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وخارطة طريق هذه الإبراهيمية �إمنا تبد�أ عراقي ًا
رافيدني ًا من �أور �صاعدة مع الفرات متخطية بابل
و�صو ًال اىل احلد املائي الفا�صل بني �أر�ض الوادي
وفالة احلماد ال�سوري (ال�صحراوي).
وب ��ذا يعرت� ��ض الف ��رات اخل ��ط الدين ��ي فم ��ن
ع�ب�ره �سم ��ي ع�ب�راين �أو كم ��ا تلف ��ظ باالنكليزية
(� )Hebroأو ه�ي�رو �إذ ت�ستب ��دل الهمزة والعني
هاء ًا ،كما يف �أرت� ��س التي تعني الأر�ض بالعربية
فيق ��ال (الأر� ��ض) ف�أ�صب ��ح اال�س ��م عربي� � ًا (ه ��ا
�أرت�س).
فالإبراهيمي ��ة اليهودي ��ة �إمن ��ا تعر�ض ��ت يف مدن
ومدني ��ات الع ��راق الرافديني الق ��دمي اىل ما �ساد
(ب�ي�ن النهرين و�أهله ��م) اىل القوانني التي ارتقت
اىل م�ستوى ال�شرائع (الد�ساتري) �أورينمو ولييت
ع�شت ��ار والتي توجت ب�أكم ��ل �سريعة (د�ستورية)
متثلت ب�شريعة حمورابي ذلك قبل  1800ق .م.
وت�أث ��ر الإبراهيمي ��ة اليهودية باجل ��و القانوين /
الد�ستوري الذي �ساد يف بالد العراق الرافيدينية
متك ��ن �أن جن ��د ل ��ه م�صداقيت ��ه يف معن ��ى تعب�ي�ر
توراة وهو (القوانني) كما �أن التلمود وهو وعاء
(فقه ��ي) للتعالي ��م العربي ��ة ق ��د ت�أثر مب ��ا وفر يف
ثقافة قدمي العراق من �شروح وتف�سريات اىل حد
ت�سميته (التلمود البابلي).
ومن الو�سط العراق ��ي الرافديني (املقنن) انتقلت
اليهودية اىل �سوريا وا�صلة اىل م�صر القدمية.
يف م�ص ��ر الفرعوني ��ة ب ��د�أ تطوي ��ر عب ��ادة الإل ��ه
الواحد،تبلورت يف ع�صر �أخناتون.
وبذلك عاي�ش ��ت الإبراهيمي ��ة اليهودية هذا اجلو
التوحيدي وغادرت بع ��ده �أر�ض الفراعنة النيلية
وا�صلة نهر الأردن ( )Jordanوفيه مت التطهري
والتعميد.
وبذلك متايّزت ح�ضارتا العراق وم�صر والأردن،
كان الع ��راق الق ��دمي كان مق�سم� � ًا �أم ��ا م�ص ��ر فق ��د
كان ��ت موح ��دة يف وقت ج ��رى في ��ه التعميد بنهر
الأردن ،جع ��ل من ه ��ذه الأمواه الثالث ��ة (الفرات،
الني ��ل ،الأردن) مف ��ردات له ��ا ح�ضوره ��ا الفاع ��ل
يف الديان ��ات الإبراهيمي ��ة الث�ل�اث ،البهودي ��ة
وامل�سيحية والإ�سالم.
جت ��اوز ت�أث�ي�ر الديان ��ات الإبراهيمي ��ة بالأنه ��ار

الثالث ��ة ،اىل ت�أثريها وت�أثره ��ا بثقافات ال�شعوب
التي عا�شت على �ضفاف هذه الأنهار والتي مكن ما
حقق من وفرة يف �إنتاجها الزراعي اىل بناء قرى
وامه ��ات قرى ومدن ومدائن،م ��ا لبثت �أن حتولت
اىل دول تنام ��ت وازدهرت فيها ثقافات عادت ـ مبا
�صاغت ��ه من قي ��م وم�ضفورات عل ��ت ب�سقوفها اىل
م�ست ��وى املرجعيات من خالل التمازج والرتا�شح
ب�ي�ن احل�ض ��ارات والديان ��ات (الإبراهيمي ��ة)
وبالأخ�ص اليهودية بحكم قربها من هذه املدنيات
وبالأخ� ��ص تلك التي �سادت يف العراق الرافديني
القدمي وم�صر النيلية  /الفرعونية.

يو�سف التوراتي وجت�سد الهوة
بني احل�ضارات والديانات :
ق�ص ��ة يو�س ��ف الت ��ي وردت يف العه ��د الق ��دمي
ويف �آخ ��ر �سف ��ر التكوي ��ن ( )Genisisمنفردة
م�س ��رودة ب�شكل متكام ��ل دون �أن تداخلها �أحداث
�أُخ ��ر .ونف�س الق�صة ت ��رد يف التنزيل م�ستقلة يف
�آياتها املائة والع�شر التي تر�سم ال�صورة القر�آنية

للنبي يو�سف (ع).
وال�س� ��ؤال امللح و�أنا �أقر�أ ما كتبه ناجح املعموري
عن يو�س ��ف التوراتي معزز ًا مكانته كمرجعية لها
مكانتها يف جمال املعرفة امليثولوجيا.
ناج ��ح املعم ��وري واح ��د م ��ن ثالث ��ة ه ��م فرا� ��س
ال�س ��وّ اح (�سوريا) ،ال�سيد القمني (م�صر) وناجح
املعم ��وري (الع ��راق) و�أطم ��ح �أن �أك ��ون (متع ��ب
مناف) رابعهم.
وبتقدي ��ري �أن ناج ��ح املعموري الأق ��در والأجدر
بت�ص ��در املجموع ��ة لأن ��ه الأق ��رب اىل �أن يعي� ��ش
الأ�سط ��ورة م�شارك ًا يتماهى م ��ع رموزها يتنف�س
�أوجاعه ��م ين ��ام عل ��ى ُفر�ش لذته ��م يتل ��ذذ ب�شوك
م�آ�سيه ��م ي�صع ��د من ��ه دامي� � ًا يزيد من خف ��ق قلبه
بع ��د �أن تلب�سته الأ�سط ��ورة لتنطلق حية من رماد
املعموري.
املعم ��وري يجيد لعب ��ة ولعنة التنا� ��ص فهو بارع
يف �إدخ ��ال ن� ��ص عل ��ى ن� ��ص متنق ًال م ��ن كلكام�ش
اىل يو�س ��ف التورات ��ي ليظه ��ر ثاني ��ة يف دموزي
متوزالبابل ��ي و�أوزري� ��س امل�ص ��ري حاط� � ًا عن ��د
ي�سوع النا�صري .هذا هو اخلط الذكوري املتدفق
ا�شته ��اءً ،فت ��وة غابوية يعوي داخله ��ا ذئب نزوة

جائ ��ع قبل �أن يلدغه عربي ��د الرجولة ليعود كاره ًا
لكل هذا فيقطع وا�صل توا�صله ليثبت �أن الفحولة
ال ت�ب�رز يف �إ�شباعه ��ا وبنهمها،و�إمن ��ا يف متزيق
هذه الأردية الناعم ��ة الثقيلة للك�شف عن الفحولة
العامل ��ة الت ��ي ت�ضح ��ي ب�شب ��ع احلا�ض ��ر انتظار ًا
ال�سمعة �آج ًال.
ه ��ذه ه ��ي �أ�سط ��ورة انوب ��و وبايت ��ي او حكاي ��ة
الأخوين كما �صورت يف الآداب الفرعونية.
وحكاي ��ة الأخوين الت ��ي قر�أها ناج ��ح املعموري
جن�س ��و تاريخي ًا يف حماول ��ة لتج�سري الهوة بني
اح ��د �أهم ح�ضارتني قدميت�ي�ن يف �شرقنا القريب ـ
النيلية  /الفرعونية من جهة واحد �أقدم الديانات
الإبراهيمية ـ العربية  /اليهودية ،من جهة �أخرى،
ت�أكي ��د على �أن هذه اجلهود (ح�ضاراتية ديانانية)
�إمن ��ا يعم ��ل عل ��ى تفكي ��ك فه ��م الإن�س ��ان ليك ��ون
�أن�سانا.
مفردات احلكاي ��ة عادية يتجمع بني اخوين (اكرب
وا�صغ ��ر) ف ��الأب غائ ��ب ـ وغيابه مق�ص ��ود ـ انه مل
يك ��ن الزم ًا لك�س ��ر اللعبة الفرعوني ��ة التي جندها
مثبت ��ه يف الآي ��ة املنزلة التالي ��ة �( :أنه فرعون عال
يف الأر� ��ض واتخذ �أهلها �شيع� � ًا ي�ست�ضعف طائفة
منه ��م يذبح �أبناءهم وي�ستحي ��ي ن�ساءهم انه كان
من املف�سدين).
فاحلاك ��م ـ الفرعوين املطلق الع�سف ـ احلاكم الأب
والأب احلاك ��م ـ رج ��ل الق ��رار ـ احلي ��اة وامل ��وت ـ
الأول.
وهو الأب الأكرب ،وهو الذكر الأول وله حق”الليلة
الأوىل”فرع ��ون يف حياته وهرم يف مماته ،جعل
م ��ن امل�صري�ي�ن �أتباع ًا م ��ع طلب م ��ن تفرعني منهم
�أن امل�صريني �أن يحن ��وا ر�ؤو�سهم لتقدمي قاماتهم
يكر�س تعايل القامة الفرعونية.
دخول (انوبو) الأخ الأكرب حماولة لإزاحة �صوره
و�سط ��وة الأب الأكرب”الأوحد”الفرعوين لإعادة
خلط �أوراق وخنادق و�أمناط ال�سلوك التي �سادت
يف م�ص ��ر ولق ��رون ط ��وال حتك ��م فيه ��ا الفرعون
واح ��د ًا �أوحد يف حيات ��ه وي�ستمر حاكم ًا من قربه
(بدفن ��ه) حاكم ًا ل ��وزن افعل امل�صري�ي�ن ي�سهل لهم
االنتقال اىل ال�سعادة الأبدية ،فالفرعون حاكم يف
حياته وحكم ًا للموتى بعد موته.

كل الوي ��ل �إذا مل يتح�ص ��ل م ��ردود (غل ��ة الأر�ض)
و�صاحب ��ه فق ��ر يف الن�س ��ل ـ رغم م ��ا تعرفنا عليه
كمعلوم ��ة ـ ان امل�صري ��ة امل ��ر�أة وكذل ��ك ـ م�ص ��ر ـ
وال�س ��ودان ،فان ��ه اللعبة تكون قد حل ��ت �أو تبقى
م�سلطة ومعلقة فوق الرقاب وامل�صائر.
فاحلاكم امل�ص ��ري مثله مث ��ل الأب امل�صري �أو هو
ه ��و مينح الرف ��اه حمو ًال �إي ��اه خ�صب� � ًا �أو مينعه
حم ��وال �إياه اىل اخ�صاء ويعمق احتكاره هذا بان
ينفرد ب�شرعنه (االخ�صاب واالخ�صاء).
ل ��ذا ف ��ان غي ��اب �أو م ��وت الأب و�ضع ��ف احلاك ��م
امل�صري الفرع ��وين القدمي ت ��رك العائلة امل�صرية
والدولة امل�صرية القدمي ��ة دون غطاء”ابوي”لذا
فق ��د حترك االب ��ن الأك�ب�ر (انوب ��و) ليمار�س دور
االب ��وه� .أم ��ا �أخوه الأ�صغ ��ر (بايت ��ي) فقد حتول
ناز ًال اىل م�ستوى دور االبن .الواقع �أن دور الأب
(مكان ��ه و�سكانه) ك�أن ��ه اكرب م ��ن �أن ي�شغله االبن
الأكرب لأنه ما زال يتحرك �ضمن حدود دور االبن،
ث ��م �أن االبن الأ�صغر وان ت�سل ��م دور االبن �إال انه
كان ابن �أبيه ولي�س ابن �أخيه.
لذا فقد احتلت زوجة االب ��ن الأكرب مكانه الأم� ،إال
�أنها ق�صرت يف ت�أمني ا�ستحقاقات الدور ،فبغلبتها
عاطفته ��ا و�أرادت �أن متلك (بايتي) ال�صغري الفتي
الق ��وي فتداخلت اىل ح ��د التماث ��ل �صورتا االبن
وال ��زوج تركتهم ��ا يذوب ��ان يف مرج ��ل يغل ��ي فيه
�سائل لزج من اجلوع اجلن�سي.
وق ��د ت�شظى مرجل اجلوع اجلن�س ��ي غافر ًا الهوة
الفا�صل ��ة ب�ي�ن �إخ�ص ��اب زوج ��ة الأخ الأكرب الذي
ا�ستدم ��ل جم ��ر ًا �أوقد االغ�ص ��اب وا�ستفز ال�شهوة
اىل تلطخ وجه �صاحبتها بالطني والدم واجلروح
و�صل ��ت بال ��زوج اىل �أن ي�شتحذ حنج ��رة بعد �أن
خذلته فحولته التي مل ترتجم غلمه.
لقد ات�سع اخلرق ب�ي�ن اخل�صب واالخ�صاء وقطع
بايت ��ي حم ��رك رجولت ��ه ب�ش ��رح ق�صب ��ة ال�ب�ردي
فتح ��رر من عبودي ��ة وو�صاية �أخي ��ه و�ألقيت ِرمّة
الزوج ��ة اىل ال ��كالب .ول ��ردم عم ��ق احلف ��رة بني

من زمن التوهج

تعترب الكتابة يف ثيامت التاريخ ا ُ
مل َج ْن َس��ن ( )Sexo – Historiealوباألخص تلك التي
تدور حول نصوص دينية لها قداستها اىل حد التحريم من لدن األقوام التي تؤمن
بها ،من أكرث أجناس الناتج الفكري سعوية يف منهجيتها.
ينطبق هذا عىل العديد من نصوص التوراة
ـ العهد القدي��م ( ،)Old testamentألن
اليهودي��ة ( )Judiuismكان��ت األقرب اىل
حضارات ال�شرق األدىن القدي��م والتي
متيزت ـ كام يف العراق الرافديني ومرص
الفرعونية وس��وريا وكنع��ان وفينيقيا وما
أح��اط به��ذه الجغرافيا الحاضن��ة لعابر
وغاب��ر ثقافات انجزت وأعجزت فس��ادت
ث��م بادت ،حض��ارات وح��وارض طبخت
احداث زمانها عىل نار زرادش��تية امتدت
من بحر قزوين ( )Gaspian Seaاىل البحر
األس��ود ( .)Blaek Seaجغرافي��ا رشقن��ا
(د َّو َخت) الدنيا وما
(أوس��ط وأدىن) التي متوضع��ت فيها مثل هذه املدنيات الت��ي َ
هبت ـ ،امنا تتاميز أص ًال وظ�ل ًا .فالحضارات التي امتدت من
زال��ت ـ مب��ا ُو ِه َب ْت َ
وو َ
وأمامية بحرها األبيض (Med.
الني��ل اىل الفرات بخلفية بحرها األحمر ()Red Sea
ّ
 ،)Seaوبال��ذات الرافدينية ( )Meso potamiaوالنيلية الفرعونية ( )Feru – Nileإمنا
كانت متثل قلب مدنيات قديم الزمن البرشي.
لقد تواجدت أول إبراهيمية (اليهودية) ممثلة لنا بنيه وسط تلك الثوابت.

م ��ع �إ�ضاف ��ة ق ��د تك ��ون ملتحم ��ة لع�ض ��د تفكيك ��ي
لفرع ��ون احلاك ��م امل�ص ��ري� ،أن امل�ص ��ري ـ وحتى
الي ��وم ـ ميار� ��س مف ��ردة �سلوكية متث ��ل بت�أجريه
تربة”قربانية”للأحياء.
فهل يدلل ذلك عل ��ى ا�ستمرار �سطوه و�سلطة الأب
حاكم ًا �أبوي ًا يف موته كما كان د�أبه يف حياته؟.
انون ��و ال ��ذي اخ ��ذ يحت ��ل مكان ��ة”الأب احلاك ��م
الغائ ��ب” .ترت ��ب عل ��ى ه ��ذا التب ��ادل يف الأدوار
وبال ��ذات �أح�ل�ال الأخ الأكرب حم ��ل الأب الأكربو
مث ��ل بالفع ��ل نقل ��ة نوعي ��ة غ�ي�رت فيم ��ا غ�ي�رت
املرجعي ��ة القيم ��ة التي �سطت وتف ��ردت وتع�سفت
اىل ح ��د اعتب ��ار ظلمها ع ��د ًال ان مل يك ��ن م ّنة و�إال
�سادت الفو�ضى.
�ص ��ب ذل ��ك يف قال ��ب حكم وم ��ا زال يحك ��م �سلوك
احلاك ��م واملحكوم�ي�ن يف م�ص ��ر ـ حت ��ى اللحظ ��ة ـ
ي�ؤكد”حاكم غ�شوم وال فتنه يدوم”.
غي ��اب �أو تغيي ��ب الأب احلاك ��م امل�ص ��ري والدفع
ب ��الأخ الأك�ب�ر للع ��ب دور البديل ه ��ي عملية متت
بوالدة قي�صرية م�ؤملة بعد خما�ض ع�سر ،قد تكون
وراء كل �أو بع� ��ض الدواف ��ع الت ��ي ت�سبب ��ت فيم ��ا
ارتكب ��ه الأخ الأك�ب�ر م ��ن �أخط ��اء وبالأقل يف حق
�أخيه الأ�صغر.
حماول ��ة لإع ��ادة بن ��اء ق�ص ��ة الأخوي ��ن امل�صري ��ة
القدمي ��ة افرتا�ضي ��ا �إذا افرت�ضن ��ا �أن ق�ص ��ة
الأخوين”امل�صري ��ة القدمي ��ة الفرعوني ��ة �أ�ضيفت
�إليه ��ا عنا�ص ��ر �أو مف ��ردات �أخ ��ر ،لع ��ل �أهميته ��ا
ح�ضور الأب (يف العائلة و�أبا حاكما يف ال�سلطة)
مع وجود الأم.
الأب (بايولوجي ��ا وحاكم ًا) وكذل ��ك الأم امل�صرية
الت ��ي لها نف ��وذ قوي عل ��ى �أبنائها كم ��ا �أنها تكون
الأق ��رب اىل بناته ��ا م ��ن �أزواجه ��م كم ��ا ت�ؤكد ذلك
املدون ��ات الت ��ي و�صلتن ��ا مثبت ��ه عل ��ى ق�ضي ��ب
الربدي.
الأب (�أبا وحاكم ًا) الن من �أن يلغى بحكم ذكوريته
املتفوق ��ة دور �أبنائه وبالأخ� ��ص الأكرب متفهم مع
ميل ��ه ملراعاة (ح ��ب ونيل ورعاي ��ة) الأ�صغر منهم
لأنه ��م يجددون �شبابه ويثبت ��ون للغري انه ما زال
قوي� � ًا وق ��ادر ًا عل ��ى الإجناب�،أن ��ه الأب االبواين
البطري ��ارك رب الأ�س ��رة� ،صاح ��ب الق ��رار ميتلك
عائليت ��ه قبل انه يحبهم ،لذا فه ��و مطلق الت�صرف
يف �أبنائ ��ه وبنات ��ه ،انطالق� � ًا م ��ن املقول ��ة املكثفه
�شعري ًا :
ري
“ان رحت تعذبني فانت خم ّ
من ذا ينازع (�سيد ًا) يف عبده”
فالأبن ��اء والبنات”عبيد”تتعبده ��م عدالة االبوه
وكذل ��ك النا�س (املجتمع) فهم مل ��ك للأب الفرعون
احلاك ��م دون من ��ازع الن االب ��وه العائلي ��ة وابوه
ال�سلطة واحلكم والدولة متوازيتان.
وق ��د تقرتبان اىل حد التداخل �أن مل يكن التماهي
امل ��ح اىل ذلك اح ��د ف ��ان املفكر اجنل ��ز �ضمنها يف
بحث ��ه الف ��ذ عنون ��ه  :العائل ��ة وامللكي ��ة اخلا�ص ��ة
والدولة.

ل ��ذا فهناك �شريكان او الزم ��ان لقيام الدولة ـ وفق
ت�صور اجنل ��ز ـ االول هو العائل ��ة �أثبات ًا لل�سطوة
(البايولوجي ��ه) وم ��ن ث ��م ت�ب�رز امللكي ��ة اخلا�صة
( )private propertyعندها تتخلق البدئة
احلا�ضنة ما ي�ؤذن بظهور الدولة.
�إذن ف ��الأب البيولوج ��ي (�أب ��و ورب الأ�س ��رة /
العائلة) �إذا توفرت له (امللكية اخلا�صة) فقد يكون
م�ؤه ًال لبن ��اء الدولة� ،أي حتوي ��ل �سلطته الأبوية
الذكوري ��ة الفحولوي ��ة اىل ت�سل ��ط عل ��ى النا� ��س
متح ��و ًال من”الأبناء”اىل”االتباع”وق ��د يعاملهم
كقطعان النه ميلكهم فهو يرعاهم ويحميهم.
والوي ��ل مل ��ن يخ ��رج عل ��ى طوع ��ه وطاعت ��ه فه ��و
عبد”�أبعد”لأنه �شق ع�صا طاعة �سيده وويل نعمته
ثم هو”عاق”لأن ��ه جابه �أباه ث ��م هو”مارق”لأنه
حتول بعيد ًا عن �أبيه.
�أذن ف�أبوالعائل ��ة بطريركه ��ا ويحك ��م تف ��رده
بالق ��رارات (حياة وم ��وت) فهو ال ��ذي يوزع على
�أبنائه وبناته”اخل�صب”واخل�صاء”.
ميك ��ن �أن يفه ��م ذل ��ك رفاه� � ًا (اخل�ص ��ب) و�شق ��اء ًا
(االخ�ص ��اء) ويعزز الأب البطريارك �سطوته التي
يوزعه ��ا خ�صب� � ًا واخ�ص ��اء ًا عل ��ى ابنائ ��ه وبناته
ب ��ان يحتك ��ر �شرعن ��ة مث ��ل هذه”امل ّنة”ويتخذ لها
ب�شخ�صه ،والطاعة هي بي�ضة القبان.
فه ��و يق ��رب املطي ��ع فيمنح ��ه (اخل�ص ��ب) ويدمر
املحت ��ج فيعاقبه با(اخل�ص ��اء) الن االول (املطيع)
الأح ��د �أن يكون �سر �أبيه ثم هو ي�ؤرث� ،أما العامة
فان ��ه امتنع على �أبيه وثلم هيبت ��ه عقابه �أن يجرد
و�أف�ضال �أبيه ومنحها االخ�صاء.
وميكن ان نتحول باملن ��ه الأبوية والتي ميار�سها
يف و�سطه العائلي (اخ�صاب ًا واخ�صاء ًا) اىل الأب
احلاكم ال�سلطوي.
فه ��و �أب �أي�ض ��ا �أو كم ��ا و�صف ��ه ال�س ��ادات ـ اح ��د
الفراعن ��ة احل ��كام القريب�ي�ن ـ ب�أنه”كب�ي�ر العيلة
امل�صرية”والعيل ��ة اك�ب�ر م ��ن العائل ��ة النها تكون
ممتدة يف عدد افراد العائلة.
فامل�ص ��ري (الع ��ادي) عندم ��ا ي�س� ��أل ع ��دد �أف ��راد
عائلت ��ه يرفع كف ��ه ف ��ارد ًا الأ�صاب ��ع معلق ًا”خم�سة
وخمي�سة”والناجت  :خم�سة وع�شرون فرد ًا.
ولك ��ن مل ��اذا يبال ��غ امل�ص ��ري ويف ت�ضخي ��م �أفراد
عائلت ��ه؟ اجلواب خوف ��ه عليهم فهو م ��ع اخل�صب
و�ض ��د اخل�ص ��اء ،ث ��م �أن ه� ��ؤالء البن�ي�ن والبنات
معر�ضون مل ��وت اجلوع واملر� ��ض واخرتاق عني
ال�شر واحل�سد.
�ضمن هذه املتالزمة م ��ن الهموم والآالم يكون رد
فعل امل�ص ��ري عندما ي�س�أل عن ع ��دد �أفراد عائلته،
ي�ض ��اف �إليه ��ا م ��ا �ستتعر� ��ض ل ��ه نف� ��س العائل ��ة
امل�صري ��ة من العم ��ل ب�أ�سلوب ال�سخ ��رة �أو ي�سقط
يف �ش ��راك ال�س ��وق (القرع ��ة والتجني ��د) �أدركن ��ا
حت�س�س رب العائلة امل�صري ��ة ورد فعله املفاجيء
امل�شرب بالقلق.
العائلة امل�صرية ـ كعائلة �شرقية ـ يزرع ربها (الأب)
حبوب� � ًا يف الأر� ��ض كما ي ��زرع ن�س�ل� ًا يف العائلة،
ل ��ذا فه ��و يق ��رب بني”احلرث”“الن�سل”والوي ��ل

