق���ة 
ن�ش���ر"ملن  حي���ث  همينغ���واي  اأدب  يف 
تقرع الأجرا�ص"لتحق���ق جناحا خارقا 
وتتج���اوز مبيعاتعا املليون ن�ش���خة يف 
ال�شنة الأوىل لن�شرها، ونال عن حقوق 
الفيل���م املاأخ���وذ عنها 150 األ���ف دولر 

وكان رقما قيا�شيا وقتذاك.
جتارب���ه  همينغ���واي  اأدب  عك����ص 
العامليت���ني  احلرب���ني  يف  ال�شخ�ش���ية 
الأهلي���ة  واحل���رب  والثاني���ة  الأوىل 
الإ�ش���بانية. متي���ز اأ�ش���لوبه بالب�ش���اطة 

واجلمل الق�ش���رية. وترك ب�شمتة على 
الأدب الأمريكي الذي �ش���ار همينغواي 
واح���دا م���ن اأه���م اأعمدته. �شخ�ش���يات 
همينغواي دائما افراد ابطال يتحملون 
امل�شاعب دومنا �شكوى اأو اأمل، وتعك�ص 
ه���ذه ال�شخ�ش���يات طبيع���ة همينغواي 

ال�شخ�شية.
بوليت���زر  جائ���زة  همينغ���واي  تلق���ى 
الأمريكي���ة يف ال�ش���حافة ع���ام 1953.

كم���ا ح�ش���ل على جائ���زة جائ���زة نوبل 
يف الأدب يف ع���ام 1954 ع���ن رواي���ة 

اإرن�ش���ت  ح���از  والبح���ر.  العج���وز 
همينغ���واي بف�ش���ل العج���وز والبح���ر 
عل���ى جائ���زة نوب���ل يف الأدب وجائزة 
بوليت���زر الأمريكية"لأ�ش���تاذيته يف فن 
الرواي���ة احلديث���ة ولقوة ا�ش���لوبة كما 
يظهر ذلك بو�ش���وح يف ق�شته الأخرية 
العج���وز والبحر"كم���ا ج���اء يف تقرير 

جلنة نوبل.
يف اآخر حياته انتق���ل للعي�ص يف منزل 
بكوبا. حيث بداأ يعانى من ا�شطرابات 

عقلية.

بع���د ثاث���ة اأ�ش���هر يف 1961، ظهر يف 
كيت�ش���وم، يف �ش���باح اأح���د الأي���ام يف 
املطبخ ماري زوجته"وجدت همنغواي 
 Saviers دع���ت  بندقي���ة".  يحم���ل 
�ش���افريز، فق���ام بتهدئت���ه وار�ش���له اإىل 
م�شت�ش���فى sun valley، م���ن هن���اك 
 mayo clinic اأر�شل اإىل م�شت�شفى
لتلقى املزيد من ال�ش���دمات الكهربائية، 
يوني���و  اواخ���ر  يف  �ش���راحه  واطل���ق 
وو�ش���ل منزل���ه يف كيت�ش���وم ي���وم 30 
يونيو. بعد ذلك بيومني، يف ال�ش���اعات 
الأوىل من �شباح يوم 2 يوليو 1961، 
همنغواي"عم���دا اإىل ح���د كبري"اأطل���ق 
الن���ار على نف�ش���ه من بندقيته املف�ش���لة 
لديه.ق���ام بفتح خمزن الطابق ال�ش���فلي 
حيث كان يحتفظ ببندقيته، وذهب اإىل 
الطابق العلوي اإىل بهو املدخل الأمامي 
للمن���زل كيت�ش���وم بهم، و"دف���ع قذيفتي 
مورت���ر على بندقية عي���ار 12 بو�ص... 
و�ش���ع نهاي���ة للربميل يف فمه، �ش���غط 
على الزناد وفجر دماغه. ات�شلت مارى 
والدكت���ور   ،sun valley مب�ش���تفى 
�ش���كوت اإي���رل و�ش���لوا اإىل املن���زل يف 
الرغ���م  وعل���ى  دقيق���ة".  غ�ش���ون"15 
م���ات  اأن همنغواي"ق���د  النتيج���ة  م���ن 
م���ن اجل���رح ذاتيا يف الراأ����ص"، وقيلت 
ذل���ك  كان  ان  ال�ش���حافة  اإىل  الق�ش���ة 

املوت"م�شادفة".
لأ�ش���رة همينغ���واي تاري���خ طوي���ل مع 
النتح���ار. حيث انتحر والده)كارن�ص 
همنغ���واي( اأي�ش���ًا، كذل���ك اأخت���اه غري 
ال�ش���قيقتني )اأور�ش���ول( و)لي�شرت(، ثم 
حفيدت���ه مارغاوك همنغ���واي. ويعتقد 
يف  وراث���ى  مر����ص  وج���ود  البع����ص 
عائلته ي�ش���بب زيادة تركيز احلديد يف 
ال���دم مما ي���وؤدى اإىل تل���ف البنكريا�ص 
وي�ش���بب الكتئ���اب اأو عدم ال�ش���تقرار 
يف امل���خ. ما دفعه النتح���ار يف النهايه 
خوف���ًا من اجلن���ون. يف الوقت احلاىل 
حتول منزله يف كوبا اإىل متحف ي�ش���م 

مقتنياته و�شوره.

من ويكيبيديا، امل��ش�عة احلرة

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

همينغواي إرنس��ت 
اإرن�شــت ميلــر همينغــ�ي كاتــب اأمريكــي يعــد مــن اأهــم الروائيــني وكتــاب الق�شة 
االأمريكيني.كتب الروايات والق�ش�س الق�شرية. لقب ب"بابا". غلبت عليه النظرة 
ال�ش�داويــة للعــامل يف البداية، اإال اأنه عــاد ليجدد اأفكاره فعمل علــى متجيد الق�ة 
النف�شيــة لعقل االإن�شان يف رواياتــه، غالبا ما ت�ش�ر اأعماله هذه الق�ة وهي تتحدى 
القــ�ى الطبيعية االأخــرى يف �شراع ثنائي ويف ج� من العزلــة واالنط�ائية.�شارك 
يف احلــرب العامليــة االأوىل والثانيه حيث خدم على �شفينه حربيــه اأمريكيه كانت 
مهمتهــا اإغــراق الغ�ا�شات االأملانيــة، وح�شــل يف كل منهما على اأو�شمــة حيث اأثرت 

احلرب يف كتابات هيمنج�اى وروايته.
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 رمب���ا يك���ون اغتيال النا�ش���ط امل���دين للدفاع 
)ج���ال  الع���راق  يف  ال�ش���ود  حق���وق  ع���ن 
ذي���اب( دافع���ا للكتاب���ة ع���ن الثقاف���ة العراقية 
والعربية، وعاقتها بالآخر ال�شود من خال 
ا�ش���تعرا�ص احد الكتب املهمة يف هذا ال�شاأن، 
فق���د كانت خطورة )جال ذياب( تتج�ش���د يف 
انه���ا اغتيال لواحدة من حم���اولت موءودة، 
ولكونها ت�شّكل منا�شبة �شانحة لك�شف الن�شق 
الفحويل البدوي الثقايف العربي امل�ش���تحكم 
والعي���وب  والعراقي���ة،  العربي���ة  بالثقاف���ة 
الن�شقية امل�شمرة التي حتكم العاقة بالآخر، 
الآخر ال�شود حتديدا، وكما يبدو لنا فان تلك 
العي���وب ت�ش���ّكل �شل�ش���لة طويلة تف�ش���ي فيها 
حلق���ة اىل اخرى، وتخفي فيه���ا حلقة اخرى، 
وان مثل هذه احلوادث يف اغتيال ال�شوات 
)اخلط���رة( التي تع���ّري هذه العي���وب، وهي 
تب���دو عار�ش���ة، وب�ش���يطة، ولكنن���ا نرى يف 
ب�شاطتها، وهام�شيتها، ما يعطيها القدرة على 
ك�ش���ف جوهر العيوب املخفية باعتناء �شديد، 
فحادثة اغتيال هذا النا�شط ال�شود، الذي كان 
دائم الف�ش���ح لت�ش���وهات الثقاف���ة العربية يف 
عاقتها بالآخر ال�ش���ود، نعتربها نقا مليدان 
�ش���راع الن�ش���ق، من ميدانه الثق���ايف والياته 
)امل�ش���املة( يف التعب���ري عن نف�ش���ه، وتكري�ص 
نف�ش���ه كمرك���ز ع���رب الن�ش���و�ص واملدون���ات، 
الجتماع���ي  ال�ش���راع  مي���دان  توظي���ف  اىل 
وال�شيا�ش���ي مب�شتواه امل�ش���لح، وعرب خطاب 
ت�شّم منه رائحة طائفية مقيتة، رائحة ت�شبعت 
بلون وطع���م دماء بريئة، وتلب�ش���ت خطابات 
متخلفة ا�ش���د درج���ات التخل���ف والتحريفات 
والتخريج���ات التي تربر )قدا�ش���ة( مثل هذه 

الفعال ال�شنيعة..
لقد ارتاأينا  هنا، امل�ش���اهمة يف م�ش���عى ك�شف 
عيوب نظرة الثقافة العربية اىل ال�ش���ود من 
خال ا�ش���تعرا�ص واحد من اه���م الكتب، كما 
ي�ش���فه عب���د الل���ه الغذام���ي، الت���ي تبحث يف 
املتخي���ل العرب���ي، ويف الن�ش���و�ص العربية، 
بهدف ا�شتبيان �شورة ال�شود عرب احلفر يف 
الرتاث العربي، وهو كتاب )متثيات الآخر- 
�شورة ال�ش���ود يف املتخيل العربي الو�شيط( 

للدكتور نادر كاظم..
لقد كان ال�ش���ود ج���زءا من جم���ال )الآخرية( 
ف���كان واح���دا م���ن اولئ���ك )الآخري���ن( الذين 
عرفته���م الثقاف���ة العربي���ة، وكانت �ش���ورتهم 
احليواني���ة،  �ش���فات:  تتع���دى  ل  النمطي���ة 
والبهيمي���ة، وال�ش���هوة املفرط���ة، والتوح�ص، 
واخللق���ة،  اخلل���ق  وف�ش���اد  والهمجي���ة، 
وا�شتنها�ص كافة )املعارف( املتوفرة للربهنة 
على ا�شتحكام هذه ال�شفات يف ال�شود، فكان 
الطب يربه���ن على ذلك ع���رب نظرية الخاط 
والمزج���ة، وتاأث���ري الهواء بالب���دن.. وكانت 
اجلغرافي���ة ت�ش���تغل هنا عرب نظري���ة القاليم 
ال�ش���بعة البطليمو�ش���ية، كما �ش���اهم التنجيم 
بذل���ك ع���رب )تاأث���ري( الف���اك، والب���راج يف 
ع���رب:  التاري���خ  الب�ش���ر والقالي���م، و�ش���اهم 
ال�ش���راع بني الحبا�ص والغرب، وق�شة نوح 
واولده الثاث���ة: �ش���ام وح���ام ويافث، وغري 
ذل���ك من املع���ارف املتداولة التي تر�ش���بت يف 
بالوع���ي  فكان���ت تتحك���م  العرب���ي،  املخي���ال 
الفاح����ص لاأفراد عرب مرجعيات وان�ش���اق ل 
�شعورية، ت�ش���كل منحة مهمة للثقافة العربية 
م���ن اج���ل ترتي���ق م���ا ي�ش���ميه ب���ول ريك���ور 
)الهوية ال�شردية( للجماعة، فقد كان التو�شع 

يف تذويب الآخر يف ال�ش���ام �شاحا للثقافة 
العربي���ة يف تطوير قدرته���ا اللتهامية:"فمن 
ول���د يف ال�ش���ام فه���و عربي"،"وم���ن تكل���م 
العربي���ة فهو عرب���ي"، وهي تدل���ل على نزعة 
باآليت���ي  ت�ش���تغل  وعرقي���ة  �ش���ديدة  مترك���ز 
اجل���ذب، والتذوي���ب، معتم���دة يف ذل���ك على 
ما حققه ال�ش���ام للعربية م���ن امتيازات على 
المم التي دخلت ال�ش���ام والت���ي مل تدخله، 
بينم���ا كانت اآلي���ة الطرد تهدف اىل حت�ش���ني 
الهوي���ة مقابل الغزو الثق���ايف من قبل الآخر، 
وهات���ان اليت���ان متناق�ش���تان يف التعامل مع 
ال�ش���ود؛ ف���كان )ال�ش���ود( يدم���ج يف الثقاف���ة 
العربية بف�ش���ل الت�ش���امح ال�ش���امي، ولكنه 
يبقى يحمل �ش���واده عامة فارق���ة متيزه عن 
البي�ص، فكانت هذه الإ�شكالية مو�شوعا لهذا 
الكتاب الذي قّدم له الدكتور عبد الله الغذامي 
مقدم���ة تركزت: على فهم )النقد( بانه �ش���وت 
املغاي���رة وخا�ش���ة يف )النقد الثق���ايف( الذي 
كان"م�ش���روعا يف ك�ش���ف الن�ش���اق، وف�ش���ح 
العيوب الثقافية، وت�ش���مية اخللل با�شمه، او 
منحه ا�ش���ما مل يكن له، فلم يعد النقد بحثا يف 
اجلمي���ل الباغي وامنا هو بح���ث فيما حتت 
القناع الباغي"، وك�شف )الورام( امل�شترتة 
للثقافة؛ في�ش���ف الغذامي كتاب د. نادر كاظم 
النق���د مبعن���اه  بانه"ق���راءة يف  )البحري���ن( 
احل���اد واملزع���ج"يف ثقافة مطمئن���ة لثوابتها 
كالثقاف���ة العربية التي تطغى عليها الن�ش���قية 
الت���ي تلته���م القي���م ال�ش���امية املت�ش���احمة، 
فخط���ورة الن�ش���ق الثقايف امل�ش���مر يكمن يف 
كون���ه ميار����ص تاأث���ريه دون رقيب، وب�ش���كل 
خف���ي يح���اول ان ل يخد�ص اطمئن���ان الثقافة 
عل���ى ثوابته���ا، ويعترب الغذام���ي ان )اجلملة 
الثقافي���ة( الكا�ش���فة له���ذا الكتاب هي ق�ش���ية 
)عام���ة  وه���ي  الب�ش���رة  ل���ون  او  )اجلبل���ة( 
ثقافية( مبكرة �ش���ارت تتكرر ب�شيغ متنوعة 
يف ن�ش���و�ص الثقاف���ة العربية، ويف ق�ش����ص 
مكذوب���ة او مو�ش���وعة، م���ن اج���ل ان يعي���د 
الن�شق انتاج نف�ش���ه جيا بعد اخر.. ينطوي 
ال�ش���ود  �ش���ورة  الآخ���ر-  كت���اب )متثي���ات 
يف املتخي���ل العربي الو�ش���يط( على �ش���ياحة 
ثقافي���ة عميقة وعري�ش���ة يف الرتاث ال�ش���ود 
يف الثقاف���ة العربي���ة، ويف ن�شو�ش���ه الت���ي 
تك�ش���ف الذات الداخلي���ة لنا والت���ي ورثناها 
وت�ش���ربنا معانيها، والتي جتنح اىل التغطية 
عليه���ا، ويخل�ص الغذامي اىل ان هذا الكتاب، 
كم�شاهمة يف )النقد الثقايف( فانه ي�شهم يف: 
احلفر يف ن�ش���و�ص الرتاث، وك�شف امل�شتور 
واب���راز العيوب، لي�ص عرب )حتليل اخلطاب( 
وحظوظ���ه اجلمالية والدبية، بل عرب حتليل 
الثقافي���ة،  وحتيزات���ه  وان�ش���اقه  اخلط���اب 
ودوره يف ت�ش���كيل الهوية الثقافية للمجتمع، 
فاملوؤلف يخ�ش���ع كل الن�ش���و�ص، مهما انتمت 
اىل )الهام�ش���ية(، طاملا كانت تخدم يف ك�ش���ف 
وتك�ش���ف  واملتخي���ات،  امل�ش���مرة  الن�ش���اق 

عاقات القوة والهيمنة والهوية.
تق���وم اطروح���ة الكت���اب عل���ى ثاث���ة مفاهيم 
و)املتخي����ل(،  )التمثي����ل(،  ه����ي:  ا�شا�ش����ية 
�ش����ديدة  الآخ����ر(، وه����ي مفاهي����م  و)م�ش����الة 
الرتابط؛ في�شرح املوؤلف حدود تلك املفاهيم؛ 
فيقول بان )التمثيل( هو �شرب من العمليات 
الت����ي ت����دور ح����ول طريقت����ني يف النظ����ر اىل 
ا�ش����اليب  الآخري����ن، واخط����ر  انف�ش����نا واىل 
التمثيل ه����و الكتابة عن الآخ����ر بالنيابة عنه 