اخل�صي ��ب واخل�ص ��اء ،فق ��د ح�ضر الإل ��ه حور�س
رعَ معر�ض ًا غياب الأب.ليف�صل بني الأخوين بنهر
ملأته �أفواه التما�سيح نا�شره �أنيابها.
ويت ��زوج بايت ��ي بابن ��ه حور� ��س رع ولك ��ن لعنة
اخل�ص ��اء تظل تالحقه وقد انك�ش ��ف ظهره بعد �أن
فقد رعاية والديه وافرتق عن �أخيه وان ظل القلب
و�شجره الطلح بوريقاتها واجلعة الفوارة بك�أ�س
الأخ الأك�ب�ر وال�سنبل وخ�صل ��ة ال�شعر وال�سيقان
اجلميل ��ة العاري ��ة وه ��ي تعب ��ث مباء الني ��ل الذي
اندم ��ج بعملي ��ة اخ�صابي ��ة كب�ي�رة �أعط ��ت م�ص ��ر
فرعون ًا وني ًال وان�ساناوجن�س ًا.
يو�س ��ف التورات ��ي وبايتي امل�ص ��ري وخط رابط
يجمع بني خ�صب اجلن�س واخ�صاء الأب .القراءة
التنا�صي ��ة  /اال�سقاطية لناجح املعموري مو�شح ًا
بحرف ��ة تن ��ز ل ��ذة ب�ي�ن ق�ص ��ة الأخوي ��ن امل�صرية
ال�سنبلة،الفرعوني ��ة وق�ص ��ة يو�س ��ف التورات ��ي،
فتح ��ت �أمام ��ي طريق� � ًا لإع ��ادة ترتي ��ب �أوراق
املعم ��وري لإخراج ت�صورانقطع ع ��ن الأ�سطورة
التي حولها ناجح املعموري خارطة طريق �ضبطت
حرك ��ة ق�صة يو�سف التوراتي ب�إلقاء �ضوء ًا �سطع
عليها و�صو ًال اىل تبيان التنا�ص احلاد بينهما مع
اخت�ص ��ار للتباع ��د ب�ي�ن الأ�سط ��ورة (الفرعونية)
والق�صة التوراتية وان الإحالل والإبدال وتداول
الأحداث �سنة متبعة ب�ص ��رف النظر عن فرعونية
الأ�سطورة وتوراتية الق�صة.
ال�شيخوخ ��ة الب ��د و�أن تنزوي ما�سح ��ة ومو�سعة
الطري ��ق للدماء ال�شابة العاملة لبناء ف�ضاء جديد،
ي�صدق ه ��ذا على بني الإن�سان �صدق ��ه على الآلهة
التي ترتك عرو� ��ش �سطوتها املبنية من املحرمات
والطقو�س وال�صلوات والدموع لآلهة �أ�صغر زمن ًا
و�أق ��وى فع ًال .هذا (التدافع) ال ��ذي يتم يف املجال
الب�شري ميث ��ل متامه يف جمال الآلهة �إمنا حتركه
نف� ��س الآلية ب� ��أن تدخ ��ل الأجي ��ال ال�صاع ��دة من
الب�ش ��ر والآلهة يف �صراع مع الآله ��ة (الأبوية) �أو
�آلهات �أمومية.
فيع ��اد تخلي ��ق الآلهة الأبن ��اء ولو بع ��د �أن يحطم
�آبا�ؤه ��م ومن ه ��م �أكرب �سن� � ًا منهم و�أق ��دم �أزمان ًا،
فال�شب ��اب �أحق بالبق ��اء والأقدر على وف ��ق �إنتاج
القدمي و�شطبه عن طريق بديل فاعل.
يح ��دث ه ��ذا يف دني ��ا الب�شر ول ��و �أن الثم ��ن �إمنا
يك ��ون م�ؤمل ًا �إذ الب ��د من قبول الإخ�ص ��اء لت�صنيع
�س ��د �أخالق ��ي تتك�سر على �صخ ��وره كل حماوالت
ته�شيم الإخ�صاب وجعله جمرد �إخ�صاء.
الآلية التي َحذق ناجح املعموري يف توظيفها هي
اجلن�س وكان متف ��رد ًا يف قراءة اجلن�سوتاريخي
متمث�ل� ًا ب�أ�سطورة الأخوين النيل ��و فرعية وق�صة
يو�سف التوراتي.
ورغ ��م ا�ستمتاع ��ي يف ق ��راءة م ��ا ينتج ��ه ناج ��ح
املعم ��وري وه ��و يبح ��ر نا�ش ��ر ًا قلوع ��ه يف بحار
توراتية يف زورقه البابلي ما�سح ًا امل�سافة املمتدة
م ��ن حل ��ة باب ��ل اىل �سوري ��ا �أوغاري ��ت ث ��م �أر�ض
فراعن ��ة الكنانة م ��رور ًا ب�أر�ض كنع ��ان و�سواحل
فينيقي ��ا ،ليع ��ود ثاني ��ة اىل داره ودارت ��ه يف حلة
بابل.
لقد ق ��ر�أ ناجح املعم ��وري ك�أحد �أف�ض ��ل الآثاريني
الباحث�ي�ن الثق ��اة ـ الأ�سط ��ورة ق�ص ��ة والق�ص ��ة
�أ�سط ��ورة اىل ح ��د �أن ب ��ادل يف الأدوار (عذاب� � ًا
ونهايات) ب�ي�ن يو�سف التورات ��ي وبايتي النيلي
 /الفرعوين.
واملعم ��وري حم ��ق يف نتائج ��ه �إذ �أن الإن�س ��ان
وب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن ت�سمياته فقد يك ��ون بايتي
املع ��ري �أو يو�س ��ف التورات ��ي فه ��و املك ��ون الذي
ا�ستمر حا�ضر ًا وباقي ًا يف وقت تدور فيه الأحداث
من حوله.
مي ��زة الإن�سان وهو يتعامل م ��ع احلدث �أ�سطورة
�أو ق�ص ��ة �أن ��ه ي�ستطي ��ع �أن يحتف ��ظ با�ستقالل ��ه
فيق ��ف على م�ساف ��ة منا�سب ��ة من جمي ��ع الأحداث
التي يجمعها التاري ��خ وتبعرثها ال�سيا�سة ليعود
املجتم ��ع وبح� ��س اقت�صادي م ��ن �إع ��ادة تبويبها
حم ��و ًال �إياها ـ ومبعونة علم االجتماع ـ اىل ر�صيد
يكر�س �إن�سانية الإن�سان.
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الق�ص ��د م ��ن
ه ��ذا الت�سمي ��ة،
م ��ن �س�ي�رة الع ��ارف
�إىل �س�ي�رة املعرف ��ة ،لف ��ت
االنتب ��اه �إىل الف ��رق ب�ي�ن املعرف ��ة
الفردي ��ة ،واملعرف ��ة امل�ؤ�س�ساتية .وان ��ا اتطلع �إىل
التنويه باعمال ناجح املعوري ،و�إحاالتها �إىل تلك
املعرف ��ة التي عرفت مبعرفة تاري ��خ االفكار ،ا�س�أل
نف�سي :هل ب�إمكانن ��ا ان ن�سجل براءة اخرتاع يف
تل ��ك املعرفة ،مثلن ��ا ،يف ذلك ،مثل مفك ��ري املعرفة
امل�ؤ�س�ساتية يف الغرب؟ اجل ��واب بالنفي .و�سبب
ه ��ذا النف ��ي ان تاريخ االف ��كار هو تاري ��خ الت�أويل
ذاته ،وكالهم ��ا -االفكار والتاوي ��ل – ينبغي لهما
ان يتح ��ركا يف ف�ضاء مفتوح ،ال قيد ،وال عني ،وال
ظن ،يعرت� ��ض طريقه .يف حني ظ ّلت حدود حتليل
انظمة االفكار ال�شرقي ��ة ،تتوقف عند الفروع دون
الأ�صول ،والتو�صيف دون النقد .حني تتبع �سرية
الفيل�س ��وف الفرن�س ��ي (مي�شال فوك ��و – 1926 /
 )1984وهو يُعيد تفكي ��ك امل�ؤ�س�سات االجتماعية
التي ندعوها باالمكنة ،كامل�ست�شفيات ،وال�سجون
وامل�صحات النف�سية ،واال�س ��واق ،ومدن االلعاب،
واملواخري ،واالمكنة املبحرة كال�سفن� ..إلخ
نت�س ��اءل :ه ��ل كان يت�سل ��ل �إىل عق ��ل الفيل�س ��وف
الفرن�س ��ي ،ولو خاطر ًا من �شك� ،أن ما يعيد تركيبه
م ��ن االفكار الب�شرية م ��ا قبل ن�ش ��وء الت�أريخ ،كان
�سيخ�ضع للم�ساءلة االيديولوجية؟
يف اجلان ��ب الآخر،يق ��ود الظ ��ن املره ��ق مفك ��ري
ال�ش ��رق ،والعرب خا�ص ��ة� ،إىل �أن يكونوا م�ؤولني
تقني�ي�ن ،ال معرفيني ي�سهم ��ون يف حتويل جمرى
االفكار ال�ساندة.
وان ��ا القي نظ ��رة على كتاب ��ات ناج ��ح املعموري،
وب�ؤرة خطاب ��ه القائم على ثنائي ��ة :اال�سطوري /
الديني ،الرافديني ،التوراتي :
 امل�سكوت عنه يف ملحمة كلكام�ش ملحمة كلكام�ش والتوراة تق�شري الن�ص  :قراءة يف ا�سطورة انانا كلكام�شو�شجرة اخلالوب
 ا�ساطري الآلهة يف وادي الرافدين اقنعة التوراة  /تزوير الرموز التوراة ال�سيا�سية – ال�سلطة اليهودية  :ان�ساقهاووظفائفها.
 الأ�صول التوراتية يف ق�صة يو�سف التوراتي. ت�أويل الن�ص التوراتي  /قمي�ص يو�سف مو�سى وا�ساطري ال�شرق.ميك ��ن ان ا�ش�ي�ر �إىل وع ��ي ينف ��ذ �إىل م ��ا ا�سمي ��ه
املقد�س الهام�شي (التوراة) ،من جهة ،والالمقد�س
(اال�سطورة) .وقد ظل يف نطاق هذا الوعي ،تدوير
االفكار يف ف�ضاء مل�س املقد�س امل�سموح به ،وت�أويل
رموز ،او بع�ض رموز اال�ساير الرافدينية ،لتنقية
بع�ض املفاهيم .غري ان م ��ا يُح�سب للمعموري انه
ترك البني ��ة الثقافية العراقية التي �شكلها االبتذال
ال�سيا�سي ،حي ��ث هيمنة النزع ��ة االنطباعية التي

الثقافة العراقي ��ة ،وتتمثل مبا ا�سميه الربوبجندا
الثقافية .ان املفارقة تكمن يف ان مو�ضوع الكتاب
يتن ��اول باحثاُ قام م�شروع ��ه على جتنب ال�صراخ،
وه ��و يحف ��ر ب�إزميل ��ه الآث ��اري مغالي ��ق الرم ��وز
الأوىل ،و�شبكة عالقاتها ،وحتوالتها .لكن (تقييم)
ه ��ذا الفعل بذاته� ،ش ��يء ،وحتقي ��ق نتائجه �شيء
�آخ ��ر .متى ميك ��ن و�صف عمل� ،أو اعم ��ال ،بكونها
متثل م�شروع ًا ،ذلك هو ال�س�ؤال.
�أعن ��ي ان بن ��ا حاج ��ة �إىل مراجعة ما ق ��دم الباحث
ناج ��ح املعم ��وري ،وم ��ا ُيق ��دم ،مراجع ��ة ن�سبية،
ال �إطالقي ��ة ،بالن�سب ��ة �إىل اللغ ��ة اال�صطالحي ��ة،
والق ��راءة املنهجي ��ة ،والتنا� ��ص ،وامل�ص ��ادر،
والنتائج ودعوة املراجعة هذه ،متثل تنويها بتلك
االعمال.

اال�سطورة واجلن�س يف النحت
احلديث

ترت ��د �إىل املرح ��ل الثقافي ��ة ال�شفاهي ��ة ،بث ��وب
الكتاب ��ة ،ليتج ��ه �إىل لغ ��ة البح ��ث املكثف ��ة داخ ��ل
مع ��رك احلف ��ر املع ��ريف ،حي ��ث تنق ��ب املعرفة عن
احلقيق ��ة املتوارية ابدا� .إن املعم ��وري ينتمي �إىل
�شبك ��ة االركيولوجي�ي�ن املعرفي�ي�ن الذين جتمعهم
باالركيولوجيني االثاري�ي�ن النفوذ �إىل الأول ،من
�أنهم يتعاملون م ��ع نظام جم ّرد ،هو نظام االفكار،
واالخرين يتعامل ��ون مع نظام م�شخ�ص باالثر .ال
يتعامل االركيولوج ��ي (املعريف) مع الرمز بكونه
مدلول ،بل بك ��ون مدلوله يتحوّ ل �إىل دال
د ًال عل ��ى
ٍ
�آخ ��ر يت�ضم ��ن مدل ��وال �آخ ��ر ،وهكذا حت ��ى يتمكن
م ��ن مو�ضوعه يف كتابة (ت�أوي ��ل الن�ص التوراتي
 /قمي� ��ص يو�س ��ف) [دم�ش ��ق –  ]2015وحت ��ت
عن ��وان (م�ستويات قراءة القمي� ��ص) � /ص ،/22
يكتب”:فالقمي�ص عالمة رمزية (مفتوحة الذاللة)
مكونة من دال ومدلول .واملدلول منظومة وا�سعة
ك�شفت ع ��ن البنية الذهنية العربانية  :لن�ستخل�ص
ما ي�أتي:
الدال  :القمي�ص (قمي�ص يو�سف).
املدلول  :اال�ستدعاء.
الدال :اال�ستدعاء.
املدلول  :التبادل
الدال  :التبادل.
املدلول  :ال�سلطة.
وهكذا ميكن بناء متوالية داللية ،تقيم ان�ساقها يف

قلب ال�سرد.
فك�أن ال ��دال الأول جذر يقيم اف ��رع �شجرة الداللة،
بلغة ترتك االطناب للن�ص ،واالختزال لتفكيك ذلك
الن�ص.
بقاء الأ�سطورة
يف الكت ��اب الذي احتفى ب�أعم ��ال ناجح املعموري
(ناجح املعموري اال�سط ��ورة التي تبقى)  /ط/ 1
احللة – / 2009
ال ُيق ��ر�أ ه ��ذا العن ��وان �إال مت�ص�ل�ا ،برغ ��م مناورة
م�ص ّم ��م الغ�ل�اف يف التوزيع اخلط ��ي والعمودي
الت ��ي توهم يف الف�ص ��ل بني كتلت ��ي اال�سم (ناجح
املعم ��وري) والعن ��وان (اال�سطورة الت ��ي تبقى)،
لت�ستع ��اد ق ��راءة االت�ص ��ال ب ��واو اال�ستنئاف ،يف
ال�صف ��ح التالي ��ة ( :ناجح املعم ��وري واال�سطورة
التي تبقى) لتزي ��ل �إبهام املت�صل الغاليف من كون
ناجح املعموري هو اال�سطورة!
�إن ق ��راءة االت�ص ��ال ،يف الغالف� ،إ�ش ��ارة مواربة
يف الوعي الثقايف العراق ��ي ،لتمجيد املحتفى به،
ال لتق ��دمي قراءة نقدية ال حتتمل رفع الالفتات� :إن
الفتة الغالف الأخ�ي�ر ،بر�ؤو�سها الأربعة� :أزاح –
ات ��اح – اقتح ��م – ف ��كك ،تن�سجم متام ًا م ��ع قراءة
عنوان الغالف املت�صل .ال �أقلل من �ش�أن مالحظات
الزم�ل�اء الذي ��ن ا�ض ��ا�ؤوا زواي ��ا خمتلف ��ة مل�ت�ن
املعم ��وري ،ولكنني �أنوه �إىل اف ��ة تنخر يف ج�سد

يتن ��اول كت ��اب اال�سط ��ورة واجلن�س
يف النح ��ت احلدي ��ث (� 66صفح ��ة
م ��ن القط ��ع ال�صغ�ي�ر  /ط – 1دم�شق
 )2014ق ��راءة اال�سط ��ورة واجلن�س
يف النح ��ت احلدي ��ث .وميث ��ل ه ��ذا
العن ��وان حتوّ ال من ق ��راءة لن�صو�ص
الكتاب ��ة ذات ال�ص ��ور الذهني ��ة ،يف
مو�ض ��وع اال�سط ��ورة واجلن� ��س ،م ��ا
قب ��ل الت�أري ��خ� ،إىل ق ��راءة الأ�سطورة
واجلن�س يف �ص ��ور عيانية ت�أريخية.
وي�ش ��ي ه ��ذا التحول ب� ��أن اال�سطورة
والرموز اجلن�سي ��ة ،لي�ست مو�ضوع ًا
ي�ستعي ��ده الت�أري ��خ لعوام ��ل خمتلفة،
بل لأنها نحن .اال�سطورة ذات بقدر ما
هي مو�ض ��وع ،والنزع ��ة االيروتيكية
هي مي ��ل حلف ��ظ الكائن ،ع ��ن طريق ما
ال ميكن الفكاك منه ،وه ��و االقت�ضاء االيروتيكي.
فكي ��ف ق ��ر�أ ناج ��ح املعم ��وري منحوت ��ات حممود
عجم ��ي؟ لكي اجيب عن ه ��ذا ال�س� ��ؤال احتاج �إىل
م�ساح ��ة او�سع من م�ساح ��ة �شهادة عاب ��رة .وهذا
م ��ا �س�أحاول العم ��ل عليه م�ستقب ًال .ام ��ا يف ف�ضاء
ال�شهادة هذه ،ف�س�أختزل تلك املالحظات بنقطتني.
الأوىل  :تتعل ��ق مبنه ��ج الكت ��اب .تخل� ��ص ق ��راءة
الكت ��اب �إىل ان الكت ��اب ،يف الأ�ص ��ل ،كان مق ��االت
خمتلف ��ة يف الزم ��ان ،ث ��م جمعت يف ه ��ذا الكتاب.
وه ��ذا الأم ��ر ،برغ ��م ايجابيته ،يف جم ��ع املتفرق،
ف� ��إن خماطره ال ميكن جتنبه ��ا ،فف�ضاء الكتابة يف
جري ��دة� ،أو جمل ��ة� ،أو حما�ضرة ،لي� ��س هو ف�ضاء
الكت ��اب الذي ي�ستدعي ن�سق ��ا تراتبيا بني اجزائه،
و�ص ��وال �إىل نهايته� .س�أ�شري مثاال على ذلك ما ورد
من عنوان يف مفتتح الكتاب ،وهو:
 الرمز واالف�ضاء نحو اجلن�س  /من �ص10-5ثم عنوان :
 متهيد  /من �ص22- 10والتمهيد ينبغ ��ي ان يحتل ف�ض ��اء االفتتاح ،حيث
ُي ��ديل مبالحظ ��ات توجه ق ��راءة العنوان ��ات التي
تعقبه.
ومث ��ال �آخ ��ر :يف � ��ص 10نق ��ر�أ يف �سي ��اق (الرمز
واف�ضاء نحو اجلن�س) ،ما ي�أتي:
«ومثلما للفن طاقت ��ه الفكرية واجلمالية املمنوحة
له م ��ن رموزه الظاه ��رة واملخفية ،ف� ��إن فخاريات

ناج��ح المعم��وري م��ن س��ردية
الرواية إلى تأويل االسطورة
ياسين النصير
�ش ��يء ملف ��ت للنظ ��ر هذه امل�س�ي�رة الت ��ي قطعها
اال�ست ��اذ ناج ��ح املعموري،وه ��و ينتق ��ل م ��ن
ال�سردية �إىل البنية العقالنية يف البحث عن �أفق
ف�ضائي للأ�سطورة ،ومن ثم يتغلغل يف الأنثوية
اجلن�سانية الت ��ي ت�ؤ�س�س له ر�ؤية كونية جتعله
يعي ��د بن ��اء الن�صو� ��ص وف ��ق اديولوجي ��ة قلقة
ع ��ن امل�صائر الكوني ��ة ودور اجلن�س يف ت�شكيل
احل�ض ��ارات .فه ��و اليبحث ع ��ن ايرو�س وال عن
ت�شكي ��ل بنيةمعرفية للح�ض ��ارات القدمية� ،إمنا
يع�ب�ر هات�ي�ن املفازت�ي�ن لي�ؤ�س� ��س وعي ��ا مركب ��ا
باال�سط ��ورة باعتباره ��ا احلا�ضن ��ة الأوىل ل ��كل
م ��ا �ست�ؤول �إلي ��ه الفل�سف ��ات بد ًء م ��ن احل�ضارة
البابلي ��ة وحت ��ى بقية م ��ا يتعلق تاث�ي�را وت�أثرا
م ��ن ح�ض ��ارات عاملي ��ة �أخ ��رى به ��ا ،ورمب ��ا
ال�ستيطان ال ��ذات الباحثة يف ار�ض احل�ضارات
الأوىل”بابل”دور يف تكوينه العقلي واملعريف،
فه ��و ال ي�ستلهم ر�ؤيته من الق ��راءات والبحوث،
فق ��ط� ،إمنا م ��ن املعاي�ش ��ة والن ��داءات امل�ستمرة
الت ��ي تولدها �أحج ��ار بابل القدمي ��ة التي بنيت
به ��ا باب ��ل اجلدي ��دة وك�أن احل�ض ��ارة املتج ��ددة
ُت َع ّم� � ْد بالق ��دمي ،وباولئك الذي يدون ��ون بع�ض
�شخبطاته ��ا يف لق ��ى طينية فخاري ��ة ل�صناعة ما
ي�سمى بالفنون الفطرية ،الر�ؤية املنهجية لناجح
املعم ��وري ال تخل ��وا م ��ن تا�سي�س ��ات اعتباطي ��ة
لت�ستق ��ر خ�ل�ال البح ��ث ع ��ن ر�ؤى متما�سك ��ة
باحث ��ة ع ��ن اجل ��ذور لتو�صيله ��ا باحلا�ضر عرب
التف�س�ي�رات للجن� ��س وللأنوث ��ة م�ست�ض ��را به ��ا
كلكام�ش والتكوي ��ن وا�ساطري اخللق ثم للعبور
بها �إىل امل�ستقبل ،فف�ضاء بابل اليحتوي املا�ضي
و�إمن ��ا يتنف�س على غرار ما يت�صوره اوغ�سطني
من �أن ��ه يتنف�س الأزمنة كله ��ا يف احلا�ضر� ،ش�أن
الباحث هو هكذا الي�ستقر دون �أن ي�ؤ�س�س ر�ؤية
لإع ��ادة بناء العامل عرب فهمه ال�شخ�صي ملكوناته
القدمية ،هذه االنرثوبولوجية املتغلغلة يف فكر
وبني ��ة ناجح املعموري ت�ؤ�س� ��س لنا نحن القراء
طرقا لالجتهاد املع ��ريف مو�ضحا عرب حماوالته
الد�ؤوبةوالت ��ي التع ��رف التجني� ��س والتوق ��ف
�أنه ��ا قائمة عل ��ى منهجي ��ة ال�شك مبا قي ��ل ،وما
�صدر ،وما متثل يف ا�شكال ومدونات ،وباحث
ال�ش ��ك ي�ؤ�س�س �شكا �آخرا له من انه يبقى يدور
يف فلك قوة الفكر م�ستعينا بينت�شه بالرغم من
توجهه املارك�سي م ��ن ان الرتاث اليح�ضر يف
زمننا �إالبقوة املعرفة و�سلطتها.
انتق ��ال ناج ��ح املعم ��وري م ��ن
ال�س ��رد �إىل البحث املع ��ريف ،رمبا اوحت له
ال�سردية بطريقة الإنت�شار ،فالرواية جريان
�س ��ردي يف افق الزمن ،لك ��ن ال�سردية وهي
تبني بيتها الفني على التعاقب تطلب الأمر
ان ي�ستع�ي�ر التزامن ،ومل يجد التزامن يف
احلا�ضر حيث ي�سري م ��ن كارثة اجتماعية
تو�س ��ع تاثريها عل ��ى البن ��ى املعرفية اىل
كارث ��ة اجتماعي ��ة �أعمق،اع ��اد �صياغ ��ة
البنية التاريخية والرتاثية،وفق ما يراه
م�ستخل�صا منها �أفقها التنويري .فا�س�س
لر�ؤيت ��ه ان تع ��ود جل ��ذر ال�سرديات ،تلك
البنى التي مت ��زج جريان الزمن بفرتات

تعاقبي ��ة تختف ��ي فيه ��ا اال�سط ��ورة يف طي ��ات
احلا�ضر،لتظه ��ر ب ��دال عنه ��ا البن ��ى االجتماعية
العقالني ��ة ،ثم تختف ��ي وتختبئ ه ��ذه البنى يف
الدي ��ن واملثيولوجي ��ا والقومي ��ة لتظه ��ر ثاني ��ة
بامل�ستعم ��ر والديان ��ات والق ��وى املبهم ��ة ،ه ��ذه
الأر�ضي ��ة املبني ��ة عل ��ى ال�شك العقالين م ��ن �أنها
تعي ��د بني ��ة ال�سردي ��ة م ��ن حكايته ��ا ال�صغ ��رى
متمثل ��ة بكتاب ��ة الق�ص ��ة او الرواي ��ة �إىل بنيتها
احلكائية الكونية الكربى ح�سب مفهوم ليوتار،
وه ��ي البح ��ث يف ج ��ذور ال�ش ��ك الإن�س ��اين من
ان املثيولوجي ��ات القدمي ��ة اع ��ادة وكونت بنى
املجتمعات �ضم ��ن العقلية البدائية التي ال تخلو
م ��ن القوان�ي�ن الكوني ��ة وال�ضبط املع ��ريف على
العك� ��س مم ��ا ي�شاع م ��ن املراح ��ل البدائية حيث
يغيب عنها العقل .وان الديانة كمايقول مارك�س
ه ��ي العقلي ��ة الت ��ي منهج ��ت املرحل ��ة البدائي ��ة
للإن�س ��ان نحن ن ��رى �إن ذلك �صحي ��ح من ناحية
تنظي ��م العق ��ل وغ�ي�ر �صحي ��ح م ��ن ناحي ��ة خلو
البدائي ��ة من العقل ،ناج ��ح املعموري يبحث يف
املمكن ��ات الظاهرة من جبل امل ��وروث عن العقل
املنظ ��م ال ��ذي كان ي�شرع ��ن وج ��ود الأ�سط ��ورة
واجلن� ��س واحل�ض ��ارة� ،ضمن منط ��ق البدايات
القلقل ��ة للإن�ساني ��ة ،هذا البحث ال ��ذي ي�ستغرق
مدون ��ات كث�ي�رة ،يكون يف مرحل ��ة بناء معريف
رمبا �سيوا�ص ��ل الباحث م�سعاه لي�ضع تو�صيفة
منهجية وتر�سيمة قرائية لتلك املثيولوجيا حني
ي�شمله ��ا ببني ��ة عقلي ��ة �شاملة متنوع ��ة ،ال ببنية
عقلي ��ة واح ��دة ،مما يجع ��ل بحث ��ه ان�سانيا �أكرث
منه مو�ضعيا.
هذه االنتقال ��ة الأوىل من ال�سردية
املتمو�ضع ��ة يف الزمني ��ة التعاقبي ��ة للرواي ��ة
والق�ص ��ة �إىل ال�سردية العمودية املتمو�ضعة يف
املثيولوجي ��ا ،يرافقه ��ا م�سعى وج ��ودي للكاتب
م ��ن �أنه ينحاز للبنى املعرفية التي ترافق مفهوم
التطورية ال التقطيع ��ات املرحلية املتعاقبة ،ثمة
ا�ستمراري ��ة حل�ض ��ور املثيولوجي ��ا يف حياتن ��ا
املعا�ص ��رة ،ولكنها ال تظه ��ر بتكويناتها القدمية
�إال يف مظاه ��ر التقدي�س.لذلك فهي متنحية النها
ال ت�ستدعي اال الطقو�س

امل�صنوع ��ة بثقافةمغاي ��رة لت�أ�سي�ساته ��ا ،مم ��ا
يجعلها مبظاه ��ر �ساخرةوكوميدي ��ة ومتوقعقة
�ضمن حميطها الديني ال�ضيق.
يعتم ��د ناج ��ح املعم ��وري عل ��ى عقالني ��ة املعنى
كم ��ا ي�ؤك ��د ليف ��ي �شرتاو� ��س ،وه ��ذا يعن ��ي ان
تدرجات الوع ��ي املعريف للعقل �ستكون متقطعة
وت�ستوط ��ن بطريق ��ة حلولي ��ة كل �أ�ش ��كال البنى
القبلية البدائية وحتى العلمية ،ولكن بدرجات،
عندما يعيد ناج ��ح التفكري باال�سطور ثانية ،يف
زم ��ن ا�صب ��ح البحث يف ه ��ذا املي ��دان �ضربا من
االخت�صا� ��ص االكادميي التعليم ��ي املنزوي عن
البن ��ى االجتماعية املعا�صرة ،يجد انه مبثل هذا
الإ�ستنتاج يعيد البنية القدميةللمعا�صرة،ولكن
اغالق الباب على الفكر املثيوجلي جمرد وهم ال
علمي ،العلمية والعقالنية تقول عك�س ذلك ،كلما
تق ��دم العلم املعريف انك�شف ��ت يف املثيولوجيات
م�ساحات مل تقرا من قبل ،وهذا يعني ان التاريخ
العملي ال�شغال العقل المي ��ر بخطاطة م�ستقيمة
وال متدرجة افقي ��ة � ،مَّإنا بطريقة دائرية لولبية،
يعني ذلك ان م�سار البحوث تتجدد ولكن ال تلغي
حقول معارفها.لذلك ت�صبح عقالنية املعنى مدار
بحث دائم يف كل احلقول ولكل امل�ستويات.
�إن م�ش ��روع ناج ��ح املعم ��وري �إذا �أردن ��ا
التخ�صي� ��ص م�ش ��روع ت�أويل ��ي للمعنى ،مبعنى
�أن ��ه ي�ص ��ب توجهات ��ه التحليلي ��ة عل ��ى مع ��اين
اال�سط ��ورة ،ومعاين اال�سط ��ورة اكت�سبت اول
الأم ��ر املع ��اين الت ��ي كان ��ت العامة جت ��د نف�سها
فيه ��ا ،ثم اكت�س ��ب اال�سطورة معن ��ي اال�ستعارة
ال�شعري ��ة التي ُنظمت ا�سلوبيا فيها ،ثم ملادخلت
الأدي ��ان ف�س ��رت و�أوُّلت تف�س�ي�را دينيا ،مبعنى
ربط معانيه ��ا بالألهة ،وملا حت ��ررت اال�سطورة
وعم ��وم املثيولوجي ��ات م ��ن الأدي ��ان ،وع ��ادت
ملوطنها ال�شعب ��ي ،ا�ضفت عليها العلوم املعرفية
والت�أوي�ل�ات الفل�سفي ��ة وال�شعري ��ة مع ��اين
جديدة،وه ��ا نح ��ن نرك� ��ض وراء اال�سط ��ورة
لنكت�شف �أن من حق�أاي جمتهد مبنهجية ت�أويلية
جديدة ب�أمكانه �أن يدخل بيت الأ�سطورة ويرى
تفا�صيل ��ه املختبئ ��ة وراء الن� ��ص املق ��روء او
املحك ��ي ،وادوات الدخ ��ول الت ��ي ه ��ي مع ��ارف
امل� ��ؤول والباح ��ث تختل ��ف ع ��ن اي ت�أوي ��ل
�ساب ��ق ،فمن حق ان اق ��ول ان”البئر”الذي
حجب به يو�س ��ف ومن ثم خرج وقاد حركة
تنوي ��ر ،هو موط ��ن للث ��ورة عل ��ى التف�سري
الدين ��ي ،كذل ��ك ق�ضي ��ة الكهف وم ��ن احتجز
به �سن ��وات وهم نيام ،حينئذ اليكون للموت
معن ��ى على ان ��ه مرحلة من مراح ��ل الوجود،
اال�ست ��اذ ناج ��ح املعم ��ري فتح بنف�س ��ه طريقة
خا�ص ��ة لقراءة اال�سط ��ورة عربمواجهة ذاتية
وقرائي ��ة خا�صة فر�ض ��ت منهجياتها على بقية
م�شروعه،وهو ما يجع ��ل باب الت�أويل متحققا
ع�ب�ر امل�ساهم ��ة العقلية يف ق ��راءة الن�صو�ص.
فالط ��رق الت�أويلي ��ة لي�س ��ت حم ��ددة وال
حمدودة”،انه ��ا ط ��رق تعك�س اختالف ��ات تقنية
كمايقول ريكور ،تعد القراءة النف�سية �شيئا كما
يع ��د التف�س�ي�ر التوراتي �شيئ ��ا �آخر”و�ستخدام
الهريمينوطيق ��ا يف تف�س�ي�ر الأ�سط ��ورة ،يعني
تو�سي ��ع دائ ��رة ال�ش ��ك ،وبالت ��ايل الك�ش ��ف ع ��ن
الوع ��ي الزائ ��ف ال ��ذي ف�س ��رت ب ��ه الأ�ساط�ي�ر
بو�صفها ن�صو�صا دينية.
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س�����ي�����رة ال���م���ع���رف���ة

حمم ��ود عجم ��ي ال تت�ش ��كل �إال يف ه ��ذا املحي ��ط،
وتف�ض ��ي �إىل معان منطوية على ق ��وة الرمز الذي
اح ��ال ل ��ه ،واحيان ��ا ع�ب�ر تكراراته وتناظ ��ره مع
حميطات ثقافية  /دينية  /ح�ضارية».
يف � ��ص 16نق ��ر�أ ال�سطور ذاتها ،م ��ع تغري �سياقها
(متهيد)”:ومثلما للفن طاقت ��ه الفكرية واجلمالية
املمنوح ��ة ل ��ه م ��ن رم ��وزه الظاه ��رة واملخفي ��ة،
ف� ��إن فخاري ��ات حمم ��ود عجم ��ي ال تت�ش ��كل �إال يف
ه ��ذا املحي ��ط» ،ثم يكم ��ل اجلزء الأخ�ي�ر ب�صياغة
خمتلف ��ة”:وال ُتف�ض ��ي �إىل معانيه ��ا �إال ع�ب�ر ق ��وة
الرم ��وز املتكون ��ة م ��ن تكرره ��ا – الرم ��وز –
وتناظره ��ا ال ��ذي يوم ��يء �إىل جم ��ال ح�ض ��اري
وثقاف ��ة معين ��ة ودين اي�ض ًا .لكن تل ��ك الرموز ،يف
اعماله ،جتاوزت النمط عرب تنوع املعنى املت�شكل
من واحدية التوظيف يف احيان عديدة».
ي�شري ذل ��ك �إىل اختالف الزمنني ،واتفاق املكانني.
وهو ما يرتك تخلخ ًال يف بناء منهج الكتاب.
الثاني ��ة تتعلق باجله ��از النقدي ال ��ذي يتعامل مع
منحوتات حممود عجمي:
افرت� ��ض ان ع ��دة االركيولوجي املع ��ريف ال تكفي
وحده ��ا لق ��راءة تل ��ك املنحوت ��ات .ق ��راءة كه ��ذه
يج ��ب ان تك ��ون ق ��راءة نقدي ��ة ت�شكيلي ��ة .وبدون
جهوزي ��ة االدوات النقدي ��ة تل ��ك تتح ��ول الق ��راءة
�إىل ق ��راءة حمتوى ،ال قراءة دمج مع ال�شكل الذي
يتحويها ،بل قراءة ف�صل بحيث يُنتزع قلب العمل
الفني ،ويرمى خارج ��ا ،وتعود القراءة اىل �سابق
عهده ��ا :ق ��راءة يف ثنائية الن� ��ص الديني والن�ص
اال�سط ��وري .اعن ��ي ان ادوات النق ��د الت�شكيل ��ي
ينبغ ��ي ان تنبع من طبيعة الت�شكيل (نحت – ر�سم
– خزف) فاملادة وتقنياتها ،وعنا�صر التكوين ال
ف ��كاك منها لقراءة اي عم ��ل ت�شكيلي .وال يكفي ان
نع ��ي هذه العنا�صر – بل ان حتولها �إىل لغة فنية.
فاملنحوت ��ات ،برغم متاهيه ��ا مع الواق ��ع (االبعاد
الثالثية) هي يف النهاية ف�ضاء هند�سي بخطوطه،
وانحناءات ��ه ،وف�ض ��اء فيزيقي بفراغ ��ه وامتالئه،
ب�ضوئ ��ه وعتمت ��ه ،قب ��ل ان يكون ل ��ه مو�ضوع اي
مو�ضوع .و�س�أذكر مثاال جاء يف الكتاب.
عر�ض ��ا الباحث للم ��ادة الت ��ي ي�ستخدمها (حممود
عجم ��ي) يف خل ��ق منحوتاته”:منحوتات عجمي
طيني ��ة  /فخارية واراد م ��ن مادتها الطيعة العودة
اىل حلظته اال�سطورية االوىل”�/ص /8وال�س�ؤال
هنا ،ه ��ل النحت الفخ ��اري ينط ��وي ،وحده ،على
تل ��ك الر�سال ��ة ،وال تت�ضمنها منحوت ��ات م�صنوعة
م ��ن املعدن واجل�ص وال�شم ��ع واخل�شب؟ ما يعني
ان كل نح ��ت ي�ستخ ��دم الط�ي�ن املفخ ��ور يت�ضم ��ن
تل ��ك اللحظة ،داخل حدود اجلمالي ��ات الت�شكيلية،
او خارجه ��ا ،واحلقيق ��ة ان ه ��ذا الأم ��ر ال يتعل ��ق
بطبيع ��ة املادة ب ��ل بالعملي ��ة الفنية بذاته ��ا ،بذلك
اخلب ��ال امل�سحور الذي ن�سمي ��ه فنا .اما املادة فهي
متث ��ل التقنية التي ت�صبح جزء ًا من مهارة الفنان،
ومتر�سهن ومن ثم ،خربته ،والقول ب�أن املنحوتات
الطيني ��ة طيع ��ة ،فغن اخلطوط الرقيق ��ة املن�سابة،
واال�ستدارات املفعمة باحلرك ��ة ،واال�شارات التي
توم ��ئ بها ا�صاب ��ع الكائن ،ورقة ال�ض ��وء ،وكثافة
العتمة ،جندها يف منحوتات م�صنوعة من املعادن
الت ��ي ُتعر� ��ض عل ��ى تقني ��ة ال�صقل .وكل م ��ا تقدم
يعني �صراع الباح ��ث يف الناقد ،المتالك االدوات
النقدية داخل ف�ضاء املعرفة.
واخ�ي�ر ًا متنحنا نتاج ��ات الكات ��ب العراقي ناجح
املعم ��وري قدر ًا من اال�ستفزاز ،وقدر ًا من االغراء،
اي�ض� � ًا ،يف الكتاب ��ة مع – �ضد .وه ��و امر نادر يف
حياتنا الثقافية احلالية.
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ي�ؤ�ش ��ر املتلقي ان الفوتغرافيا العراقية عرب �أجيالها مل
تتخل�ص من تر�صد ملظاهر البيئة ما �شكل من ال�صورة
بع ��د ًا �إن�ساني� � ًا يعك�س احلي ��اة االجتماعي ��ة وال�شاملة
الت ��ي ميك ��ن توثيقها بتقان ��ة الكام�ي�را الفوتغرافية�أو
تكون ر�صد ًا انرثولوجي ًا للحياة العراقية.
ويعمد الباحث (ناج ��ح املعموري) يف كتابه (الأبي�ض
كان �أ�سود ًا درا�سات يف الفوتوغرافيا قراءة لثالثة من
الفوتغراف�ي�ن العراقيني �إىلت�أوي ��ل ال�صورة وقراءتها
يف �شمولية معرفية لتنتهي ال�صورة وفق ما نقر�أه�إىل
كونه ��ا (جملة ثقافية) تعك�س امن ��اط احلياة وقراءتها
املهم�ش ��ة ع�ب�ر امل ��كان االنرثولوجي/ال�سيميائ ��ي /
املعم ��اري /اجلنوبي/التنا� ��ص /ودالالت املعماري ��ة
الر�سموية.
ير�صد (املعم ��وري) يف ن�صو�ص (ف� ��ؤاد �شاكر) داالت
�سو�سيو -ثقافية عرب الن�سق الذي �أحتكمت اليه ان�ساق
الفوتغرافي ��ا العراقية يف تكري�سه ��ا لن�صو�ص بيئوية
تعت ��د باملا�ضي �أو الكائن االجتماع ��ي فكانت ن�صو�ص
(ف� ��ؤاد �شاك ��ر) مرتك ��زة ح ��ول (الزق ��اق البغ ��دادي/
املعماري ��ة /ال�شيخوخة /الطفول ��ة /املكارية /املر�أة/
امللب� ��س /الأكل )....وتتواف ��ر يف ق ��راءة (املعموري)
مق ��والت الف�ضاء وحي ��وزه يف فن ��ون الأداءاملفاهيمي
لـ(با�شالر) وثنائية املغلق /املفتوح.
ويذهب (املعم ��وري) �إىل قراءة �صحيفة �سيميائية يف
ف�ض ��اء ال�سو�سيولوجية املعماري مث ��ل (اجلدار) بكل
حمموالت ��ه من املدونات ال�شفاهي ��ة والكتابية ور�سوم
الأطف ��ال والطوبيولوجي ��ة الن� ��ص اجل ��داري نف�س ��ه
ومهيمنات ��ه بعدة فا�ص ًال �أو حامي� � ًا �أو �شارة �سو�سيو-
�ساكيولوجي ��ة وتتنوع لغة (املعم ��وري) بني مدخراته
ورا�سب ��ه ال�س ��ردي م ��ن و�ص ��ف و�س ��رد وممكانته من
اللغ ��ة املفاهيمي ��ة .اذ تت�سل ��ل لغة ال�س ��رد واحلدث يف
االت�صال بال�ص ��ورة الفوتغرافية مع مق ��والت فل�سفية
و�أدبي ��ة ومعجمية تعني الناق ��د يف ا�شتباكه مع الن�ص
الفوتغرايف الذي ينفتح لديه يكون عتبة ثقافية حافلة
بالأداءات الن�سقية واحلياتية.
يكر� ��س الناق ��د (املعم ��وري) �إ�شارات ��ه املك ��رورة
�إىلاالن�س ��اق الثقافية التي حتكم وم�ضة /ن�سق االنثى
يف م�شهدية ال�صورة فه ��ي حا�ضرة وفق ح�شد ن�سائي
وه ��و �ش�أن ي ��درء عنها �أفع ��ال االف�ت�راق واالزاحة يف
مي ��دان احلي ��اة /ال�شارع /الزق ��اق .لينته ��ي �إىل �ش�أن
ثق ��ايف لهو �إ�شارته� ��إىل مهيمنات الذك ��ورة يف ترحيل
الفوتغرافيا.
وتتنف� ��س �أف ��كار ومفاهي ��م امليثيولوجياومرجعياتها
ل ��دى (املعم ��وري) واهتمامات ��ه يف م�ت�ن الن�ص حيث
ثنائيات (اخل�صب /الفداء /الت�ضحية).
ينه�ض فع ��ل القراءة لدى الناقد عل ��ى ت�سريد ال�صورة
الفوتغرافي ��ة يف م�شهديةالأ�شخا� ��ص الثنائي ��ة/
الزمكاني ��ة والو�ص ��ف و�سينوغرافيا الف�ض ��اء كما يف
الن�ص اخلا�ص ب�صور (�أحياء الكرخ القدمية) (متوجة
بال�صباح معلنة عن فو�ضى وحرية �شابة كبرية حا�سرة
الرا� ��س وب�شع ��ر والدي ت�ضع طف ًال �أم ��ام امل�شهد وعلى
ي�ساره ��ا ن�ص ��ف ج�سد وبوج ��ه كامل .ب ��زغ من احدى
الأب ��واب ال�شم�س �إ�ضاءات الزق ��اق والتمعتال�شنا�شيل
ف ��وق �أب ��واب مداخ ��ل البي ��وت .الزق ��اق �ضي ��ق وكان
م�ساحت ��ه �صيانة له .م�ساحة ق�ص�ي�رة و�ضيقة ات�سعت
ل�سبعة كائنات خ�ضع ��ت �أي�ض ًا للجدل واحلركة الأوىل
يف امل�شهد)�.ص20/
ويوقف (املعم ��وري) �إ�شارتهالتنا�صي ��ة املتكررة لفتح
م�ساحة حمايثة بني (ف�ؤاد �شاك ��ر) امل�صور و(�إبراهيم

العبديل)الر�س ��ام والذي ي�ؤ�شرة (املعموري) امنوذج ًا
ن�سقي ًا يف تر�صد البيئ ��ة العراقية .وذلك ما جنده قار ًا
يف الت�شكي ��ل العراق ��ي ومكوث ��ه عرب �أجي ��ال متالحقة
يف النو�ستولوجي ��ا للحي ��اة والبيئ ��ة العراقي ��ة حيث
(االزق ��ة /ال�شنا�شيل /ال�شغيل ��ة /وال�شرائح املهم�شة)
وميكنن ��ا ق ��راءة الن� ��ص الت�سجيل ��ي او الت�سجي ��ل
الفوتغ ��رايف يف ن�صو� ��ص (ف�ؤاد �شاك ��ر) منعك�سة يف
ق ��راءة الناق ��د (ناج ��ح املعم ��وري) من حي ��ث العمارة
البيتي ��ة وال�ش ��ارع وال�سيمياءامللبي�سية والعدد املهنية
والأمناطوالأيقون ��ات ال�شخ�صي ��ة (عج ��وز� /شح ��اذ)
وو�سائ ��ط النقل (دراجة� /سيارة) التي ميكن تن�سيبها
�إىل متح ��ف احلي ��اة يف عق ��ود ال�ستين ��ات م ��ن الق ��رن
الع�شرين.
ونح�س ��ب ان ن� ��ص ال�ص ��ورة الفوتغرافي ��ةيف
حمايثةو�آلي ��ات اللف ��ظ او اللغة ال�سردي ��ة وذلك يطيح
مباهي ��ة الفوتغرافي ��ا لي�شم ��ل (�شعرن ��ة) الت�شكي ��ل
العراق ��ي عموم� � ًا ح�ي�ن تت ��وازن وتتع ��ادل وتت�ضاه ��ا
ال�صورة مع امللفوظ فثمة مقارنة او حماورة تعبريية
م�ضم ��رة ب�ي�ن امل�سم ��وع وامل ��دون الر�سم ��وي دون
ف ��ارزة ادائي ��ة ون�صو�ص (ف� ��ؤاد �شاك ��ر) يف ان�شاءها
البنائ ��ي تعت ��د باحلن�ي�ن �ص ��وب مدون ��ات الذاك ��رة
والتاريخوالف�ض ��اء مرت�سم ��ة خارطة املدين ��ة (بغداد)
متحركة يف حتوالتها احلياتية الطوبيولوجيةل�ستقر
مدون ��ات (ف� ��ؤاد �شاكر) مدون ��ة معنوية (م ��ن املعنى)
منه ��ا �إىل منظوم ��ة ب�صري ��ة  /ت�شكلي ��ة ت�ؤ�س�س لن�ص
يتطلع �إىل قراءة تاويلية�إ�ضافة�إىلحمايثة الن�صو�ص
الفوتغرافيةلن�صو�ص و�أيقونات الرتاث او/املوروث
اليومي ملدينة (بغداد).
وي�ؤ�شر (املعموري) ثنائية (ف�ؤاد �شاكر) املتمركزة يف
ن�صو�صه الفوتغرافي ��ة (الطفولة /ال�شيخوخة) ويجد
يف النهاي ��ة متطلع� � ًا �إىلت�س ��ا�ؤل ع ��ن تناظر�شخو�صة
وهم م ��ن خريف العم ��ر وي�سوغ ذلك ب ��ان ال�شيخوخة
واح ��دة وذلك ما �أوقع الن�ص الفوتغرايف لدى (�شاكر)
لدين ��ا �إىل منطي ��ة م�ألوفة رغم تر�صده ��ا للهوام�ش من
الأ�شكال وهوام�ش ال�شخو�ص داخل ف�ضاء املدينة.
وتتنا� ��ص ق ��راءة (املعم ��وري) للن� ��ص الفوتغ ��رايف
وقراءت ��ه للن� ��ص ال�س ��ردي م ��ن حي ��ث طبائ ��ع
ال�شخ�صي ��ات وظروفه ��ا الزمكانيةوال�ساكيولوجي ��ة
فه ��م �أي ال�شخ�صي ��ات (من�شغلة مبا�ضيه ��ا ت�ستح�ضره
وت�ستعي ��ده حم ��اور ًا الن ال�شيخوخ ��ة هادئ ��ة وميال ��ة
لذلك)� ,ص.31/
وجن ��د يف ه ��ذه الإ�شارةبع ��د ًا �صامت ًا �أدائي� � ًا يف ن�ص
(املعم ��وري) الن ��دي احلا�ش ��د بال�شعري ��ة باعتماده ��ا
لن�صو� ��ص جمالي ��ة وفني ��ة و�أف ��كار اجتماعي ��ة
وانرثولوجية وتاريخية ومعمارية.
كم ��ا حمل ��ت الن�صو� ��ص النقدي ��ة دالالته ��ا ال�شعري ��ة
ع�ب�ر التنا�ص القائم ب�ي�ن الن�ص الفوتغ ��رايف والن�ص
ال�شعري فهناك مقاربة بني امل�صور (ف�ؤاد �شاكر) ون�ص
ال�شاع ��ر (�سركون بول�ص) فيما يخ� ��ص دالة او عالمة
انرثولوج ��ة كـ(امل�سبحة) وكذل ��ك عالقة (الكر�سي) يف
كال الن�صي�ي�ن وجتني�سهم ��ا الإبداع ��ي وت�ستق ��ر قراءة
(املعموري) لن�صو�ص (�شاكر) الفوتغرافية اىل ان�ساق
حمولتها يف �أداءهااالت�صايل:
.1ثنائية – الطفولة /ال�شيخوخة.
.2الف�ضاءات املدينية(�شارع /مقهى /عتبة).
ويف منج ��ز الفن ��ان (كف ��اح الأم�ي�ن) حت�ص ��ر املدين ��ة
ب ��كل معامله ��ا اث ��ر الر�ض ��ات الت ��ي تعر�ض ��ت له ��ا فتتم
الإ�شارةامللحام ��ة ل ��دى الفن ��ان �إىل امل�شه ��د الف�ضائ ��ي
دون الدخول يف تفا�صي ��ل جغرافية اجل�سد الإن�ساين
وفرداني ��ة كم ��ا هو ال�ش� ��أن يف ن�صو�ص (ف� ��ؤاد �شاكر)
الفوتغرافي ��ة فاملدين ��ة تتنا�ص ��ف ب�ي�ن (�أفقية)(ف� ��ؤاد
�شاكر) و(�شاقولية) (كفاح الأمني).

ومالحق ��ة (املعموري) لن�ص ال�ص ��ورة مالحقة (العني
الثالث ��ة) للقط ��ة التي يد�شنه ��ا ما هو طبيع ��ي لينتجها
الفن ��ان وف ��ق ذائق ��ة ثقافي ��ة ليك ��ون ل(املعم ��وري)
متن� � ًا ثالث ًا م ��ن مالحقة الن� ��ص امل�ص ��ور وبذلك حتول
(املعم ��وري) �إىل م ��ا ميك ��ن ان يك ��ون (راوي الرواة)
الب�ص ��ري يف مفاهيم ال�سرد م ��ا يدخل قراءته يف عتبة
(ت�سريد ال�ص ��ورة) وان�شاءها الب�ص ��ري ويبدو تدخل
الفنان (كفاح الأمني) يف ت�شكيل ال�صورة الفوتغرافية
جاهز ًا عرب ال�ضوء وكثافته والتقاط وم�ضة ما وذلك ما
مييزه وت�ش ��كالت ال�صورة لدى (ف�ؤاد �شاكر) فالف�ضاء
و�أمكنت ��ه ال يكتفي عن ��ده برت�سيم ��ات الطوبيولوجية
الطبيعي ��ة او الطبيعة ليكون اجن ��از ًا م�ؤ�سلب ًا ل�صالح
الفنان.
ان حركي ��ة ال�ص ��ورة ل ��دى (االم�ي�ن) يف لياقت ��ه ر�صد
للقط ��ة تتح ��ول �إىل�أداء لدى الناقد (املعم ��وري) قارئ ًا
لفع ��ل االلتقاط وتقرتن ق ��راءة (املعم ��وري) مبقوالت
الرمز ل ��دى (كا�س�ي�رر) ب�إ�شارات ��ه �إىل عالمات(املنارة
– النخلة) و�سيمرتيتهاالق�ضيبيةومرموزات (القبة)
بعده ��ا منتج� � ًا لل ��والدات كما يع ��رج الناق ��د �إىل�آليات
الو�صف وال�سرد يف نت ��اج (كفاح الأمني) كما يف ن�ص
�ص ��ورة (الرجل املح ��ق بالف�ضاء ال ��ذي �أمامه م�شطور
الوجه ن�صفه ظاهر يف ال�صورة حمدق ًا بعني واحدة).
ويف منج ��ز الفن ��ان (نا�ص ��ر ع�س ��اف) يتوق ��ف
الناق ��د وتراكم ��ات ن�صو� ��ص (ع�س ��اف) اخلا�ص ��ة
بجغرافي ��ة الأه ��وار يف جن ��وب الع ��راق وم�ستويات
التنمي ��ط ال�شكل ��ي م ��ن عنا�ص ��ر الطبيع ��ة واحلي ��اة
الإن�سانيةواداءاتهااالنرثولوجي ��ة (ق�ص ��ب /م ��اء/
ق ��ارب /جامو�س /م ��ردي /بيوت) وه ��ي �إ�شارات يف
(�أف ��ق توقع) املتلق ��ي لتنا�صها والكث�ي�ر من خ�صو�ص
الأدبي ��ة وال�سردي ��ة واالنرثولوجية والفني ��ة البحثية
عاجل ��ت مو�ضوعة (الأهوار)مثل (جمعة الالمي– فهد
الأ�س ��دي – جا�س ��م عا�صي -حممد احلم ��راين – وارد
بدر ال�سامل) والفن ��ان الت�شكيلي (ماهود احمد) ورواد
االنرثولوجي ��ا العراقي ��ة (د� .شاك ��ر م�صطف ��ى �سلي ��م
وم�صطف ��ى ال�شيبي) ما يتيح لل�ص ��ورة لدى (ع�ساف)
ان تتفل ��ت �أحيان� � ًا ع ��ن م�صفوفات التنا� ��ص مب�ستوى
�أو اخر.
وذل ��ك م ��ا حت�سب له (املعم ��وري) وتفطن ��ه �إىل دالالت
مث ��ل (امل ��اء) و�أبعادهال�سيمولوجيةواالنرثولوجي ��ة
وفتح داالت متافيزيقية ورمزية وجن�سية.
ولـ(املعموري) ان (ي�صور) (االهوار) �سردي ًا يف ن�صه
ال ��ذي ختم به الكت ��اب يف ق ��راءة انرثولوجية عمادها
طرو�سالأ�ساط�ي�ر واحلكاي ��ات ومواق ��ع اجلغرافي ��ة
والتاري ��خ والناقد (املعموري) يف قراءته للفوتغرافيا
يعده ��ا �سردية من �سرديات االمم وفق (ادوارد �سعيد)
وا�ستجماعه ��ا للفنون واالداب واملع ��ارف والفل�سفات
وذاك م ��ا �سع ��ى الي ��ه (املعم ��وري) ال ��ذي �شه ��دت ل ��ه
الثقافة العراقية ح�ض ��ور ًا يف ال�سرد والنقد امل�سرحي
والت�شكيلي وال�سردي والدرا�سات ما بعد الكولونيالة
ليك ��ون مد�شنا لواحدة من الدرا�س ��ات او /والقراءات
لف ��ن مل يزل يف موقع التهمي� ��ش والنفعية يف منظومة
الفنون الت�شكيلية والثقافة العراقية عموم ًا.
ون�ص الناقد (املعموري) النقدي (االبي�ض كان ا�سودا
درا�س ��ات يف الفوتوغرافي ��ا) يف تنا� ��ص واملت ��داول
اللفظ ��ي وال�شعب ��وي فيم ��ا �سم ��ي ب(العك� ��س) ال ��ذي
يدل عل ��ى ال�ص ��ورة الفوتغرافيةب�أدائه ��ا وترحلها من
(النكت ��ف) �إىل ال�ص ��ورة وه ��و يف تنا� ��ص وعن ��وان
(روالن ب ��ارت) (الغرف امل�ضيئة) يف احتمالها للألوان
الت ��ي تعرت� ��ش على ثنائي ��ة (ا�سود – ابي� ��ض) وتتجه
ق ��راءة الناق ��د لن�صو� ��ص الفوتغرافي ��ا العراقي ��ة �إىل
مب ��دا التزم ��ت ب ��ه درا�س ��ة االن�س ��اق مث ��ل (الت�شجري)
فه ��و يف الت ��زام منهجي ��ة االنرثولوجي ��ا عل ��ى ان�ساق

�سو�سيولوجية وفكرية تخ�ص جمتمع ال�صورة وعاملها
ال�سيمولوجيةوال�سينوغرايف دون االكتفاء مبلمح �أو
دا ٍلبذاته ماحايث درا�سته والدرا�سات الثقافية.
والفوتغرافي ��ا يف �شوطها اجلم ��ايل يف عزلة والذائقة
الفنية اذ مل يتم درجها يف درو�س ومذاهب واجتاهات
وتيارات فني ��ة من (كال�سكي ��ة /رومان�سية /تعبريية)
لتك ��ون حم� ��ض (انعكا� ��س -عك� ��س) للواق ��ع باث ��ر
اقرتانها بفع ��ل التقانة�شانها يف ذلك وبدايات ال�سينما
الأوىلاملعني ��ة بالت�سجي ��ل واالنعكا� ��س والت�شخي�ص
وي�ش�ي�ر (روالن ب ��ارت) اىل ه ��ذا يف مقدم ��ة كتاب ��ه
(الغ ��رف امل�ضيئ ��ة) ب ��ان الفوتغرافي ��ا اح ��ب الي ��ه من
ال�سينم ��ا والق ��راءة الب�صري ��ة لـ(املعم ��وري) ب�أبعادها
الثقافي ��ة ال تتقي ��د بتقني ��ات الفوتغرافي ��ا وم�ستويات
الت�سجي ��ل والتوثي ��ق فالن� ��ص الفوتغ ��رايف .ن�ص� � ًا
(ظاهراتي� � ًا) يف كل مبثوثاتهالعالماتي ��ة واال�ستجابة
من بعد لها ما ير�شح هيئة الأ�شياء او /والعالمات لديه
ف(الغيلي ��ون) لدى (بارت) يف الن�ص الفوتغرايف هو
(الغيليون)ان ق ��راءة الناقد ت�ش ��رع بتق�شري العالمات
لتتكاثف عالمات �أخرى ذات منحنيات م�سكوت ًا عنها.
والن� ��ص عن ��د (املعم ��وري) رغ ��م دال ��ه التعريج ��ي
ملرجعيات معلومة تظل العالم ��ة ال�سردية يف م�سارها
التاريخ ��ي املتجادل مع ذاته ��ا و�سعتها خارج احلتمية
الفوتوغرافيا.
ويف جممل االجتاهات الفوتغرافية العراقية املقرتنة.
ق�ص ��د الفنان الفوتغرايف بحتمية الواقع وان �أتت تلك
املن�سوبية باختالفات ملحوظة فالكون الواقعي ينفتح
جلي� � ًا يف منجز رواد الفوتغرافي ��ا العراقية وما تالهم
من �أجي ��ال بدء ًا بـ(الداغ�ستاين /ناظ ��م رمزي  /حازم
ب ��اك )...وبذلك ت�شح م�سوغ ��ات انتاج الدال يف جممل
الن�صو�ص الفوتغرافي ��ة العراقية ال�ساعية �إىلاملداليل
و�أحاديت ��ه و(املعم ��وري) يتج ��اوز �أبع ��اد ال�ص ��ورة
امل�ص ��ورة ب�صورة اللحظ ��ة الآنيةال�سو�سي ��و -ثقافية
وال�ساكيولوجية التي تخ� ��ص الذات والتقانة الالقطة
فه ��و وفق (بارت) �أي�ض ًا يع ��زل ذاته عن ذات (امل�صور)
رف�ض� � ًا(ان ارث �أي �ش ��يء من عين�أخ ��رى �سوى عيني)
برغ ��م ان هذا �شان ي�ستلزم عزمي ��ة ب�صرية ا�ستثنائية
بع ��د ال�ص ��ورة الفوتغرافي ��ة ذات مرجعي ��ات �صريحة
�سيم ��ا ال�ص ��ور العراقية فان امتالك املنه ��ج القرائي ذا
�أهمية عالية للقارئ �أو الناقد الفوتغرايف.
وال يكرتث (املعم ��وري) يف قراءته ب(الب�صرنكرتام)
بق ��در جماراته لتح ��والت ال�شفرة ال�صوري ��ة .لتتموج
اب�ستمولوجية تخ�ص �إنتاج وا�ستقبال ال�صورة .فثمة
مترحالت لإنتاج اللقطة ع�ب�ر الكامريا وزوايا الر�صد
والتلقي ما يخلق �أفعال ت�أويلية لدى املتلقي من تخليق
ل�ص ��ورة ذاتية �سيما وان الكت ��اب مل يحمل �صورة من
�صور الفنانني الثالثة ورغم الإ�شارة الفنية �إىل ذلك اال
ان املتلقي ي�سايق الن�ص النقدي عرب مدخرات الذاكرة
والتاري ��خ ال ��ذي يج�س ��د مو�ضوع� � ًا عام� � ًا ل ��دى الذات
العراقي ��ة ويح ��ال عن ��وان الكت ��اب تنا�صي� � ًا وخطاطه
(كرميا�س) العاملية يف منجزه ال�سيميائي.
حي ��ث الثنائي ��ات (ال ابي� ��ض – ال ا�س ��ود /ابي� ��ض –
ا�س ��ود /ا�سود -غرف ��ة /ابي�ض – م�ضيئ ��ة /ا�سود /ال
ا�سود /ابي�ض /ال ابي�ض).
ولل�ص ��ورة ن�ص� � ًا �سردي ًا م ��ا يحملها بيا�ض ��ات ب�صرية
م ��ن (كت ��ل  /ل ��ون /حرك ��ة /زاوية)ليك ��ون للناق ��د ان
ي�شغ ��ل /ي�ضيف له ��ا ما ت�ستدعه م ��ن ا�شغاالت ب�صرية
وعالماتي ��ة .فعالم ��ة (امل�سبحة ويف اح ��دى ن�صو�ص
(ف� ��ؤاد �شاكر) عالمة مغلق ��ة يف الن�ص الفوتغرايف بيد
انه ��ا مفتوحة عل ��ى رقائق �شعري ��ة تناف�سي ��ة مع ن�ص
�شعري وكم ��ا تقدم ما ي�سجل ان ال�ص ��ورة ذات بيا�ض
ل ��دى الناقد ف ��كان له فعل ا�شغ ��ال بيا�ضاته ��ا بعالماته
برانية م�صاحبة لعالمة الأ�سا�سامل�ؤ�سلبة.