والكتابة با�شمه، اما )املتخيل( فهو"املت�شكل 
التاريخ����ي يف الاوعي الثق����ايف لامة، وهو 
قابل لا�شتثارة والتحريك كلما دعت احلاجة 
اىل ذل����ك"، وه����و يعن����ي )الوه����ام الكربى( 
الت����ي جتع����ل املجتمع يب����دو متما�ش����كا، وهو 
وه����و  اليديولوجي����ا،  ردي����ف  ريك����ور  عن����د 
اي�ش����ا )الواقع الوهمي( كما يقول التو�شري، 
وه����ي احكام م�ش����بقة �ش����كلتها اجلماعات عن 

نف�شها..
ام����ا الق�ش����ية الثالث����ة فه����ي )الآخ����ر(، وه����و 
املو�ش����وع الذي متار�ص علي����ه عاقات القوة 
والي����ات الهيمنة، وه����و الكائ����ن املختلف عن 
ال����ذات التي ت�ش����كل النقطة املركزي����ة لقيا�ص 
الآخ����ر، واملهم هنا لي�ش����ت �ش����ورة الآخر يف 
الواقع وامنا ما ت�ش����كل يف الذات من �شورة 
ع����ن الآخ����ر، وي�ش����ميه حممد عاب����د اجلابري 
)املخيال الجتماعي( وهو را�ص املال الثقايف 
املخزون واملليء:  بال�شخ�شيات، والحداث، 
وال����دللت،  والرم����وز،  والت�ش����ورات، 
واملعايري، والقيم التي تعطي لاأيديولوجيا 
ال�شيا�ش����ية )بنيته����ا الا�ش����عورية( يف ف����رتة 

تاريخية حمددة.
�شعى املوؤلف يف كتابه هذا اىل: القرتاب من 
م�ش����الة الآخر، وا�ش����ئلة الهوية والختاف، 
وذل����ك م����ن خال النكب����اب على ا�ش����تخا�ص 
�ش����كلها املتخي����ل  الت����ي  جمل����ة )التمثي����ات( 
العرب����ي ع����ن ال�ش����ود وحتليلها وا�ش����تنطاق 
دللتها الثقافية، عرب بابني واربعة ف�ش����ول 
تت�ش����دى جميعها اىل قراءة التمثيل الثقايف 

التخييل����ي )الدب����ي( وغ����ري التخييل����ي الذي 
مار�شته الثقافة العربية على ال�شود بو�شفه 
اخر خارجيا يقبع هن����اك يف جماهل افريقيا 
النائي����ة، وبو�ش����فه كذلك داخلي����ا مّيزته هذه 
الثقافة ب�شواد لونه، مع انه ولد وترعرع يف 
حميط ه����ذه الثقافة، وارتب����ط باهلها برباط 
الدي����ن واللغ����ة واملظاه����ر الثقافي����ة الأخرى 

كاللبا�ص وغريها..
لق����د مت الرتكي����ز يف الكتاب عل����ى مرجعيتني 
يعتق����د املوؤل����ف انهم����ا لعبت����ا دورا مهم����ا يف 
توجيه ت�شورات: املوؤرخني، واجلغرافيني، 
ال����كام،  وعلم����اء  والفقه����اء،  والرحال����ة، 
والفا�ش����فة، والبحارة، والتج����ار، والدباء، 
وعلم����اء اللغ����ة، وغريه����م م����ن الفاعل����ني يف 
الثقاف����ة العربي����ة يف القرون الو�ش����طى ممن 
ا�شهموا يف �شياغة املتخيل اجلمعي اخلا�ص 

بالآخر ال�شود:
املرجعية الوىل، هي مرجعية التاريخ حيث 
اخرتق����ت ع�ش����ور م����ن التناح����ر ب����ني العرب 
وال�ش����ود: كاحت����ال اليم����ن، وال�ش����عي لهدم 
الكعبة، اخرتقت )�شردية الوفاق( بني العرب 
وال�شودان والتي ن�شاأت بعد ال�شام فتحول 
ال�شود بفعل الفتوحات ال�شامية من نّد اىل 
م�ش����رتّق، يو�شع يف اخر ال�ش����ّلم الجتماعي 
والطبق����ي، مقرون����ا: بال�ش����ال، والف�ش����وق، 

واحليوانية، والتوّح�ص.
واملرجعي����ة الثاني����ة، ت�ش����مل مرك����ب: الدي����ن 
واللغ����ة والرم����ز، وه����و مركب ي�ش����كل نظاما 
ثقافيا ورمزيا يحكم وعي اجلماعة ول وعيها 

الثقايف، فالدين ن�ش����ق ثقايف مت تغييبه  فيما 
يتعل����ق بالآخ����ر ال�ش����ود الذي ارتبط �ش����واد 
وجه����ه: باحل����زن والغ����م والك����در، وهو ارث 
ق����دمي ت�ش����رب اىل تعالي����م ال�ش����ام ومل يجر 
نقده وك�ش����ف حتيزاته، وتعر�ص هذا الق�شم 
من الكتاب اىل الدللت الرمزية لل�ش����واد كما 

تظهر يف: الحام واللبا�ص واحليوان..
در�ص الف�ش����ل الول )ال�ش����ود يف مرجعيات 
املح����ركات  اه����م  العرب����ي( يدر�����ص  املتخي����ل 
اخلفي����ة التي حت����رك املتخيل ال�ش����ردي جتاه 

الآخر ال�شود.   
عن����وان  حت����ت  الث����اين  الف�ش����ل  وج����اء 
)م�ش����تويات املغايرة وق����وة التمثيل( ليعالج 
املتخي����ل الثقايف غري التخييل����ي وما اختزنه 
ع����ن ال�ش����واد م����ن �ش����ور منطي����ة انتقا�ش����ية 
وردت يف مدون����ات: الرحال����ة، واجلغرافيا، 
والفلك، والتنجي����م، والتاريخ، وعلم الكام، 
ومتون احلدي����ث، وعلم البحار، والفل�ش����فة، 
والطبيعي����ات، والطب؛ فانتهت اىل ت�ش����كيل 
نقي����ة  تك����ون  ان  له����ا  اري����د  ثقافي����ة  هوي����ة 
����نة �ش����د اخرتاق الهوي����ات الخرى،  وحم�شّ
وق����د ح����اول املوؤل����ف هن����ا اع����ادة تركي����ب ما 
اختزنه املتخيل العربي عن ال�شود من �شور 

منطية انتقا�شية..
وتن����اول الف�ش����ل الثالث )ال�ش����ود والتمثيل 
الثقاف����ة  يف  الك����ربى  املروي����ات  ال�ش����ردي( 
العربي����ة خ����ال الق����رون الو�ش����طى: )�ش����رية 
بني ه����ال(، )عنرتة بن �ش����داد(، )�ش����يف بن 
ذي ي����زن(، )الف ليلة وليل����ة(، وهي مرويات 
�ش����فاهية جمهول����ة املوؤل����ف؛ فكان����ت مرتع����ا 
خ�ش����با حل�ش����ور املتخيل الثق����ايف اجلماعي 
ويف معظمها وخا�ش����ة )الف ليلة وليلة( كان 
الن�ص ال�ش����ردي قا�ش����يا جتاه ال�شود فجمع 
يف ذل����ك ال�ش����ود واملراأة، يف حم����ور: القهر، 
واخل�ش����وع، ويف غريزة اجلن�����ص البهيمية 

وال�شهوانية املفرطة.
وتن����اول الف�ش����ل الراب����ع املعن����ون )ال�ش����ود 
والتمثي����ل ال�ش����عري( جملة التمثي����ات التي 
انتجه����ا ال�ش����عر العرب����ي ع����ن ال�ش����ود حيث 
يظه����ر حج����م التمثي����ات ال�ش����لبية الفادح����ة 
يف خطورته����ا التي مار�ش����ها ال�ش����عر العربي 
على ال�ش����ود عرب تواط����وؤ دفني بني اجلمالية 
والهيمن����ة، وال�ش����عر والرغب����ة يف اخ�ش����اع 
اخلط����اب  ق����راءة  وع����رب  وامتاك����ه،  الآخ����ر 
العربي �ش����د ال�ش����ود الذي مثله ال�ش����اعران: 
املتنب����ي، واب����ن الروم����ي، وخطاب ال�ش����ود 
�ش����د اخلطاب الثقايف العربي الذي مّثل فيه: 
عنرتة بن �ش����داد، ون�ش����يب بن رب����اح، وابو 
دلمة، �شوت ال�شاعني اىل الندماج بالثقافة 
العربية، ومثل فيه �ش����وت: �ش����حيم عبد بني 
احل�ش����حا�ص، واحليقطان، و�شنيح بن رباح، 

وعكيم احلب�شي، التمرد ال�شود..
ويخل�����ص املوؤل����ف يف كتاب����ه اىل ان املتخيل 
لي�����ص جمموع����ة اوه����ام، ول خي����ال عر�ش����ي 
زائد وخامل بل هو ن�ش����ق من: الت�ش����ورات، 
امل�ش����رتكة  والفرتا�ش����ات  والتمثي����ات، 
جماعي����ا، تتمت����ع بح�ش����ور ق����وي وفاعل يف 
املمار�ش����ات الت����ي توؤث����ر يف الف����راد وحترك 
املجتمع����ات ع����رب )مركزي����ة ثقافي����ة( واميان 
بحقيقة مطلق����ة لبد وان ت����وؤدي مبن"يوؤمن 
بها ان يكون قا�شيا جتاه الآخرين"كما يقول 
ت����ودوروف، وه����و م����ا ح����دث يف املوقف من 

ال�شود يف الثقافة العربية..

كتاب )تمثيالت اآلخر- صورة السود في المتخيل العربي الوسيط( 
ف�شُح ت�شّ�هات الثقافة العربية  يف عالقتها بـ)االآخر اال�ش�د(

ــــــــــ�د لــطــفــي وج
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حممد احلمام�شي
 

ي�ش���م كتاب"بناء م�ش���ر"، ملوؤلفته غادة عبداملنع���م، جمموعة مقالت 
كتبته���ا املوؤلف���ة، ما بني نهاية عام 2009 ومنت�ش���ف الع���ام 2011، اإذ 
تقدم فيها اإجابات وت�شورات حلل م�شكات التنمية يف م�شر، لتكّون 
يف جمملها روؤية اأو م�ش���روعا طموحا لنه�شة م�شر، تبني غادة �شمن 
طروحاتها، كيف ميكن اأن يتحقق. اإذ تدرج خططا خلم�شة م�شروعات 
�ش���ياحية كربى ميكن اعتبارها قومية لو اهتمت ال�ش���لطة يف 
م�ش���ر باأيها، ومنها: م�ش���اريع �ش���يناء.. اأر�ص 
الأديان واجل���زر الآمنة والقرى 
قية، ت�شور  الت�شوُّ

ع���ن تطوي���ر التعليم يف م�ش���ر م���ن حيث تق�ش���يم املراح���ل والأنواع 
والأغرا�ص ومعاجلة املناهج، ت�شور خا�ص حول التعمري..

كي���ف ميك���ن اأن نعمر ال�ش���حراء؟. اإذ تربط املوؤلفة بني بناء امل�ش���اكن 
اجلدي���دة و�ش���رورة بناء اأ�ش���واق واإقامة ط���رق �ش���ريعة اأو خطوط 
قطارات لتخدمها، مع توفري وظائف م�ش���تقرة يف جوار املدن وداخل 
املحافظ���ات اجلدي���دة مل���ن يقطنونه���ا، وه���ى يف �ش���بيل ت�ش���هيل نقل 
ت�ش���ورها هذا، تق���دم اأمثلة، فتقرتح اإن�ش���اء حمافظة جديدة ت�ش���مى 
حمافظ���ة �ش���قارة، يف ما بعد ال�ش���اد�ص م���ن اأكتوبر وحت���ى منخف�ص 
القط���ارة، يك���ون الن�ش���اط البارز فيه���ا ه���و التعليم. وتقرتح اإن�ش���اء 
جامع���ات جدي���دة متطورة به���ا، منها جامع���ة زويل، وجامع���ة الباز، 
واأكادميي���ة جنيب حمف���وظ، وجامعة علوم الزراع���ة، وجامعة علوم 

ال�شحراء، وجامعة علوم الطاقة.
واأن حت���اط ه���ذه اجلامع���ات مب�ش���اكن للطلبة والأ�ش���اتذة واأ�ش���واق 
�ش���عبية فولكلورية، وخانات ل�ش���كن الفنانني والأدباء ومعامل 
للعلم���اء واأرا����ص لكلي���ات الزراع���ة اجلدي���دة، 
للت�ش���وير  وا�ش���توديوهات 
 ، ئي ل�ش���ينما ا

وغابات واأرا�ص زراعية. واأن يخرتق كل ذلك قطار ومرتو وترمواي 
واأن مير طريق �ش���ريع جديد على بعد ع�ش���رين كيلومرتا من اأطراف 

مدن هذه املحافظة.
وتق���دم غادة عب���د املنعم تخطيطا ملا ح���ول البحرية، مينع ا�ش���تغال 
امل�ش���روع لإثراء البع�ص ونه���ب مال الدولة، وتوؤكد �ش���رورة اإحاطة 
الأن�ش���طة العمرانية مب�ش���احات وا�ش���عة م���ن الغابات حتي���ط باملدن 
وبامل�شانع، و�ش���رورة اإبعاد املناطق ال�شناعية عن مناطق ال�شياحة 
والزراع���ة لتحتل وحدها حمافظات جديدة، تقع يف عمق ال�ش���حراء 

حمافظات تتكون من اأرا�ص متنح لرجال الأعمال ب�شكل جماين.
وبعد قيام الدولة مبد خدمات املاء النظيف والكهرباء وال�شرف 
لها، عرب"خدمة مدنية يقوم بها اجلي�ص امل�ش���ري متربعا"، 
على اأن يبني رجال العمال م�شانع مبوؤهات تكنولوجية 

مرتفعة ومبوا�شفات عالية، ملنع التلوث.
وتقدم غادة، باقة متنوعة من امل�شروعات التحديثية الخرى، 
اإذ حتاول بذلك حل م�شكات عميقة يف بنية الدولة والقوانني 
امل�ش���رية، حيث تل���زم الدولة بتق���دمي ت�ش���هيات نهائية لرجال 
الأعمال، ولكن فقط ملن ي�ش���تخدمها يف ت�شنيع عايل اجلودة يف 

م�شانع م�شرية توظف عمال م�شريني،.
ولي�ص ملن ي�ش���تفيد منها يف الإثراء، عرب بناء العمارات ال�ش���كنية 
ويبيعه���ا. وهي تل���زم رجال الأعمال الذين �ش���يعفون م���ن دفع ثمن 
الأرا�ش���ي للدولة، ب���اأن يحلوا حم���ل الدولة يف رعاي���ة العاملني يف 
م�ش���انعهم، ليقدم���وا له���م الرعاي���ة ال�ش���حية والتعليمي���ة وال�ش���كن 

واملوا�شات املجانية، وقر�ص بداية احلياة احل�شن.
وتقرتح املوؤلفة، يف كتابها، ت�شورا لتحويل القاهرة مدينة تاريخية، 
متتلئ باملتاحف. اأما يف ما يخ�ص م�شروعات تعديل القوانني اجلائرة 
وغري الإن�شانية يف م�شر، فتقدم عددا من امل�شروعات لتعديل قوانني 
الطفل وال�ش���تثمار وتوفري النقد والبيئ���ة وقانون الأحزاب وقانون 
النقابات املهنية والعمالية. ا�ش���افة اىل قوانني لإن�ش���اء اأجهزة رقابة 
جديدة وقانون لتنظيم اآلية العاقات بني الربملان وال�شلطة التنفيذية 

وقانون لتحديد الأجور مت الأخذ به يف حكم ق�شائي مت منذ اأيام.
وي�ش���تمل الكت���اب، اأي�ش���ا، عل���ى م�ش���روعات قوانني لتنظي���م ارتفاع 

املباين وتوفري ال�شواطئ للجماهري،
عن/ بيان الكتب

ب����������ن����������اء م����ص����ر
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القاهرة )رويرتز( – 

وي�ش���جل اأنه"من ل حدود له ل م�شتقبل له"راف�شا دعاوى 
العوملة التي ت�شوق نف�شها حتت بريق �شعار اأن الإن�شانية 
�شتكون اأف�شل من دون احلدود يف حني اأن العوملة"نف�شها 
ت�ش���تدعي اإقامة اجل���دران املكهرب���ة واملراقب���ة عن طريق 
الفيديو �ش���د تهديدات"منها التدفق الب�شري من اجلنوب 
اإىل ال�شمال حيث تفر�ص عليه قيودا �شارمة ولكنها متنح 