فاضل ثامر
الأ�ستاذ الناقد والباحث ناجح املعموري ،عالمة
فارق ��ة وم�ضيئ ��ة يف تاريخن ��ا الثق ��ايف ،فهو مع
قل ��ة م ��ن الباحث�ي�ن العراقي�ي�ن اجلادي ��ن ،ميث ��ل
حلق ��ة و�ص ��ل مهم ��ة بني اجن ��ازات علم ��اء الآثار
العراقيني ،والر�ؤيا الثقافية والنقدية التنويرية
للم ��وروث الثقايف واالث ��اري العراقي والعربي
والإن�س ��اين .ه ��و ،بو�صفه باحث� � ًا يف الأ�ساطري
وامليثولوجي ��ا الرافديني ��ة .ال ي�أخ ��ذ موقف عامل
الآث ��ار واملنقب وامل�ستك�شف واملتق�صي يف كنوز
موروثاتن ��ا القدمية والو�سيطة ،بل يتخذ لنف�سه
مرقاب� � ًا �أخ ��ر يعيد في ��ه فح�ص وتق ��ومي وت�أويل
وق ��راءة هذا املنجز املادي والروحي للك�شف عن
داللته ووظيفته وبالت ��ايل لإدراجه �ضمن امل�سار
اخل�ص ��ب للفك ��ر العراق ��ي ع�ب�ر تراكم ��ه املعريف
امل�ضيء.
ناج ��ح املعم ��وري ،ال يكتف ��ي بالوق ��وف �أم ��ام
املظاه ��ر املادي ��ة� ،أو اخلطاب ��ات واملروي ��ات
الرتاثي ��ة واالثاري ��ة ،ال�شفاهي ��ة واملكتوب ��ة،
ب ��ل يعي ��د مو�ضعته ��ا وقراءته ��ا وت�أويله ��ا م ��ن
منظورات حداثية وفكري ��ة تنتمي اىل ما ي�سمى
بـ”املنه ��ج الأ�سطوري”يف النق ��د والبحث .فهو،

بو�صف ��ه باحث� � ًا ،يحفر عميق ًا يف البن ��ى الثقافية
الثاوي ��ة ويعيد تفكيك الظواه ��ر الرتاثية املادية
والروحي ��ة واخلطابي ��ة ليك�ش ��ف ع ��ن �أن�ساقه ��ا
احل�ضاري ��ة والفكرية وليمي ��ط اللثام عن مظاهر
امل�سك ��وت عنه ،واملقم ��وع ،واملغي ��ب واملندر�س
واملطمو� ��س يف طرو�سه ��ا وطبقاته ��ا املرتاكمة.

من زمن التوهج

دراسات في الفوتغرافيا..

قراءة ثقافية

المعموري عالمة فارقة ومضيئة
وه ��ذا اجله ��د البحثي والنق ��دي للأ�ست ��اذ ناجح
املعم ��وري ،يف حفريات ��ه املعرفي ��ة اجلريئ ��ة
يواج ��ه ب�شجاع ��ة وم�س�ؤولي ��ة ق�ضاي ��ا خط�ي�رة
كر�ستها”املروي ��ات الكربى”ع�ب�ر التاري ��خ
منه ��ا عالقة املقد� ��س بالع ��ادي ،ومكان ��ة اجل�سد
يف ثقافتن ��ا ،وال ��دور الكب�ي�ر للجن ��در وللأنوثة
وال�سع ��ي الكت�ش ��اف اال�ص ��ول امليثولوجي ��ة
واملعرفي ��ة يف مظاه ��ر حياتنا املعا�ص ��رة ،مثلما
فعل الناق ��د روالن بارت عندما ا�ستق�صى مظاهر
امليثولوجي ��ا يف حياتنا املعا�ص ��رة ،ومثلما فعل
ع�شرات الدار�سني والنقاد امثال نورثروب فراي
وكارول�ي�ن �سبايرمني  /هذا وناج ��ح املعموري،
بعمل ��ه العلم ��ي واملعريف ه ��ذا امنا ي�س� � ُّد فجوة
كبرية يف ثقافتنا طاملا عانينا منها.
ومنه ��ج ناج ��ح املعم ��وري ه ��ذا يدم ��ج ب�ي�ن
منج ��زات النق ��د الأ�سط ��وري واالنرثبولوجي ��ا
وال�سو�سيولوجي ��ا والنق ��د الثق ��ايف م ��ن خ�ل�ال
منظ ��ور معريف وتنوي ��ري يوظف خطاب� � ًا �أدبي ًا
ول�ساني� � ًا رفيع� � ًا ،يجع ��ل الكث�ي�ر م ��ن كتابات ��ه
ن�صو�ص� � ًا �أبداعي ��ة م�شرق ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قيمتها
العلمية واملعرفية والبحثية.

المعم��وري ال��ذي يتس��لل الى بي��ت الخيال
وطارده الى تخومه القصوى
شهيرة احمد  /شاعرة فلسطينية
يتح ��دث الباحث واملفك ��ر العراقي ناجح املعموري ع ��ن جلجام�ش كما لو كان
�صديق ��ه احلميم ،وعن ملحمته كما لو �أنها بيت ��ه الذي فيه تربى وترعرع.....
وم ��ا هذا بعجي ��ب ،فالرجل منح روح ��ه بالكامل للبحث عن كن ��وز الأ�سطورة
ومباهجه ��ا الكامن ��ة وراء الكلم ��ات ....ق ��ر�أ ما تب� �دّى منها وم ��ا خفي ليخرج
مبجموع ��ة من الكتب التي ت�شكل م�شروع ًا بحثي ًا �سامق ًا .مل يكن يف م�شروعه
الإبداع ��ي يعق ��د قرانه على ال�س ��راب رغ ��م �أن �شغله البحثي ي�أت ��ي يف منطقة
قريبة منه .بل جاء رهانه الإبداعي معقود ًا على اقتنا�ص ما هو متميز ومتفرد
يف البح ��وث امليثولوجية ،وقراءة ما هو م�سك ��وت عنه يف خطابها ،ف�أمت�شق
م ��ن اجل حلم ��ه كل و�سائل البحث امل�ساندة ،و�ص ��ادق كل املناهج وتعرف اىل
كل �أ�صدقاء الأ�سطورة ليفهمها ،ثم انه �أقام يف الن�ص قارئ ًا وباحث ًا ومت�سائ ًال

ومنقب ًا عن اخلفايا ب�صرب عجيب.
ناج ��ح املعموري كمن يلعب مع امل�ستحيل� ،أو م ��ع ما يبدو غري قابل للحدوث
عل ��ى الأقل .هكذا يب ��دو املعم ��وري يف درا�ساته الكثرية ،مطلق� � ًا العنان لقلبه
يطارد اخليال اىل تخومه الق�صوى ......وهل من ًّ
جتل للخيال الب�شري �أثرى
م ��ن ذلك اخليال الذي �صاغ الأ�سط ��ورة .كان يف رحلته الطويلة مع الأ�ساطري
م�سكون� � ًا حتى النخاع برغبة الباح ��ث امل�ستك�شف باحل�صول على �صيد ثمني.
ورمب ��ا لولعه و�إخال�صه وتفانيه يف البح ��ث ،قررت الأ�سطورة يف حلظة وله
متب ��ادل �أن تفتح له هي الأخرى ذراعيها ،وان ت�أخذه بني دروبها ،وت�صب يف
قلب ��ه من املعرفة م ��ا يجعله واحد ًا م ��ن �أهم الباحثني يف حق ��ل االركيولوجيا
الثقافية.

ج (االحتاد) الإماراتية
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هناك تراث م�شرتك يجمع بني �أديان الوحيانيّة،
(اليهود ّي ��ة وامل�سيح ّي ��ة والإ�س�ل�ام) ،ه ��ذه
الديان ��ات جتمعه ��ا قوا�س ��م كثرية جامع ��ة فيما
بينه ��ا �إال �إنّ الق ��راءات التيولوجيّة يف الع�صر
الو�سي ��ط والق ��راءات الأ�صول ّي ��ة املعا�ص ��رة �أو
االيديولوجية للأ�صوليّات الثالث ( :ال�صهيونيّة
واالجنيل ّي ��ة والتكفري ّي ��ة)� ،إذ حت ��اول توظيف
اجلوانب االق�صائي ��ة وتعميقها وهناك �أطاريح
كث�ي�رة منها من يري ��د ((توحيد الوع ��ي الديني
التوحي ��دي كل ��ه ،وذل ��ك بالعم ��ل عل ��ى �إزاح ��ة
احلدود واحلواجز التيولوجيّة التقليديّة التي
تبعد الأديان الثالثة فيما بينها)).
وكي ��ف ميك ��ن حتقيق ه ��ذا الأمر ال ��ذي يجنبنا
الت�أويالت املا�ضويّة والأيديولوجيّة املعا�صرة
ب ��كل حمولته ��ا الأيديولوج ّي ��ة الأ�صول ّي ��ة،
وتعم ��ل عل ��ى البحث ع ��ن قوا�س ��م م�شرتكة بني
تل ��ك الن�صو�ص وك�ش ��ف البعد الأ�سط ��وري لها
وطبيع ��ة احلقب املعرفيّة الت ��ي كانت ت�ستجيب
له.
كل هذا ممك ��ن من خالل ق ��راءة الأنرثبولوجيا
“ ”sacred prostitutionلل�ت�راث
التوحي ��دي (الوحياين).ال ��ذي بح�س ��ب حممد
�أرك ��ون قد ق ��دم لن ��ا �ص ��ورة معينة ع ��ن الآلية،
وع ��ن مكانة الإن�سان ور�سالته من �ضمن امليثاق
ال ��ذي يحدد عالقته ب�إله ح ��ي ومتعايل ،،ذلك �أن
تعاليمهما �أكدت على الطابع القد�سي و املتعايل
ل ��كالم الله ؛فالله ه ��و م�صدر احل ��ق و احلقيقة
و القان ��ون ال ��ذي ينبغي للب�ش ��ر �أن مي�شوا على
ه ��داه ؛لنيل النج ��اة الأبدي ��ة� .إن احلقيقة بهذا
املعن ��ى واحدة وهي غ�ي�ر قابل ��ة للمناق�شة ،كما
�أنه ��ا تتجاوز كل املع ��ارف الفل�سفيّة والقانونيّة
باعتبارها �شموليّة و�إجباريّة�،صاحلة لكل زمان
ومكان ولكل الب�شر.
وم ��ن �أج ��ل البح ��ث ع ��ن ق ��راءة حت ��اول �أن
تق ��دم مغاي ��رة ع ��ن البعدي ��ن التيولوج ��ي،
والأيديولوج ��ي ت�أت ��ي ق ��راءة الأ�ست ��اذ ناج ��ح
املعم ��وري يف تق ��دمي حتليل للن� ��ص التوراتي
يق ��وم عل ��ى مقاربت ��ه مقارب ��ة الأنرثبولوجيا،
وهو موجود بعدد م�ؤلفات تناولت درا�سة املنت
التوراتي ومقاربة البعد املثيلوجي فيه.
وكان ��ت مقاربت ��ه الأوىل واملفتاحي ��ة هن ��ا
هي”اال�سط ��ورة والتوراة قراءة يف اخلطابات
املثيولوجية”وق ��د ا ّك ��د به ��ا على �إن ��ه” ال يكاد
�سف ��ر م ��ن �أ�سفار الت ��وراة يخل ��و م ��ن التنا�ص
م ��ع الأنظم ��ة الفكري ��ة والديني ��ة يف ح�ضارات
ال�ش ��رق املعروفة”ما ت�أثره ��م بالديانة العراقية
والثقاف ��ة ،فه ��ي ال حت�ص ��ى وتوم ��ى لنف�سه ��ا ؛
النّ – الع�ب�ران – مل ي�ستطيع ��وا مقاوم ��ة تل ��ك
الأ�ساط�ي�ر والعقائد والطقو�س عندما كانوا يف
باب ��ل� ،إذ ت�سللت �إىل ن�صو�صه ��م وظ ّلت تك�شف
ع ��ن مكونه ��ا الأول وملا تزل م ��ر�آة تعك�س حجم
ونوع ت�أثريات ح�ضارات ال�شرق.
�إذ يق ��وم الباح ��ث مبقارب ��ات ب�ي�ن الن�صو� ��ص
الأ�سطور ّي ��ة والتوراتيّة مث ��ل �أ�سطورة املع ّذب
البابلي و�سفر �أيوب التوراتي ،و ت�أ�صيل ن�شيد

الإن�ش ��اد التوراتي بالغزل ب�ي�ن �إنانا ومتوز �أو
ن�شي ��د اخناتون ث ��م يخل� ��ص اىل نتيجة مفادها
�»:إن الطقو�س ومزاولة اال�سطوريّة مل تكن كلها
طارئة و�إمن ��ا لها ج ��ذور تاريخ ّي ��ة واجتماعيّة
و�سحرية ودينيّة”�ص 18
وبالآتي فان تل ��ك الن�صو�ص هي جزء من ن�سق
ثقايف مت قطعها منه،ونقلها من نظام يقوم على
التع ��دد والوثني ��ة �إىل نظام يريد له ��ا ان تكون
توحيديّة� ،أي ّ
مت ت�أميم تلك الأ�ساطري وحتويلها
اىل ن�صو�ص مقدّ�سة.
ويف كتاب”الأ�ص ��ول اال�سطور ّي ��ة يف ق�ص ��ة
يو�سف التوراتي” يف هذا الكتاب يقدِّم مقاربة
متنوع ��ة يتناول بحوث
جينالوجي ��ا يف بحوث ِ
متنوع ��ة ؛ �إال �إ ّنه
متنوع ��ة عن �أ�ساط�ي�ر �شرقيّة ٍ ّ
يق ��ف يف الف�ص ��ل الراب ��ع عن ��د �أربع ��ة مباح ��ث
يتناول فيها تعريف مفهوم التنا�ص ،ثم يحاول
تطبيقه يف املباحث الث�ل�اث الآتية له ،وهي من
ال�ت�راث العراق ��ي( ،ملحم ��ة جلجام� ��ش وق�صة
يو�س ��ف التوراتي) ،ثم ي�ص ��ل �إىل ا�ستنتاجات،
اليهود ّي ��ة كان ��ت الأقرب �إىل ح�ض ��ارات ال�شرق
الأدنى القدمي التي امتدّت من النيل �إىل الفرات
بخلفية بحرها الأحمر و�أمامية بحرها الأبي�ض
و بال ��ذات الرافدينيّة والنيل ّي ��ة الفرعونيّة�،إمنا
كان ��ت قلب مدني ��ات قدمية قدم الزم ��ن الب�شري
(�ص)10
فالباح ��ث ي�ؤ�س�س ملفهوم التنا� ��ص معتمدا على
بارت بقوله”كل ن�ص ه ��و تنا�ص ،والن�صو�ص
الأخ ��رى تت ��وارى في ��ه مب�ستوي ��ات متفاوت ��ة
وب�أ�ش ��كال لي�س ��ت ع�ص ّي ��ة عل ��ى الفه ��م بطريقة
وب�أخ ��رى تع ّد ن�سيج� � ًا جديد ًا م ��ن ا�ست�شهادات
�سابقة مو ّزعة يف الن�ص( ،مدوّ نات�،صيغ،مناذج
ايقاعي ��ة نب ��ذ م ��ن ال ��كالم االجتماعي)...ال ��خ
(�187ص)
فه ��و ي�ؤك ��د هن ��ا عل ��ى �إنّ كل ن� ��ص يتك ��ون
بال�ض ��رورة م ��ن

�أخ ��رى وا�ستحال ��ة
ن�صو � ��ص
وجود ن� ��ص م�ستقل عن غريه ؛ فهو هنا يقرتب
م ��ن نيت�ش ��ه يف ت�صورات ��ه ع ��ن الن�ص،ورف�ضه
وج ��ود ن�ص يدّعي التعايل عل ��ى بعده الأن�سي،
وي�ش�ي�ر الباحث �أي�ض ًا اىل جولي ��ا كر�ستيفا يف
ت�صوراته ��ا للتنا� ��ص بو�صفه”ف�سيف�س ��اء م ��ن
قط ��ع �أحج ��ار خمتلف ��ة وملونة”.وهن ��ا ت�أكي ��د
عل ��ى �إنّ الن�ص ه ��و عبارة ع ��ن ح�صيلة”جامع
ن�صو�ص”تعتمد على املرياث امل�شرتك للمنطقة
ب ��كل مكوناته ��ا (العقائد ّي ��ة والثقاف ّي ��ة) يت ��م
توظيف ��ه لغايات متنوِّ عة ،ثم �إن الباحث يتوقف
عن ��د باختني يف قوله عن الن� ��ص بو�صفه كالم ًا
»:باعتب ��اره �شك ًال من �أ�ش ��كال التلفظ االن�ساين
وال ��ذي ميك ��ن للكائ ��ن احل ��ي الف ��رد �أن يدرك ��ه
�سابق ��ا...ولأنّ الكالم ...موجود داخل التجربة
�أي جترب ��ة وهو ي�سبقها ؛ لأ ّن ��ه مهدها وموطن
ن�ش�ؤها”(�ص)188
�أي �إن التنا�ص مرتبط بتجربة ان�سانية ما معرب
وم�شكل لها ؛ لأنه ميث ��ل املرجعيّة بو�صفه جز ًء
من اللغة التي هي مبثابة خزين لتجارب الكائن
احلي كم ��ا ي�شري لهذا هدجر ،فال ��كالم قائم على
�أعراف (لغوية واجتماعية وثقافية)،ومغرو�س
به ��ا وحا�صل انتاجه ��ا ؛فعملي ��ة انتقاله البد ان
ينق ��ل معه طبقات ��ه املتنوعة م ��ن الرتو�س التي
مار�ست التواجد فيه ومن خالله.
وانطالق ًا من كل ه ��ذا ؛ف�إننا جنده يقدم حتليال
للن�صو� ��ص يف الف�ص ��ل الراب ��ع باحث� � َا ع ��ن
اال�ستعارات الن�ص ّي ��ة بكل تنا�صاتها ،اذ يتوقف
عند الن�صو�ص الآتية.
 بع ��د ان خل ��ق جلجام� ��ش و�أح�س ��ن الإل ��هالعظي ��م خلق ��ه حباه”�شم�ش”باحل�س ��ن
وخ�صه”ادد»“بالبطول ��ة ،جع ��ل الآله ��ة العظام
�صورة جلجام�ش تامة كاملة.امللحمة � /ص76
 من ��ح يعق ��وب (ا�سرائي ��ل) ول ��ده يو�س ��فمكان� � ًة خا�ص� � ًة و متمي ��ز ًة ب�ي�ن �أوالده الك�ث�ر.
و �أم ��ا (ا�سرائي ��ل

ف�أح ��ب يو�س ��ف �أكرث م ��ن �سائر بني ��ه ؛لأنه ابن
�شيخوخت ��ه ف�صنع ل ��ه قمي�ص ًا ملون� � ًا فلما ر�أى
اخوت ��ه �أنّ �أباه ��م �أحبه �أكرث م ��ن جميع اخوته
�أبغ�ض ��وه،و مل ي�ستطيع ��وا �أن يكلموه ب�سالم)
تكوين 4-3 :37
 جلجام� ��ش ابن لوجال بن ��دا ،الآلهة نن�سون /اما ويو�سف ابن يعقوب (�ص)195
يظه ��ر وا�ضح� � ًا �آلي ��ات التنا� ��ص القائم ��ة عل ��ى
فعالية االختي ��ار والتف�ضيل للبط ��ل على البقية
م ��ن الب�شر،وهن ��ا تب ��د�أ عملي ��ة ال�ص ��راع ب�ي�ن
البط ��ل وم ��ن يح�س ��ده عل ��ى مكانت ��ه.يف ه ��ذا
التنا�ص يظهر جليا الطاب ��ع الأ�سطوري للن�ص
التورات ��ي وتنا�صاته م ��ع الأ�ساطري وممار�سته
ال�س ��رد القائم على التع ��ايل ال يزيح عنه اال�صل
اال�سط ��وري ال ��ذي اخذ منه ،ث ��م ي�شري الباحث
اىل تنا�ص ��ات �أخ ��رى (كالهم ��ا انت�ص ��را يف
املح�صلة النهائية .حيث متك ��ن امللك جلجام�ش
بقوته اجل�سدي ��ة ومعاونة �صديق ��ه انكيدو من
االنت�صار عل ��ى خمبابا �إله ال�ش ��ر ،وقتل االفعى
واقتط ��ع ا�شجار االرز وهذه كلها عالمات ت�شري
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ي�ش�ي�ر الباح ��ث يف مقاربت ��ه النقدي ��ة اىل داللة
امل ��كان بني الن�صني ((يبدو ب� ��أنّ للمكان وظائفه
اخلا�ص ��ة يف الن�صني جت�س ��دت يف امللحمة من
خ�ل�ال �سعي جلجام�ش حلماية امل ��كان �/أوروك
م ��ن خ�ل�ال ا�ستهداف غاب ��ة الأرز الت ��ي ت�سيّدت
فيها �سلطة خمباب ��ا .وحقق امللك �سيادة �أوروك
وهدوئه ��ا ؛ لأن ��ه انقذها م ��ن الب�ش ��ر ،وا�ستفاد
�صناعي� � ًا وجتاري ًا�.أم ��ا امل ��كان يف ق�صة يو�سف
التورات ��ي ؛ ف� ��إن وظائ ��ه تدمريي ��ة متثل ��ت يف
حماول ��ة التخل� ��ص م ��ن يو�سف،وح�ص ��ول
القطيع ��ة ب�ي�ن يو�س ��ف و�إخوت ��ه �أي حتق ��ق
االخت�ل�اف الظاه ��ري  /املعل ��ن ب�ي�ن اجلماع ��ة
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�أم ��ا يف كتاب”مو�سى و�أ�ساط�ي�ر ال�شرق”ي�ؤكد
يف امل�سته ��ل الباحث”لق ��د ا�ستع ��ان الع�ب�ران
بالأ�سط ��ورة م ��ن �أج ��ل �صياغ ��ة ن� ��ص �صياغ ��ة
متكامل ��ة ع ��ن ال�شخ�صي ��ة العرباني ��ة وم ��ن تلك
ال�صياغ ��ات ،م ��ا ح�ص ��ل بع ��د ق ��رارات فرع ��ون
بقت ��ل كل طف ��ل تل ��ده� ،إم ��ر�أة عرباني ��ة ،وه ��ذا
القت ��ل ميث ��ل جنيولوجي ��ا تط ��ور الحق� � ًا يف
القرب ��ان اجلماعي”الهولوكو�ست”املبال ��غ
ب ��ه متام ًا كم ��ا �أنّ الن� ��ص التوراتي ،ق� �دّم ك�شفا
ع ��ن ق ��وة و�شجاع ��ة القابلت�ي�ن اللت�ي�ن حتديتا
فرعون،و�أ ّكدت ��ا ب� ��أن الن�س ��اء العربانيات يلدن
ب ��دون م�ساع ��دة القابلة”(�ص)13ه ��ذا الن� ��ص
يحاول جت ��اوز الق ��راءات التيولوجيّة العربية
والقراءات الأيديولوجية لل�صهيونية ،ويحاول
الت�أكي ��د عل ��ى �إنّ الن� ��ص ه ��و يف كل جتليات ��ه
تنا�ص ��ات �أ�سطورية م�أخوذة من الرتاث القدمي
وم ��ن ناحي ��ة ثاني ��ة يح ��اول ا�ستبع ��اد التعايل
واال�صطف ��اء والرج ��وع �إىل مقارب ��ة الن� ��ص
مقارب ��ة عقالن ّي ��ة ت ��درك �أن الن�ص م ��ن الناحية
االنرتبولوجية ن�ص �أن�سي بامتياز.

من زمن التوهج

األنثربولوجي��ة للتوراة عند
القراءة
ّ
ناجح المعموري

ناجح المعموري دأب واجتراح
جهاد مجيد

ع ��دة عق ��ود -تقرتب م ��ن اخلم�س ��ة عددا�-ضمت
عالقتن ��ا املتميزة-ناج ��ح املعم ��وري و�أنا-نع ��م
مميزة،ومتميزة اي�ضا؛فهي مميزة بني العالقات
الزمالية وال�صداقية يف الو�سط االدبي ومتميزة
النه ��ا مل ي�شبها الفتور يوم ��ا وال هو�س املناف�سة
او ال�صراع ��ات امل�شروع ��ة والالم�شروع ��ة الت ��ي
كثريا ما حت�صل يف الو�سط التقايف ,فلم يحدث
بينن ��ا طيلة هذه املدة الزمنية الطويلة وعقودها
العج ��اف –با�ستثن ��اء العق ��د ال�سبعيني -جفوة
او �ص ��دود اوخالف.بالرغ ��م م ��ن ع ��دم ت�ساهلنا
يف مواجه ��ة بع�ضنا بع�ض ��ا باختالفاتنا يف هذا
االمر او ذل ��ك وعدم تطابقنا ب ��ل تبايننا يف عدد
غري قلي ��ل من ال ��ر�ؤى والت�ص ��ورات يف م�سائل
�شتى.وه ��ي ممي ��زة فنح ��ن االثن�ي�ن �شكلن ��ا مع
الكاتب الكبري جا�س ��م عا�صي ثالثيا �ضمنيا غري
معل ��ن عرفت ��ه االو�ساط االدبي ��ة و�سمته دون ان
نعلنه النف�سنا او لغرينا,فاذا ما ذكر احدنا تبادر
االخران اىل االذهان بالرغم من �سكنانا يف ثالث
حمافظات ال حمافظة واحدة ولكن كانت جتمعنا
املنا�سبات الثقافية املختلفة فتفرز ت�آ�صرنا فيبدو
جليا
لالخري ��ن .وكلم ��ا م ��ر وق ��ت توثق ��ت عالئقن ��ا
وتوا�شج ��ت مفاهيمن ��ا وتع�شق ��ت مقا�صدن ��ا
وتعا�ضدت م�ساراتنا.
من ��ذ جمموعت ��ه الق�ص�صي ��ة االوىل (اغني ��ة يف
ق ��اع �ضيق) ب ��د�أ ا�س ��م ناجح املعم ��وري يرت�سخ
يف ذهن ��ي مثلما بد�أ ا�س ��م جا�سم عا�صي يرت�سخ
يف ذهن ��ي من ��ذ ق�ص�ص ��ه االوىل الت ��ي �ضمته ��ا
جمموعت ��ه الق�ص�صي ��ة االوىل (اخل ��روج م ��ن
الدائ ��رة) لقد �سبق ��اين يف اال�صدار فل ��م �أ�ش�أ ان
ا�صدر جمموع ��ة ق�ص�صية كما فعل ق�صا�صو تلك
الف�ت�رة ال�شب ��اب اذ تريث ��ت قليال حت ��ى ا�صدرت
روايتي اله�شي ��م ,وكان العطاء الروائي وقتذاك
�شحيح ��ا فل ��م ت�ص ��در اال ع ��دة رواي ��ات ال يزيد
عددها عل ��ى ا�صاب ��ع اليد.لكنها-اله�شيم-مل تكن
بداية امل�شوار فقبلها
�شارك ��ت ناج ��ح املعموري وحمم ��د احمد العلي
وفا�ضل الربيعي املجموعة الق�ص�صية امل�شرتكة
(ال�شم� ��س يف اجله ��ة الي�سرى)بع ��د لأي كب�ي�ر
جراء املناق�شات املحتدم ��ة وال�سجاالت احلامية
حوله ��ا؛اذ كان ��ت الني ��ة –ني ��ة ناجح ال ��ذي كان
اللول ��ب يف امل�شروع -ان ت�ض ��م املجموعة عددا
اخ ��ر م ��ن الق�صا�ص�ي�ن ,وفع�ل�ا كان م ��ع االربعة
املذكورين �آنف ��ا الق�صا�صون ال�شب ��اب –�آنذاك-
جا�سم احلجاج نعمان جميد وابراهيم احمد.وقد
دام التدار� ��س يف امل�ش ��روع طوي�ل�ا واحلوارات
ج ��رت حمتدمة كما ا�سلفت .فتل ��ك الفرتة مل تكن
�سهل ��ة يف الرك ��ون اىل ه ��ذا اخلي ��ار او ذاك او
االنخ ��راط بي�س ��ريف ه ��ذا امل�ش ��روع الثقايف او
ذاك كانت الذاتية تطغ ��ى على امل�سارات الفكرية
وال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة الدب ��اء تل ��ك الف�ت�رة
ال�شب ��اب ,فاالف ��كار وال�سلوكي ��ات امل�ستوج ��دة-
ن�سب ��ة اىل الوجودي ��ة -و(املتمردة)وهو� ��س
االنفرادي ��ة مل تكن قد �سحب ��ت ذيولها من امل�شهد
الثق ��ايف بعد ل ��ذا كان النقا�ش طوي�ل�ا حول ادق
تفا�صيل اال�صدار واحيانا يكون ه�سترييا وهذا
م ��ا ح�صل بني جا�س ��م احلج ��اج وابراهيم احمد

اللذي ��ن ان�سحب ��ا من امل�ش ��روع وتبعهم ��ا نعمان
جمي ��د ب�سبب طلبن ��ا منه ان يرف ��ع تقدمي احدى
ق�صتي ��ه خ�شي ��ة ان يعط ��ي انطباع ��ا غ�ي�ر ح�سن
ع ��ن توج ��ه املجموعة.لكنه �سب ��ق ان ن�شرها مع
التقدمي لذا ا�ست�شعر حرجا يف رفعه.
وكاد ذل ��ك ان يطيح بامل�شروع كلي ��ة لكن ا�صرار
ناج ��ح املعموري ومت�سكه به وقيادته له �شحذت
عزمنا وقوت قناعتنا به ,دعانا اىل احللة ,واومل
احل ��اج ح�س�ي�ن املعموري-وال ��د ناج ��ح -ال ��ذي
كان بيته م�ضيفنا حي ��ث ق�ضينا بح�ضوره بيننا
وقت ��ا ممتع ��ا ا�شع ��ر بح�ل�اوة طعم ��ه حت ��ى الآن
وكان معن ��ا يف ذاك اللق ��اء ال�شع ��راء احللي ��ون
�:شكر حاجم ال�صاحل ��ي ورعد كرمي عزيز وعلي
وتوت وقد ا�صطحبونا يف جولة اىل �آثار بابل.
وكان ناج ��ح املعم ��وري قد اطلعنا عل ��ى ت�صميم
غ�ل�اف املجموع ��ة ال ��ذي ق ��ام ب ��ه الفن ��ان احللي
حمم ��د فهم ��ي و�سلم ��ه اىل حمم ��د احم ��د العلي
ليطب ��ع طباعة انيق ��ة ب�سخاء العل ��ي واملعموري
لت�ص ��در املجموع ��ة وت ��رى الن ��ور يف حزي ��ران
عام 1972بد�أبهم ��ا وجهدهم ��ا الكبريين اللذين
لوالهما ملا حتقق ذلك.
عرج ��ت عل ��ى ذك ��ر تفا�صي ��ل ا�ص ��دار املجموعة
امل�شرتكة(ال�شم� ��س يف اجله ��ة الي�س ��رى) لي� ��س
من ب ��اب الذكري ��ات ح�س ��ب بل ل�سب ��ب جوهري
فيه ��ا ؛فقد ت�ص ��درت املجموعة مقدم ��ة تنظريية
م ��ن اربع ��ة مقاط ��ع كت ��ب كل واح ��د من ��ا مقطعا
�ضمنه ر�ؤي ��اه ب�سطور موجزة توا�ؤما مع نظرة
كتاب تلك الف�ت�رة ال�شباب النف�سه ��م التي مل�ؤها
االعت ��داد واحيان ��ا الغل ��و يف ت�ضخي ��م ال ��ذات
؛فل ��م نر� ��ض مبقدمة م�شرتك ��ة نكتبه ��ا �سوية او
بي ��ان ادب ��ي م�شرتك-كان ��ت تل ��ك الف�ت�رة ت�ضج
بالبيان ��ات االدبية-قناعة منا بان ذلك قد يطم�س
(خ�صو�صياتنا)الت ��ي نختل ��ف بع�ضنا عن بع�ض
يف تف�صيالتها.ل ��ذا كت ��ب كل من ��ا مقطع ��ا تناول
فيه اجلانب الذي يهمه ويعنى به دون �سواه من
جوانب العمل الفني.
انطوت تلك املقدمة على منطلقات اولية خمتزلة
ل ��ر�ؤى وتنظ�ي�رات الحق ��ة كانت متقدم ��ة ن�سبيا
انذاك وكانت اي�ض ��ا مبثابة نواتات ت�شكل عليها
معمار كل واحد منا يف م�ساره الالحق.
كت ��ب ناج ��ح املعم ��وري يف مقطع ��ه ذاك ع ��ن
اال�سط ��ورة يف الق� ��ص –مل يك ��ن م�صطل ��ح

ال�س ��رد ذائ ��ع اال�ستخ ��دام –وكان ذاك اح ��د
الطروح ��ات القيم ��ة الت ��ي �ضمته ��ا تل ��ك املقدمة
التي ا�سميناها(ا�شارات)وامي ��اءة وا�ضحة اىل
عطائ ��ه امل�ستقبل ��ي اخل�ل�اق واال�سا� ��س امل�ضمر
مل�ساعي ��ه الكبرية يف مباحث ��ه الالحقة يف ميدان
اال�سط ��ورة وت�شعباته ��ا املغلق ��ة واملنفتحة.ام ��ا
ا�شارت ��ي فق ��د تناولت ال�ش ��كل الفن ��ي و�ضمنتها
دعوة �صريح ��ة مبكرة لردم اله ��وة بني اال�شكال
وا�ستثم ��ار طاق ��ة كل منه ��ا لبن ��اء الن� ��ص –ومل
يك ��ن م�صطل ��ح الن� ��ص م�ستخدم ��ا اال يف عل ��وم
الفق ��ه والقان ��ون وخمت�ص ��ر ا�شارت ��ي يوح ��ي
مبك ��را باهتمام ��ي امل�ستقبل ��ي بالعناي ��ة بال�شكل
وجتريبات ��ه املختلفة.وعلى املن ��وال ذاته جاءت
ا�شارت ��ا حمم ��د احم ��د العل ��ي وفا�ض ��ل الربيعي
وال ��كالم يف ذلك ق ��د يطول لكنن ��ي �ساتفرغ ذات
ي ��وم من اج ��ل العودة اىل تل ��ك املقدمة والك�شف
عن معطياتها امل�ضمونية والفنية.

اال�سطوري ناجح املعموري

اع ��ود اىل اال�سطوري ناجح املعموري الذي ظل
معم ��اره ال�س ��ردي متالزم ��ا وجهده ال ��ذي �شرع
بالظه ��ور والتبلور يف بحوث ��ه ودرا�ساته حول
اال�ساط�ي�ر حتى تف ��وق االخري ال عل ��ى عطاءات

املعموري �سرديا ونقديا بل على اجلهود البحثية
يف مي ��دان اال�سطورةعامة ؛تنوعت ابحاثه فيها
وتعمقت,وتع ��ددت كتبه,وك�ث�رت م�شاركاته يف
حلقاتها وملتقياتها وم�ؤمتراتها عراقيا وعربيا.
وتفرع ��ت ط ��رق ا�ستخدامات ��ه لرثائ ��ه املع ��ريف
يف ه ��ذا املي ��دان فتق�ص ��اه يف اجنا� ��س خمتلف ��ة
,ف�شكل ��ت تو�صالت ��ه ا�ضاف ��ات مهم ��ة وا�ضاءات
قيمة لكل املتون الت ��ي حترى يف بنياتها االبعاد
اال�سطورية.
مل يك ��ن ان�ص ��راف املعم ��وري اىل الدر� ��س
اال�سط ��وري ولع ��ا عاب ��را وال رغبة طارئ ��ة ؛انه
ع�شق عارم اكتنز باملعرفة والت�أ�صيل ليغدو لبنة
ا�سا� ��س يف بناء وعيه ,وبنية م ��ن بنى ت�شكالته
الفكرية
والن املعموري وفد اىل اال�سطورة من عامل االدب
فانه جاءها حممال باهم معطياته ؛وجلها حممال
با�سئلة االدب امللحاح انئ ��ذ حول ت�شكل الو�ضع
الب�ش ��ري راهنا او غاب ��را وهي من ركائز قراءته
الالحق ��ة �سواءلال�ساطري او املالح ��م او االديان
وه ��ذا م�سع ��ى مي ��زه ع ��ن املهتم�ي�ن باال�ساط�ي�ر
ودار�سيه ��ا فلم يكتف بتوثي ��ق املعلومة وتثبيت
قوامه ��ا �آثاريا او تدويني ��ا او �شفاهيا فتخطاها
اىل ت�أويله ��ا وا�ستنطاقه ��ا متق�صي ��ا فواعلها يف
ميادي ��ن اخ ��رى ؛يف االدب والف ��ن والتاري ��ح
واالديان.ا�ستنطاق حيوي يف�ضي اىل تو�صالت
فكرية مث�ي�رة للجدل جند ا�س�سه ��ا يف منطلقات
املعم ��وري الفكري ��ة منذ بدء م�سريت ��ه االبداعية
وتطوراتها الالحقة.
لق ��د كان م�سعى املعموري جلي ��ا وكبريا يف ردم
احلواج ��ز ب�ي�ن اال�ساط�ي�ر واملع ��ارف االخ ��رى
ومتظهراته ��ا املختلف ��ة وخا�ص ��ة االدي ��ان فق ��د
حت ��رى ت�أثرياته ��ا وانعكا�ساته ��ا فيه ��ا والك�شف
عن بن ��ى م�شرتك ��ة يف ا�س�سها اخلفي ��ة واجللية
,وكان يف كل ذل ��ك جمرتحا المتبع ��ا ,وجريئا ال
مرتددا-وهاتان خ�صلتان توفرعليهما املعموري
م ��ن مع�ت�رك اال دب الذي ل ��ن يكون امل ��رء فار�سا
فيه م ��امل يتمتع بهما -ط ��رح كل الن�صو�ص على
م�شرح ��ة غرف ��ة عملياته.وبق ��ر بطونه ��ا وجا�س
يف م�سال ��ك �شرايينها ,مدن�سها ومقد�سها,ليعاين
املعلن عنه وي�ستجلي امل�سكوت عنه الذي وارته
تلك البطون املتكر�شة يف طيات طبقات �شحومها
املت�ضخم ��ة عرب االزمان بارادة رج ��ال ال�سيا�سة
واالديان.وتب ��دت ج ��ر�أة ناج ��ح يف تنحي ��ة
الرباءة عن كل الن�صو� ��ص ؛فهي لي�ست م�ؤلفات
ادبي ��ة وال كراري� ��س توعوية؛ب ��ل م ��ر�آة مل�صالح
وارادات قوى مت�صارع ��ة يف ازمانها؛فهو مل ير
يف ملحم ��ة كلكام�ش ن�صا ادبي ��ا حم�ضا بل ن�ص
يعك�س حتوالت اجتماعي ��ة و�سيا�سية فارقة بني
مرحلتني تاريختني.
لق ��د قدم املعم ��وري يف مولفاته الت ��ي نافت على
الثالث�ي�ن جهدا علمي ��ا �شاخ�صا للعي ��ان وجديرا
يالتقدي ��ر ,ويحق لنا ويح ��ق لتقافتن ��ا العراقية
والعربي ��ة ان تفخر به مبدع ��ا وعلما من اعالمها
وحتتف ��ي ب ��ه كواح ��د م ��ن اعالمه ��ا كط ��ه باق ��ر
والطاه ��ر وال�سياب وغائب طعمة فرمان وجواد
علي ون ��وري جعف ��ر واملخزوم ��ي و�سواهم من
املبدعني اخلالدين.
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من زمن التوهج

اللون األحمر ..أيقونة الخصب
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والنماء
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�إن الباح ��ث يرك ��ز ح�ص ��ر ًا عل ��ى داللت ��ه الإخ�صابي ��ة،
متخذ ًا من قمي�ص يو�سف �أمنوذج ًاعرب كتابني (ت�أويل
الن� ��ص التورات ��ي  /قمي�ص يو�سف) والآخ ��ر (ت�أويل
الن� ��ص التورات ��ي � /أ�سط ��ورة نبات ال ّلف ��اح) �إذ مت ّكن
م ��ن و�ضع نوع م ��ن جدلية معرفية وف ��ق تغيرّ دالالته
ع�ب�ر التاري ��خ .الل ��وّ ن ال ��ذي حم ��ل دالالت �أ�سطورية
متنوّ ع ��ة� ،س ��واء ليو�س ��ف وعالقت ��ه باللوّ نوبالنماذج
ك� �ـ ــ �سرجون الأك ��دي ،والإله �أنك ��ي ،والإله دموزي /
مت ��وز) ورمز يهوه الدم ��وي .وبذلك خل�ص �إىل ر�ؤية
جينالوجياالل ��وّن الأحمر يف الديان ��ات القدمية .وقد
رب ��ط بني اللوّ ن والت�شكل الع ��ام للنماذج والكارزمات
يف التاري ��خ .ودالالت اللوّ ن ال�سيا�سة ح�صر ًا .منطلقا
ً م ��ن �أن الل ��وّ ن �أ�سبغ على ال�شخ�صي ��ة �أو ًال  :القدا�سة،
وثاني ًا :ال�سلطة ال�سيا�سية .وهو لوّ ن ميّز ال�شخ�صيات
يف التاريخ .ولعل الرب ��ط املو�ضوعي بني ال�شخ�صية
املتميّزة بالزي ذي اللوّ ن الأحمر ،وا�ضافته كدال على
اخل�صب واالنبعاث ،كما هو يف �شخ�ص الإله (متوزي
 /متوز) وظهوره يف ف�صل النماء الزراعي .فوجوده
باع ��ث للحياة اجلديدة .من هذه املنطلقات كان التميّز
ال ��ذي �أك ��د الف ��ارق ب�ي�ن القمي� ��ص والث ��وّ ب .فيو�سف
التورات ��ي م� � َّر بن�سق�ي�ن بنيوي ��ن �إزاء الل ��وّن ؛ الأول
القمي� ��ص ،وهو حمول ��ة لت�أ�سي� ��س �أ�سطورته ،ب�سبب
انبثاقه كنوّع م ��ن التعوي�ض لـ (يعقوب) لأن القمي�ص
خيط من ثوب زفاف (راحيل) الأم ،بينم �أ�ضفى الثوّ ب
الذي منحه الفرعون ليو�سف مبثابة الإ�شارة �إىل على
�أن ��ه ميث ��ل ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة .بينم ��ا ما دل ��ت عليه
�شخ�صي ��ة (يه ��وه) الدموية .فقد �أ�سب ��غ على الق�ضيب
كرم ��ز �صفة الل ��وّ ن الأحمر وهو م ّثل �ص ��ورة الق�سوة
والوح�شية التي ات�ص ��ف بها الإله اليهودي.وهو نوّ ع
م ��ن ل�سلط ��ة الديني ��ة املوغلة بنكه ��ة رائحة ال ��دم .لذا
كان الل ��وّن دال على دمويته.بينم ��ا يف ح�ضارة وادي
الرافدي ��ن ،وح�صر ًا يف زي الإله (دموزي/متوز) كان
له داللة اخل�صب واالنبعاث والوالدة والنماء.
لق ��د در�س الباح ��ث �شخ�صية (يو�س ��ف) التوراتية من
خ�ل�ال م�سريتها� ،سواء قب ��ل ال ��والدة� ،أو بعدها .وما
اعتم ��اده عل ��ى الل ��وّ ن الأحم ��ر كدا ّل ��ة� ،إال لوّ �ضع رمز
االخ�ص ��اب ه ��ذا �ضم ��ن ثنائي ��ة (امل ��وت  /االنبع ��اث)
يف احل�ض ��ارات .م�ستخل�ص� � ًا ع�ب�ر املقارن ��ة واملقاربة
يف الدالل ��ة ر�ؤيته باجت ��اه ح�ضارة ال�ش ��رق ،وح�صر ًا
ح�ض ��ارة وادي الرافدين .فالل ��وّن الأحمر� ،صفة رداء
�أو ث ��وب زف ��اف (راحيل) عل ��ى يعقوب .ث ��م ُف ّ�صل بعد
موت ��ه قمي�ص ًا ليو�س ��ف كم ذكرنا .ومل ��ا كانت ت�شكالته
واملن ��اخ ال ��ذي ح ��اط براحي ��ل قب ��ل احلم ��ل والوالدة
يُ�ش�ي�ر �إىل �أ�سطورية (يو�سف) بداللة نب ��ات (ال ّلفاح)
الأ�سط ��وري ال ��ذي تناولت ��ه (راحي ��ل) بع ��د التحاي ��ل
عل ��ى (ليئ ��ة) زوجة يعق ��وب �أي�ض ًا و�أخته ��ا من اخلال
(الب ��ان) كان ق ��د اقتطع ��ه (رابوئ�ي�ن) من ب�ي�ن عيدان
نبات احلنط ��ة� .أي �أنه جماور لرم ��ز الألوهة ال�شابّة.
لق ��د اكت�س ��ب (يو�س ��ف) �أ�سطوريته من خ�ل�ال احلمل

وال ��والدة ،م�ستكم�ل ً�ا �إياه ��ا ع�ب�ر ارتدائ ��ه القمي� ��ص
ذي الل ��وّ ن لأحم ��ر من قب ��ل لأب يعق ��وب� .أي �أنه �أراد
به ��ذا الفعل �أن مي ��د الأ�سطورة لت ��ي ابتد�أتها(رحيل)
البتن ��اول نب ��ات ال ّلف ��اح .مبعن ��ى اكت�س ��ب �أ�سطورية
(راحي ��ل) فكان وريث ًا عرب كل م ��ا رافقه من تغريات،
�س ��واء يف ا ُ
جلب� ،أويف م�صر خا�صة فرتة �سجنه ،ثم
عالقته ب� �ـ (زليخا) .لقد �أك ��د الباحث(املعموري) على
ا�ستحالة (ق ��راءة �شخ�صية يو�سف مبعزل عن راحيل
وعالقته ��ا بيعق ��وب � /إ�سرائيل ،لأنه ��ا (راحيل) القت
�ضوء ًا ممت ��د ًا على يو�سف ،ولعب ��ت دور ًا باال�شرتاك
م ��ع يعقوب يف �صياغة وبلوّ رة ال�شخ�صية امل�ضطربة
 /القلق ��ة (يُنظ ��ر يف ت�أويل الن� ��ص التوراتي قمي�ص
يو�س ��ف  /دار امل ��دى � ��ص )10وبه ��ذا كان التعوي�ض
عن خ�سارة (يو�سف) لأم ��ه يف �شخ�ص (زليخا) فكان
البديل بالرغم من عدم �شيوع الرموز التي متثلت يف
�شخ�صي ��ة (يو�سف) يف ح�ضرة م�ص ��ر ،ثم عدم تبدي
الدالل ��ة الرمزية ل�شخ�صية (زليخا) بدي ًال عن الأم� .إال
�أنها م ّثلت امتداد خا�صي ��ة اللوّ ن الأحمر الذي �أتى به
(يو�س ��ف) من خالل م ��ا �أعدت للن�س ��اء يف الق�صر من
م�ستلزمات ال�ضيافة وهي �إناء الفاكهة ِ(م ْتكئ ًا) ليكون
َّ
عليهن �ص ��ورة �ساطعة لرمزه
دور يو�س ��ف وت�أث�ي�ره
الأ�سطوري (اجلم ��ال) الأخاذ والذي يخل�ص الباحث
يف جم ��ال حتليل �شخ�صي ��ة يو�سف كوّ نه ��ا مزدوّ جة
�سفحن دم � َّ
َّ
أكفهن بالتجريح
(انثورجولية) .ف ��كان �أن
دون وعي َّ
منهن ،وهو نوع من االقر بالأ�سطورة� ،أي
�أ�سطورة اللوّ ن ،لذي يقرتب من الدم ال�ساقط من �إزالة
غ�شاء الب ��كارة �أو الطمث� .إن رمز االخ�صاب دائر يف
الأ�ساط�ي�ر الرافديني ��ة عل ��ى التمث ��ل للفع ��ل الزراعي
ال ��ذي حازت عليه �شخ�صية الأنث ��ى منذ بدء اخلليقة،
�أي من ��ذ �أ�سط ��ورة (�آدم وحوّ اء) و�ص ��و ًال �إىل �صراع
الأخوّ ي ��ن (قابيل وهابيل) حتى ف�ت�رة (�إبراهيم) من
(�أور الكلداني ��ة  /م�صر و�ص ��و ًال �إىل �أر�ض كنعان) ثم
نفي (هاج ��ر) و�إ�سماعيل الر�ضي ��ع �إىل اجلزيرة .فقد
كان كل ه ��ذا نتيج ��ة �صراع �سلطة الأنث ��ى (�سارة) مع
وج ��ود (هاجر) مبعن ��ى ان ال�ص ��راع دار وفق وجود
ثنائية الأنثى ،ب�سبب اقت�صادي والذي م ّثلته حيازات
(�إبراهيم)االقت�صادي ��ة و�شرعي ��ة �إ�سماعي ��ل االب ��ن
البك ��ر لـ� �ـ (�إبراهي ��م) يف الإرث والقيمومة.م ��ن ه ��ذا
مت ّك ��ن البح ��ث من االم�س ��اك باخليوط الت ��ي تو�صله
�إىل الق ��راءة لت�أويلي ��ة بق ��وة ،معتم ��د ًا عل ��ى الدالئ ��ل
والقرائن.
لق ��د ا�ستفاد الباحث ــ كم ��ا ذكرنا ــ من كل ما من �ش�أنه
تعميق �أ�س�س البحث على املنطق والعلمية يف احلفر
بالدالالت الرمزية� ،سواء اللوّ ن �أو ملحقاته املكملة.
كما هي يف النباتات ومياه الآبار مث ًال .فقراءته مث ًال
لرم ��ز االخ�ص ��اب (ال ّلف ��اح  /الي�ب�روح  /املاندري ��ك)
ميكن متثيلها وفق اخلطاطة التالية :
( موّ ت ــ حياة ــــــــــــــــ قطف احلنطة ـــــــــ ي�سوع)
( موّ ت ــ حياة ـــــــــــ قطف ال ّلفاح ـــــــــــــ يو�سف)

م ��ن ه ��ذ ميكنن ��ا الق ��وّ ل �أن ثنائي ��ة (امل ��وت /احلياة)
جت�سّ دت يف انبعاث رم ��ز الألوهة ال�شابة (احلنطة /
متوز) من خالل ما مياثله رمزي ًا بنبات(ال ّلفاح) الذي
هو البديل الرمزي لتخ�صي ��ب رحم (راحيل) ومن ثم
و�ض ��ع (يو�س ��ف �ضمن دائ ��رة الأ�سط ��ورة ،من خالل
اللوّ ن الأحم ��ر (القمي�ص /ثوب زف ��اف راحيل) كذلك
وج ��ود رمز البئر (ا ُ
جلب)� .إذ كان املاعدل املو�ضوعي
قد مت بني لقاء (راحيل  /يعقوب) على �شفة بئر (البان)
اخل ��ال ،ف� ��إن كان �أخوّ ة(يو�س ��ف) قد اخت ��ارو البئر/
ا ُ
جل ��ب) بع ��د �أن ت�آمروا عليه ف� ��أن جب ًا �آخ ��ر انتظره
يف م�صر (ال�سجن) فكن عن�صر ومكان اخفاء وظهور
�سحري .كذلك ثم ��ة ما ي�ؤكد �أ�سطورية اللوّ ن الأحمر،
وعالقته ب�أ�سط ��ورة (يو�سف) و القمي�ص الذي خ�ص
ب ��ه (يعقوب ليو�سف) بع ��د �أن خاطه من ثوب راحيل.
مبعن ��ى �ش ّكل اللوّ ن الأحمر دا ّل ��ة على القرب العاطفي
بني (يعقوب  /يو�سف) وبعده عن �أخوته .وهو نابع
م ��ن نوع ال�شعور الذي داخ ��ل الأخوة ،ورافقهم حتى
لقائه ��م بيو�س ��ف يف م�صر ،ب�سبب احلي ��ازة للقمي�ص
ك�سلطة �أ�سطورية.
�إن البئ ��ر رم ��ز ي�صطف م ��ع رموز اخل�ص ��ب ،ولنا يف
جمموعة الآب ��ار يف م�سل�سل التاري ��خ (بئر ا�سماعيل
ـ� �ـ زم ��زم /بئ ��ر الب ��ان ـ� �ـ بئ ��ر �سب ��ع  /بئ ��ر يو�س ��ف /
بئ ��ر جلجام� ��ش) يقاب ��ل كل ه ��ذا (رح ��م راحي ��ل)
ال ��ذي ه ��و بئر الآب ��ار ،لأنه فجّ ��ر �أ�سط ��ورة مهمة يف
التاريخالأ�سط ��وري ،ب�أن �أعاد �أ�سط ��ورة الإله ال�شاب
يف �شخ� ��ص (يو�سف) م ّرحلة من �شخ�صية (دموزي/
متوز) .فالأخوة ت�آمروا عليه ،معتقدين �أنهم متمكنني
م ��ن و�أد �صورة امل�ستقبل الت ��ي عليها قوّ ة العالقة بني
(يعقوب /يو�سف) مقابل �ضعفها بينهم وبني الأب.
لق ��د ان�سحبت �أ�ساليب التحوّ ل عرب التاريخ ،وخ�صت
�سلط ��ة الأنثى .فف ��ي التاريخ الع�ب�راين هنالك حقيقة
وا�ضح ��ة ب� ��أن يعقوب مل ينج ��ب �سوى بن ��ت واحدة
م ��ن زوّ جاته و�سرائ ��ره وهذا نوع من قط ��ع الوجود
الأنث ��وي .لذ ح�صل نوع من ترحي ��ل عن�صر اخل�صب
�إىل املج ��ال الفك ��ري الكنعانيع�ب�ر خ�صائ� ��ص نب ��ات
(ال ّلف ��اح) وتخ�صي ��ب رح ��م راحي ��ل ووالدة يو�سف.
وه ��ذا ما ح�ص ��ل يف ِ�سف ��ر التكوين ون�شي ��د الإن�شاد.
غ�ي�ر �أن ال ��ذي ح�ص ��ل �أن مات ��ت رحي ��ل بع ��د والدة
(بنيام�ي�ن) وه ��ذا دلي ��ل عل ��ى ع ��وّ دة تعطي ��ل الأنوثة
و�صع ��ود الذك ��ورة يف �شخ� ��ص يو�س ��ف .وكان ��ت

حم ��اوالت تعطي ��ل يو�س ��ف كرم ��ز للذكورة ق ��د هي�أة
مناخ ًا جديد ًا .لأن يو�سف يتميّز بخ�صائ�ص �شخ�صية
�أ ّثرت عليها الأ�سطورة و�صاغتها على وفق خ�صائ�ص
و�سم ��ات رم ��وز اخل�صوبة والنماء ،ف ��كان مبا يحمله
م ��ن خ�صائ� ��ص �أنثوي ��ة �ساهم ��ت يف ردم اله ��وّ ة بني
ال�سلطت�ي�ن ،بخلق �سلط ��ة جديدة متي ��ل �إىل �إخ�صاب
احلياة وجتددها ،خا�صة يف بروز قدرته على تف�سري
الأحالم ،مم ��ا ق ّربه من م�صدر القرار الذي بنيت عليه
حا�ض ��رة م�ص ��ر ،ث ��م اقرتان ��ه بزليخ ��ا .هذاال�ص ��راع
يحتك ��م �إىل البني ��ة التاريخي ��ة ،ابتداء م ��ن �أ�سطورة
(�آدم وح ��وّ اء) و(قابي ��ل وهابيل) وم ��ا وجوده �ضمن
دائ ��رة (زليخ ��ا) �سوى الت�أكي ��د على تر�سي ��خ الداللة،
�س ��واء من خالل ما م َّر به م ��ن ظروف قا�سية نلخ�صها
يف اخلطاطة التالية:
( بئر جاف ـــــ �سجن ــــ ق�صر )
( بئ ��ر الب ��ان /معطاء ـــ� �ـ بئر جلجام� ��ش � /أعاد �سلطة
الأنثى ب�سرقة الع�شبة )
من هذا نرى كما يرى الباحث �أنن ب�إزاء ت�شكالت
يقينية تق ��ود �إىل دالالت منفتحة على احلياة ،خا�صة
يف ما يخ�ص قمي�ص يو�سف ،الذي اراده يعقوب دا ّلة
على وج ��ود (راحيل) وتوا�ص ��ل ت�أثريها الأ�سطوري
وح�ضوره ��ا يف البدي ��ل (يو�س ��ف) فكلم ��ا كان ��ت الأم
جميلة ،ف�أن االبن (جميل وو�سيم) �أي يحمل خا�صيتي
الرجولة والأنوثة ،مما �أث ��ارت هذه الثنائية (زليخا)
وقرائنها.فيو�س ��ف ب�إعادت ��ه القمي�ص�إىل يعقوب الأب
�س ��وى �إعادة ت�أثري الأ�سطورة للوّ ن الأحمر ،وحتقيق
�صورة التماثل مع (راحيل) لأن حمبة يعقوب ليو�سف
جت�س ��دت يف ابت ��كار القمي� ��ص كعالم ��ة معو�ضه عن
املفقود .كما �أن هذاالتخ�صي�ص �أ ّثر يف نفو�س الأخوة
فوّ ل ��د الكراهية .مبعنى كان ��ت العالمة من وجهة نظر
الأخوّ ة تركيز ال�سلطة بي ��د يو�سف ،وحرمانهم منها.
ل ��ذا كان القمي�ص احلامل ب ��دم التيّ�س ا�ستبدال داليل
عل ��ى ا�سرتج ��اع ال�سلطة املفق ��ودة .لق ��د كان يعقوب
يع ��ي تل ��ك العالم ��ة ،لأنه ��ا مرك ��ز الدالل ��ة الدينية يف
املعتق ��دات عرب التاريخ ،وح�ص ��ر ًا عند العربان .فتلك
املحاول ��ة �أ�س�س ��ت �إىل من ��ط تر�سي ��خ الدالل ��ة لتكون
�شاهد ًا ي�ستنه�ض مفا�ص ��ل التاريخ .وفع ًال حدث مثل
ه ��ذا بعد �أن كان وجود الأخ ��وّ ة يف ق�صر يو�سف� ،أي
�سلطته ال�سيا�سية يف م�صر حاملة ال�ستنها�ض الذكرة
اليعقوبي ��ة عرب ذاكرة الأخوة والقمي�ص.الباحث �أكد
على داللة الل ��وّ ن الأحمر يف �أكرث من موّ قع ،وح�صر ًا
يف م ��ا مث ّل ��ه يف �شخ�صية (يو�س ��ف) بربطه باجلن�س
واقرتان ��ه بالرغب ��ات ،والكيفي ��ة الت ��ي ح�صل ��ت يف
التبدالت بذكره :
( لقد اقرتن القمي�ص مع اجلن�س والرغبات ،وت�صاعد
احلب الزوّ جي .ولكن بعد تعطل التبادل متام ًا .وذلك
ب�سب ��ب وفاة راحي ��ل وانقطاع التوا�صل ال ��ذي �أقامه
يعقوب /اى�سرائيل مع راحيل املعطلة(ت�أويل الن�ص
التوراتي  /قمي�ص يو�سف �ص) )21
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الباحث (ناجح املعموري) ُعرف بتخصصه يف دراسة األساطري وتاريخ األديان .وبرز اهتاممه من خالل البحث عن املسكوت عنه يف هذه
مس أرض ًا معرفية غري موطوءة ،معتمد ًا عىل قدرته يف تأويل النص والبحث يف مرجعياتهاملعرفية ظاهرها
املج��االت .وهذا يعني ،انه َّ
تقص القرائن لالستدالل عىل ما يؤكد رؤيته يف كشف املسلامت التي تقود إىل توضيح صورة الحث=قيقة
وباطنها .إن الباحث يعمل عىل يّ
اللون األحمر الذي ّ
ّ
ً
شكل برتادف
ا
وحرص
األلوان،
ل
لتشك
رؤيته
تأسيس
يف
الباحث
اعتمد
رصاعه.وقد
املنبثقة من حركة التاريخ وجدلية
ّ
فاللون األحمر كان منذ نش��وء الخليقة عنوان ًا ــ خاصة
عة.
الدالالتاملتنو
وأسس��تها
ركزتها
أس��طورية،
أيقونة
استعاملهلباس�� ًا إىل أ ،يكون
ّ
ّ
يف حض��ارة ال�شرق ـ��ـ للص��ب والنامء
والتج��دد .ألنه معني بالنضوج والتكامل،
فمنذ الوالدة يتدفق الدم مرافق ًا لنش��وء
الجنني ،و ُيضف عىل الفتاة التي تس��تقبل
الحياة األنثوية بتساقط قطرت منه داللة
اكتامل األنوثة املنتجة ،كذلك حالة لطمث
الت��ي تُج��دد امكانية األنثى ع�لى االنتاج.
م��ن هذا وغ�يره أتخذ ع�بر التاريخ رمز ًا
لألخصاب ،ف��كان رداء_ دموزي  /متوز)
أحم��ر ثم توال��ت عالمته حتى ُأس��بغت
عىل آلهة من خالل رمزه كرداء (مردوخ،
أنيك ،رسجون ،راحيل ،يوسف) لذا نجد
اللون لتحقيق رؤيته
البح��ث يتواصل مع ّ
جاسم عاصي
البحثية يف املقارنة والتدليل التأوييل.