لل�شلع التي تنتجها حرية مطلقة يف املرور اإىل اجلنوب.
ويق���ول اإن احلدود"ت�ش���مد بتحولتها وتبق���ى بتغرياتها 
فالثب���ات بداي���ة الدم���ار"واإن الع���امل اإذا اأ�ش���بحت ل���ه لغة 
واحدة واأخاق واحدة ونكهة واحدة �شت�شاب الإن�شانية 
باملل���ل والكاآبة اإذ"ما من عيب اأ�ش���واأ يف ثقافة ما اأن تكون 
وحدها"فاإذا ت�ش���ابهت الأماكن فما الفائدة يف النتقال من 
مكان اإىل اآخر خمتلف من �شاأنه اأن يوؤدي لنح�شار"ال�شجر 

القاتل"ب�شبب هذا الختاف.
وي�ش���يف اأن العوملة"يزعجها كل ا�شتثناء ثقايف. للحدود 
�ش���معة �ش���يئة... يك���ره القنا����ص الأ�ش���وار اأم���ا الطريدة 
امل�ش���تفيدين  اإىل  حمبب���ة  حدودي���ة  ال���ا  فتحبها"حي���ث 
منه���ا وه���م ثاث���ة اأ�ش���ناف.. القت�ش���اديون والتقني���ون 

وامل�شتبدون.
والكتاب الذي يقع يف 79 �ش���فحة متو�ش���طة القطع �شدر 
هدي���ة م���ع جمل���ة )الدوح���ة( القطري���ة وترجمت���ه الكاتبة 
ال�ش���ورية دمية ال�ش���كر. والكتاب تدوين ملحا�شرة األقاها 
املوؤل���ف يف البي���ت الفرن�ش���ي-الياباين يف طوكي���و ع���ام 

.2010
وكان املوؤلف غادر يف �شبابه اإىل اأمريكا الاتينية والتحق 
باملنا�ش���ل الأمم���ي الأ�ش���هر ت�ش���ي جيفارا مقات���ا معه يف 
اأدغ���ال وغاب���ات كوبا وبوليفيا واأم�ش���ى ثماين �ش���نوات 

منها ثاث �شنوات يف ال�شجن يف بوليفيا.
ويق���ول دوبري���ه اإن م���ن ينظ���ر اإىل خريطة العامل ي�ش���هل 
علي���ه اأن ي���رى الأماك���ن ذات الل���ون الرم���ادي الت���ي يعود 
الق���ول الف�ش���ل فيها"للقنبل���ة واملتفجرات وال�ش���واطري.. 
افريقيا الو�ش���طى والقرن الإفريقي. ال�ش���ومال-اإريرتيا.
القوقاز وجنوب �ش���رق اآ�شيا... ك�ش���مري... ويبقى النزاع 
الفل�ش���طيني الإ�ش���رائيلي املثال"الأكر دللة على خريطة 

العامل".
وي�شيف اأن اإ�شرائيل تطالب بحدود اآمنة معرتف بها"لكنها 
ل حتددها"وينقل عن الكاتب الي�شاري الإ�شرائيلي اأوري 
اأفنريي )90 عاما( قوله اإن لب ال�شام هو احلدود وهو"ما 
مل تو�ش���حه اأبدا احلركة ال�ش���هيونية فاحت���ة بذلك املجال 
لق�ش���م ل نهائي لاأرا�شي"م�ش���يفا اأن اأول رئي�ص لوزراء 
اإ�شرائيل دافيد بن جوريون قام"مبجازفة حني مل ياأت يف 
اإعان ال�شتقال على ذكر للحدود"يف اإ�شارة اإىل ما يطلق 

عليه العرب والفل�شطينيون"النكبة"عام 1948.
ويق���ول اإن"املجازفة"تت�ش���ح يف ق���ول رئي�ش���ة ال���وزراء 
ال�ش���ابقة جول���دا مائري"احل���دود موج���ودة حي���ث يوجد 

اليهود ل حيثما يوجد خط على اخلريطة".
ويعل���ق دوبري���ه قائا"على امل�ش���توطنني اإذن اأن ي�ش���عوا 

معل���م )خط( احلدود لل�ش���رعية ال���ذي يتقدم م���ع البندقية 
وعربات امل�ش���توطنني تلة فتلة. اأي هي يف املح�شلة حرب 

ملئة عام."
وينتق���د ح���روب الولي���ات املتح���دة على"الإرهاب"حتت 
�ش���عار"عدالة ب���ا حدود"قائا اإنها انتهت اإىل ف�ش���ل ذريع 
معت���ربا احل���روب ال�ش���تباقية يف اأفغان�ش���تان والع���راق 
وفيتنام على �ش���بيل املثال مكمن"�شقاء الإمربياليني الذي 
يقوده���م اإىل الهاك"لأنه���م ل يدركون اأن احلدود لي�ش���ت 

حت�شيل حا�شل.
وي�ش���جل املوؤل���ف ما يعتربه نب���وءة ل�ش���ارل ديجول حني 
و�ش���ع على غاف كتابه )النزاع عند العدو( املن�ش���ور عام 
1924 �ش���ريطة ورقي���ة كتب عليها"اإن ما �ش���يوؤدي باأملانيا 
اإىل اخل�ش���ارة هو احتقارها للحدود التي خطتها التجربة 

ور�شمها الفكر ال�شائب والقانون."
ويقول اإن الب�ش���ر حني ل يعرفون من يكونون ي�ش���بحون 
على خاف مع اجلميع ومع اأنف�شهم"قبل كل �شيء"ويت�شم 
�ش���لوكهم بع���دم املعقولية اإذ يخط���ون اإىل الأمام خطوتني 

واإىل اخللف خطوة.
وي�ش���ف ذلك التاأرج���ح باأنه"ذهاب وغي���اب غريب عجيب 
حي���ث ل يوجد �ش���بب يبع���ث على ال�ش���حك اأو ي�ش���تثريه 
عندما نرى يف ال�ش���وبينج م���ول )الأ�ش���واق الكبرية( يف 
اخلليج اأ�ش���باحا ت�ش���ع الرباقع وت�ش���رتي اآخر �ش���يحات 
الهواتف النقالة يف الوقت الذي تتزود فيه قبائل من الأمم 

ال�شابة املتقهقرة بالأ�شلحة الكيميائية والنووية."

في مديح الحدود.. فرنسي ينتقد"دين العولمة"
ويدافع عن فضائل االختالف

من العن�ان يت�شح حتيز الكاتب الفرن�شي 
ريجي�س دوبريه يف كتابه )يف مديح احلدود( 
لفكرة احلدود التي يقدم قراءة عميقة لها 
ا�شتنادا اإىل ر�شيد من املعارف وال�قائع واالأديان 
واالأ�شاطري والفل�شفات لكي ي�شل اإىل رف�س"دين 
الع�ملة"ويدافع عما يعتره ف�شائل للتن�ع 
واالختالف الثقايف واالإن�شاين.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ه����ذا الكت����اب يق����ع يف مائتي �ش����فحة تتبعها 
�ش����ور ملونة لأبرز ال�ش����واهد الثارية ملدينة 
الكفل ، وقد توزعت مو�ش����وعاته على خم�شة 

ف�شول هي:
- الأول    �����ص 3 – �����ص 49 ، يتن����اول في����ه 

املوؤلف الت�شل�شل الزمني لتاريخ املدينة.
- الث����اين �ص 50 – �ص 72 ،يتناول ا�ش����باب 

ن�شوء املدينة ومراحل ت�شكيل ناحية الكفل.
- الثال����ث  �����ص  73 – �����ص 137 ، يتن����اول 

الن�شيج الجتماعي للمدينة. 
- الراب����ع  �ص 138 – �����ص 167 ، يبحث يف 

احلالة الثقافية وتف�شياتها.
- اخلام�����ص  �ص 168 – �����ص 199 ، يتناول 
احلالة ال�شيا�ش����ية من����ذ ثورة الع�ش����رين اىل 

يومنا احلا�شر.
يتناول املوؤلف يف الف�شل الأول وب�شيء من 
التف�ش����يل الت�شل�ش����ل الزمني لتاري����خ الكفل، 
مقدما من خاله عر�شا دقيقا ملا مر على املدينة 
من احداث ووقائع منذ ال�ش����بي البابلي واىل 
زمننا هذا ، وي�شري يف مو�شوعه )الكفل قبل 

املياد( اىل: 
ان املنفيني من القد�ص ا�ش����كنهم نبوخذن�ش����ر 
يف اجلان����ب الغرب����ي م����ن الف����رات عن����د ت����ل 
املل����ح عن����د نهر كيب����ار ، وت����ل املل����ح معروف 
يف التوراة ب�ش����فته اأحد موا�ش����ع �شكن بني 
ا�ش����رائيل ح����ني �ش����باهم نب����و خذ ن�ش����ر اىل 
باب����ل ومن����ه رجع����وا اىل فل�ش����طني ، تل امللح 
مق����رون بنهر كيبار اأي النهر الكبري الوا�ش����ع 
، حي����ث كان النب����ي حزقي����ال يعي�ص يف فرتة 
ال�ش����بي اي�ش����ا ، وق����ربه عنده مع����روف بذي 
الكفل ، وعرفت املنطقة اأي�ش����ا ب�� )بر ماحة( 
وه����ي كلمة ارامية تتاألف م����ن مقطعني الأول 
)ب����ر( ومعناه ار�ص غري مزروع����ة ، والثاين 
)ماح����ة( اأي املل����ح ، فه����ي مرادف����ة لكلمة تل 

امللح العربية..
وم����ن املناط����ق التاأريخي����ة املهم����ة يف ه����ذه 
الناحي����ة ال�ش����غرية الكف����ل: بر�����ص ، اي�ش����ان 
حرك����ة ، ت����ل رمي����زان ، وخ����ان �ش����يد ن����ور ، 
وبر�����ص من اه����م املواق����ع التي تلق����ت انتباه 
الباحثني ودرا�ش����ي التاري����خ ومنقبي الثار 
، وه����و – بر�ص – اأ�ش����م مدين����ة بابلية قدمية 
تعرف اطالها باأ�ش����م بر�ص من����رود  اأو بر�ص 

، وان اأ�ش����م بور�شبا بال�ش����ومرية معناه قرن 
البح����ر ، اأو �ش����يف البح����ر ، حي����ث ان املدينة 
كانت تق����ع قرب منطقة الهوار ، وا�ش����تهرت 
املدين����ة يف كونه����ا مركز عبادة الأل����ه البابلي 
 ، القدم����اء  العراقي����ون  عب����ده  ال����ذي  )نب����و( 
وع����دوه اله احلكم����ة واملعرف����ة وجعلوه ابن 
مردوخ اله بابل ال�شهري ، و�شمي يف بور�شبا 
بالأ�ش����م ال�ش����ومري )ايزي����دا( اي البيتاملكني 
،كما ي�شري د 0 احمد �شو�شه يف كتابه العرب 
واليه����ود يف التاري����خ �����ص 455 ،وبر�ص تل 
اأث����ري يبلغ ارتفاعه 44 مرتا يقوم فوقه بناء 
اآج����ري منت�ش����ب اىل علو 12 م����رتا ويرجح 
تاري����خ ان�ش����اء ه����ذا املعب����د اىل عه����د نبو خذ 
ن�شر ، ويقع �ش����مال مدينة الكفل مب�شافة 15 

كم......
وي�شري املوؤلف اىل النبي ذي الكفل بالقول:

من ال�شخ�شيات الدينية املقد�شة هو ذو الكفل 
ال����ذي ورد ا�ش����مه يف القراآن الك����رمي مرتني ، 
والذي اقرتن ا�شمه مبدينة الكفل حيث عرفت 
حديثا بالكفل و�شبب ت�شميته بذي الكفل....  
لنه تكفل لنبي الله الي�ش����ع )ع( ولأحد انبياء 
بني ا�ش����رائيل يف زمانه ب����ان يخلفه يف بني 
ا�شرائيل ويتكفل له بثاثة اعمال: ان ي�شلي 
بالليل ل يفرت وي�شوم بالنهار ل يفطر ، وان 
يحكم بني النا�ص ول يغ�ش����ب فوفى مبا تكفل 
ولذلك �شمي )ذا الكفل( ، والع�شر الذي عا�ص 
فيه هو ما بني �ش����ليمان بن داود )ع( وعي�شى 
بن م����رمي )ع( ،يف حني يرى ابن ع�ش����اكر ان 
ذا الكف����ل عا�����ص يف زمن النبي الي�ش����ع وكان 

و�شيه وخليفته على بني ا�شرائيل......
ويف الف�ش����ل الثاين يتن����اول املوؤلف املراحل 
التاأريخية لت�ش����كيل ناحية الكفل م�شتعر�ش����ا 
انهاره����ا وقان����ون الطابو والدارة وا�ش����ماء 
املقاطعات ودوائر الدولة والحياء ال�شكنية، 
وم����ن جميل ما يذكره املوؤلف اأ�ش����ماء الذوات 
من����ذ  الناحي����ة  ادارة  عل����ى  تناوب����و  الذي����ن 
ت�ش����كيلها حت����ى ع����ام 2011 م ، ف����اأول مدي����ر 
لناحيته����ا ع����ام 1873 هو احل����اج درب اغا و 
اآخر من يذكره من مدرائها هو طالب �ش����اري 
وداعة ، اما الف�شل الثالث فقد تناول العوائل 
والبيوتات يف ق�ش����بة الكفل القدمية ، ونبذة 
عن ع�شائرها ، وعن هجرات اهلها ، كما ا�شار 

اىل عاداتها وتقاليد اهلها وامثالهم ال�شعبية، 
وا�ش����تعر�ص بتف�ش����يل دقيق معامل الق�ش����بة 
القدمي����ة واأه����م امله����ن ال�ش����عبية فيه����ا ، اأم����ا 
الف�ش����ل الرابع فتناول معامل احلياة الثقافية 
وا�ش����ماء ال�ش����عراء وذكر ا�ش����حاب الكفاءات 
وحملة ال�ش����هادات العليا ثم ا�شتعر�ص الفرق 
الريا�شية وابرز ا�ش����ماء لعبيها خا�شة كرة 
القدم ، ومن اهم �ش����عراء الكفل ذكر ال�ش����اعر 
 – الفت����اوي )1900  م����ا منف����ي  املع����روف 

1938 م( املول����ود يف احدى ق����رى الكفل من 
ا�ش����رة متعلمة والذي كان له الدور امل�ش����هود 
يف ثورة الع�ش����رين ا�شافة اىل ق�شائده التي 
حلنه����ا الفن����ان �ش����الح الكويتي عن����د افتتاح 
اذاعة بغداد �ش����نة 1936 ، ومن طريف �ش����عر 
املا منفي هذه القطعة من ال�شعر امللمع قالها 
يف ح����ب فتاة يهودية ت�ش����كن يف خان قري�ص 

تدعى هيله �شا�شون يوؤطا:
ظبية من األ مو�شى 

كاعده بخان اجلفل
الوجه كالبدر يزهو 

واجل�شم �شطب وعدل 
فطلبت الو�شل منها 
ما ر�شت دكت رجل 
اأ�شرفت خلفك عني 

ريت هل ك�شه الغ�شل
مل تدري قبلك ارغموين 

�شايب و�شاحب حثل 
اما الف�ش����ل اخلام�ص وهو الأخري فقد تناول 
املوؤلف احلالة ال�شيا�شية منذ ثورة الع�شرين 
مرورا بالحزاب ال�شيا�شية و�شهداء املدينة ، 
وا�شار اىل ا�شماء ابناء الكفل الذين ا�شبحوا 
اع�ش����اء يف برملان����ات الع����راق عل����ى امت����داد 
تاريخه الطويل ، وخا�ش����ة ه����ذه القراءة ل 
بد من ذكر ما تو�ش����ل اليه املوؤلف الكرمي يف 

نتائج البحث كما ي�شميه! اذ يقول:
الكف����ل مدينة قدمي����ة لها عم����ق تاريخي ميتد 
اىل اك����ر م����ن 2500 �ش����نة ، حي����ث كان م����ن 
توابع بابل القدمية زمن نبو خذ ن�شر ، ولها 
قد�ش����ية خا�شة عند امل�ش����لمني واليهود وهي 
تق����ع بني ث����اث حمافظ����ات )باب����ل /كرباء/

النج����ف( ا�ش����افة اىل كونها اأق����دم ناحية يف 
الع����راق حيث م�ش����ى عل����ى ت�ش����كيلها )131( 
عام����ا ، وق����د اجنب����ت �شخ�ش����يات وكف����اءات 
اكادميية و�شعراء و�شيا�شيني ويكفيها فخرا 
انها �شاهمت يف الدفاع امل�شتميت عن حقوق 
العراقيني وت�ش����دت بب�ش����الة جلمي����ع الغزاة 
والطغ����اة وقدمت خرية ابنائها �ش����هداء على 

طريق املجد...........
.. واأخريا...

ل ب����د م����ن ال�ش����ادة بجه����ود املوؤل����ف املثاب����ر 
حممود حممد �ش����هيل اجلبوري الذي ا�ش����در 
م����ن قب����ل كتاب����ه الأول )م����ن ذاك����رة الكف����ل( 
،وامتنى عليه خمل�شا ان يتفادى ما وقع فيه 

من اخطاء طباعية يف طبعة لحقة.
تاري����خ  كتاب����ة  عل����ى  حر�ش����ه  ل����ه  �ش����اكرين 
املو�ش����وعية  م����ن  بكث����ري  الكف����ل  مدينت����ه 
واحليادية ون�ش����يحة له ان يعر�ص ما يكتب 
م�ش����تقبا عل����ى فاح�����ص لغ����وي ليدف����ع ع����ن 
خمطوطت����ه اآف����ة ال�شهو..والن�ش����يان والقيل 

والقال.............

من امل�ؤلفــات التي تثري اهتمام القــارئ وحتظى باقباله على 
مطالعتهــا تلــك امل�ؤلفــات التــي تتنــاول تاأريخ املــدن وتلقي 
ال�شــ�ء على ن�شاأتها وعــادات اهلها وتقاليدهــم ، وتبحث يف 
ابــرز احلــ�ادث التاأريخية التــي �شهدتها تلك املــدن ومدى 
تاأثريهــا علــى مك�ناتهــا االأجتماعيــة وتر�شيــخ افعالهم 
االيجابيــة يف ذاكــرة اأبنائهــا ، ومــن ح�شن احلــظ ان جتد 
مدينــة الكفــل ذات العمــق التاأريخــي اهتمــام االوفيــاء 
مــن االأبناء الذيــن ي�شع�ن لت�شليط اال�شــ�اء على كل ما 
يتعلق بها ، وياأتي كتاب ))الكفل بني املا�شي واحلا�شر(( 
مل�ؤلفــه الباحــث حمم�د حممــد �شهيل اجلبــ�ري �شمن 
هذا امل�شعــى وال�فاء للمدينة التي اأجنبته و�شار لزاما 
عليه وهــ� الباحث الــدوؤوب يف ان يقدم مــا ي�شتطيع 
من جهــ�د طيبة يف العناية بتاريــخ مدينته الزاخر 
التــي  اجلميلــة  باال�شــاءات  واملحت�شــد  باملعطيــات 
ت�ؤكــد اأهميــة الكفل ودورهــا اخلــالق يف الت�شدي 
للق�ى امل�شتبدة التــي حاولت قهر ارادة العراقيني 
ومقاومتهــم اال�شط�رية لالحتــالالت االجنبية 

الظاملة )عثمانية /بريطانية/امريكية(..

�شكر حاجم ال�شاحلي 

والحاضر  ال��م��اض��ي  ب��ي��ن  ال��ك��ف��ل 
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ترجمة: عبا�س املفرجي

رواية كاتب �ش���يناريو رقيقة امل�شاعر حول 
احلب، الرب والواجب

مل تك���ن مفاجاأة، بقراءة املقاطع الفتتاحية 
اأن  اإكت�ش���اف  الأم"،  لرواية"الوط���ن 
ويلي���ام نيكل�ش���ون كاتب �ش���يناريو، لأفام 
مثل"�شادولند"و"غادياتور"، نال جوائز 
بارزة. تقّدم الرواية �شخ�ش���ياتها باإقت�شاد 
فيلمي: الي�ص ديكن�ش���ون، ام���راأة انكليزية 
لزي���ارة  فرن�ش���ا  اىل  طريقه���ا  يف  �ش���ابة، 
جدتها التي، حتى قبل ع�ش���رة ايام، مل تكن 
تعرف �ش���يئا عن وجودها. هي اأي�شا اأنهت 
للت���و عاقة حب غري �ش���اّرة. وهي نف�ش���ها 
نتيج���ة حبل بال�ش���دفة، ج���اءت الي�ص، كما 
يقول لها والدها، ))من �شل�ش���لة طويلة من 
الأخط���اء((. ُتِرك الأم���ر جلدتها لرتوي لها 

عن ))ق�شة احلب احلقيقية(( يف الأ�شرة.
اإذ تلتف الق�ش���ة عائدة اىل �ش���يف 1942، 
يتلبث ال�ش���ك باأن هذه ه���ي خمطوطة فيلم 
تتظاه���ر باأنه���ا رواي���ة. الفتي���ات املرحات 
ال���ذي  الر�ش���توقراطي  اأ����ص،  ت���ي  ل���اأي 
ب���ا ذق���ن، وال���ذي ي�ش���ادر اجلي����ص منزله 
لأغرا����ص ع�ش���كرية، قائد اللواء املت�ش���لب 
الظه���ر عل���ى قم���ة ج���رف �شو�ش���ك�ص الذي 
ي�ش���رف على م�ش���هد هو ))تقريب���ا بارودي 
ح���ول  املقّط���ع  احل���وار  انكليزيت���ه((،  يف 
ه���ذه  كل  النا�ش���ئ:  الكب���ري((  ))العر����ص 
اإمتزج���ت لتث���ري يف الذه���ن األف���ة مريح���ة 

لدراما ليلة اأحد يف التلفزيون.
لكن حني حتت�ش���د الق�ش���ة باحلرك���ة، يبدو 
ج���زء  يف  الأم"ه���ي  ان"الوط���ن  وا�ش���حا 
كب���ري منه���ا رواية اكر منه���ا فيلم يف طور 

الإنتظار. ُينَقل اىل �ش���وك�ص �ش���ديقان، اأد، 
�شابط يف البحرية امللكية، ولري، �شابط 
اإت�شال مع العمليات امل�شرتكة. يقع الإثنان 
يف حب كيتي اجلميلة، لكن اأد الكاريزماتي، 
مع م�ش���حة احلزن التي ت�شوب وجهه، هو 
الذي ي�ش���رق قلب كيتي. بعد تودد متبادل، 
يتزوجان لكن، تقريبا حاملا ينتهي العر�ص، 
ُي�ش���تدعى اأد من �شهر ع�ش���له لاإ�شرتاك يف 
عملية جوبلييه، هج���وم احللفاء على ديب 
املحتل���ة واأكرب عملية م�ش���رتكة يف احلرب 
حت���ى تل���ك اللحظ���ة. عاجزا عل���ى الوقوف 

على الهام�ص، يتطّوع لري للذهاب اي�شا.
كانت ديب، بالطبع، حمام دم. من ال�شتمئة 
جندي امل�ش���رتكني يف العملية، ثاثة اأرباع 
ُقِتل���وا، ُجِرح���وا اأو مت اأ�ش���رهم م���ن قب���ل 
الع���دو. ُي�ش���اب لري بج���روح لكن���ه يفلح 
يف التخل�ص. اأد يوؤخذ اأ�شريا. و�شتنق�شي 
ث���اث �ش���نوات قب���ل اأن يع���ود اىل الوطن، 

واىل املراأة التي عرفها بالكاد ملدة �شهر.
ال�ش���خب  باإقت�ش���اد  نيكل�ش���ون  يتن���اول 
والفو�ش���ى، الرع���ب املهل���ك للمعرك���ة، لكن 
هذا هو ظل طويل للكارثة، لإرثها النف�ش���ي 
الرهيب، ذلك ما يهمه اأكر. يف احلرب، يف 
ظ���ل تاأثري م���ا يدع���وه اأد ))ثمل الت�ش���حية 
بالنف����ص((، الق���رارات الت���ي تغ���رّي احلياة 
توؤخ���ذ بعجال���ة. ذلك عندم���ا تنتهي احلرب 
يكون هناك الوقت وال�ش���رورة حل�شاب ما 

يجعل احلياة تعتا�ص ب�شكل اأف�شل.
ق�شة لري هي التي ت�شّكل الرواية، ولي�شت 
�شدفة ان واحدا من الأحاديث املتكررة بني 
كيتي ولري تدور حول ))ال�شخ�شيات يف 
الكت���ب، وكي���ف من ال�ش���عب جع���ل النا�ص 
الطيب���ني مثريي���ن لاإهتم���ام((. لري ه���و 
ذلك املخلوق النادر، رجل طيب ل هو معتد 

بنف�ش���ه ول هو �شخ�ص م�ش���جر اأو �شاذج. 
ذكي، لطيف، هما اأ�ش���واأ م���ا يوجه اليه من 
نقد، اإنه ي�ش���ارع وعيه ورغباته اخلا�ش���ة، 
حامل يرتاب ب�شحة اأحامه. رغم انه يتوق 
اىل اأن يكون ر�ش���اما، يخ���اف دوما من اأنه 
غ���ري جيد مبا يكف���ي: ))اإنها الفجوة بني ما 
يح�ّص به وهو ير�ش���مهم وما يح�ّص به الآن 
وهو يراه���م، وذلك اأمر ل يطاق اأبدا.(( اأد، 
م���ن جانب اآخ���ر، هو رج���ل مبته���ج – ))ل 
خ���وف، ل خج���ل، ل ت���ردد. عي�ش���ي حياتك 
مثل �ش���هم منطل���ق،(( يقول لكيت���ي – لكنه 

يت�شارع مع �شيطان الكاآبة.
نيكل�شون هو كاتب �شاحب اإ�شلوب ب�شيط 
عل���ى نح���و م�ش���لل، لكن"الوط���ن الأم"هي 
رقي���ق  تاأم���ل  وموؤث���رة؛  عميق���ة  رواي���ة 
وعطوف عن احلب، الرب والواجب وكيف 
تك���ون طيب���ا. ))كم نح���ن �ش���غار،(( يقول 
لري بكاآبة، ))�ش���خفاء، �ش���ائعون يف نظر 
الأبدي���ة((، ول نق���در، حتى ل���و اأننا نعرف 
ان ذلك حقيقة، الناأي باأنف�شنا عن الإهتمام 
العمي���ق بق���در ه���وؤلء النا����ص املحرتمني، 
املف�َش���دين. ح���ني تنتقل الق�ش���ة م���ن كاتار 
الفرن�ش���ية اىل جامايكا ما بعد الإ�ش���تعمار 
اىل الهن���د اأثن���اء التق�ش���يم، من امل�ش���تحيل 
ن�ش���يان التاري���خ الب�ش���ري م���ن الوح�ش���ية 
واإراق���ة الدم���اء، وم���ع ذل���ك ثمة اأم���ل، لأن 
هن���اك دائما، يف نيكل�ش���ون و�شخ�ش���ياته، 
ورغم الياأ�ص واخل�ش���ران، اجلذوة امللتهبة 
لاإن�ش���انية. اإجنازه الكب���ري يكمن يف خلق 
العاق���ة العاطفية املثلثة، التي ل ن�ش���تطيع 
نحن، كما �شخ�ش���ياته، اأن ن���رى فيها حا، 

لأنه اأمر ل يطاق تخُيل اأي منهم يتاأمل.

عن الغارديان

دم�شق/ مرا�شل املدى

ع���ن دار اأمل اجلديدة يف دم�ش���ق �ش���درت للقا�ص عبد احل�ش���ني الغراوي 
روايت���ه الأوىل )هوؤلء هم.. اأنا( بواقع 84 �ش���فحة من القطع املتو�ش���ط 
�ش���مت الرواية �ش���بعة ف�ش���ول وه���ي اأول جترب���ة للقا�ص عبد احل�ش���ني 
الغ���راوي يف ه���ذا املجال. تناول���ت الرواي���ة يف ثيمتها الأ�شا�ش���ية حياة 
املقيم���ني العراقي���ني يف �ش���وريا واإرها�ش���ات الغرب���ة ووج���ع امل�ش���افات 
الطويل���ة عن احلبيب الع���راق واحللم يف العودة اليه وكانت قد �ش���درت 
للقا�ص العراقي عبد احل�ش���ني الغراوي- املقيم يف �ش���وريا للعاج ثمانية 

جماميع ق�ش�شية منذ عام 1987-2013 هي:

- حب اآخر لكارنيكا 2009
- النهر يحر�ص البنف�شج 2011

- وجوه من زجاج 2012
- نبوءة املاء 2013

- وحيدًا ي�شافر القمر 2010
- املجموعة الق�ش�شية الكاملة 2011

- باب توما وجه اآخر للقمر 2012
- رواية هوؤلء هم.. اأنا 2013-05-29

وجميعها �شدرت عن دار الينابيع واأمل اجلديدة يف دم�شق

رواية هؤالء هم.. أنا للغراوي

رواية"الوطن األم" لويليام نيكلسون
ِظلّ  الحرب الطويل
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اأخذت يف قراءة  الرواية   مت�ش����احلا مع نف�ش����ي  با�شتبدال 
عنوانها م����ن )قيامة بغداد( اإىل  )برمي����ر احلاكم باأمر الله( 
وح����ني قاربت عل����ى الإنتهاء �ش����ادفتني جمل����ة وراأيت اأنها 
اأكر �ش����خرية فتخيلت اأنها ت�ش����لح عنوانا للرواية )زوجة 
�ش����قيقني( والعنوانان يثريان ال�ش����حك اإذ اأنهما  ي�ش����خران 
من ما�شي حكم �شمويل وحا�شر حكم اأفظع واأمر.. خا�شة 
واأن����ه يو�ش����ف بالدميقراطي.. ول يعن����ي اأن عنوان )قيامة 
بغداد( �شعيف بل اأن الرواية وما حتوية من اأحداث مهولة 
ه����ي يف مق����ام القيام����ة.. فقط كي تك�ش����ر نف�ش����ي ذلك اجلو 
املاأ�ش����اوي الذي ت�ش����يطر على اأج����واء الرواية م����ن البداية 
وحت����ى النهاية.. بل وجتعل القارئ يتوقف ليم�ش����ح دمعته 

التي اأنحدرت دون اأذن.
كم اأدمعتني جمل القيامة..تلك اجلمل املحزنة.. اإنها رواية 
التفا�ش����يل اجلارحة والعبارات الفا�شحة.. بل اأن  الكاتبة  
اختزل����ت يف كل جمل����ة ع����وامل ماميك����ن اأن يكت����ب يف ع����دة 
�ش����فحات.. ولذل����ك وجدتني واأن اأقراأ ا�ش����ع العامات على 
اجلمل الفارقة لأجد نف�ش����ي اأ�ش����ع حتت كل اجلمل خطوط 

لأميزها عند عودتي للكتابة عنها والإ�شت�شهاد بها.
ه����ي رواية الهزمي����ة الكربى للع����رب.. فاحت����ال بغداد من 
قب����ل الإم����ريكان كان اإحتال  جلمي����ع العوا�ش����م العربية.. 
و�ش����رقة  وتدم����ري الإمريكان لأث����ار الع����راق كان تدمري لكل 
مقد�ص عربي وان�ش����اين. حني دعمت و�ش����اركت قوات دول 
عربي����ة اإحتال الع����راق.. اإمنا اأباحت احت����ال دولها.. هي 
الرواية تتنباأ باأن بعد خيانة العراق �شيخونون عوا�شمهم 
وممالكه����م.. اأولئ����ك الزعم����اء ح����ني دعم����وا  يف نهب  غرف 
ن����وم العراقي����ني امن����ا ف�ش����حوا الطريق لدخ����ول المريكان 
غرف نومهم والعبث بخ�شو�ش����ياتهم. هكذا تقول الرواية 

وتوحي للقارئ.
ه����ذه هي رواية القيامة تف�ش����ح  بكل و�ش����وح ع����ن افا�ص 
ال�شا�ش����ة العرب.. قد يهم�ص احدهم قائا ماتت اأيام املبادئ 
وال�شيا�ش����ة..واليوم ت�ش����ود امل�ش����لحة.. واأق����ول م�ش����لحة 
احل����كام اأم م�ش����لحة ال�ش����عوب؟ ث����م ه����ل اأ�ش����حى ال�شا�ش����ة 
خمريي����ن.. مل يعودوا خمريين كل ما يجري تكري�ص ملقولة 