ذياب شاهين

�إن االع�ت�راف م�سبـّق ��ا بانطواء اللغ ��ة على املكان
والزم ��ان ل ��ذو �أهمي ��ة بالغ ��ة فاللغة ب�صفته ��ا خزينا
م ��ن العالمات يف العق ��ل اجلمع ��ي للمتكلمني ح�سب
(�سو�س ��ور) والتي متت ��از باعتباطيتها ،هي الإ�شارة
البري�سية (ح�س ��ب بري�س) ب�صورتها العرفية ،ولكن
العالم ��ات اللغوي ��ة (اللغ ��ة) �إمنا هي حرك ��ة ت�صفها
الكتاب ��ة بو�صفها (دال ال ��دال) ،حيث �إن قيام الكتابة
هو قي ��ام اللعب( :وها� ..أن اللعب يع ��ود �إىل نف�سه،
ماحيا احل ��د ال ��ذي كان يعتقد ب�إم ��كان تنظيم حركة
العالمات �إنطالقا منه).
لذل ��ك جند �أن ت�سمية (لغ ��ة) كانت تطلق على كل من
العقل واحلركة والفكر والتفكري والوعي والالوعي
والعاطفة والتجربة ...الخ.
وها نحن نواجه اليوم نزوعا الطالق ت�سمية الكتابة
على هذه اال�شياء جميعا و�سواها.
يرى”�أر�سط ��و”�أن االرنان ��ات املنبعث ��ة من ال�صوت
متثل رم ��وزا لأحوال ال ��روح ويف الكلمات املكتوبة
يراه ��ا متثل رم ��وزا للكلم ��ات التي يبثه ��ا ال�صوت،
ل ��ذا ف�أن”ج ��اك دريدا”يرى (ب� ��أن الكتاب ��ة ال�صوتية
حمددة بالف�ض ��اء والزمن وهي جت ��د نف�سها بنف�سها
يف اللحظ ��ة امل�شخ�ص ��ة الت ��ي تفر� ��ض قانونها على
املج ��االت الثقافي ��ة الوحي ��دة الت ��ي كانت وم ��ا تزال
تفل ��ت منه ��ا) ،ويف حتليل ��ه املث�ي�ر ملغام ��رة الغ ��رب
امليتافيزيقي ��ة والعلمي ��ة والتقني ��ة واالقت�صادي ��ة
الك�ب�رى يك�شف”دريدا”ع ��ن مترك ��ز لل ��روح ب�ي�ن
املوج ��ودات و”اللوغو� ��س» ،ب�ي�ن ال ��روح والأ�شياء
عالق ��ة ادالل طبيع ��ي �أو ترجم ��ة ،وب�ي�ن ال ��روح
و”اللوغو�س”عالق ��ة ترمي ��ز تعاق ��دي ولك ��ن اللغة
املكتوب ��ة تثبـ ّ ��ت تعاقدات توح ��د بدوره ��ا تعاقدات
�أخرى.
يقول”ج ��ان ج ��اك رو�س ��و”يف �أول اخ�ت�راع للكالم
لي� ��س ناجت ��ا عن احلاجات ب ��ل عن الأه ��واء ،كما �أن
للغ ��ة الأوىل كانت جمازية ،ث ��م ينتقل”رو�سو”نقلة
مهم ��ة عندما يقول�( -:إن حق ��ل املو�سيقى هو الزمن
وحق ��ل الر�س ��م هو امل ��كان ولذلك ف� ��إن الزي ��ادة فيما
ن�سمعه يف �أن واحدا من الأ�صوات �أو تعديد الألوان
بعد الآخر �إمنا هو تغيري القت�صادها ،و�إحالل للعني
حمل الأذن وللأذن حمل العني).
�إذن فالكلم ��ة املكتوب ��ة تثب ��ت الف�ض ��اء (امل ��كان)
ومت�س ��ك به الرتباطها بالنظ ��ر (العني) ،ولكن الكلمة
املنطوقة مت�سك بالزمن الرتباطه ��ا بالأذن الب�شرية،
وه ��ذا يحي ��ل حلقيق ��ة مه ��ة ه ��ي �أن ق ��راءة الكلم ��ة
املكتوبة يف ن�ص م ��ا �أو خطاب معني ،هو يف واقعه
�إم�س ��اك باملكان والزم ��ان معا ،من هن ��ا ت�أتي �أهمية
الق ��راءة والق ��ارئ ،فال غرو عندما يبت ��در الله تعاىل
ر�سول ��ه الك ��رمي حممد(� ��ص) ب�أم ��ر الق ��راءة ( :اقر�أ
با�س ��م رب ��ك الذي خل ��ق) ،فالقراءة هن ��ا �أمر ينطوي
على نطق ما هو مكتوب يف ظاهره ،ولكن يف باطنه
دعوة للإم�ساك بالزمان واملكان �سوية.
�إن امل ��كان يف الفك ��ر الدين ��ي والأ�سط ��وري القدمي
ل ��ه �أهمي ��ة كب�ي�رة ،ويب ��دو موقـّعا(م ��ن الإيق ��اع)
ومبتعدا عن الفو�ضى ول ��ه وظائف دينية ودنيوية،
يقول”مار�سيا الياد”حول املكان-:
(عند االن�س ��ان الديني ،امل ��كان لي� ��س متجان�سا ،فيه
انقطاع ��ات وفج ��وات في ��ه �أج ��زاء تختل ��ف اختالفا
نوعيا ع ��ن الأج ��زاء الأخرى) ،يقول ال ��رب ملو�سى:
(ال تق�ت�رب �إىل هاهن ��ا� ،إخل ��ع ح ��ذاءك م ��ن رجلي ��ك
لأن املو�ض ��ع ال ��ذي �أنت واق ��ف عليه �أر� ��ض مقد�سة،
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ولك ��ن امل ��كان يف اخل�ب�رة الدنيوي ��ة متجان� ��س
وحمايد ،ال انك�س ��ار يفرقه نوعيا عن خمتلف �أجزاء
كتلت ��ه ،فاملكان الهند�سي ،قابل لأن يتجز�أ� ،أو يتجدد
م ��ن �أية جهة كان ��ت لكنه ال يعطي متيي ��زا نوعيا وال
توجه ��ا انطالق ��ا من بيئت ��ه اخلا�صة ،كم ��ا �أن النا�س
لي�س ��وا �أح ��رارا يف اختيار امل ��كان املوقـ ّ ��ع املقد�س،
لي�س عليهم �س ��وى البحث عنه واكت�شافه م�ستعينني
بالإ�شارات اخلفية،
ومهما بلغت درجة نزع القد�سية عن العامل ،مل يفلح
االن�سان الذي �شاء �أن يحيا حياة دنيوية يف الق�ضاء
عل ��ى امل�سلك الديني كما �أن ��ه ال ميكن ابتداء �شيء �أو
�صنع ��ه بدون توجه �أويل ،ي�سبق ابتداءه �أو �صنعه،
وكل توج ��ه �إمنا ينطوي على اكت�س ��اب نقطة ثابتة،
حيث �إن التجلي الإله ��ي يك�شف عن نقطة ثابتة ،عن
مركز� ،إن اكت�ش ��اف �أو تعيني”نقطة ثابتة”�أي مركز
ما لهو فعل ي�ضارع خلق العامل.
يف الأدب العراق ��ي الق ��دمي يحت ��ل امل ��كان �أهمي ��ة
بارزة يف مت ��ون ن�صو�صه ،ففي ملحمة (جلجام�ش)
مث�ل�ا يطالعنا الن�ص بع ��دة �أمكنة مقد�س ��ة ،ف�أوروك
املدين ��ة ه ��ي �أول ه ��ذه الأمكن ��ة املقد�س ��ة بجدرانها
و�أبوابه ��ا ومعبدها”�أي – �أنا”ب ��ل هي مركز الن�ص
و�سرته-:
بن ��ى �أ�س ��وار ”�أوروك» ،وح ��رم ”�أي – ان ��ا”
املقد� ��س ،وامل�ست ��ودع الطاه ��ر فانظ ��ر �إىل �س ��وره
اخلارج ��ي املوج ��ودة يف القدم/وا�ستل ��م �أ�سكفت ��ه
احلجريةاملوجودة يف القدم).
�إن بن ��اء �أ�س ��وار �أوروك حتديد له ��ا بو�صفها مكانا
مقد�س ��ا ،وتطويبها ومباركته ��ا ،لأنها ما عادت مكانا
جمه ��وال ،ب ��ل �أ�صبح ��ت مكان ��ا م�سكون ��ا ،وال بد من
حتديده ��ا لتمييزها عن امل ��كان املجهول الذي يحيط
به ��ا ،لأن الأقلي ��م املجه ��ول والغريب غ�ي�ر امل�أهول،
ي�سه ��م بالنمطي ��ة املائع ��ة وال�شبحية الت ��ي يت�صف
به ��ا العم ��اء ( ،)chaosواالن�س ��ان �إذ يحت ��ل ه ��ذا
االقلي ��م ويقي ��م في ��ه ف�إمن ��ا يحول ��ه رمزي ��ا �إىل كون
( )cosmosبتكراره طق�س والدة الكون ،لذا جند
الن�ص مهتما بتفا�صي ��ل البناء �إىل درجة �أنه يطالبنا
ب�أن نقرتب من هذا البناء وتفح�ص �أ�س�سه والتم�شي
على �أ�سواره-:
اقرتب من (�أي – �أنا) م�سكن ع�شتار
الذي ال مياثله �صنع ملك من الآتني وال �إن�سان
اعل فوق �أ�سوار (�أوروك) وام�ش عليها
تفح�ص �أ�س�س قواعدها ،و�آجر بنائها
وتيقن �ألي�س بنا�ؤها بالآجر املفخور
وه ّال و�ضع”احلكماء ا ل�سبعة”�أ�س�سها
�إن ه ��ذا البذخ املعم ��اري ي�شري ويحيل �إىل املكانة
الديني ��ة والدنيوي ��ة ملدين ��ة �أوروك ،فالبن ��اء بالآجر
املفخ ��ور و�إعالء الأ�س ��وار واال�ستف ��ادة من اخلربة
والتجرب ��ة املعماري ��ة للحكم ��اء ال�سبع ��ة يف بن ��اء
�أ�س�سه ��ا هو يف واقع ��ه لإك�ساب املدين ��ة منعة وقوة
�ضد الغزاة ،وكذلك لإك�سابها جماال معماريا متميزا.
كم ��ا �أن االهتم ��ام مبعب ��د (�أي – �أنا) ل ��ه مهمة دينية
مقد�سة فاملعبد ميثل مركزا للكون لالت�صال باملتعايل
وق ��د بني بطريقة غري م�سبوقة حتى �أن مبدع الن�ص
يح ��اول �إيهامن ��ا ب�أنه حتى امللوك الآت�ي�ن ال يقدرون
على بناء ما مياثله ،وي�شري الن�ص ب�أن هناك اهتمام
بالأ�سكفة (العتبة) لكونها احلد الفا�صل بني اخلارج

(غري املقد�س) والداخل (الأكرث قد�سية).
هنال ��ك طقو� ��س معينة ترتافق مع عمليات البناء،
كق ��راءة الرتاتيل والأنا�شي ��د ،وبهذا ال�صدد يقول د.
فا�ضل عبد الواحد علي-:
فالأم�ي�ر ال�سوم ��ري كودي ��ه الذي حت ��دث كثريا يف
كتابات ��ه عن معب ��د اخلم�س�ي�ن ( )Enimumرمبا
معبد النوامي�س اخلم�س ( )50 meالتي يعتقد �أنها
كانت العوام ��ل الأ�سا�سية يف ظهور فنون احل�ضارة
وازدهارها ،يقودنا من خالل �إحدى تراتيله ملواكبة
مراح ��ل البن ��اء من ��ذ الب ��دء يف و�ضع اللبن ��ة الأوىل
وحتى االنتهاء منه(.)23
�إذن ف� ��إن عملي ��ة البناء �أو �إعادة البناء هي تد�شني
لعه ��ود جدي ��دة ،ي�صاحبها تغري م ��ن م�ستوى ثقايف
ومع ��ريف �إىل �آخر �أكرث ثقافي ��ة ومعرفية .ويبدو �أن
املنت�صر هو الذي يقوم بعملية البناء ومن ثم �إعالئه،
وهذا ما نالحظه يف �أ�سطورة اخلليقة البابلية عندما
�أم ��ر الإله مردوخ بع ��د انت�صاره عل ��ى تيامات ببناء
مدينة بابل – ( )Babiliومعبدها ال�شهري اي�ساكيال
 )Essagillaمع معابد �أخرى للآلهة العظام(،)24
�أما املدن اخلا�سرة فلن ي�صيبها �إال اخلراب والتدمري
عل ��ى �أيدي املنت�صري ��ن �سواء �أكانوا مل ��وكا �أو �آلهة
وه ��ذا ما جن ��ده يف �أ�سطورة”�إيرا”املكتوبة �شعرا،
و�إي ��را ه ��و �إل ��ه الطاع ��ون والأمرا�ض و�إل ��ه احلرب
وال�صي ��د �أي�ض ��ا( .)25حي ��ث ي�س�ي�ر �إىل مدينة بابل
ويهاجمه ��ا وهنال ��ك ينت ��زع م ��ن م ��ردوخ �سلطات ��ه،
وي�سل ��ط على باب ��ل الفو�ضى واخل ��راب ،ومن يقوم
بذلك �أبنا�ؤها �أنف�سهم (-:)26
�إنه ��م يطلق ��ون ال�شتائ ��م عل ��ى احلاكم امل�س� ��ؤول عن

معابدهم
وقد �سدوا ب�أيديهم بوابة بابل� ،شريان رخائهم
و�أ�ضرم ��وا الن ��ار يف معاب ��د بابل ،مثل م ��ا يفعل من
ينهب البالد
�أنت الذي كنت ت�سري يف املقدمة وكنت تقودهم
و�صوب ��ت ال�سه ��ام �إىل �أمكور – �أنلي ��ل (�سور بابل)
حتى �صاح يا ويلي
�إن الن� ��ص ي�ص ��ف حال ��ة م ��ن الفو�ض ��ى وانع ��دام
ال�سلط ��ة ،فالنا� ��س ت�شتم احلاك ��م علنا ،وم ��ا يحدث
ه ��و عملية مماثل ��ة لقت ��ل تيامات حيث جن ��د العنف
موجه ��ا للأماكن املقد�سة وعلى القائمني يف خدمتها،
كم ��ا �أن غلق بوابة بابل و�إ�ض ��رام النار يف معابدها
وت�صوي ��ب ال�سه ��ام �إىل جدرانه ��ا �إمنا ه ��ي حماولة
لتجريدها م ��ن قوتها ومنعتها وبالتايل من قد�سيتها
لتحويله ��ا �إىل عماء لتع ��ود �إىل حالته ��ا الرجراجة،
حال ��ة ما قبل اخلل ��ق ،لذا جند م ��ردوخ يتح�سر على
مدينت ��ه ويت�أ�سف على زمنه الذي �أو�شك على الزوال
فه ��و يرى ب� ��أم عين ��ه �سقوط ��ه وم ��ا �أق�س ��ى �أن يرى
احلاكم نف�سه وقد هوى ،وها هو مردوخ مي�سك قلبه
قائال-:
�أ�سف ��ي عل ��ى باب ��ل الت ��ي جعلته ��ا �شاخمة مث ��ل تاج
النخلة
لكن الريح �أيب�ستها/
�أ�سف ��ي عل ��ى باب ��ل الت ��ي ملأته ��ا بالبذور مث ��ل كوز
�صنوبر
لكنني مل �أجن منها �شيئا
�أ�سف ��ي عل ��ى باب ��ل الت ��ي غر�سته ��ا ف�ص ��ارت حديقة
نا�ضرة
لكنني مل �أذق طعم ثمرها.
يبدو �أن �إل ��ه الطاعون”�إيرا”بعد �أن مت االعرتاف له
باالنت�صار ،قام �إي�ش ��وم م�ساعده باقناعه ب�أن ال �أحد
ي�ستطيع جمابهته ،فكف يده عن بابل ،لي�س هذا فقط
ب ��ل عمل عل ��ى �إنقاذ ما ميك ��ن �إنق ��اذه وتغيري اجتاه
العنف اىل �أعداء بابل-:
ع�سى �أن يتكاثر من جديد �شعب البالد املباد
وع�سى �أن ي�سري على دروبها الق�صريوالطويل
و�أن ين�صر‘ الأكدي ال�ضعيف ال�سوتي القوي
و�أن ي�سوق رجل واحد منهم �سبعة مثل الغنم
وع�سى �أن حتيل مدنهم �إىل خراب وجبالهم �إىل قفر
و�أن ت�أتي بغنائمهم الثقيلة �إىل �شونا (بابل)
و�أن تعيد �آلهة البالد الغا�صبني �إىل م�ساكنهم ب�أمان
وتنزل يف البالد من جديد املا�شية والغالل
�إن الدع ��وات �أع�ل�اه الت ��ي يطلقها”�إي�شوم”ه ��ي
ت�أكي ��دات لق ��رار كان ق ��د اتخذه”�إيرا”بح ��ق باب ��ل
و�سكانه ��ا ،فبعد �أن �ضمن والءه ��ا له نراه يعمل على
�إع ��ادة بنائها وت�أثيثها لتعود قوة م�ضاعفة �إىل قوته
ومرك ��زا ل ��ه ،حي ��ث �إن تكاث ��ر ال�شع ��ب يعن ��ي زيادة
املقاتل�ي�ن ،كما �أن امت�ل�اء دروبه ��ا بالنا�س ق�صريهم
وطويله ��م ميث ��ل تعزي ��زا للأم ��ن واال�ستق ��رار فيها
ليمار� ��س جميع النا�س �أعماله ��م وم�صاحلهم ،كما �أن
الأم ��ر ب�إع ��ادة النا� ��س للمدينة م ��ن قبل الإل ��ه (�إيرا)
واال�ستق ��رار فيه ��ا ليمار�س جمي ��ع النا� ��س �أعمالهم
وم�صاحله ��م ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �إع ��ادة النا� ��س الغا�ضبني
والثائري ��ن اىل بيوته ��م ب�أم ��ان �إمناه ��و يف واقع ��ه
ميثل قرار ًا بالعفو ع ��ن املرتدين ،والن�ص ي�شري اىل
�أن باب ��ل �ست�ستعيد قوتها وقد�سيته ��ا لت�صبح مركزا
تهابه املدن املجاورة وتر�سل لها ال�ضرائب والعطايا
والنذور.
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ناج ��ح املعم ��وري باح ��ث
وناقد عودنا عل ��ى االختالف
واملغاي ��رة يف درا�ست ��ه للأ�ساط�ي�ر
واحلفر يف الديان ��ات واملالحم القدمية ،بالإ�ضافة
اىل قراءات ��ه النقدي ��ة املتع ��ددة للفن ��ون الإبداعية
االخ ��رى ،كالق�صة الق�ص�ي�رة والرواي ��ة وال�شعر،
وجدلي ��ات الفك ��ر االجتماع ��ي ،وق ��د ا�ص ��در يف
ه ��ذه املو�ضوع ��ات م�ؤلف ��ات ع ��دة ،وه ��ي م�ؤلفات
عل ��ى تنوعه ��ا وغزارتها -تتيح للق ��ارئ اكت�شافم�ساح ��ات غني ��ة ب ��الآراء والأف ��كار اجلدي ��دة،
ك�إ�صدارات ��ه (مو�س ��ى و�أ�ساط�ي�ر ال�ش ��رق) و
(الأ�سط ��ورة والت ��وراة) و (�أقنع ��ة الت ��وراة) و
(ت�أوي ��ل الن� ��ص التورات ��ي) و(تق�ش�ي�ر الن� ��ص) و
(االطرا� ��س الأ�سطوري ��ة يف ال�شع ��ر احلدي ��ث) و
(ملحمة كلكام�ش والتوراة) ،وغريها.
ويف كتاب ��ه (الأ�س ��ود كان ابي� ��ض ،درا�س ��ات يف
الفوتوغرافي ��ا) ال�ص ��ادر ع ��ن دار مت ��وز حديث ��ا،
يل ��ج الباح ��ث منطقة جدي ��دة يف الكتاب ��ة ،منطقة
مل يهت ��د اىل متونه ��ا امل�شتغل ��ون يف مي ��دان النقد
ور�صد الإب ��داع الفني ،لكونها منطق ��ة  -كما يظن
بع�ضه ��م  -مل ت�أت �إال على هام� ��ش الفنون ،غري �أن
الأ�ستاذ املعموري ا�ستطاع �أن مينحنا� ،أو ي�ؤ�س�س
ت�ص ��ورات جمالي ��ة لق ��راءة ال�ص ��ورة الب�صري ��ة،
فالفوتوغ ��راف بو�صفه معطى �إبداعي ��ا و�إن�سانيا
يعيد تركي ��ب حياتنا من خالل اللقط ��ة (االختيار،
الع�ي�ن ،الي ��د) الر�س ��ام الفرن�سي �أوج�ي�ن دالكروا
يقول �( :إن العبقري ��ة الفنية يف م�ضمار الت�صوير
ه ��ي موهب ��ة االختيار مع الق ��درة عل ��ى التعميم)،
ومن هنا ت�صب ��ح ال�ص ��ورة الفوتوغرافية تاريخا
يح ��اول �أن يحج ��ز الزم ��ن ،والإم�س ��اك بلحظات ��ه
الهارب ��ة ع�ب�ر اخلط ��وط ال�س ��ود� ،أو املنحني ��ات
البي� ��ض ،ف�صورتن ��ا الي ��وم لي�س ��ت ك�صورتنا غدا
بع ��د �أن ترتك حواف ��ر الزمن �أخاديده ��ا املتغ�ضنة
على ق�سماتنا ،وترى �سوزان �سونتاج (�أننا حينما
ن�ش ��رع يف عملي ��ة الت�صوير الفوتوغ ��رايف ،ف�إننا
ن�أ�سر ال�ش ��يء الذي نقوم بت�صويره ،يعني هذا �أن
املرء ي�ض ��ع نف�سه يف عالقة يقينية مع العامل الذي
يبدو �شبيها باملعرفة).
الكت ��اب يحت ��وي خم�س ��ة مباحث ا�ستغ ��رق فيها
امل�ؤلف جتارب ثالث ��ة فوتوغرافيني ا�ستقامت لهم
الكامريا -رغم اختالف منطلقاتهم ور�ؤاهم  -على
تلم�س �أوجاعنا ومعاناتنا ،ومعاينة واقعنا املتخم
بالقن ��وط ،وهم ف�ؤاد �شاكر وكفاح الأمني ونا�صر
ع�ساف ،كما انه �أهدى يف عتبة افتتاح الكتاب هذه
الدرا�س ��ات اىل روح الفوتوغ ��رايف الراح ��ل علي
طالب اعرتافا مبنجزه يف فن الت�صوير.
ففي املبحث الأول (كل �صورة تتذكر عا�شقا ا�سمه
ف� ��ؤاد �شاك ��ر) ،تن ��اول الباحث ع ��دة منطلقات يف
فوتوغراف ف�ؤاد �شاكر ،حيث �أ�شار اىل مو�ضوعة
الطفول ��ة بو�صفه ��ا ر�سال ��ة كا�شف ��ة ع ��ن الب�ؤ� ��س
االجتماع ��ي ال ��ذي تعي�ش ��ه الطفول ��ة يف بلدن ��ا،
�إذ ن ��رى يف �ص ��وره الطفول ��ة امل�ش ��ردة والأمكن ��ة
الآيل ��ة لالندثار� ،ص ��ورة الإن�س ��ان العراقي ،وهي
مو�ضوع ��ة دال ��ة على حيوي ��ة الإن�س ��ان ومقاومته
لل ��زوال ،فهن ��اك زم ��ن جدي ��د /حا�ضر ،ب ��ريء يف

مواجه ��ة زمن قدمي ،ه ��ذا الزمن ت ��رك و�شمه على
الأمكنة من خالل الهدم والت�آكل.
كم ��ا بني ق ��درة الفوتوغرايف ف� ��ؤاد �شاكر يف خلق
رمزيات ��ه من خ�ل�ال تناظر امل ��كان وموجوداته مع
ال�شيخوخة التي يرمز �إليها بالأ�شجار العالية التي
مييزها االرتفاع غري �أن هذه الأ�شجار قد �أ�صبحت
جرداء لكونها تواجه ع�صف الزمن الطويل.
وهناك فوتوغرافيات �أخرى توقفت عند الإن�سان
بو�صف ��ه حلظ ��ة مغيب ��ة ،حي ��ث حتدث ��ت �صورت ��ه
(جل�س ��ة مراجع ��ة النف�س) عن رجل كه ��ل ا�سرتاح
و�س ��ط عرب ��ة احلم ��ل التقليدي ��ة الواقف ��ة جن ��ب
�سي ��ارة حديثة ،وهو يريد بذلك �أن يخلق نوعا من
املفارق ��ة ما ب�ي�ن الكهولة املهيئ ��ة للأفول ،وحداثة
التكنولوجي ��ا املرم ��وز له ��ا بال�سي ��ارة احلديث ��ة،
وبالتايل ف ��ان هذه ال�ص ��ورة متثل ب� ��ؤرة الت�ضاد
والتناق� ��ض االجتماع ��ي ب�ي�ن الإن�س ��ان املك ��دود
والآخر امل�شبع بالرفاهية.
ويف �ص ��وره (الكب ��ار يحمل ��ون ال�صغ ��ار) و
(خرب�ش ��ات عل ��ى اجل ��دار) و (�شرف ��ات عالي ��ة) و
(�صباح ��ات �شتائي ��ة) هن ��اك وح ��دات �سردية ،كما
ي ��رى امل�ؤل ��ف ،حمكومة بوح ��دة ثنائي ��ة مرتبطة
بتن ��وع الفوتوغرافي ��ات عن ��د ف� ��ؤاد �شاك ��ر ،وهو
يحتف ��ي يف الكث�ي�ر من �صوره باجل�س ��د (بانتظار
الغائ ��ب) وامل ��وروث ال�شعب ��ي (امل�سبح ��ة) وه ��ي
تغط ��ي م�ساح ��ة وا�سع ��ة م ��ن حياتن ��ا يف الأزق ��ة
الب�سيطة و�شوارعنا اخللفية وغريها.
ويف املبحث الثاين (الفنان كفاح الأمني املوجود
مطرود عن وجوده) يدر�س املعموري (بغداديات)
الفوتوغ ��رايف يف كف ��اح الأمني ،وه ��ي عدة �صور
لبغ ��داد الت ��ي له ��ا امتداداته ��ا ،وح�ضوره ��ا يف
الوج ��دان الإن�ساين ،غري �أن ه ��ذه ال�صور حتاول
�أن تختزل بغ ��داد يف املوت واالندثار يف (الأر�ض
اخلراب) واح ��دة من �صور الأمني التي تومئ اىل
الأمكن ��ة والف�ضاءات التي زحف ��ت عليها الدمارات
واحلروب.
ويق ��رر الباحث �أن معرفة كف ��اح الأمني بتفا�صيل
املحي ��ط وجتوهرها �ضم ��ن املكان البغ ��دادي ،هو
ال ��ذي اق�ت�رح عليه عن ��وان ه ��ذه ال�ص ��ورة ،الذي
اخت ��اره ال�شاع ��ر ت� .س� .إليوت لإح ��دى ق�صائده
وه ��ي تنبئ عن م ��وت احل�ضارة وتخ�ش ��ب الآلة،
فالأم�ي�ن يخت�صر كل ما ح�ص ��ل يف ف�ضاءات بغداد
مكتفي ��ا ببالغة ال�صورة ،معربا ع ��ن موت املكان،
لكن ذاكرته ماثلة ،وباقية ،الأماكن حية بعد موتها
ومروياتها هي حياتها.
كم ��ا يرى امل�ؤلف �أن الأم�ي�ن ا�ستطاع �أن يختل�س
اللحظ ��ة املنا�سب ��ة يف التق ��اط �ص ��ورة (الأر� ��ض
اخل ��راب)� ،إذ كان الف�ض ��اء وا�سع ��ا م�شحون ��ا
بالف ��راغ والوح�ش ��ة امل�ض ��اءة بال�ض ��وء املنت�شر
و�س ��ط املكان ،حيث كان ��ت ال�شم�س بقوتها التي
�أنارت امل ��كان ،وتقل�ص الظ ��ل الكا�شف للخراب
الكل ��ي م ��ع انت�شار عالم ��ات دالة عل ��ى االنهيار
والدم ��ار ،فامل�ص ��ور يف ه ��ذه احلال ��ة هو جزء
من ال�ص ��ورة ،وهو احد كائناته ��ا ومفرداتها:
اخلفي ��ة �أو املعلن ��ة .يق ��ول اندريه جي ��د (�إين
اقبل يف �س ��رور �أن يكون يل وجود حمدد �إذا