اأمنوا بها الله يف ال�شماء وامريكا يف الأر�ص.
اإم����ريكا ل ميك����ن اإل اأن تكون مع م�ش����احلها.. وم�ش����لحتها 
تت�ش����من تف����وق وهيمنة ا�ش����رائيل عل����ى حميطه����ا.. واأنت 
قارئ����ي العزي����ز اأعلم باأن م�ش����احلهم لي�ش����ت م�ش����احلنا بل 
اأنها تقوم على الهيمنة وال�ش����يطرة..هذا ما ت�ش����ي به  قيامة 
عالي����ة.. اأن يرتهن احلاكم اإىل ال�ش����عف حتى يظل حاكما..
واأن يرت�ش����ي اأن يرهن م�شتقبل �شعبه يف مقابل اأن ي�شمن 
ا�ش����تمراره..وهذا ما يح�ش����ل من اباحة الأر�ص والروات 
والأعرا�ص مقاب����ل اأن يظل �ص حاكما.. اأن تظل املجتمعات 
العربي����ة زرائب �ش����ائبة ت�ش����اق ملا ميكن اأن يكون اأ�ش����احي 

لعظمة زائفة..
 قيامة  عالية لي�شت رواية بغداد اأو العراق فقط.. هي قيامة 
العوا�شم العربية واملجتمعات العربية.. حني كتبتها عالية 
مل تك����ن تلك الأح����داث يف ليبي����ا ول يف �ش����وريا..او اليمن 
وم�شر قد اأندلعت.. ومل يحتفل احلاكم يف ال�شودان بف�شل 
جنوب����ه ع����ن �ش����ماله.. ومل يكون ما �ش����ماه الغ����رب بالربيع 
العربي وهي ت�ش����مية بالأ�ش����ح الربيع الإ�ش����رائيلي قد بداأ 

بتنفي����ذه.. ليجع����ل الطغ����اة يف الوطن العربي ي�ش����ارعون 
الطغاة.. فقط طغاة ا�شرائيل يزيلون بع�ص طغاة ال�شعوب 
العربي����ة.. الرواية تنباأت لقيامة العوا�ش����م العربية.. فمن 
�شاعد الإمريكان و�شاركهم على غزو واحتال العراق.. هم 
من �ش����اعدوهم على �ش����رب ليبيا وتدمري مقوماتها..وعلى 
تدمري �شوريا.. والبقية تنتظر.. اليوم طغاة وا�شنطن وتل 
اأبي����ب يدمرون طغاة هم اأ�ش����قاء لهم.. ول يكتفون بالتدمري 
بل ي�ش����تمروؤون النهب.. ون�شر الفو�ش����ى واإباحة الدماء.. 
ه����ي خلط اأوراق..  فلم نع����د نعرف اإىل اأين نحن ذاهبون..
ول نعرف ماذا يطب����خ لنا.. اأو هكذا تتنباأ لنا قيامة عالية.. 
بالأم�ص دخل الإم����ريكان اإىل غرف نوم طاغية العراق.. ثم 
تاها غرف نوم طاغية طرابل�ص.. واأي�شا �شيعبثون عاجا 
اأم اأجا بخ�شو�ش����ية طاغية دم�ش����ق.. وهم ب�ش����كل مبا�ش����ر 
يعبثون يف �ش����نعاء والقاهرة وتون�ص.. و�شي�ش����لون اإىل 

ال�شودان بعد ف�شله اإىل دولتني.. والعجلة تدور.
عالية يف روايته����ا الرائعة  اأدانتنا جميعا حاكما وحمكوما 
خا�ش����ة  م����ن يدعون ب�ش����اتهم الثقافي����ة.. عل����ى اعتبار اأن 
املثق����ف �ش����مري ال�ش����عب..واأنه الرائ����ي مل�ش����تقبله و�ش����انع 
وعي����ه.. لكنه����ا امريكا �ش����رقت حتى من املثقف..واأ�ش����حت 
الرائية و�ش����انعة وعي �ش����عبه.. �ش����بقته بتحريك ال�شارع.. 
ام����ريكا حرك����ت اأم����وال ممالك النف����ط.. ليك����ون املثقف  يف 
موؤخرة �ش����فوف  العوام  لهثا حتى ليو�شم باملتخاذل عن 
�شفوف الثورة.. حماول اأن ي�شنع لنف�شه موقفا اأو ر�شيدا 
لغ����د ليع����رف ما �ش����كله اأو لونه. لق����د وجد املثق����ف العربي 
نف�ش����ه فيما يدور ويدار دون فكر وجعلته امريكا يت�ش����اءل: 
اأي����ن تاأثري ما نكتب منذ �ش����نني.. بل واأو�ش����لته امريكا اإىل 
الإمي����ان بعدم ج����دوى ما ينتج����ه من فن واإب����داع.. فها هي 
حترك ال�شوارع..وهي ت�شرق وتدمر وت�شرد.. وهاهي فئة 
من ال�ش����عب يف �شفها ت�ش����ارك يف ثورات وحتطم وت�شرق 
وتقت����ل وتخطف.. وها هي الطائفية ترت�ش����خ.. والأحزاب 

تتحول اىل ع�شابات للخطف والإغت�شاب وال�شرقة.
حني اأتبع املبدع ال�شارع ومل يكن له فكر اأزاء ما يحدث اأنكر 
عليه ال�ش����ارع ذلك.. بل وت�ش����اءل ال�ش����ارع: اأي����ن املثقف من 
كل م����ا يدور؟ ملاذا مل ي�ش����ارك املثقف يف )الث����ورات(  وكاأنه 
كان ينتظر دوره املختلف.. الروؤيوي.. الذي يج�ش����د فكره 

وتطلعاته  واآماله يف حياة ت�شودها العدالة واحلرية
  دوائر الغرب تعد وتروج ملا يخدم م�ش����احلها.. اأعدت منذ 

�شنوات و�شائط الإعام :
اجلزي����رة.. العربي����ة.. الفرن�ش����ية.. الربيطانية...ال����خ من 

�شبكات الف�شاء الإعامية.
واأع����دت اأم����وال الأنظمة العربية احلليفة وجيو�ش����ها..  اإذا 
ه����ي القيام����ة كما ج�ش����دتها عالي����ة.. وهي تقدم لنا م�ش����اهد 
اأقرب اإىل ال�ش����ينما احلية.. لكنها مل تكن م�ش����اهد اأو مقاطع 

�شينمائية.. بل هو الواقع الذي عا�شه العراق ويعي�شه حتى 
الي����وم..   مل يكن الأمر كابو�ش����ا وهميا..ومل ياأت من اأعداء 
خارج جلودنا بل هم منا.. ومل يذبح احلاكم العربي احلاكم 
العرب����ي ب����دم بارد وهو م����ن كان يفرت�ص اأن يذب����ح معه اأو 
اأن ام����ريكا ترجئه اإىل حني.. لكنهم مب�ش����اعدتهم لاإمريكان 
لذبح �شعب واأ�ش����تباحة حرماته.. دمر الكثري من البنيان..

ونهب الكثري من الأثار والأموال..ول يزال.
 لقد خل�ش����ت لنا عالية اجلحيم يف رواية.. ول اأظن اأن تلك 
جتربتها احلياتية اأو �شريتها وهي ر�شدتها من خال عيون 
الراوي����ة.. بل هي جترب����ة كل اإمراأة عا�ش����ت  وتعي�ص حتى 

اليوم تلك اجلرائم الب�شعة يف حق كل اإن�شان عراقي.
 روج����وا وج����ود اأ�ش����لحة حمرم����ة ته����دد ال�ش����ام والأم����ن 
باأ�ش����لحة  العراق����ي  ال�ش����عب  �ش����ربوا  م����ن  العاملي..وه����م 
حمرمة.. ومن عذبوا واأبادوا ماآت الآلف من املدنيني ومن 
هدم����وا وحطموا كل املن�ش����اآت  ول زالوا.. قال����وا باأنهم لن 
يحكم����وا  وهاهم ي�ش����ريون كل �ش����يء ومي�ش����كون بخيوط 
اللعبة والروة.. بل ويتواجدون يف اأر�ص العراق بقوتهم 
وا�ش����تخباراتهم.. حاول الغرب ال يظه����ر بوجهه القبيح.. 
لكن����ه ظه����ر رغ����م طبق����ات امل�ش����احيق الرباقة.. ح����ني يرفع 
دعوات����ه حلقوق الإن�ش����ان ودعمه للنظ����م الدميقراطية.. اإل 
اأنهم يظهرون مبامح م�شا�ش����ي الدماء.. مامح ج�ش����دتها 
عالية يف قيامتها.. لتهمه اإبادة..ول تدمري ونهب الروات 

والأثار.. فقط يهمه ا�شتمرار تاأمني م�شاحله.
قدم����ت لن����ا عالي����ة يف قيامته����ا ن�ش����اء الع����راق.. وه����ي يف 
الوقت نف�ش����ه تق����دم لنا  ن�ش����اء تون�ص.. وليبيا..وم�ش����ر..

و�ش����ورية.. واليم����ن.. ب����ل وجت����اوزت لتق����دم لن����ا ن�ش����اء 
الع����امل  ن�ش����اء  وكل  وم����ايل..  وباك�ش����تان  افغان�ش����تان 
املت�ش����ررات من حكم الطغاة وهيمنة الغرب. وهذا ل يعني 
اأن الطغ����اة لي�ش����تحقون اأن نثور.. لك����ن اأن تطبخ ثوراتنا  
وفق م�ش����احلهم.. م�ش����تغلني اأو�ش����اعنا وجربوت حكامنا 
وظلمه����م.. واأن توظ����ف يف حتريكنا.. واأن ننفذها لت�ش����ب 
يف جم����رى م�ش����احلهم.. واأن ن�ش����اق لتنفي����ذ ماآربهم.. وان 
كان����ت ث����ورات حقيق����ة يدعمه����ا الغرب..فاين ذل����ك من دول 
النف����ط.. و على املمالي����ك املوالية للغرب.. ودول �ش����مولية 
اأخ����رى يف العامل.. هذا ما ت�ش����ري اإليه قيامة عالية با�ش����ئلة 

مباحة تطرحها.
وم����ا قدت����ه وتنباأت به عاليه يف جمل ه����ي اقرب اإىل طلقات 
قلقة توم�ص ب�ش����رعة.. وتو�ش����ك اأن ت�ش����يء كل قبح العامل 
وكذبه وخداعه وعفونته.وهي بتلك الرواية التي ج�شدتها 
ككائن مي�شي من و�شط الهب دون اأن يحرتق.. لكي  ي�شفها 
لنا..وي�ش����ف من عليها يلتهب.. تعرب على النوا�شف.. لكي 
ترى الأ�ش����اء ونطف الدم.. ت�شف مايحدث بعني را�شدة.. 
ومل مت�����ص بحك����ي الأح����داث ب�ش����كلها الت�ش����اعدي زمنيا.. 
بل هي تلمل����م اأطرافها مبه����ارة ودراية احلكاي����ة املجيدة.. 
فت����ارة تعود اإىل املا�ش����ي  لتاأتينا بذكرى له����ا ارتباط وثيق 
مب����ا دار اليوم..واأخرى تعود لتق����دم لنا حكاية احداهن اأو 
اأحدهم حتى تنجلي ال�ش����ورة. مقدمة لنا عناقيد ملتهبة من 
الدمع والمل العراقي.. من احلكايات املخت�شرة واملجتزاأة 
لعذابات الن�ش����اء.. وجراحات واأ�ش����اء ال�ش����باب.. ق�ش�ص 

تبخر و�ش����ياع اأحام.. وموت اأم����ال باحلياة..جمرد حياة 
يف وطن اأم����ن بعيد عن امريكة وفجورها.. ت�ش����ور لنا هم 
الرحي����ل ع����ن الوطن بع����د اأن حت����ول اإىل اأتون ي�ش����طرم..  
اأنهر برائحة املوت والبارود. حكايات هي لي�ش����ت حكايات 
الن�ش����اء يف الع����راق فح�ش����ب ب����ل اأنه����ا حول����ت قيامتها اإىل 

حكايات الن�شاء يف الوطن العربي والعامل.
قيامة عالية جتعل القارئ ي�ش����ري ف����وق جرح كبري.. لميلك 
غ����ري اأن ي�ش����ري.. ول يج����د طريق����ا غ����ري تلك اجل����راح التي 
اأع����ادت عالي����ة فتحه����ا. تف����وح روائ����ح الع����ار واخليانة من 
حوله����ا.. تري����ك عالية كم انن����ا كل منا رخي�����ص عند حكامنا 
الذي����ن ليهمهم اإل اأن يحكموا.. ت�ش����ور لنا ق�ش����ور الأم�ص 
املحمية وقد اأحاطته����ا اليوم اجلدران ال�ش����ائكة..وفوهات 
الأ�ش����لحة الثقيلة و�شفوف املدرعات واجلنود.. لت�شاألنا ما 
الفرق بني الأم�ص واليوم.. واأين كرامة و�شامة املواطن.. 
احلاكم ه����و احلاكم ليهمه اإل حدوده ال�ش����ائكة واملحمية.. 
والغرب يكذب ويتجمل بحقوق الإن�ش����ان ليمر على قلوبنا 
ويدمر غدنا.. فا دميقراطية لديه كو�شفة لنا..فاأينه اليوم 
من حقوق الن�شان العراقي..  لقد ترك الغرب كل �شيء بعد 
ان اأمن م�ش����احلة وتاأكد من حمايتها وتدفق النفط رخي�شا 

اإىل �شرايينه.. ي�شرم النار كي نقتتل كوحو�ص الغابة.
قيام����ة عالية..لأح����داث تتنا�ش����خ وتتنا�ش����ل يف  تفا�ش����يل 
كل �ش����اعة.. قدمته����ا يف قوالب ممتعة م����ن احلكي.. قبيحة 
برائح����ة الدم����اء وطع����م املوت والرم����اد. هي رواي����ة دموع 
واآهات م����ن بكائيات الع����راق.. من ت����راث جلجم�ص.. ومن 

اأ�شوات ن�شيج املراقد.. وحجيج احل�شني.
بكائي����ة �ش����عب جبار وعظي����م.. �ش����عب يتوق للحي����اة بعزة 
وكرام����ة. يحل����م بالإنعت����اق م����ن هيمن����ة الظل����م العامل����ي..

وه�شا�شة حكامة..
اأن تنجز رواية فوق زلزال تعي�ش����ه ويعي�شك.. �شيء عظيم 
يح�ش����ب لعالية.. ف����وق اأنهر من دم����اء لأح����زان.. اأن توؤرخ 
للحظ����ات اإدان����ة ل����كل ظلم جاء م����ن خلف احل����دود كي يقتل 
ويدمر وينهب..اأن تر�شد بحوا�ص تتحدى املوت..تعاي�ص 
عزرائي����ل.. وتراقده وتهدهده حت����ى تكتب جملة تلو جملة 

بروعة ال�شاردة املتمكنة.
مل ت����رتك عالي����ة اأن يت����وه الق����ارئ يف روايته����ا ع����ن املدينة 
امل����دورة مدين����ة ال�ش����ام.. فهاهي تق����دم جغرافي����ة بغداد..
اأ�ش����واقها  اأحيائه����ا  مداخله����ا..  �ش����احاتها..حدائقها.. 
مقاهيها..مطاعمها..متحفه����ا  �ش����فافها..  �ش����وارعها.. 
م�شميات امل�ش����اجد.. امل�شت�ش����فيات.. اأزقة واأحياء طرفية.. 
كل �شيء.. اأن تقراأ واأنت ترى فلب احلدث.. اأن تركب عربة 
حتم����ل جريحا تدور بك حتى ت�ش����ل اإىل عي����ادة طبيب.. اأن 
تلملم الأ�ش����اء.. ومت�ش����ح عرق الراوية املت�ش����بب من على 

جبينها..
هي رواية جغرافية املوت يف بغداد.. جتدل عالية حكاياتها 
كظفائ����ر ع�ش����تار لتق����دم لن����ا رواي����ة ه����ي رواي����ة اجلحيم.. 
والأمل. الأمل برف�ص هيمنة الظلم وقهر ال�ش����عوب.. رف�ص 
الإ�ش����تغال والإ�ش����تعاء. تدين النظام ال�شابق ويف الوقت 
نف�شه تدين اأنظمتنا امل�ش����تمرة  منذ حني..وتدعو ال�شعوب 
ومثقفيها اإىل رف�ص تنفيذ ما يطبخ ويخطط من اخلارج....

وترف�ص الإ�ش����تقواء الغربي.. وترف�ص الأو�ش����اع املخجلة 
احلالية.وتدعو ال�شعوب اإىل الثورات احلقة.

ت�شع اأ�شئلة واأ�شئلة.. لكنها ترتكنا دون اأجوبة: ملاذا كل ذلك 
التدم����ري يا امريكا..تدمري اجل�ش����ور واملباين واملن�ش����اآت.. 
واملتاحف واحلدائق واملنازل ومباين الدولة..واجلامعات 
؟ مل����اذا كل ذل����ك النهب وال�ش����لب لأثارنا وثرواتن����ا.. كل ذلك 
التعذي����ب والقت����ل؟ مل����اذا كل ذل����ك  اإذا كنتم قد اأعلنت����م باأنكم 

اأتيتم ل�شون كرامتنا وانقاذنا!
ملاذا تدفعون بعنفكم وقتلكم وتدمريكم كل العقول العراقية 
للهجرة.. للخ����روج من العراق..وت�ش����اعدونهم على الهرب 
من العراق؟.. ا�ش����ئلة مل جتد لها عالية اأجوبة.. و�شيختلف 

القارئ يف الإجابة عليها حتما فكل له راأيه.
هي حتي����ة لرواية مده�ش����ة.. ك����م متنيت اأن تطب����ع وتوزع 
يف الوط����ن العرب����ي.. وكم اأرق����ب ترجمتها اإىل ع����دة لغات 
كي يطلع العامل على ماآ�ش����ي �ش����عب وب�ش����اعة وقبح القوى 
املهيمن����ة على العامل.. قوى ليهمها الإن�ش����ان بقدر ما تهمها 
م�ش����احلها.. قوى تك����ذب وتتجم����ل بالدميقراطية وحقوق 

الإن�شان.وهي من تقتل وتدمر وتنهب.

* رئي�ص احتاد ادباء اليمن

ب���ري���م���ر ال����ح����اك����م ب����أم����ر ال���ل���ه

قيامة بغداد رواية �شادرة عام 2008 عن دار �شم�س 
للطباعة والن�شر القاهرة  223�شفحة.

 التقيــت بكاتبتهــا عاليــة طالــب يف اجلزائر2011 
�شمــن ال�فد امل�شارك يف اإجتماعــات املكتب الدائم 
لالأحتــاد العام لالأدباء العرب.ثــم يف بغداد م�ؤخرا 
عا�شمــة للثقافــة العربيــة واأهدتنــي ن�شخــة من 
روايتها اأو قيامتها.. �شعدت باحل�ش�ل عليها بعد اأن 
�شمعــت اأكثـر من زميل يثنــي عليها.. قيامة بغداد 
كانــت رفيقتي اأثنــاء زيارتي للمملكــة املغربية.. 
تلبية لدع�ة من وزارة الثقافة املغربية للم�شاركة 
يف نــدوة ح�ل �شــرية املدينــة يف الرواية مبعر�س 

الدار البي�شاء للكتاب.

حممد الغربي عمران *

عالية طالب
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لندن / عدنان ح�شني اأحمد

املجموع���ة  �شف�ش���افة"بالقاهرة  ع���ن"دار  �ش���درت 
الق�ش�ش���ية اجلدي���دة الت���ي حتم���ل عنوان"لأنن���ا على قيد 
احلياة"للقا�شة واملرتجمة اللبنانية مي�شلني حبيب. ت�شّم 
املجموعة"52"ق�ش���ة ق�ش���رية جدًا اأدارت القا�ش���ة لعبتها 
الفني���ة بنجاح كب���ري يف غالبية هذه الق�ش����ص املدرو�ش���ة 
ثيماته���ا بعناي���ة فائق���ة ج���دًا. فجملة مي�ش���لني الق�ش�ش���ية 
مكثفة جدًا ول يعرف الرتهل طريقه اإليها. ويبدو اأن تقنية 
القا�ش���ة امل�ش���ّذبة جدًا هي التي جعلتها اأميَّل اإىل التق�ش���ف 
اللغ���وي منها اإىل الإ�ش���هاب الف�ش���فا�ص، كما اأنه���ا ل تعّتد 
���نات البديعي���ة التي قد  كث���ريًا بالتزوي���ق اللفظ���ي واملح�شِّ
ُت�شبح يف حلظة ما اأ�شبه باملاكياج الثقيل الذي يبعث على 

القرف يف اأنف�ص الناظرين.
ل �ش���ك يف اأن احُلب يح�ش���ر يف هذه املجموعة الق�ش�شية 
لكن���ه ل يب���زُّ املوت ول يت�ش���ّيد علي���ه. وعلى الرغ���م من اأن 
عنوان املجموعة ي�شي باأننا"على قيد احلياة"اإّل اأن هيمنة 
املوت هي الأقوى والأ�شّد ح�شورًا يف معظم هذه الق�ش�ص 
الق�ش���رية الت���ي اأجنزته���ا مي�ش���لني وتاألقت فيها بو�ش���فها 
قا�ش���ة ذكية متمر�ش���ة تع���رف عن كثب اأ�ش���رار ه���ذا الفن، 
وُت���درك اأهداف���ه اجلمالية. وهذا يعني، من ب���ني ما يعنيه، 
اأن جم�ّش���ات مي�شلني وقدرتها ال�شت�شعارية هي التي دّلتها 
على هذه الثيمة اخلطرية، فاملوت، كما هو معروف، اأخطر 
فكرة يف الوجود اأدخلْتنا جميعًا يف غابة ال�شوؤال الفل�شفي 

ومل نخرج منها اإّل باحلرية والياأ�ص والذهول.
ل ميك���ن الوق���وف عن���د جمي���ع الق�ش����ص الق�ش���رية التي 
متح���ورت ح���ول فكرة املوت م���ن جهة اأو احلي���اة واحُلب 
من جهة اأخرى، لكننا �ش���ننتقي اأبرز النم���اذج الدالة التي 
تربه���ن على �ش���حة ما نذه���ب اإليه ع���رب قراءتن���ا النقدية 
املتوا�شعة التي حتاول اأن تك�شف �شبكة العاقات الداخلية 
للن�ش���و�ص الق�ش�شية التي تعتمد على اللحظة التنويرية 
التي ُتبهر املتلقي وت�ش���عه يف دائرة الده�ش���ة املتوا�شلة. 
���َدفة"وقفت الإله���ة فينو�ص يف  ففي ق�ش���ة"فينو�ص وال�شَ
منت�ش���ف امل�ش���افة بني امل���وت واحلياة، فه���ي مل متت كليًا 
لأنه���ا ظّلت"تبكي"و"ُتفِرز لوؤلوؤًا"والب���كاء يدّلل على اأنها 
حّية، كما اأن عملية اإفراز اللوؤلوؤ هي دليل دامغ على اأنها ما 

تزال على قيد احلياة، لكّن هروبها من م�ش���وؤوليات احُلب 
َدفة هو �شكل  واجلمال واخل�ش���وبة واختباءها داخل ال�شَ
م���ن اأ�ش���كال املوت وع���دم الرغب���ة يف مواجه���ة احلياة اأو 
العي����ص يف جنباته���ا. وعلى الرغم من ال�ش���ياق ال�ش���ردي 
احلزي���ن اإّل اأن عن�ش���ري املفاجاأة والأدها����ص هما اللذان 
َدفة"من  نقا احلدث ال�ش���وريايل"اختباء فينو�ص يف ال�شَ
ف�ش���ائه الكاب���ي احلزي���ن اإىل اللحظ���ة التنويري���ة الت���ي 
التمع���ت حينما �ش���معنا فينو�ص تبكي وتف���رز لوؤلوؤًا وهذا 
يعني اأنها مل متت كليًا، بل حتولت اإىل كائن ُمنتج لأ�ش���ياء 
جميلة وثمينة يف اآٍن معا. حتيل هذه الق�شة اإىل اأ�شطورة 
فينو����ص الروماني���ة الت���ي ول���دت يف البحر وج���اءت اإىل 
�ش���واطيء قرب�ص يف حمارة، وه���ذا التاقح مينح الن�ص 
الق�ش�ش���ي اأبعادًا تخّيلية جديدة غري ماألوفة يف الكتابات 

الراهنة.
فف���ي  م���رة  غ���ري  امل���وت  مواجه���ة  يف  مي�ش���لني  ت�ش���عنا 
ق�ش���ة"غرام"التي تتاألف من �ش���ت ُجمل، وت�ش���عة اأفعال ل 
غري تك�ش���ف القا�ش���ة عن ال�ش���ياق ال�ش���ردي الذي وجْدته 
منا�ش���بًا لتج�ش���يد املوت ل�ش���خ�ص ل ميك���ن اأن يك���ون اإّل 
حبيبه���ا لأنها قّبل���ت يف نهاي���ة املطاف �ش���فتيه، وتوهمت 
باأن���ه ل ي���زال حي���ًا لأن"�ش���فتيه الرقيقتني كانت���ا حتاولن 
البت�ش���ام ول تفلح���ان"، لكننا نقتل �ش���ّكنا باليقني حينما 

تغلق الراوية باب امل�شرحة وراءها.
اأك���ر م���ن ق�ش���ة، فف���ي  ي���زداد ه���ذا اليق���ني بامل���وت يف 
ق�ش���ة"اللقاء ال�ش���نوي"ترتك الراوية هديته���ا اإىل جانب 
ن عليها"هن���ا يرق���د ب�ش���ام". ويف  �ش���اهدة الق���رب امل���دوَّ
ق�شة"الرجل العاري"تكت�شف اخلادمة اأن قف�شه ال�شدري 
متخ�ش���ب. ويف"وراء الكوالي�ص"ن���رى املمثلة ممدة على 
الأر����ص ب���ا حراك بع���د اأن �ش���اعدتها زميلته���ا يف ارتداء 

القناع.
ياأخذ املوت اأ�ش���كاًل متعددة يف ق�ش����ص مي�ش���لني حبيب، 
فقد يكون حماولة انتحار كما يف ق�شة"حوار"اأو �شروعًا 
بالقتل كما يف ق�ش���ة"اأمام املراآة"اأو حتذيرًا من موت قادم 
كما يف ق�ش���ة"حتذير"، وقد تاأخذ ال�شخ�شية امليتة طابعًا 
�ش���ورياليا كما يف ق�شة"�ش���رط"حيث ينت�ش���ب امليت يف 
���دق ظنونه وي�ش���ل  تابوت���ه ول يج���د اأحدا من حوله فت�شْ

اإىل مرحلة اليقني.
ل ب���د من الإ�ش���ارة اإىل قدرة مي�ش���لني حبيب 
يف �ش���دم املتلقي واإدها�ش���ه بطريقة فنية 
يف العدي���د م���ن ق�ش�ش���ها، ورمب���ا تكون 
ق�ش���ة"حوار"هي واح���دة من الق�ش����ص 
اجلميلة يف هذا امل�ش���مار فحينما ي�ش���األ 
الراوية �ش���خ�ص م�شافر معها يف الطائرة 
عن �شيء مهم يف ال�ش���حيفة التي تقراأها 
فرتد عليه: ل �شيء �شوى حماولة انتحار 
اب���ن �شيا�ش���ي مع���روف بقط���ع �ش���رايني 

املع�ش���مني! وحينم���ا ُت�ش���قط امل�ش���ّيفة بطاني���ة كان���ت قد 
جلبته���ا لأحد امل�ش���افرين يلتقطها ال�ش���ائل نف�ش���ه وحينما 
يرفع ذراعية وتنح�ش���ر اأكمام �ش���رتته ترى على مع�شميه 
رباط���ات طبي���ة، الأمر ال���ذي يوح���ي باأنه ابن ال�شيا�ش���ي 
الذي اأقدم على النتحار، اأو �ش���خ�ص اآخر حاول النتحار 
بالطريقة املفجعة ذاتها التي ت�ش���عنا اأمام مفاجاأة ل تخلو 

من الغرابة والإدها�ص.
ل تكتف���ي مي�ش���لني حبيب ب�ش���دم القارئ اأو اإدها�ش���ه عرب 
هذه الق�ش����ص التنويرية الوام�ش���ة، واإمنا ت�شعه يف جٍو 
م�ش���حون باحل���رية والغمو����ص. ففي ق�ش���ة"احُلب"التي 
ت�شرد فيها حادثة نيزك احُلب الذي �شقط على الأر�ص منذ 
اآلف ال�ش���نني وتناثر اإىل اأ�ش���اء عديدة �ش���عيفة ومفتتة، 
حمروق���ة وبّراق���ة وم���ا اإىل ذلك م���ن ثنائي���ات منّوعة كان 
النا����ص يجدونها ويتوارثونها وهي ل ت�ش���رتعي النتباه 
كث���ريًا، لك���ن نواة ني���زك احُلب التي متتلك ق���وة خارقة مل 
َيع���ر عليه���ا اأحد بع���د! هن���ا تلوي مي�ش���لني ُعُن���ق الدللة 
الق�ش�شية لتحا�شرنا ب�ش���وؤال واحد ل غري مفاده: ما ُكْنه 
نواة احُلب؟ وما هي دوافعه؟ وكيف ا�ش���تطاع اأن ي�ش���من 
بقاءه منذ الأزل؟ وهل �شي�ش���تمر اإىل اأن يق�ش���ي الله اأمرًا 

كان مفعول؟
ت�شتدعي مي�ش���لني قدرتها ال�ش���ينمائية يف ت�شوير حادثة 
ق�ش���تها املعنون���ة"يف الطبيعة"حي���ث يخرج �ش���خ�ص مع 
كلبه كي ي�ش���تمتع بهواء الريف، لكن ه���ذا الإغراء الكامن 
الكائ���ن  يف حق���ل الأقح���وان الأبي����ص مل يقت�ش���ر عل���ى 

الب�شري، واإمنا تعّداه اإىل الكلب الذي وجله ُمطاِردًا بع�ص 
الع�ش���افري والفرا�ش���ات. مل يتوقع القارئ حدوث اأي �شي 
حتى هذه اللحظة فثمة ن�ش���وة بعنا�ش���ر الطبيعة املتمثلة 
بالهواء العليل، وحقل الأقحوان الأبي�ص، ولأن مي�ش���لني 
ه���ي قا�ش���ة موهوب���ة حقًا وتع���رف جي���دًا كيف ت�ش���تثمر 
ُجَمله���ا ال�ش���تهالية واخلتامي���ة، له���ذا �ش���ورت امل�ش���هد 
الأخري باقت�ش���اب قد ل تنجح فيه �ش���وى عد�ش���ة الكامريا 
ق به،وقبل اأن ُيدركه تطايرالكلب  ال�ش���ينمائية فقالت:"حَلِ
اأ�ش���اًءيف الهواء". مل ُتخربنا القا�ش���ة عن م�شري �شاحب 
الكلب لنها اأرادت اأن حتفز القارئ على امل�شاركة يف �شنع 

احلدث ولو عن طريق التفكري فقط!
تبني مي�ش���لني حبي���ب ق�ش���تها املتفردة"لقاء"على مفارقة 
م  جميل���ة بني رجل معجب بامراأة تاأت���ي كل يوم للبار فيقدِّ
له���ا ال�ش���اقي طلبه���ا املعت���اد، وحينم���ا تتج���اوب مع���ه يف 
احلديث يعود اإىل كر�ش���يه ويلعن حظه العاثر لأنه ن�ش���ي 
�ش���ّماعة اأذنه، اأما هي فتلعن حظها اأي�ش���ًا لأنها ن�شيت هي 
الأخرى اأن ت�ش���ع �ش���ّماعة اأذنها قبل اأن تغ���ادر البيت. لقد 
اأجّلت القا�ش���ة هذه النهاية التنويرية واأتاحت للقارئ اأن 
يتابع �ش���ري اللقاء الطبيعي الذي مّت بني الرجل الذي"قفز 
قلب���ه من الف���رح"، وامل���راأة التي ابت�ش���م لها احل���ظ قليًا، 
لك���ّن القا�ش���ة حجب���ت النهاي���ة الت���ي تنط���وي على حلظة 
اإن�ش���انية عظيم���ة لتفاج���ئ الق���ارئ يف نهاية املط���اف باأّن 
الثن���ني اأ�ش���ّمان. الاف���ت للنظ���ر اأن هذه الق�ش���ة تتنا�ص 
متام���ًا مع ق�ش���يدة لل�ش���اعر يو�ش���ف ال�ش���ائغ تق���ول فيها 
امل���راأة التي يتابعه���ا رجل:"ما اآَن له اأن يع���رف اأين امراأة 
خر�شاء!"فيقول الرجل يف نف�شه:"ما اآَن لها اأن تعرف اأين 
رجل اأخر�ص!"رمبا ه���و نوع من التخاطر الأدبي اأو"وقع 

احلافر على احلافر"كما ُيقال.
كثرية هي الق�ش����ص الق�شرية التي ت�ش���تحق الدرا�شة يف 
هذه املجموعة لكنني �ش���اأكتفي بالإ�شارة اإىل ق�شة"رائحة 
�ش���وريايل،  ُبعدي���ن: الأول  نتنة"وذل���ك لنطوائه���ا عل���ى 
والث���اين رمزي. فبطل هذه الق�ش���ة كان ي�ش���مُّ رائحة نتنة 
ط���وال الطري���ق م���ن بيت���ه اإىل مقر عمل���ه. وحينم���ا بلغت 
الرائح���ة ح���دًا منعه من التنف�ص �ش���عر ب�ش���ائل ل���زج ينزل 
م���ن راأ�ش���ه، ذه���ب اإىل احلّم���ام وح���ّدق يف امل���راآة �ش���ريعًا 
فاكت�ش���ف اأن"راأ�ش���ة قد ب�ش���ق جثة �ش���مريه املقت���ول منذ 
زمن واملحفوظ يف راأ�ش���ه اإبعادا لل�ش���بهات". قد تبدو هذه 
الق�ش���ة مقبول���ة رمزيًا مل���ا تنطوي عليه من دللة ال�ش���مري 
امليت اأ�ش���ًا، كما ميكن اأن ُتقبل على ال�ش���عيد ال�ش���وريايل 
مل���ا تتوفر عليه من دللة غرائبية قادرة على اإدها�ص املتلقي 
وتنوي���ره. بق���ي اأن اأق���ول يف خامت���ة املطاف اأن مي�ش���لني 
حبيب هي قا�ش���ة متمكنة من اأدواتها الفنية، وت�شتطيع اأن 
تكتب ن�ش���ًا ق�ش�شيًا يتجاور يف تكثيفه اللغوي، وتركيزه 
الباغي  الن�ص ال�ش���عري املكتوب مبوهبة ال�شاعر احلاذق 

الذي يتقن اأ�شرار ق�شيدته ويتاعب باأدواتها الفنية.