�أمكن �أن تكون الكائنات التي اخلقها وا�ستخل�صها
من نف�سي وجودا).
يرى الباحث �أن (بغداديات) كفاح الأمني من الرقم
واح ��د اىل الرقم �أربعة متنحن ��ا جمالية و�شعرية
طافحة على واجهات البيوت ،وحتى املكان املهدم
يحفز املخيال ال�ستعادة الكمال الغائب،وهو �شكل
من �أ�شكال الالمعق ��ول �أو الأ�سطورة �أو ت�صورات
حلمي ��ة توفر لن ��ا فر�صة وا�سعة ملحاول ��ة ا�ستعادة
املكان الذي كان وما ينطوي عليه من هيبة.
وبني املعموري �أن العني مركز الفن الفوتوغرايف،
وه ��ي التي ت ��رى وتخت ��ار وتقرر وتنظ ��م الزوايا
وتق�ت�رح امل ��كان املراق ��ب الفاع ��ل واملنظ ��م .يقول
البريكامو (�إن امل�صورين العظماء هم �أولئك الذين
يوهمونن ��ا بان عملية التثبيت مل تتم �إال منذ برهة
وجي ��زة ،وك�أن جه ��از الإر�سال مل يتوق ��ف �إال منذ
حلظة ،ولعل هذا هو ال�سبب �إن ال�شخ�صيات التي
يقدمها �أمثال ه�ؤالء �إمنا تثري يف نفو�سنا  -بف�ضل
معج ��زة الف ��ن  -ال�شع ��ور ب�أننا �أم ��ام خملوقات ما
زال ��ت حي ��ة ،وان كان ��ت مل تع ��د خا�ضع ��ة حلك ��م
الفناء).
ويف املبح ��ث الثال ��ث (الوه ��م النيت�ش ��وي يف
فوتوغرافي ��ا كفاح الأم�ي�ن) ،تن ��اول امل�ؤلف �صور
كفاح الأمني املن�شورة �ضمن جمموعته الق�ص�صية
(ملن هذه احلرب) ،وه ��ي �صور تتمظهر فيها �آراء
الفيل�س ��وف نيت�ش ��ه و�إن مل يق ��ل �صراح ��ه مب ��وت
الرب �أو موت الإن�سان،غري انه قال بهروب الكائن
 /الإن�س ��ان الذي مل ي�ت�رك دليال عل ��ى انطلوجيته
�س ��وى نعلي ��ه .كم ��ا �أن كف ��اح الأم�ي�ن قد �أك ��د على
الوه ��م النيت�شوي يف �صورته (رقم  )4حلقيقة ما.
ويالحظ �أن النيت�شوية حا�ضرة يف فوتوغرافيات
كفاح الأمني من خالل الوهم  /الت�شبيح� ،أي �إظهار
الأ�شباح يف قاعة مظلمة ،بحيث يكون �شرط والدة
احلقيقة.وي ��رى امل�ؤل ��ف �أن الأمني يحاول ا�سطرة
ال�صورة من خ�ل�ال ت�صوراته الذهني ��ة عن �أوهام
املكان ولفت االنتباه ع�ب�ر املتغريات احلا�صلة يف
الفوتوغراف ووظيفة التقنية يف �إظهار الرجل

داخ ��ل ال�صورة مم�سكا م�ش ��رب الرنكيلة ال�شبحي
وحم ��ور ر�أ�س ��ه ،بينم ��ا الرج ��ل الآخ ��ر م�شط ��ور
الوج ��ه؛ ن�صفه ظاهر وهو يحدق بعني واحدة كي
يعرب عن ا�ضطراب ال�شخ�صية وقلقها وتوزعها.
ويف املبح ��ث الراب ��ع (الفن ��ان نا�ص ��ر ع�س ��اف..
اله ��ور يودع �صباح ��ه حزينا).ي�ش�ي�ر الباحث اىل
عناية نا�ص ��ر ع�ساف بتوثيق احلي ��اة يف االهوار
وتفا�صيله ��ا ،بو�صفه �شاهدا عل ��ى م�أ�ساة اجلفاف
ون�ض ��وب املاء الباعث للحياة ،حيث يلتقط �صورا
للطفول ��ة املتخم ��ة بالب�ؤ�س واالنك�س ��ار .الزوارق
معطل ��ة و�ساكنة فوق الياب�س ��ة ،وفتحات الأكواخ
عري�ض ��ة تطل عل ��ى تنور ا�سود الفوه ��ة ،والغياب
كامل يف هذه ال�صورة.
وي�ؤكد الباحث �أن نا�صر ع�ساف مهتم بت�سجيالته
الفوتوغرافي ��ة بامل ��كان الذي يقدم ��ه فارغا يهيمن
علي ��ه �سك ��ون يطب ��ع علي ��ه االندث ��ار والتوق ��ف
والتعط ��ل االجتماع ��ي� .إن ال�ص ��ورة ه ��ي وثيق ��ة
قابع ��ة يف دواخلن ��ا ،تق ��ول �س ��وزان �سونت ��اج
(�إن تراك ��م ال�ص ��ور يعن ��ي تراكم الع ��امل ،فالأفالم
ال�سينمائية وبرامج التلف ��از التي تنري احلوائط،
توم�ض ث ��م تذهب ،ولك ��ن ال�ص ��ور الفوتوغرافية
تتمت ��ع بالثبات .وم ��ن ثم تظل �أخيلته ��ا مو�ضوعا
مدركا باحلوا�س).
كما يف�ص ��ح امل�ؤلف عن متيز فوتوغرافيات نا�صر
ع�س ��اف با�ستغ ��راق ع ��امل االه ��وار وم ��ا فيه ��ا من
ع ��وامل �سحرية وف�ضاءات مفتوحة على املجهول :
املاء ،ال�ضوء ،احلرك ��ة ،وال�سكون ،وكل ما ينتمي
اىل ه ��ذه العوامل املليئة بالأ�س ��رار .نا�صر ع�ساف
ينتم ��ي اىل ه ��ذه البيئ ��ة نف�سه ��ا ،بيئ ��ة االه ��وار
وعوامله ��ا الربيئ ��ة ،حي ��ث ال�صياد يرم ��ي ب�شباكه
امللتوي ��ة بطريانه ��ا ،وك�أن ��ه يق ��ذف معه ��ا انتظارا
وترقبا ،وطفلته ترنو نحو املجهول.
ويف املبحث اخلام�س (غروب �صباحات االهوار)،
ي�ش�ي�ر املعموري اىل �صور ع�س ��اف التي توثق ما
حل ��ق باالهوار م ��ن تدم�ي�ر وع�سف ،حي ��ث يتخذ
الدكتات ��ور قرارا جمنونا بتجفيفه ��ا وم�صادرة ما
فيها من حيوية ،وك�أن هذا اجلفاف هو �سلم املوت
النازل على هذه احلياة.
وهن ��اك مقاب ��ر لل ��زوارق و�أك ��وام م ��ن الزب ��ل
والأكيا�س التي عافه ��ا نا�سها ،والزوارق فقدت
هيبته ��ا بع ��د �أن حتول ��ت �ضفائ ��ر الق�ص ��ب اىل
�أخادي ��د جامدة ؛ الن املاء مط ��رود وال خ�صوبة
يف امل ��كان� .إن لقط ��ات نا�ص ��ر ع�س ��اف كما يرى
الأ�ستاذ ناجح املعموري لقطات ق�صدية ،ولي�ست
اعتباطي ��ة ،وه ��ي �سج ��ل �إب ��ادة جغرافي ��ة كاملة
وتعطي ��ل حي ��اة وه ��ي متث ��ل �أو تع�ب�ر ع ��ن �إدانة
للواقع املزري التي تعي�شه هذه االهوار.
و�أخ�ي�را ميك ��ن القول �إن ه ��ذا الكت ��اب يف�ضي يف
�أهداف ��ه وموجهات ��ه اىل تق ��دمي ر�ؤى و�أف ��كار عن
جمالي ��ات الفوتغ ��راف العراق ��ي ،والك�ش ��ف ع ��ن
�أ�سلوبيات ��ه وبالغت ��ه املائ ��زة ،وقدرت ��ه يف قراءة
ما�ضين ��ا ور�صد حا�ضرنا والتعب�ي�ر عما يدور من
حولنا من ب�ؤ�س و�شقاء .وهو  -على ندرة املهتمني
بفن الفوتوغراف  -يعد كتابا رائدا ومهما يف هذا
امليدان.

ترامب وخراب البصرة

من زمن التوهج

«األبيض كان أسود» لناجح المعموري..

رهانات المعنى :

أمير دوشي
يذهب الكاتب ناجح املعموري يف كتابه ((الأبي�ض
كان ا�س ��ود)) �إىل �أن اجل�س ��د املاث ��ل يف ال�ص ��ورة
الفوتوغرافي ��ة ه ��و ح�ض ��ور ،احل�ض ��ور اجل�سدي
يح ��ال عل ��ى �ص ��ورة �ساكن ��ة و�أحيان� � ًا جمتزئ ��ة،
تكون ممكناتها ت�أويلية �أك�ث�ر منها معي�شية ،وتلج
حيويتها يف ن�صيتها ال�سريية امل�صورة ،فال�صورة
�إذن تخليد للكائن يف �أبهى حاالته ومتثالته وبذلك
تنقلن ��ا �إىل املفك ��ر والالمفكر يف تل ��ك اللحظة � :أي
التحول من ال�ص ��ورة ومتثالتها �إىل قراءة خطاب
ال�ص ��ورة .ومي�ض ��ي املعم ��وري يف الق ��ول �إىل �أن
((الإمكاني ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا اجل�س ��د املاثل يف
ال�ص ��ورة الفوتوغرافي ��ة يف �أن ي ��رى ويلم� ��س
ويبت�س ��م ويت ��ذوق ،ه ��ي �إمكاني ��ة غ�ي�ر متحققة،
ت�صب ��ح ن�ص ًا)) فال�صورة كما يقول بارت ((ت�صبح
كتابة عندما تكون دالة)).
�ش ��كل و�ص ��ل ترامب املفاج ��ئ �إىل البي ��ت الأبي�ض
�صدمة للعقل ال�سيا�سي العاملي والأمريكي خا�صة.
فظه ��رت العدي ��د م ��ن الدرا�س ��ات والأبح ��اث التي
تق ��ر�أ هذا احلدث غ�ي�ر املتوقع ،كان منه ��ا الدرا�سة
الت ��ي كتبه ��ا �إيل زارت�سكاي� ،صاح ��ب كتاب فرويد
ال�سيا�س ��ي الذي �سع ��ى �إىل ق ��راءة وت�أويل �صورة
ترام ��ب فرويدي ��ا  :متو�ص�ل ً�ا �إىل �أن ترامب قد برز
م ��ن اله ��و اجلمعي،اجل ��زء غ�ي�ر الواع ��ي’ ينبوع
الغرائ ��ز ال ��ذي يعرب ع ��ن نف�س ��ه باندف ��اع وبدون
تب�ص ��ر من ت�أمل وعق ��ل .وان �ص ��ورة ترامب التي
يبدو فيه ��ا �شارد ًا غري مت�أمل ه ��ي بال�ضبط م�صدر
قوت ��ه .وال�ص ��ورة الت ��ي يقدمها ترامب ع ��ن نف�سه
ب�أن ��ه خارج عن ال�سيطرة ،من الأف�ضل �أن تقر�أ �إنها
ق ��وة انبثقت من العقل اجلمع ��ي الأمريكي بد ًال من
�أن ترى على �إنها ثرثرات فرد .فرتامب يتوجه �إىل

الطفل املنفل ��ت الذي يقر يف العق ��ل الأمريكي.
على النقي� ��ض من �صورة ه ��اري كلينتون� ،صورة
((الأن ��ا)) الت ��ي يتحكم فيه ��ا العق ��ل ،والتي ت�سعى
لإبق ��اء الو�ض ��ع عل ��ى ما ه ��و عليه� ،ص ��ورة مديرة
املدر�سة املن�ضبطة … املكافحة �ضد التغيري.
وبالع ��ودة �إىل فروي ��د الذي يق�س ��م ال�شخ�صية �إىل
( :اله ��و ،والأن ��ا ،والأنا العلي ��ا)  :فالأنا هي �ساكنة
هادئ ��ة� ،ص ��وت �صغ�ي�ر داخ ��ل العقل م ��ن ال�صعب
متيي ��زه ب�ي�ن الدع ��اوى اله ��ادرة لالوع ��ي ،لكن ��ه
يتميز باملثابرة ،وقب ��ل كل �شيء باحلكمة  /ووفق ًا
لفروي ��د ف� ��إن الأن ��ا ي�ستمد طاقت ��ه من اله ��و� ،شكل
م ��ن اال�ستقاللي ��ة الذي ي�شبه بالراك ��ب على �صهوة
ح�صان ،وب�شكل مثايل يحول الأنا العليا غري املفكر
والرتابات �إىل قناعات مت�أ�صلة ذاتي ًا .وبالتايل ف�إن
�أمريكا اليوم لي�س لديها (�أنا) بل (هو)
املعم ��وري �صاح ��ب املنه ��ج التع ��ددي والذخ�ي�رة

الثقافية واملعرفي ��ة التي تبد�أ بال�سرد وال
تنته ��ي بالت�أوي ��ل� ،ش ��رع يق ��ر�أ �صور الع ��راق بعد
 ،2003متمثل ًة باملنج ��ز الفوتوغرايف لف�ؤاد �شاكر
وكف ��اح الأمني ونا�صر ع�س ��اف و�آخرين لي�صل �إىل
�ص ��ورة اخل ��راب ويحلله ��ا باحث� � ًا عن ب ��ذرة حياة
ومناء.
منطلق� � ًا م ��ن �إن الأ�ش ��كال الرمزية لي�س ��ت حماكاة
للواقع بل هي الأع�ض ��اء املكونة له وان اجلدل هو
القان ��ون احلياتي ملا يح�ص ��ل يف كل املجاالت ،لأن
احلرك ��ة نتيجة له والتوج ��ه العام م ��ن مفت�ضياته
احلقيقي ��ة ،وكذل ��ك �إن املحي ��ط االجتماع ��ي فاع ��ل
ثقايف كبري يف �صياغة العنا�صر املكونة ل�شخ�صية
الف ��رد .وتلع ��ب العالق ��ات اليومي ��ة الرجالي ��ة
والن�سائي ��ة دور ًا يف تكوين ج ��زء من هوية الفرد،
وان للتاري ��خ  /الذاك ��رة دور يف بل ��ورة الثقاف ��ات

بني اجلماعات تتحول تدريجي ًا �إىل قا�سم م�شرتك
تدافع اجلماعة عن ��ه وت�ستلمه بالتوات ��ر ،وتتبناه
�إرث� � ًا .م ��ن ه ��ذه املنطلقات ق ��ر�أ املعم ��وري �صورة
الع ��راق يف فوتوغ ��راف م ��ا بع ��د  2003عل ��ى انه
((امل ��كان واح ��د ،واجلام ��ع مركزه املهيم ��ن املمتد،
لأن طبيع ��ة املعمار وتنوعات ��ه وريازته� ،شبابيكه،
�أبوابه عالمات دالة على عم ��ارة �إ�سالمية .الف�ضاء
امللحق خمرب واجلامع �ضل حا�ضر ًا بقبابه الثالث
ومنارت ��ه ال�صاعدة نحو ال�سم ��اء ،معلنة عن ثقافة
بطرياكية� ،أنتجت دالئل رمزية هي القباب .وقريب ًا
م ��ن املن ��ارة �صع ��ود احلي ��اة احلقيقي ��ة وا�ستمرار
انبعاثه ��ا ،و�صع ��ود البق ��اء �أم ��ام ت� ��آكل الأمكن ��ة
وانهياره ��ا .نخلتان هما الدال ال�شعري على البقاء
ومقاومة اخلراب واملوت املجاور لهما .مل ي�ستطع
املقد�س  /اجلامع حماية نف�سه املعرب عنها بالف�ضاء
املمتد عنه واملجاور الت�صاق ًا به.
اجلف ��اف �سل ��م امل ��وت الن ��ازل يف الأك ��واخ� ،سل ��م
عرفته الر�س ��وم الفرعونية والن�صو� ��ص ال�شعرية
ال�سومري ��ة لل�صعود نحو ال�سم ��اء والنزول للعامل
ال�سفل ��ي  /نح ��و امل ��وت .وتخيل ��ه الآن ب�أن ��ه �سل ��م
عري� ��ض ج ��د ًا مرتف ��ع ج ��د ًا ،هبط منه امل ��وت نحو
الأه ��وار وه ��ي نائم ��ة وا�ست ��ل حياته ��ا تدريجي� � ًا
وعطله ��ا وت ��رددت يف الف�ض ��اء بكائي ��ات الكائنات
احلي ��ة و�ص ��راخ وعوي ��ل ،فامل ��وت مل يب � ِ�ق �شيئ ًا.
والعن ��ف اقتحم احلي ��اة وا�ستدعاها نح ��و الفعل،
هذه هي الفجيعة ،العنف هدد احلياة.
***
كت ��ب ادوارد �سعي ��د يوم� � ًا معرف� � ًا النق ��د ((عملي ��ة
تو�ضيح ذاتي �صارمة بحث� � ًا عن احلرية والتنوير
واملزيد من القوة)) وتلك هي م�سرية املعموري.

ناجح المعموري  :من زاوية معرفية وشخصية
سعد المرشدي
1
�إن احلديث ع ��ن ناجح املعموري يعني احلديث
عن حلظ ��ة ثقافية ا�ستثنائي ��ة يف تاريخ الثقافة
احللي ��ة� ،إذ ا�ستط ��اع �أن ي�صنع له ح ّي ��زا ثقافيا
خا�صا به ،وه ��و حيّز له و ْق ٌع وا�ضح يف الثقافة
املعا�ص ��رة على وج ��ه العموم ،وعل ��ى اخلارطة
الفكرية احللية على وجه اخل�صو�ص.
�إن م ��ا مينح ناجح املعم ��وري فرادته الثقافية،
ه ��و حت� �دّره م ��ن (ال ّنم ��وّ ) �أ�سا�س ��ا معرفي ��ا
لطروحات ��ه وم�ؤلفات ��ه التي �شغلت ح ّي ��زا كميا
ونوعيا الفتا� ،أقول �إنه انطلق من مبد�أ (ال ّنموّ )
يف زم ��ن تفتق ��د الي ��ه الثقاف ��ة احللي ��ة ويفتق ��د
�أغل ��ب مثقفيها له ��ذا املبد�أ ،وعل ��ى نحو متعجل
ودون اخل ��وذ يف تفا�صي ��ل ه ��ذه امل�س�أل ��ة التي
متتد بن ��ا اىل م�ساح ��ات �شا�سعة م ��ن القراءات
االجرائي ��ة للمنج ��ز الثق ��ايف احلل ��ي وطبيعته
املعرفي ��ة املتنوع ��ة ،واميان ��ا ب ��روح ال�شهادات

الت ��ي ُتكتب يف هك ��ذا اجواء� ،أق ��ول � :إن ناجح
املعم ��وري عالم ��ة ابداعي ��ة فارقة اذا م ��ا جعلنا
�أنف�سنا يف مواجه ٍة حقيقي ��ة وجوهرية للثقافة
العراقي ��ة على وج ��ه العموم ،والثقاف ��ة احللية
على وجه اخل�صو�ص وعرب ركنيها  :التاريخي
واملعريف.
2
لقد بد�أ ناجح املعموري م�شروعه الفكري  -وهو
اخلو�ض يف الذاك ��رة اال�سطورية وافرازاتها-
تغلب
يف وق ��ت كان فيه املاخ الثق ��ايف العراقي ُ
علي ��ه حاكمي� � ٌة مقيتة �ألقتْ بظالله ��ا ال�سود على
كل حماول ��ة تثوير او تغلغ ��ل او تنوير ،فمعنى
�أنْ تخت � ّ�ط لك هاج�سا كتابي ��ا خا�صا بك – وهو
هاج� ��س �سلب ��ي يف وع ��ي الثقاف ��ة العراقية او
القائمني عليه ��ا �آنذاك – معنى �أنك خارج حركة
ذلك الواقع وخارج حركة تاريخه املزيّفة ،فكان
ناج ��ح على وع ��ي تام بق ��راءة ه ��ذا الواقع وما
يكمن حتت غاللته من كذب وقمع وتهمي�ش.
3
تعرفتُ على ناجح املعموري �أدبيا و�أنا يف نهاية
املرحلة املتو�سطة حني قر�أتُ واحد ًة من �أعماله

الروائي ��ة حينه ��ا �أح�س�ستُ �أن ن�سق ��ا غرائبيا ال
دب
�أع ��رف كنه ��ه وال �أع ��رف مرجعيات ��ه كان قد ّ
يف ن�سي ��ج الرواية وبن ��اء �شخ�صياتها ،وبدافع
م ��ن ت�سا�ؤالتي املتع ��ددة عرف ��تُ �أن امل�ؤلف كان
ي�سع ��ى اىل �أ�سطرة �شخ�صياته وتغريبها� ،أقول
ه ��ذا الكالم ال بدافع التوثيق جلزء من ذكرياتي
ال�شخ�صية كما يبدو من خالل املالحظة العابرة،
بل �أقوله لأن ما فعله ناجح يف تلك اللحظة �ش ّكل
بداية االنطالق لنمو م�شروعه و ّ
خل�ص جوهره
اال�سا� ��س فيما بعد ،و�أيقنت فيما بعد �أنه مل يكن
ه� � ّم ناحج حينه ��ا �صناعه حدث يع�ب�ر عن مزاج
اللحظة ال�سيا�سية ومزاج القائمني عليها �آنذاك،
بل التعبري عن م ��زاج ناجح نف�سه وهو من�شغل
يف �صناع ��ة ور�سم مالمح �شخ�صي ��ة ا�سطورية
وهو بذلك كان بارعا يف االنفالت من واقع ٍّ
ه�ش
�داع ،وااليذان بواقع كتاب ��ي يلوح بتبا�شري
مت � ٍ
النزع ��ة اال�سطورية التي غدت فيما بعد هاج�سا
ميار�س �ضغطه بقوة يف �آفاق الكتابة االبداعية
ب�أجنا�سها املختلفة لديه.
4
كان ناج ��ح وال ي ��زال م�ؤمن ��ا ب�ض ��رورة تفكي ��ك

التاريخ واملا�ضي �سيا�سيا وثقافيا ،م�ؤمنا ب�أنه
يف هذا التفكيك يُتاح لنا �أن نعيد قراءة املا�ضي
يف �ض ��وء احلا�ض ��ر وفهم ��ه من �أج ��ل اكت�شاف
العالق ��ة ب�ي�ن التاري ��خ وال�سيا�سة وب�ي�ن الدين
والفكر وال�شعر والفل�سفة.
5
عرفت ��ه زاه ��دا لي� ��س باملعن ��ى الدين ��ي العابر،
وامنا كان زاهدا يف تعامله مع احلياة والنا�س،
من�شدّا ان�شداد اجلنني اىل رحمِ هِ الأول (احللة)
بت�ضاري�سه ��ا وخرابها وخوفه ��ا ،يفرح لفرحها
ويحزن حلزنها.
�إن ��ه كلكام� � ُ�ش احلل ��ة واب ُنه ��ا البار ،ال ��ذي رفع
عن ��وان اخللود ،فه ��و كلكام�ش ال ��ذي ال يعرف
الي�أ� ��س وال الأم ��ل وامن ��ا يعرف� ��أن احلياة عمل
متوا�ص ��ل ،عرفته د�ؤوبا مليئ ��ا بحيوية قرائية
� ّأخ ��اذة والفت ��ة للنظ ��ر عل ��ى الرغ ��م م ��ن ري ��اح
ال�سنني الباردة.
و�أخ�ي�را �أطب ُع على جبينك قبل ��ة حمبة و�سالم
و�أم ��ان ،داعيا من الله ان مي ��د بعمرك لرفد هذا
الرتاث بعطائك املميز.
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نايات الشعر تفوح عطرا

من زمن التوهج

به��ذا الكت��اب الذي يحم��ل عنوان»التوراة وطق��وس الجنس املقدس»،
يك��ون الباحث ناجح املعم��وري قد أوغل يف الذهاب إىل م��ا نظنها ما تزال
ق��ارة املجاه��ل ،التي مل يذهب إليها س��وى عدد قليل من ذوي الش��أن يف
البحث والفك��ر .واملعموري الذي منذ بدايات اش��تغاله يف هذا الجانب من
امليض يف رحلة
البحث – التوراة وشؤونها ،عقد العزم ويف إرصارعنيد عىل
ّ
اإلستكشاف هذه ،وعدم الس��كوت أواإلنطواء جانبا ،يف واحدة من أرشس
حروب الرسدي��ات وأكرثها مدعاة للجدل والنفري كليهام معا ،ونعني حروب
التوراة ،وما تس��مى ب»الدراس��ات التوراتية”التي ت��دوريف فلكها ،ليس فقط من أجل إعالء ش��أن اليهودية
وجعلها فوق غريها من الديانات ،وال من أجل إعالء شأن البنية الذهنية لشعب (يهوه) ،وجعلها فوق سواها
م��ن األبنية الذهنية التي عرفتها املنطق��ة قبل ما يزيد عىل األلفي عام،وإمنا من أجل الس��خرية من ثقافات
اآلخري��ن والتقليل من ش��أنها ،بل ومن أجل نكران وجودها يف بعض الح��االت ،كمثل ما يحدث يف تعاملها
مع الكنعانيني ،س��كان فلس��طني األصليني ،الذين قبل غريهم من األقوام تس��تهدفهم هذه الحروب ،عىل
اعتبارأنهم الذين س��وف يقود(يهوه) جنوده من أجل محاربتهم واحتالل أرضهم املس�ماة ب(أرض كنعان)
ال (أرض إرسائيل).