المفاجأة واإلدهاش في القصص القصيرة 
لميشلين حبيب

�ش���در عن دار �ش���ندباد للن�ش���ر والعام رواية 
جديدة للكاتب خالد ناجي بعنوان )بني املا�ش���ة 

والفحام(
هذا الكتاب

تتكئ ف�ش���ول هذه الرواية على مفارقة الغياب 
واحل�ش���ور، يف الكثري من امل�ش���اهد الب�ش���رية 
املكثف���ة واملقط���رة الت���ي يع���ود فيه���ا الكات���ب 
اىل عوامل���ه املده�ش���ة، بذل���ك ال�ش���جن واحلنني 
للذكري���ات احلل���وة واملوجع���ة مع���ًا، مينحن���ا 
ال�ش���ارد عرب خ���ربة �ش���ردية وان�ش���انية الكثري 
م���ن حلظات الفرح والنك�ش���ار والأمل يف حياة 

�شخو�ش���ها وهي ل تزال حتم���ل وهجها القدمي 
الداف���ئ لق���د جن���ح الكات���ب ان يبث ال���روح يف 
حي���اة )غافل/ بط���ل الرواية( العذب���ة واملعذبة 
معًا، من خال �ش���رد جذاب ممت���ع وحكى رائق 
وبلغ���ة حميم���ة و�ش���فيفة لبط���ال حقيقي���ني ل 
يزالون يعي�شون داخل �ش���رداب تافيف ذاكرة 

الكاتب.
ه���ذه امل�ش���اهد الب�ش���رية تتقاطع مع تفا�ش���يل 
كثرية م���ن حياة ال�ش���ارد، وجدنا هذا ال�ش���دق 
والتوت���ر الفن���ي يف تفا�ش���يل احلرب املقد�ش���ة 
الت���ي خا�ش���ها )غاف���ل( الت���ي جت�ش���د حلظ���ات 

املكاب���دة املوجوعة واملوجعة ح���د الأمل، وهذا 
يتجل���ى اأك���ر يف عودت���ه الثاني���ة وق���د وج���د 
�ش���ديقه احلمي���م ق���د ت���زوج زوجت���ه بع���د ان 
احت�شبوه من ال�شهداء، عاد كاأنه يقب�ص الريح، 

ومن مل يحارب قد ربح كل �شيء.
ميتل���ك الكات���ب بنية �ش���ردية مكثفة متما�ش���كة 
وقدرة على ا�ش���تاب القارئ م���ن خال احلكى 
الن�ش���اين اجلذاب التي ج�ش���دها ح���رية الذات 
وقلقها الوج���ودي اأمام هذا ال�ش���وؤال املهم: ملن 
نحارب؟ ومل���اذا حاربنا، وهل نح���ن حقًا الذين 

جنينا الثمار بعد احلرب؟!

خ���ال���د ن���اج���ي ب��ي��ن ال���م���اس���ة وال��ف��ح��ام
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حا�شرًة، تطّوح  "روؤ�ص 
ودماٌء

ت..
�ص..
ي..
ْل!"

اأم���ا ع���ن م���ا يراف���ق احلروب،ع���رب التاري���خ 
الإن�شاين، ويف كل مكان، فريى: 

الليل هداأة  "يف 
تاأتيني اأ�شوات العويل الب�شري:

اأ�شوات املذابح التاريخية كّلها
اأ�شوات اجلماجِم

والأكف 
والأرجل..

اأ�شوات املوتى".
العقد  ل�ش���عراء  جمايل  املو�ش���وي"،  "جمي���د 
التفعيل���ة  ق�ش���يدة  ويكت���ب  ال�ش���بعيني، 
احلديث���ة، اإل م���ا ن���در. وم���ن خ���ال  �ش���عره 
ومداخات���ه ي���رى الق�ش���يدة ب�ش���فتها حال���ة 
غام�ش���ة م���ن الغي���اب واحل�ش���ور م���ن احللم 
واليقظ���ة، م���ن التذك���ر والن�ش���يان،حالة م���ن 
احتدام الروح  يغدو فيها، الإم�شاك بالبدء اأو 
املنتهى اأقرب للم�ش���تحيل!!. وحت���ى اللغة،ل 
تكاد تلتقط من هذه احلالة اإل بع�ص  �شطوعها  
و�ش���راراتها.. الق�ش���يدة لديه تري���د اأن تقول 
�ش���يئًا،اأن تبوح ب�ش���ر ما، بروؤيا، بحلم، �شيء 
مده�ص، من ال�ش���حر يوؤجج الأعماق،وي�شعل 
يف ال���روح احلرائق!.اإنه���ا اأ�ش���واق متح���دة 
بالأقا�ش���ي، ون�ش���وة �ش���املة تتلب�ص الروح، 
ومن هنا ي�ش���بح حتديد بدء الق�ش���يدة �ش���اقًا 
وع�ش���ريًا لديه. كيف تبداأ الق�ش���يدة اأذن لدى 
املو�ش���وي؟. رمب���ا ثم���ة حمفزات توق���ظ فيه 
احلنني اإىل عامل الغرابة  واملجهول والروؤى، 
ترنيم���ة بلبل، وج���ه عابر،اأغني���ة، فتاة ناحلة 
حمبط���ة، كلمة يف الريح، م�ش���هد ما:"اأخريًا: 
اأيه���ا الوج���ُه البعي���د مت���دَّ يل خيط���ًا رفيع���ًا/ 
ت�شتفّز به الكهولَة، اأي خيط للنعا�ص يجيُء!/ 
اأي �شذا تبّقى، بعد،/ اأي ماءة كالريح خافقٍة 
�شاأمل�ش���ها/ واغ�ش���ل يف م�ش���احبها اكتظ���اَظ 
ال�ش���عِر/ اأّي حديقٍة اأوىل تفتُح يل/ فادخل". 
هكذا تفّجر امل�شادفة اأو املفارقة لوعة الروح، 
فيندف���ع  للق���ول، حم���اوًل الإيغ���ال يف ع���امل 
ال�شعر، والإم�شاك ب�ش���يء من لهبه ون�شوته، 

م���ن جنون���ه  م���ن �ش���ذاه  وغبطت���ه  ورمب���ا 
وفو�ش���اه!؟. وعندئ���ذ تبداأ الق�ش���يدة. ولكن 
هل هذا التو�ش���يف يكفي لولدة الق�ش���يدة؟. 
اإنن���ا عن���د ه���ذا احل���د نغف���ل م�ش���األة غاية يف 
الأهمية،يذكرن���ا به���ا �ش���اعر �ش���يني  عا����ص 
يف الق���رن الثالث قب���ل املياد، كان من �ش���وء 
حظ���ه اأن يخ�ش���ر موقعة ع�ش���كرية، لكنه ربح 
ال�شعر!!. ذلك ال�ش���اعر الذي جعله"ماكلي�ص" 
ع���امل  ملعرف���ة  والتجربة"دليل���ه  يف"ال�ش���عر 
الق�ش���يدة. اإنه ال�شاعر"لوت�ش���ي"الذي يحدد  
احلوا�شن املو�ش���وعية لولدة الق�شيدة، من 
خال جملة من امل�ش���ائل، يرى فيها الأ�ش���ا�ص 
يف ولدة الن�ص ال�ش���عري بو�ش���فه، ا�شواتًا 
وكلم���ات،  قبل اأي �ش���يء اآخر، ف���اإذا اأردنا اأن 
اأوردها"لوت�ش���ي"ميكن  بنق���اط  ذل���ك  نح���دد 
ندرجها عل���ى النحو التايل: يجل�ص ال�ش���اعر 
على حمور الأ�شياء، و يتاأمل يف �شر الكون و 
يغذي عواطفه مباآثر املا�شي. ثم  يتنهد ملرور 
الزم���ن،اإذ يتقل���ب م���ع الف�ش���ول.و يعاين من 
الربودة وقلب���ه مفعم بالرهبة. ف���اإذا اطماأنت 
روحه، رم���ى بالكتب بعيدًا، وتناول ري�ش���ته 
ليعربع���ن نف�ش���ه بالكلم���ات. ه���ذه الق�ش���ايا 
املده�ش���ة ه���ي الت���ي ت�ش���بط اإيق���اع ال�ش���عر، 
وتول���د  ال�ش���اعر،  بو�ش���لة  اجت���اه  وحت���دد  
الق�ش���ائد من خال تاحمها يف �شياق مت�شل 
خا����ص، واإذا تاأم���ل املتلقي ه���ذه الآراء التي 
تبدو للوهل���ة الأوىل، حم�ص تعبريات، فاأنها 
تن���م لوحده���ا ع���ن مًلع م���ن املعرفة، ت�ش���ع من 
وراء اجلبال البعيدة التي يقطعها ال�ش���اعون  
وراء ال�ش���عر. ال�ش���عر لدى )املو�ش���وي( لي�ص 
جمرد انتظار �شلبي لنبثاق الرمز من اأعماق 
الاوع���ي، ب���ل م���ن قطب���ني هم���ا، الإن�ش���ان - 
العامل، لينبثق  بعد ذلك �شوء الق�شيدة امل�شع 
م���ن مايني الأ�ش���ياء، التي يتاأملها  ال�ش���اعر، 
والت���ي ل يراها الآخرون. ومن الوا�ش���ح  اإن 
هذا و�ش���ف خارجي لولدة الق�ش���يدة، ولكن 
باأية طريقة، يحدثنا"لوت�شي"عنها؟. فال�شاعر 
هو الذي"ياأ�شر ال�شماء  والأر�ص داخل قف�ص 
ال�شكل".اإنه بكلمات اأخرى  لي�ص ذلك املخرتع 
لاأ�ش���كال  احل���رة، ب���ل العك�ص اإنه  ي�ش���تخدم 
ال�ش���كل  ك�ش���بكة، يت�ش���يد، وياأ�ش���ر التجربة 
بقوله:"نحن  جميعه���ا ويحدد"لوت�ش���ي"ذلك 
اأن  لنج���ربُه  الاوج���ود  ن�ش���ارع  ال�ش���عراء 

مين���ح  وج���ودًا ونق���رع ال�ش���مت  لتجيبن���ا 
املو�شيقى، اأنك ك�ش���اعر تاأ�شر امل�شاحات التي  
ل حد لها يف قدم مربع من الورق". بالن�ش���بة 
للمو�ش���وي الق�ش���يدة ل تول���د من ف���راغ ول 
من ح�ش���ن النواي���ا كذلك، اأنها معاناة خا�ش���ة 

جتم���ع َط���ريَف التاأم���ل وال�ش���كل، اأي تفري���غ 
روؤي���ا ال�ش���اعر  يف �ش���كل  اإنها الإن�ش���ان بكل 
جتليات���ه، ومعه الأ�ش���ياء جميعه���ا لكن داخل  

�شكل حمدد.
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الن���ادرة  القل���ة  م���ن  ه���و  املو�ش���وي  جمي���د 
م���ن  ال�ش���عراء العراقي���ني الذي���ن م���ا زال���وا 
يواجهون الواقع ال�شاري والعامل وبربريته 
برومان�شية، تلك الرومان�شية اخلابة،و عرب 
ال� )اأنا( اخلاقة، وغري املنغلقة على ذاتها من 

خال غنائيتها املرتفة:
"هكذا

مثلما قد
ترى خفَت اللحُن يف فم هذا الفتى..

وا�شتحالت ق�شائده حجرا..
....

كاد يتّبع الطري
وهو يغادر مكمنه احلّر

لكنه دومنا �شبب وا�شٍح
 رجع القهقرى"

ثمة ميل يف توج���ه ال�شاعر"املو�ش���وي"على 
ر�ش���د الواقع  واإ�ش���رار  على عدم الت�ش���الح 
مع���ه، من خال ت�ش���اوؤلته، وتقلباته الذاتية، 
اإن���ه يواجه الع���امل والواقع ال�ش���لد بال�ش���عر 
الذي يتميز غالبًا بالبحث والتاأمل والأ�ش���ئلة 

التي ل جواب لها:
"ملاذا

توج�شت، حني دخلُت املدينة،
من �شجٍر غائم

وعيون
تراود

خطوي ونهر بلون الرماد".
مفتتح الق�ش���يدة ي�ش���تدعي ق�ش���يدة"البحث 
عن خان اأيوب"ل�ش���عدي يو�ش���ف لكنها ت�شق 
له���ا طريقًا اآخر، ل يلتِقي بق�ش���يدة )�ش���عدي( 
بل يف���رتق عنه���ا باملو�ش���وع وبخ�شو�ش���ية 

التوجهات:
اخلفي�شة وال�شرفات  احلدائق  راأيت ُ  "ملاذا 

والطرقات التي كنت اعرفها
 واملنائَر والع�شب

قد و�شحت بال�شواد
ملاذا!"

ثمة نربة خا�ش���ة للحلم وال�شفافية جعلتا من 
روؤيته تتجه �شوب التاأمل والتفكر ومعاي�شة 
اإىل  ينف���ذ  ال�ش���اعر  ف�)املو�ش���وي(  اخلي���ال 
الوجود الإن�ش���اين عرب ن�شو�ش���ه ال�ش���عرية 
وغنائيته روحيًا، وبوحه املُفتقد، يف ما نقراأ 

الآن من �شعر، اأو ن�شمعه من على املنابر:

جــــا�ــــشــــم الــــعــــايــــف

)دم��وع األرض( للش��اعر مجيد الموس��وي: 
رفض التصالح مع الراهن

يفتتح ال�شاعر"جميــد امل��ش�ي"جمم�عته ال�شعرية الثالثة"دم�ع 

االأر�ــس"* بي�ميات الربيــع الدامي م�شتعرياُ فيهــا ما ذكره هرني 

مللــري يف اإن"احلــرب هــي �شكل مــن اأ�شــكال اجلنــ�ن، �شــ�اُء كانت 

اأهدافها نبيلة اأو منحطة. والقتال لي�س �ش�ى فعل يدل على الياأ�س 

ال القــ�ة". امل يــردد دائماً"اندريــه مالــ�رو"يف كل احلــروب التي 

خا�شهــا، اأو كان مراقباً لها عن قرب، طــ�ال �شبابه:بـ"اأن احلرب.. 

هي �ُشم االإن�شانية وعارهــا الدائم حيث ما تك�ن والأي �شبب يكمن 

خلفهــا اأو يدفع اإليها". لذا فـ"امل��ش�ي"يت�جه �شعرياً للعنة احلرب 

التي تّخرب االأوطان واملدن وذاكرة وروح االإن�شان:
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آفاق
 �شعد حممد رحيم

)3(
 موقع املثقف:

     ل�ش����ت اأرم����ي، به����ذا ال�ش����دد، اإىل �ش����ياحة نظري����ة يف حتدي����د مفه����وم املثقف 
واختافه بني الثقافات املتنوعة واملفكرين الذين ل يعّدون..بل اأ�ش����وغ مفهومًا 

له اأراه مائمًا ل�شياق هذه املو�شوعة؛ موقع املثقف.
   املثق����ف ال����ذي اأق�ش����د هو املب����دع واملفكر الذي ينت����ج اأعماًل ثقافي����ة يف حقول 
الآداب والفنون وفل�ش����فة العلوم والإن�ش����انيات. ول ميك����ن اأن يكون املرء مثقفًا 
ما مل ميتلك روؤية، مرجعها العقل، مت�ش����قة وا�ش����عة وعميق����ة للحركة املجتمعية 
وللعامل.. ويحظى بالقدرة على التعبري عن روؤيته هذه بو�شاطة اللغة والرموز 
والأ�ش����اليب الفنية واجلمالية، ويخاطب جمهورًا عري�شًا بق�شد احلوار معه اأو 
التاأثري فيه. لذا فهو لي�ص املثقف الر�ش����ويل الذي يقول ول ي�ش����غي.. لي�ص الذي 
����ر ويقّدم مادته الثقافية من برج عاجي عاٍل ول ينتظر اإل الإذعان، واقتناع  ينظِّ
الآخرين مبا يقول ويقّدم، والإعجاب والت�شفيق.. بل هو املثقف املنتج لاأفكار 
والأعمال الإبداعية م����ن منظور منهجي نقدي وجمايل. يبحث عن احلقيقة ول 
يّدع����ي اأنه ميتلكها ويحتكرها. ول ي�ش����يق ذرع����ًا اإذا ما تعر�ش����ت طروحاته اأو 

اأعماله الفكرية والإبداعية للنقد والتقومي ال�شارم والتفنيد. 
   يقود البحث عن ماهية مفهوم املثقف اإىل حتديد موقع ذلك املثقف يف اخلريطة 
الجتماعية. فهو ين����درج وجودًا ووظيفة يف تاريخ جمتمعه. ول ميكن مقاربة 
مو�ش����وعة املثق����ف موقع����ًا ووظيف����ة خارج اإط����ار حت����ولت البن����ى الجتماعية 
والقت�ش����ادية. وقد ارتبطت ولدة املثقف يف العراق احلديث ب�ش����ياق تاريخي 
متث����ل بثاث����ة متغ����ريات متازمة ومتعاقب����ة ه����ي اأوًل؛ دخول وتبّن����ي وتداول 
اأف����كار التنوي����ر كالعقاني����ة و�ش����رورة التعلي����م واحلق����وق املدني����ة واحلريات 
العام����ة وحتري����ر املراأة، ال����خ، يف نهايات العه����د العثماين بالتزام����ن مع افتتاح 
اأوىل املدار�����ص احلديثة ون�ش����وء ال�ش����حافة، واجلمعي����ات ذات الطابع الفكري 
وال�شيا�شي. وثانيًا الحتال الإنكليزي للعراق 1917، ومن ثم تاأ�شي�ص الدولة 
العراقية اجلديدة 1921، وما متخ�ش����ت عنها م����ن اأنظمة بريوقراطية، وتنمية 
مدنية، وتعليم اأويل وعال، وانت�ش����ار لل�ش����حافة والطباع����ة، واإقامة اجلمعيات 
والنقابات املختلفة، ون�شوء الأحزاب ال�شيا�شية حيث اأ�شحى الن�شاط ال�شيا�شي 
�شاأنًا عامًا من حق جميع املواطنني التعاطي معه. وثالثًا ظهور جمالت اإبداعية 
اأدبية وفنية مل تكن معروفة حمليًا كالق�شة الق�شرية والرواية وال�شعر احلديث 
والفنون الت�ش����كيلية املختلفة وال�شينما وامل�ش����رح، ناهيك عن العلوم الإن�شانية 

)الجتماع وال�شيا�شة والقت�شاد والنف�ص، الخ..(. 
   يف ه����ذا الإط����ار تكّون����ت �ش����ريحة اجتماعي����ة جديدة من�ش����غلة بق�ش����ية املعنى 
ومتار�����ص عملي����ة الإنت����اج الفك����ري والثق����ايف والفني.. ه����ذا الن�ش����غال وهذه 
املمار�ش����ة ق����اداه اإىل الهتمام بال�ش����اأن العام طاملا اأن مو�ش����وعته الرئي�ش����ة هو 
الإن�ش����ان واملجتم����ع والتاري����خ، واأي�ش����ًا الأف����كار والقيم واملعتقدات وامل�ش����اعر 
واحل�ص اجلمايل. هذه ال�ش����ريحة ُوجدْت اإذن ل كنتاج عر�ش����ي وت�ش����ّكل كاذب، 
وا�شتعارة زائفة من معجم ثقافة الغرب، بل عرب ولدة طبيعية اقت�شتها �شروط 
تاريخية مو�ش����وعية. و�ش����ميت باملثقفني على الرغم من اأن كلمة الثقافة مل تكن 
متداولة مب�شمونها احلايل يف تراثنا العربي الإ�شامي. وقد ا�شتقت منها كلمة 

املثقف.
  �شاأ�ش����تعري مع بع�ص الت�ش����ّرف املفهومني اللذين ا�ش����تخدمهما حنا بطاطو يف 
كتابه )العراق( لتحليل البنية الجتماعية الطبقية وتكّون اجلماعات والأحزاب 
ال�شيا�شية يف العراق وما تبع ذلك من حراك جمتمعي و�شيا�شي فيه طوال القرنني 
الأخريين، وهما الطبقة واملكانة الجتماعية. وبذا �شاأفرت�ص اأن املثقف املنتمي 
لعرق معنّي اأو طائفة، واملتحدر من طبقة ما، هو الذي ل يبقى رهني ا�شرتاطات 
وجوده الطبقي والجتماعي والعرقي والطائفي باإذعان �شلبي، بل ي�شكل وعيًا 
متقدمًا يتجاوز عربه هوياته الفرعية اإىل هوية مرّكبة وطنية واإن�ش����انية. وهو 
بتعبري جريار ليكلرك يف كتابه )�شو�شيولوجيا املثقفني(؛"�شخ�ص كوين، وهو 

يف الوقت نف�شه فاعل ملتزم مبجتمع وثقافة حمددة".
   وهن����ا ح����ني نقول؛ موق����ع املثقف، فنح����ن ل نتحدث عن مهنة حم����ددة معروفة 
القواع����د، والطرق العملي����ة، والغايات. بل عن فاعلية ثقافي����ة )فكرية وجمالية( 
تق����رتح مكان����ة مع����رتف بها يف اخلريط����ة الجتماعي����ة. هذه املكان����ة التي بقيت 
قلقة وملتب�ش����ة ومتبدلة تبعًا للتحولت ال�شيا�شية والجتماعية الباهظة الثمن 

اإن�شانيًا خال املائة �شنة الأخرية.
   ملدة طويلة ت�ش����كلت الفئات الثقافية يف حا�ش����نات اأحزاب وتيارات �شيا�ش����ية. 
وقد تثبت موقعها يف الف�ش����اء الإيديولوجي/ ال�شيا�شي احلزبي. غري اأن الأمر 
مل يع����د كذلك بع����د التغ����ريات الدراماتيكية العا�ش����فة التي اأعقب����ت انتهاء حقبة 
احلرب الباردة والت�ش����كيك ب�ال�ش����رديات الكربى والعقائد ال�شمولية وتفكيكها. 
لينتقل معها املثقف، اأو هذا ما كان يجب اأن يحدث، اإىل موقع اآخر هو الف�ش����اء 

املعريف/ الإبداعي امل�شتقل والناقد.
   يت�ش����اءل ليكلرك؛"ح����ول الإطار التاريخي والثقايف ال����ذي يتموقع فيه املثقف 
جتاه كافة اأ�شكال ال�شلطة )ال�شيا�شية والدينية والقت�شادية والإعامية الخ(". 
واإذا كان ليكل����رك يدر�����ص امل�ش����األة يف �ش����ياق التجرب����ة الأوربي����ة، والفرن�ش����ية 
حتدي����دًا، فاإن ال�ش����وؤال يبقى منطقي����ًا ورمبا بح����ّدة اأكرب داخل �ش����ياق التجربة 

العراقية والعربية الراهنة.    

المثقف والحيز العمومي

"هكذا
 مثلما قد ترى

خفَت اللحُن يف فم هذا الفتى
وا�شتحالت ق�شائده حجرا"

 اأو
"اأترى:

كلما اقرتب الوعُد
 واختلج النجُم

�شاوره الوهُم ثانيًة
فاكتفى بو�شاو�شه �شفنًا 

وم�شى
مبحرا..!"

نح���ن اأم���ام �ش���اعر متخ���م بالأ�ش���ئلة الت���ي ل 
يف  غارق���ة  اأ�ش���ئلة  لأنه���ا  لأجوب���ة  حتت���اج 
الوج���دان، وه���و املفتون بكل �ش���يء يعي�ش���ه 
وي���راه، ومن���ه مدينت���ه، وع���رب اآف���اق بع����ص 
ق�ش���ائده يتفر����ص يف بقاي���ا الأمكن���ة املحلية 
وخ�شو�ش���يتها الت���ي كلما نن���اأى عنها، نعود 
ل�شتعادتها، بو�شائل وطرائق �شتى، ون�شقط 
عل���ى الكثري من بع�ص مظاه���ر احلياة املادية 
فيها، حاجتنا املتوا�شلة لاإح�شا�ص باحلماية 
والأمن اللذين ميكن، يف حلظة ما،اأن يتوفرا 
لنا، و ل يفرت عن ترديد)ب�شرته(، كاأمنا خلق 

لها، وغم�ص يف تيارها وا�شتن�شقها:
الهوار/  الأوىل:  الأر����ص  عني  "الب�ش���رة/ 
طي���ور  ال�شف�ش���اف/  الق�ش���ب/  ال���ربدي/ 
املاء/ ال�ش���مك البنّي/النخل/ الطني احلرّي/ 

النبق/ الع�شُب/ ال�شجُر/ الع�شار"
"الب�شرُة

ملٌع يف ذاكرة الربِق
و�شيدة ل تن�شى حني تغادر:

ترتك بع�ص اأنوثتها
النفنوَف املبتّل اخلفنِي

ودغدغَة الآه!
الب�شرة

اآخر ما منلك يف الأر�ص
واأول

ما يرفعه الله".
 ان���ه ذل���ك الوج���د املت�ش���رب لل���روح الت���ي ل 
الهيم���ان.  ع���ن  ته���داأ  ول  ا�ش���تقرارًا  تع���رف 
املو�ش���وي يغريه اخلوف م���ن حرية اجلواب 
على ال�ش���وؤال، فيواجهه  ب�ش���وؤال اآخر، وهذا 
م���ا ميي���ز �ش���عره يف"خماطب���ات الع�ش���ب"/ 
الثقافي���ة  ال�ش���وؤون  دار   / بغ���داد   –  2000
و"يقظ���ة متاأخ���رة"/ 2001 ع���ن ذات ال���دار. 
وكذلك )دموع الأر�ص( ثمة �ش���جيج الأ�شئلة 
املتوا�ش���ل اإذ تتك���رر مفردة"ملاذ"كث���ريًا وهو  
ال�ش���وؤال ال���ذي ينت���ج ع���ن جمهولية ال�ش���بب 

ال���ذي ل ميكن م�ش���كه اأو اإدراك���ه يف الوجود 
عامة ويف احلياة اخلا�شة:
وم�شيِت يدي  تركِت  "ملاذا 

ملاذا تركِت قمي�شي املّدمى ببيتي
ملاذ، وقد بح �شوتِك من وح�شٍة،

بّح �شوتي
ملاذا وقد قمت 

من جدثي عاريًا
بعد  اأن �شلبوين عانقتني

وبكيِت!"

يف )دم���وع الأر����ص( نتع���رف عل���ى الباقي���ة 
من"مامح ال�شعراء الرومان�شيني الب�شريني 
الذي���ن راهن���وا عل���ى  احلل���م والتخاطب معه 
واليقظة املتاأخرة من غفوة املوت يف احلياة، 
ال�ش���اعر م�ش���طفى عب���د الل���ه يف "الأجنب���ي 
اجلمي���ل" وال�ش���اعر عبد اخلال���ق حممود يف 
اإىل عامل  دلف���ا  اللذين  اللي���ل"،  اآخر  "ع���ازف 
املتع���ة الأبدي���ة وا�ش���رتاحا من ع���امل اخليال 
واإجه���اده، وبالت���ايل حتمل جميد املو�ش���وي 
وح���ده حمله���م،و اإخفاقات عاملهم امل�ش���حون 
بع���د  مع���ًا  باأخيلتهم���ا  ون���اء  بالرومان�ش���ية، 
رحيلهم���ا"/ الناق���د عب���د الغف���ار العط���وي- 
مداخل���ة يف الحتف���اء مبجي���د املو�ش���وي/.
وم���ع اإن العطوي جهد كثريًا يف اأن ميو�ش���ع 
املو�ش���وي يف خان���ة )العرفان���ني(، لك���ن عامل 
وا�ش���عًا  اأفق���ًا  يفت���ح  ال�ش���عري   املو�ش���وي 
للتحدي���ق بالواقع الذي ل يت�ش���الح معه لكنه 
يح���دق به، و يرى م���ا ل  يراه غريه فيه وعرب 
عامله ال�ش���عري الذي ينط���وي على مزدوجتي 
الواقع- احللم. ويفتح الباب وا�ش���عًا للغياب 
ع���رب املفارق���ة والإيغ���ال يف التيه الق���ادم من 

الواقع ذاته:             
 "�شاأ�شوى طريقي

ولكن: اإىل اأين؟
ل فجر مبتكرًا يتنزل يل

اأو قناطر تك�شف يل �شرها
اأو �شفائن تن�شر

يف الريح اأ�شرعة
وتهاجر

ل جنم يل يرتقرق يف اآخر الأفق
!ل �شيء

ل �شيء!".
......

نحن، زمان  اأي  "يف 
نة وتاأخذين �شِ

واأعود اإىل النوم
 فريبكني

احللُم
اأفز من الرعب:

اأرى اأ�شباحًا ليليني
يعيثون ببيتي

وتغيم الروؤيا".
مينح املو�ش���وي يف )دموع الأر�ص( ما ميكن 
اأن مينح���ه ال�ش���اعر من اهتم���ام وحنو جتاه 
الكثري من اأ�ش���دقائه ومعارفه، الإحياء منهم: 
خالد خ�ش���ري يف "الر�ش���ام" وفوزي ال�ش���عد 
يف "ال�ش���اهد الأخري" وذلك ال�ش���اعر املن�شي 
الذي مل يف�ش���ح عن���ه. لكن ثم���ة بريق خا�ص 
يف ما نفتقده، لذا يكتب عن الراحلني، �شقيقه 
ح�ش���ون واأمه ووالده وخال���ه وجده وبع�ص 
معارفه، ويف ذكرى الر�شامة العراقية، ونازك 
املائكة، وحممود عب���د الوهاب، والربيكان، 
ور�ش���دي، لعله، العامل، و يف ذكراه بالذات، 
و كلكام�ص واأحزانه، وكزار حنتو�ص..الأمري 

املت�شول:
قليًا "�شاأتنحى 

عن خطوتِه الندية، املرجتفة
كي ميرَّ اإىل مثواه..

فا يليق بال�شاعر
غري

تاج الأبدية".
���با  وال�ش���اعر مهدي حممد علي، �ش���ديق ال�شِ
وال�ش���باب املت�ش���رب حاليًا، و ال���ذي يوجه له 

ق�شيدته"موت املغني"بعد وفاته منفيًا:
املنت���اأى،                                                 اآخ���ر  اإذن  "اأه���ذا، 

اآخر الأر�ص
اآخر هذا الطواف الطويْل؟

اأهذا اإذن،اآخر احللم:
�شاهدُة ن�شف مائلٍة

وتراب ندّي ت�شف�شفه
الريُح

ت�اأتي ومت�شي..
وتاأتي ومت�شي..

وكفاك م�شبلتاِن
وعيناك مطبقتان
ليل يطوق قربك

ليُل ثقيل..؟
اأهذا اإذن اآخر العمر؟

.....

.....
يا للزمان البخيْل!".

*دار �شفاف للطباعة والن�شر 
والت�زيع/ بغداد 2013. الغالف 
الفنان �شدام اجلميلي
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ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 
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من اصدارات

هــل يلتقي احلب واملجد، يف روايــة ملحمية اأو يف ال�اقــع واحللم معًا؟ هل 
ي�شتحــق احلــب اأن ترمي امــراأة نف�شها يف اأر�ــس املخاطــر املجه�لة يف اآخر 
العــامل؟ هل ت�شتطيع امراأة وحيدة فريــدة ان حتطم القي�د االجتماعية 
يف القــرن ال�شاد�س ع�شر اأو القرن احلــادي والع�شرين؟ هذه بع�س االأ�شئلة 
التــي جتيــب عليهــا اإيزابيل األلينــدي التــي تكتب عن احلــب بحب وعمق 

وجن�ن.