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

يوسف يوسف

رئيس التحرير التنفيذي

العالمات إلى األصول ومنهج اإلستدالل

علــي حســين

(التوراة وطقوس الجنس المقدس)
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�صحيح �أن �آخرين �سوى املعموري قد تناولوا ثيمة
اجلن�س املقد�س والزواج الإلهي ،وما يرتبط بهما من
الطقو�س عند �أقوام ال�شرق املتو�سطي القدمي بح�سب
تعبرييو�سف ح ��وراين وب�ضمنها (عربان يهوه)�،إال
�أن التباي ��ن يف زواي ��ا النظر ،وم�ستوي ��ات التناول،
وكذل ��ك الإختالف ��ات يف املناهج النقدي ��ة ،وغريهذه
م ��ن الأ�سب ��اب ،جتعل م ��ن كت ��اب املعم ��وري� ،إحدى
العالمات الدال ��ة �إىل الأف�ضلية التي ميكن �أن يحققها
الإ�ست ��دالل املنطقي من خالل عالم ��ات بعينها ،ميكن
�أن تك ��ون يف ه ��ذا الن�ص �أوذاك مم ��ا �أنتجتها �أيّ من
الذهنيتني :ال�سومرية �أوالكنعانية ،ومقارنة ما ميكن
�أن تظهريف التوراة بها ،وذل ��ك يف �إطارمن املقاي�سة
العميق ��ة الت ��ي �سوف نرى ب� ��أن املعم ��وري خاللها ال
يتح� �دّد� ،أوه ��وال يُلزم نف�س ��ه بالإكتف ��اء مبناق�شة ما
يف ه ��ذه الن�صو�ص من التماث ��ل يف الألفاظ وحدها،
على الرغ ��م من �أهمية مثل هذا الإج ��راء ،و�إمنا نراه
يتجاوزه ��ذا �إىل مدي ��ات �أبعد غ ��ورا ،يذهب فيها �إىل
معاين ��ة م ��ا هوثقايف عند ه ��ذه الأق ��وام وب�ضمنه ما
هوعند (عربان يهوه) ،ه�ؤالء الذين �سوف نرى كيف
يق ��وم املعم ��وري بزعزع ��ة �أركان الكثريمم ��ا يرتبط
به ��م ،ومم ��ا عندهم م ��ن الثقاف ��ة ،ويف املقدم ��ة منها
اجلوانب املرتبطة بالدين ،ذلك بعد �أن يكون قد ملأه
اليق�ي�ن بوج ��وب عدم ال�سك ��وت ،ولأيّ م ��ن الأ�سباب
الت ��ي يتداولها البع�ض ،وب�ضمنها تل ��ك املرتبطة مبا
يو�صف ب(املقد�س الديني) الذي يجب عدم الإقرتاب
منه ومناق�شته.
ومم ��ا نتوخ ��اه هن ��ا بالإ�ضاف ��ة �إىل �إ�شاراتن ��ا
ال�سابق ��ة ،يتمث ��ل بوج ��وب الق ��ول �سوى م ��ا �سبق،
ب� ��أن املعم ��وري يرى ب� ��أن املفه ��وم املح ��وري الأهم
ينبغ ��ي �أن يتج ��اوز الباح ��ث فيه مهم ��ة الك�شف عن
العالقات اللغوية بني الن�صو�ص ،واعتبارما �سيقوم
ب ��ه احل ّد الأه ��م للمقارن ��ات التي يجريه ��ا ،والذهاب
�س ��وى ه ��ذا �إىل املقارنة العميقة ب�ي�ن كل من (العقل
ّ
املتح�ض ��ر) و(العق ��ل ال�ب ّ�ري) ،الأمرال ��ذي �س ��وف
يحتم علي ��ه عدم �إغفال الطابع املفت ��وح للتاريخ عند
مناق�ش ��ة م�سائ ��ل التنا�ص ،الذي ميك ��ن �أن يكون يف
الن�صو� ��ص املختلف ��ة اجلن�سيات،وال ��ذي ه ��و يف
اعتق ��اده �أم ٌرحتم ��ي وطبيعي ،عل ��ى اعتبار�أنه لي�س
ن�ص ما ،مهما كانت منزلته والقيمة العليا
ثم ��ة هناك ٌّ
الت ��ي ميتلكها ،ميك ��ن اعتباره خال�ص ��ا مل تتعاوريف

�إنتاج ��ه �أكرثم ��ن ذهني ��ة ب�شري ��ة ،وذل ��ك متا�شي� � ًا
م ��ع مقول ��ة الإرث امل�ش�ت�رك ب�ي�ن خمتل ��ف الأق ��وام
واملجموع ��ات الب�شري ��ة  .ول�س ��وف نرى كذل ��ك ب�أن
املعم ��وري يتوقف طوي�ل�ا بل و�إنه ي�سه ��ب يف هذا،
�أمام ما كنا ق ��د قلنا فيه ب�أنه(التال�ص)  ،ويف املقدمة
من ��ه ذلك التال�ص الذي يف ن�شيد الإن�شاد .وهنا نرى
الأملعي ��ة يف الت�صوّ ر والك�شف اللذين يق ّل وجودهما
عند كثريين ممن تناولوا ه ��ذا اجلانب احليويّ من
حروب ال�سرديات.
هك ��ذا فنح ��ن ال ننفي الإحتفاء مبنه ��ج الإ�ستدالل
والبح ��ث ع ��ن العالم ��ات ال ��ذي اخت ��اره املعموري.
ولع� � ّل الق ��ارئ �سيكت�ش ��ف يف ي ُْ�س ��ر و�سهول ��ة رغبة
الإثن�ي�ن مع ��ا� :صاحب الكت ��اب ،ومثل ��ه �صاحب هذه
املقال ��ة ،بالإبتع ��اد ع ��ن الدوغمائي ��ة املتع�سف ��ة التي
ميك ��ن �أن تف�ضي �إليها املعتق ��دات ،وبالذات منها تلك
الت ��ي يف مثل احلاالت التي يت ّم فيها تناول التوراة،
وم ��ا ق ��د عل ��ق به ��ا م ��ن ت�أث�ي�رات احل�ض ��ارات التي
جاورها اليهود بعد ظهوره ��م �إىل حيّزالوجود(.)5
ولتو�ضي ��ح الأمرف�إن مثل هذه الرغب ��ة بالإبتعاد عن
الدوغمائي ��ة يف الوق ��ت ال ��ذي ميك ��ن اعتباره ��ا فيه
�إح ��دى املزاي ��ا احل�سن ��ة ،ف�إنها �س ��وى هذا م ��ن �أه ّم
خ�صائ� ��ص املو�ضوعي ��ة يف البح ��ث خ�صو�ص ��ا �إذا
م ��ا كان الواحد من ��ا ي�ؤمن ب�أن �أيا م ��ن الن�صو�ص ال
ينم ��ويف من� ��أى ع ��ن ت�أث�ي�رات �أبنية ن�صي ��ة �أخرى،
وذلك عل ��ى وف ��ق قاعدتي”الت�أثروالت�أثري”و»الإرث
امل�شرتك»الذي ميك ��ن �أن ين�ش�أ ج ّراء عمليات املثاقفة
ب�ي�ن ال�شعوب .وعلى وفق ه ��ذا الت�صوّ ر ،ي�صبح يف
مقدورن ��ا فهم م ��ا يذهب �إليه املعم ��وري حني القول:
وج ��ود هذا الن� ��ص -ن�شي ��د الإن�ش ��اد – يف التوراة
ككتاب احت ��وى على العديد م ��ن الن�صو�ص الأدبية،
ن�ص ًا من �إنتاج الديان ��ة اليهودية ،بل
ال يعن ��ي كون ��ه ّ
ن�ص ًا �أنتجته ح�ض ��ارات عديدة ،و�ساهمت
باعتب ��اره ّ
ببلورته ديانات تداخلت فيها عقائد احلياة والزواج
املقدّ�س لي�ستق ّر �أخريا يف التوراة .
وهكذا ومع الإ�شارة �إىل الطابع املفتوح للتاريخ،
و�إىل م ��ا ّ
يو�ضح ر�أيه يف الت�ش ��اكل ومعناه و�أبعاده
املحتمل ��ة ،وهوال ��ر�أي ال ��ذي �سيميّزفيه ب�ي�ن العقل
املتح�ض ��ر والآخرالعقل الربّي ،يك ��ون املعموري قد
و�ض ��ع عملية البحث يف هذا امليدان �أمام مفرتق هام
وخط�ي�ر .وتت�أتى الأهمية هنا من و�ضع النقاط على

احل ��روف ،وم ��ن و�ضع ��ه الن�صو�ص الت ��ي يتناولها
حت ��ت �أ�شع ��ة �إك� ��س الكا�شف ��ة ،وحي ��ث �سيك ��ون يف
والتال�ص.
مقدورن ��ا التفري ��ق بني كل م ��ن التنا� �ّ�ص
ّ
و�أم ��ا اخلطورة ف�إنها املت�أتية م ��ن تناول �ش�أن ديني،
يحذرالكث�ي�رون مناق�شت ��ه ،وحتى جم� � ّرد الإقرتاب
منه ،وذلك لأ�سباب عديدة ال يجهلها الكثريون ،ويف
مقدمته ��ا اخل�شية م ��ن حمالت الت�شني ��ع والتجريح،
حت ��ت دع ��اوى اتهامه ��م بالتط ��اول عل ��ى املق ّد� ��س
الدين ��ي ،وبالذات منه ال ��ذي يرتبط باليهود ،وحيث
كما نع ��رف �أ�ضخم ماكينة �إعالمي ��ة يف العامل .و�إىل
م ��ا نق�ص ��ده وهو ما يتوخ ��ى املعم ��وري البحث فيه
وتقدمي ��ه ،ع�ش ��رات الأدل ��ة – العالم ��ات املوج ��ودة
يف الت ��وراة ذاته ��ا ،الت ��ي ميك ��ن �أن يتب�ّي�نّ الق ��ارئ
من خالله ��ا ،كيفية خروج (عربان يه ��وه) من منزلة
املجموع ��ات الب�شرية التي عندها ديان ��ات نازلة من
ال�سماء ،والذهاب باجتاه ديانات �أخرى و�ضعية كما
تو�ص ��ف ،كانت الأقوام التي جاوروه ��ا قد اعتنقتها
�إبان م ��ا ًُتعرف ب(مرحلة الوع ��ي الفت�شي – مرحلة
البح ��ث ع ��ن �آله ��ة ُتعب ��د) ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن هذا
الأمرمم ��ا يُف�س ��د العقيدة،ومما ي�ش�ي�ر�إىل النكو�ص
الفك ��ري �إىل ال ��وراء .و�إىل م ��ا يب�ي�ن ه ��ذا ويلق ��ي
ال�ض ��وء علي ��ه ،يق ��ول يه ��وه ذات ��ه له� ��ؤالء العربان
يف �سفر�إ�شعي ��ا� :أم ��ا �أنت ��م فاقرتب ��وا �إىل هنا يا بني
ال�ساحرة .يا ن�سل الفا�سق والزانية .مبن ت�سخرون
وعل ��ى من تفغ ��رون �أفواهكم و ُتخرج ��ون �أل�سنتكم؟
�أنت ��م �أوالد املع�صي ��ة ،ون�س ��ل الغ ��در� .أنت ��م ي ��ا م ��ن
يتح ّرق ��ون �شه ��وة �أمام الأ�صنام ،وحت ��ت كل �شجرة
خ�ض ��راء� .أنت ��م م ��ن يذبح ��ون �أوالده ��م يف الأودية
حتت كهوف ال�صخر(�أ�شعيا .)5/57:3
بي ��د �أن هذا لي�س هوالأهمّ ،واملعموري هذا الناقد
واملفكرالبابلي ،الذي ال يتوق ��ف كما �سبقت الإ�شارة
عن الإتيان بعالمة من هنا ،و�أخرى من هناك،يذهب
�إىل ما حتت الق�شرة املرئية ،يف مهمة غايته فيها لي�س
�إثبات ما يف التوراة من حاالت الإختال�س،على الرغم
من �أهمية هذا الأمريف مثل هذه احلالة التي يتناول
فيه ��ا ن�صا دينيا ،فيتوقف �أم ��ام مرحلتني من مراحل
الوع ��ي ،وما ي�صاحبهم ��ا من اختالف ��ات بني بنيتني
ذهنيت�ي�ن ،وعالم ��ات فارق ��ة ،نتب�ي�ن م ��ن خاللها تلك
الت�أثريات التي تركتها الأدي ��ان ال�سابقة يف الديانة
اليهوية ،فيقول :ويف الن�صو�ص التوراتية تكري�س

للخ�ل�اف والع ��داوة بني الإله اليه ��وي /يهوه ،وبني
�شعب ��ه ،وبني”عرو�سه”املقد�سة التي فتحت فخذيها
لآلهة كنعان ،ومار�ست معهم طقو�س الزواج الإلهي،
و�أدارت ظهره ��ا �إىل زوجه ��ا الإلهي»يهوه”الذي ظ َّل
مكتفي ��ا ب�سلطت ��ه الذكورية متنا�سي ��ا ب�أنها م�سروقة
ل ��ه من �آله ��ة الع ��راق الق ��دمي و�سوريا �أن ��و� /أنليل/
�أنكي /دموزي�/أيل ،وبق ��ي مكتفيا بالطاقة الرمزية
املخزونة يف ج�سده ال�صاعد �سماويا.
�إن مث ��ال النب ��ي داود الذي ي�أت ��ي به املعموري من
الت ��وراة� /صموئي ��ل الثاين ي�ؤكد م ��ا يذهب �إليه من
�ش� ��أن ر�س ��وخ عقي ��دة ال ��زواج املق ّد� ��س يف التوراة
 :وخرج ��ت مي ��كال ابن ��ة �ش ��اول للقائ ��ه ،وقالت يف
�سخرية  :ك ��م كان ملك �إ�سرائيل (داود) وقورا اليوم
حني تع ّرى �أمام جواري رجاله كما يتعرى ال�سفهاء،
فقال لها داود  :كان ذلك كله لأجل الربّ الذي ف�ضلني
على �أبي ��ك ،وعلى جميع بيته ،ليقيمن ��ي رئي�سا على
�شعبه بن ��ي �إ�سرائيل ،و�س�أرق� ��ص �أكرثمن ذلك لأجل
ال ��رب ،و�أح ��ط م ��ن قيمتي �أكرثم ��ن ذل ��ك (�صموئيل
.)23 -6 21/2
وباجت ��اه مزي ��د من التو�ضيح ،فاملهتم ��ون بال�ش�أن
الدين ��ي اليه ��ودي يعرف ��ون ب� ��أن الفكرالقب ��ايل
(ال�ص ��ويف) عن ��د ه� ��ؤالء القوم م ��ن الع�ب�ران ،يقول
ب� ��أن الأنث ��ى اليهودي ��ة ،والذكراليه ��ودي� ،إمن ��ا هما
يف عالقتهم ��ا اجلن�سي ��ة يج�سّ ��دان عالق ��ة (يه ��وه)
ب�أنث ��اه .ولق ��د ا�ست ��د ّل هذا الفك ��ر -القب ��ايل �إىل هذا
الإمي ��ان م ��ن قول الت ��وراة ذاتها  :وق ��ال الله لن�صنع
الإن�سان على �صورتن ��ا كمثالنا .وليت�سلط على �سمك
البحروطريال�سم ��اء ،والبهائم وجمي ��ع الأر�ض وكل
الدباب ��ات الداب ��ة على الأر� ��ض .فخلق الل ��ه الإن�سان
عل ��ى �صورت ��ه .عل ��ى �صورة الل ��ه خلقه ذك ��را و�أنثى
خلقهم(التكوي ��ن .)27- 26/1ومعن ��ى ه ��ذا ي�صب ��ح
اللقاء اجل�سدي اليهودي ،نوعا من التوا�صل الروحي
ب�ي�ن الفرد اليهودي و(يهوه) من جهة ،وبينهما وبني
الأر� ��ض من جهة �أخرى� .أي �أن ه ��ذا اللقاء ي ِ َُج ّرد من
كونه ن�شاطا �إن�سانيا فرديا حم�ضا ،تنح�صرت�أثرياته
يف م ��ا يتمخ� ��ض عن ��ه م ��ن �آثاربايولوجي ��ة ونتائج
يتبدى فعلها �أ�سا�س ��ا يف م�س�ألة حفظ النوع فح�سب،
ليتخذ بالت ��ايل �أبعادا كونية قومي ��ة تعود بجذورها
بعيدا يف �أغوارالفكرالتلمودي والقبايل واحل�سيدي
كما تبينّ ذلك بديعة �أمني .

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

عادل الياسري
ان�شغ ��االت ناج ��ح املعم ��وري الثقافي ��ة لها رقعة
وا�سع ��ة ينم ��از به ��ا دون غ�ي�ره م ��ن الباحث�ي�ن
والكتاب،فه ��ذا العق ��ل املعريف ال ��ذي واكبته منذ
الأيام الأوّ ل يف م�ساره الأدبي ابتداء ،ث ّم البحثي
والنقدي ب�شكل عام وتف�صيلي،ذي �أبعاد و�أرجاء
متت� � ّد عل ��ى خارط ��ة الثقاف ��ة العراقي ��ة والعربية
ويف مفا�صله ��ا املتنوعة،فه ��و املتنقل بني الق�صة
والرواية كاتبا وم�ؤلفا لها ثم ناقدا،
عج ��ت ب ��ه الت ��وراة
والأدي ��ان والأ�ساط�ي�ر وم ��ا ّ
وملحمة كلكام� ��ش والآداب القدمية من الق�ص�ص
والأ�ساطريالت ��ي مل تل ��ق م ��ن قب ��ل م ��ن يتح� � ّرى
ع ��ن خف ّيه ��ا امل�سكوت عن ��ه خوف ��ا �أوتغا�ضيا� ،أو
تغا�ضي ��ا �أو اذعانا للتاب ��و واملقد�س،لينتقل منها
اىل مرحل ��ة املتابع املت�صدي للتج ��ارب الروائية
وال�شعرية،لي� ��س للكت ��اب وال�شع ��راء الع ��رب
وح�سب،امنا ل�شعراء وكتاب الأقليات والقوميات
الأخ ��رى الذي ��ن يكتب ��ون بالعربية،ا�ضاف ��ة اىل
التج ��ارب العربي ��ة والعاملي ��ة �أحيانا،حيث نراه
يف حتليالته �صيادا ماهرا لفرا�شات اقرتابها من
طاول ��ة ا�شتغاله،وناق ��دا متمر�سا له ��ذه التجارب
مبدي ��ا مالحظاته املهمة الت ��ي تف�ضي اىل تقومي
التجرب ��ة الأبداعي ��ة مل ��ن ي�أخ ��ذ بها.كم ��ا عرفت ��ه
متابعا ذكيا ملو�ضوعتي الفوتوغراف والت�شكيل
ودار�سا لتجارب بع�ض العاملني يف جماالتها.
ولعم ��ق اقرتابي من ج ��رف املعموري،والتعامل
اليوم ��ي فيما بيننا،واطالع ��ي على غزير منجزه
الأبداع ��ي وتوزع ��ه ب�ي�ن املو�ضوع ��ات الت ��ي
ذكرته ��ا �آنفا،ارت�أيت �أن �أتن ��اول قراءته حل�ضور
الأ�سط ��وري والدني ��وي يف جترب ��ة ال�شاع ��ر
ال�سرياين”�شاك ��ر جمي ��د �سيفو”الت ��ي اخت ��ار
له ��ا عنوان ��ا ي�ض � ّ�ج باحلل ��م يف فرح ق ��ادم [ غابة

العط ��ر والناي ��ات ]،وي�ش ��ي ب�أنبه ��ار يف جتربة
�شاعر�أ�صابه حي ��ف التهمي�ش الذي حلق باملنجز
الأبداع ��ي للقوميات والأقلي ��ات ب�سبب العوامل
ال�سيا�سي ��ة والثقافية،اذ �سل ��ط ال�ضوء يف البدء
عل ��ى كون الأدب ال�سرياين ّ
ظل معزوال بت�أثريات
التمرك ��ز الثق ��ايف العرب ��ي الذي ح ��اول تذويبه
و�س ��ط الثقاف ��ة العربية،من خ�ل�ال التعامل معهم
ا�س ��وة بالأدب ��اء الرتكم ��ان والأك ��راد بعي ��دا عن
هويته ��م القومية،والعم ��ل على جعله ��م يكتبون
بالعربية.
يف ه ��ذه الدرا�س ��ة رك ��ز الباح ��ث املعم ��وري
عل ��ى ك ��ون ال�شاع ��ر �سيف ��و ق ��د �أدرك جي ��دا ب�أن
(اليوم ��ي  /الروح ��ي  /الدين ��ي) خمت ��زن
للأ�سطورة،كونها”و�سيلة الأت�صال بني اجلماعة
الت ��ي جت ��د وظيفته ��ا يف الطقو� ��س ورمزيته ��ا
امل�ألوف ��ة واملعروفة”غاب ��ة العط ��ر والناي ��ات /
ناجح املعموري  /دم�شق /دار متوز .2011
ل ��و حترينا عن ه ��ذا الت�شخي�ص ال ��ذي مل ي�سبقه
الي ��ه �أحد،لوجدنا �أنه وبتمك ��ن اخرتق اجلدران
الفا�صل ��ة بينن ��ا وب�ي�ن التوظي ��ف الذك ��ي ال ��ذي
اجرتح ��ه �سيف ��و مل ��وروث ال�سري ��ان وطقو�سهم
الدينية،
وملو�ضوع ��ة كونهم”ال�سريان”�س ��كان الب�ل�اد
الأ�صليني،وا�ستط ��اع بقدرات ��ه النقدي ��ة النف ��اذ
اىل عم ��ق التجربة ال�شعرية،وق ��راءة الطق�سيات
املدون ��ة وغري املدون ��ة يف عاملها،رابطا اياها من
خ�ل�ال ن�صو�ص منتق ��اة له،بالن�س ��ق الأ�سطوري
يف الأدب ال�سومري القدمي،ففي هذا املقطع :
“وعقدنا
زواج الأر�ض وال�سماء
والقمر وال�شم�س

والرتاب واملطر”امل�صدر ال�سابق �ص.48
جن ��ده يحل ��ق اىل مو�ضوعت ��ه الأ�سا� ��س يف
درا�ساته الأ�سطورية،املتمثلة بالذكورة والأنوثة
كونهم ��ا قطب ��ي الأخ�صاب،وقنات ��ي ال ��والدة
والأنبعاث،وي�ست�شهد مبا �أورده الدكتور الطيب
تيزيني حول قران القمر بال�شم�س ب�أعتبار الأوّ ل
مذكرا وال�شم�س �أنثى،ث ّم يربط ر�ؤيته هذه
بع�شب ��ة جلجام� ��ش الت ��ي ح ��از عليه ��ا و�سرقتها
الأفعى ب�أيراده لن�ص ال�شاعر :
“نحن �سعداء بر ّفة جناح مالك
حني يرى العامل �سعيدا
يحلق بع�شبة جلجام�ش”
وكلم ��ا توغلن ��ا يف ثناي ��ا الكت ��اب تو�صلن ��ا اىل
اكت�شافا ت مفادها �أن ناجح املعموري يف درا�سته
لهذه التجربة ال�شعرية املتفردة بخ�صو�صيتها،قد
ع� � ّرج يف حتليالت ��ه لن�صو� ��ص ال�شاع ��ر عل ��ى
مو�ضوع ��ة ال�صورة وما متثل ��ه �سواء يف ال�شعر
�أو الفوتوغ ��راف م�ست�شه ��دا مب ��ا قال ��ه”روالن
ب ��ارت”يف ذل ��ك ومتو�ص�ل�ا اىل ان �شاعرن ��ا
�صاح ��ب التجربة كان ذكيا يف توظيفاته لدالالت
رمزي ��ة (املطر،قو� ��س قزح،الع�صافري،قام ��ات
الريح،رائحة الرتاب) وغريها من الرموز،
امن ��ا ي�ؤ�ش ��ر عل ��ى حلم ��ه بف ��رح �آتي،وانبع ��اث
قادم،رغ ��م دوّ ام ��ات احل ��زن وامل الفجيع ��ة الذي
يتكرر ب�ي�ن �آن و�آخر .وبنايات ت�صدح يف غابات
م�ستقبل يفوح عطرا.
يبق ��ى �أن �أع�ب�ر ع ��ن �شك ��ري و�سعادت ��ي يف �أن
ه ��ذا املنج ��ز الأبداع ��ي ل�صديقي الباح ��ث ناجح
املعم ��وري ق ��د افتتح ��ه ب�أهدائ ��ه يل �صديق ��ا
و�شاعرا،وهذه �شهادة �أعتز بها.

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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تق ��ر�أ جدي ��ده فيده�شك ا�ص ��راره على
البح ��ث واماط ��ة الغبار ع ��ن كل ما هو
م�سكوت عنه يف خفايا ما انتجه العقل
الب�شري منذ التكوين الأول حتى زمننا
الراه ��ن  ,وتف ��رح لأن �صاحبك يتحف
قارئ ��ه ب�ي�ن اون ��ة واخ ��رى بخال�ص ��ة
وافي ��ة جله ��وده البحثي ��ة و قراءات ��ه
امل�شاك�سة التي �أثمرت للمكتبة العربية
اكرث من ع�شرة كت ��ب يف جماله النادر
هذا ال ��ذي تفرد به من بني باحثني كرث
مل يتو�صلوا ملا تو�صل �إليه  ,فهو دائب
احلف ��ر والتنقي ��ب يف ركام الن�صو�ص
املتداول ��ة  ,وهو مواظ ��ب على منهجه
ال ��ذي اختطه من ��ذ بداي ��ات اهتماماته
الأوىل بالأ�ساط�ي�ر وح�ض ��ارة وادي
الرافدين واحل�ضارات املجاورة  ,ومل
يك ��ن ا�صراره عل ��ى ان مبعث اال�شعاع
احل�ض ��اري عراقي الب ��دء والتكوين ,
�س ��وى حماولة من ��ه لت�سمي ��ة اال�شياء
مب�سمياتها  ,ولي� ��س بدوافع التع�صب
واع
والأنحياز  ,فهو باحث مو�ضوعي ٍ
متفت ��ح يرى ما يحيط به بعني ثاقبة و
ر�ؤية جمردة من االهواء وال�صغائر ,
وكتاب ��ه اجلدي ��د ـ� �ـ الت ��وراة وطقو�س
اجلن� ��س املقد�س ـــ ال ��ذي �صدر م�ؤخر ًا
ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى  ,منحن ��ي عافية
�أفتقده ��ا  ,ور�ش ّن ��ي بفي� ��ض معرف ��ة
احتاجه ��ا  ,رغ ��م اين م ��ن القريب�ي�ن
مل�شغل ��ه البحث ��ي الب ��اذخ  ,لق ��د ط ��رت
فرح� � ًا مبنجزه ه ��ذا  ,باعتباره منجز ًا
يل  ,لأين واي ��اه ن ��رد من منهل معريف
واحد  ,وت ��كاد نظراتنا متقاربة يف ما
ن ��راه حولنا وما نق ��ر�أه  ,املبدع ناجح
املعم ��وري يف منج ��زه ال�ضخ ��م ه ��ذا
ي�ؤك ��د جديت ��ه و حر�صه عل ��ى الك�شف
ع ��ن اخلفاي ��ا واخلباي ��ا يف ن�صو� ��ص
املا�ضي التي احاطتها هاالت التقدي�س
حماو ًال ازاحة م ��ا يراه غري الئق بفكر
االن�سان و قدرات ��ه اخلالقة  ,ومن هنا
يظ ��ل املبدع ناج ��ح املعم ��وري متفرد ًا
يف حقل ��ه  ,مواظب� � ًا عل ��ى احلف ��ر يف
ثناياه  ,وا�ضع ًا خال�صة تو�صالته يف
منج ��زات مطبوعة يتداوله ��ا القارئ
باهتم ��ام بال ��غ واعج ��اب يف�صح عنه
بعبارات ومتني ��ات موا�صلة البحث
والأبداع يف خمتلف روافد املعرفة
ثمانية ف�صول ه ��ي حمتويات كتاب

ا ملعم ��و ر ي
وتقدمي موجز
يلخ� ��ص ر�ؤيتـــــــــــ ��ه
الفكريــــــــــــــــــــ ��ة واملعرفي ��ة
وم ��ن ب ��اب تي�س�ي�ر اط�ل�اع الق ��ارئ
عليه ��ا �س�أح ��اول اال�ش ��ارة �إليه ��ا ب�شئ
م ��ن التف�صي ��ل لأعمام الفائ ��دة  ,ريثما
ي�صب ��ح املنج ��ز متاح� � ًا يف مكتباتن ��ا
العام ��رة ب�سب ��ب م ��ا نعانيه م ��ن �سوء
توزيع الكتاب يف بلدنا..
والب ��د م ��ن اقتط ��اع ه ��ذا اجل ��زء م ��ن
التق ��دمي ال ��ذي يف�صـــ ��ح ع ��ن ا�سب ��اب
اهتم ��ام املعم ��وري به ��ذا احلق ��ل اذ
يقوله:
�أخ�ي�ر ًا �سيظ ��ل ه ��ذا املج ��ال مفتوح� � ًا
ام ��ام الباحث�ي�ن وامل�شتغلني يف احلقل
التورات ��ي  ,كم ��ا ان ا�ستم ��رار تغذيته
ميث ��ل �ض ��رورة ح�ضاري ��ة  /فكري ��ة
مهم ��ة جد ًا وعلينا تكري�سها يف مرحلة

�صراعنــــــــــــ ��ا احلا�س ��م م ��ع احلرك ��ة
ال�صهيوني ��ة  ,الن واح ��د ًا م ��ن اه ��م
ا�سب ��اب �صراعها معنا ه ��و االح�سا�س
باالخ�صاء احل�ض ��اري �أما احل�ضارات
اجلزيري ��ة املهيمن ��ة والت ��ي �سرقوه ��ا
و�شي ��دوا عليه ��ا موروثه ��م  ,وم ��ع كل
حماوالته ��م يف التكت ��م والتزيي ��ف
ف ��ان مكوناته ��م تومئ الين ��ا ب�صراحة
تام ��ة .وكان ��وا غرب ��اء ع ��ن احل�ضارة
ومل يعرف ��وا غ�ي�ر اخلط ��اب اليهوي /
اليه ��ودي  /الأموم ��ي وال ��ذي �صعدت
تفا�صيل ��ه حت ��ى يف طقو� ��س اجلن� ��س
املقد�س
يت�ضم ��ن الف�ص ��ل الأول م ��ن [ التوراة
وطقو�س اجلن�س املقد�س ] ما يلي :
1ـــ االله دم ��وزي  /متوز و ع�شتار يف
التوراة
2ــ� �ـ املل ��ك دم ��وزي  /مت ��وز يتب ��ادالن
املجال يف طقو�س اجلن�س املقد�س
3ـــ االلوهة �صفة امللوكية....
ويف الف�صل الثاين :

1ــ� �ـ الل ��ذات الع�شتاري ��ة والطاق ��ة
اخلالقة لالله ال�شاب
 2ــ� �ـ ع�شت ��ار اجلن�س و�سل ��ة االلوهة
امل�ؤنثة
3ـــ الفرج مركز احلياة واخل�صب
4ـــ ع�شرتوت  /ال�سارية
وي�ضم الف�صل الثالث :
1ـــ مدلول الرمز اجلن�سي
2ــــ الرمز الق�ضيبي
ويف الف�صل الرابع :
1ـــ طقو�س اجلن�س املقد�س
2ــ� �ـ ال�شفاهي ��ة و�سيل ��ة لالت�ص ��ال
والتبادل الثقايف
3ـــ ن�شيد االن�شاد  ,ن�ص يف اجلن�س
املقد�س
4ــ� �ـ الن�صو� ��ص ال�سومري ��ة ون�شيد
االن�شاد
5ـــ �شعرية الرمز وقوة املدلول
6ـــ توراة القد�س ون�شيد الأن�شاد
�أما الف�صل اخلام�س في�ضم :
1ــ رثاء متوز تعطيل م�ؤقت للجن�س
املقد�س
2ـــ يه ��وه ي�سرق حلية امللك د موزي
 /متوز
وي�ضم الف�صل ال�ساد�س :
 ..ن�صو� ��ص اجلن� ��س املقد� ��س يف
التوراة
 ..لوط ي�ضاجع بنتيه �سكران ًا
 ..داود والرق�ص
 ..الزواج اليهودي

ويقت�صر الف�صل ال�سابع ـــ �ص 287ـــ
�ص 307ـــ عل ��ى مو�ضوع االله يهوه
يتزوج ا�سرائيل
اما الف�صل الثامن فيكر�سه املعموري
لالنهيارات :
 ..انهيار اخلطاب االمومي و�صعود
ال�سلطة الأبوية
 ..انهيار الديانة اليهودية
وا�ضاف ��ة اىل ف�ص ��ول الكت ��اب ه ��ذه
�ضم اي�ض� � ًا فهر�س ًا لال�شكال وال�صور
التو�ضيحية الت ��ي بلغت (� )94شك ًال
و�ص ��ورة  ,ويف الكت ��اب فهر�س� � ًا بـ� �ـ
( )43مرجع ًا بد�أها بــ الكتاب املقد�س
وختمها بــ العنف واملقد�س واجلن�س
يف امليثولوجي ��ا اال�سالمي ��ة مل�ؤلف ��ه
تركي علي الربيعو
وقبل اخلتام..
اود ان الف ��ت انتب ��اه الق ��ارئ اىل ان
ه ��ذا العر� ��ض املوج ��ز ال يغن ��ي عن
ق ��راءة الكت ��اب ففيه من ال�ث�راء ما ال
ميك ��ن تلخي�صه به ��ذه العجالة  ,كما
امتنى عل ��ى نقادن ��ا الكب ��ار االنتباه
اىل منج ��ز املب ��دع الكب�ي�ر ناج ��ح
املعم ��وري ومناق�شته واب ��داء الر�أي
في ��ه خدم ��ة لثقافتن ��ا الوطني ��ة...
و�أخ�ي�ر ًا ال ي�سعني �إال ان اتوجه اىل
م�ؤ�س�سة املدى بوافر الثناء وال�شكر
لتوفريها هذا الزاد املعريف لقراءها
ورف ��د مكتباتنا ب ��كل ما ه ��و مفيد و
جديد .

