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ح����ي����اة ت��ول��س��ت��وي
�صدر م�ؤخرًا يف لندن كتاب يتناول حياة 

الأديب الرو�صي الكبري لي� ت�ل�صت�ي 
و�صعته روزا مند بارتالت، �صاعدها يف 

اإجنازه يف فرتة ق�صرية ن�صبيًا وج�دها 
يف جامعة اأوك�صف�رد، وتخ�ص�صها يف 

تاريخ الثقافة الرو�صية.
وبح�صب �صحيفة "احلياة" �صدر الكتاب 

يف اإحياء ذكرى مرور مئة �صنة على 
وفاة ت�ل�صت�ي ويعترب اأهم واأ�صمل 

واأعمق ما كتب عن هذا الأديب الكبري.
وذكرت ماري دجف�صكي يف مراجعتها 

الأدبية للكتاب ب�صحيفة "الإندبندنت" 
الربيطانية اأن الكتاب ي��صح اأنه 

بالرغم من اإنتماء ت�ل�صت�ي اإىل عائلة 
ب�رج�ازية ثرية، اإل اأنه تخلى عن كل 

الإغراءات، وانزوى يف عامله، باحثًا يف 
الطبيعة والأحداث عن اأج�بة وا�صحة 

لالأ�صئلة التي كانت ت�ؤرقه عن الدين 
والكني�صة وال�صلطة.

واأن كتابات ت�ل�صت�ي ا�صتطاعت اأن 
تر�صم �ص�رة حية للفقر والإرهاب 

والتع�صف والقمع الأعمى، كما 
ا�صتطاعت الكاتبة التعاطي عن دور 

املراأة يف حياة ت�ل�صت�ي، وكيف 
ا�صتطاعت زوجته �ص�نيا اأن تهتم 
بعائلتها الكبرية من دون اأن متنع 

زوجها من حتقيق الأم�ر التي ت�صعده 
وتر�صيه.

واكدت دجف�صكي اأن روزا مند بارتالت 
متكنت من اإحياء �صخ�صية ت�ل�صت�ي 

الأ�صط�رية، ويف اختيار املحطات 
الرئي�صة التي نقلته من عامل الأثرياء اإىل 

عامل الفقراء واملهم�صني.

�صدر حديثًا عن »منتدى املعارف« كتاب 
»الإعالم .. �صناعة العق�ل » لد. فا�صل 

حممد البدراين، والذي يقع يف 240 
�صفحة. جاء يف تعريف الكتاب : »لقد 

اأ�صبح الإعالم اأبرز اأ�صلحة ع�صرنا 
احلايل، ي�صتخدم يف احلروب مثلما 
ي�صتخدم يف التنمية، وي�صتخدم يف 
التن�ير الفكري مثلما ي�صتخدم يف 

الت�صليل الإعالمي. ومن اأبرز �صمات 
ع�صرنا هذا اأن الف��صى التي اأخذت تعم 

جمالت احلياة الجتماعية والقت�صادية 
وال�صيا�صية، والتي زادت من م�صائل 

الف�صاد الإداري والغ�ش يف كل القطاعات، 
اأدت اإىل جل�ء امل�ؤ�ص�صات الدولية اإىل 
�صالح العقل عرب نافذة الإعالم لك�صف 

الكثري من ب�ؤر الف�صاد واجلرمية.
وقد مثلت هذه املهمة ال�صحافة 

ال�صتق�صائية متبعة خط�ات مهنية 
وم�صتخدمة جميع اأدوات البحث 

ال�صتق�صائي خلي�ط اجلرمية اأو اأي 
ن�صاط اإن�صاين اآخر، حتى بات الكثري 
يع�ل عليها بعيدًا عن اأجهزة الرقابة 

احلك�مية املخت�صة، وعدت اإحدى 
واجهات الإعالم اجلديد.

 ويف مثل هكذا ت�جه حيال الإعالم، فاإن 
نظرية البع�ش اأن »الإعالم ميثل �صناعة 

العق�ل« اأ�صبحت يف الع�صر احلديث 
ق�صية مطروحة على ب�صاط النقا�ش«.

�صدر اإثر الث�رة يف ت�ن�ش كتاب »بن علي 
الفا�صد« باللغة الفرن�صية، والذي يك�صف 
فيه م�ؤلفه الب�صري الرتكي اأ�صرارا كثرية 

عن �صرية الرئي�ش املخل�ع زين العابدين 
بن علي، �صخ�صيته، م�اقفه، ت�رطه يف 

الف�صاد، انغما�صه بجمع الأم�ال وتهريبها، 
�صرائه الذمم، وتعامله مع اأجهزة خمابرات 

اأجنبية واإ�صرائيلية.
ووفق جريدة »الإحتاد« عرى امل�ؤلف 

الخطب�ط الذي ك�نه الرئي�ش املخل�ع 
للت�صرت على جرائمه حتى انه اأ�صبحت 
ت�ن�ش حتكمها ع�صابة »مافيا« تديرها 

زوجته واإخ�تها واأ�صهارهما.

يق�ل امل�ؤلف اأن بن علي اأجنب من زوجته 
الأوىل »نعيمة« غزوة ودر�صاف و�صريين 

وثالثتهّن متزوجات من رجال اأعمال اأثروا 
كلهم بف�صل هذه امل�صاهرة وا�صت�ل�ا على 

الأمالك والأم�ال وال�صركات ب�صكل غري 
قان�ين.

ويك�صف الكتاب ق�صة زواج بن علي من 
زوجته الثانية »ليلى الطرابل�صي« والتي 
كانت �صابة فقرية مطلقة قبل اأن يعرفها، 

وقد ق�ي تاأثري ليلى بن علي بعد اأن 
اأجنبت له اإبنه الذكر ال�حيد حممد زين 

العابدين، واأ�صبحت تتدخل ب�صكل �صافر 
يف ال�صاأن ال�صيا�صي وتعني امل�صت�صارين 

وحتى مديري البن�ك وال�صركات الكربى، 
ومتنح نف�صها واإخ�تها واأ�صهارها حق كل 

المتيازات.
وب�صبب امل�صت�ى املت�ا�صع لثقافة »بن 

علي« فاإنه مل يدل اإطالقا باأي حديث 
�صحفي مبا�صر، وكل الأحاديث واللقاءات 
لل�صحافة املكت�بة يحررها امل�صت�صارون.
وجاء يف الكتاب اأن بن علي مل يزر اأبدا 

طيلة �صفراته املذك�رة اإىل باري�ش اأي 
متحف، ومل ي�صرت حتى كتابا، مكتفيا 

باملطاعم والفنادق واحلانات، ودام هذا 
الأمر على هذه ال�ترية اإىل عام 1974، 

وه� العام الذي متت فيه ت�صميته ملحقا 
ع�صكريا ب�صفارة ت�ن�ش بالرباط، واأنه 

كانت تربطه عالقة عاطفية ب�صابة تدعى 
»ن�را« بالرباط واأغدق عليها من ام�ال 

الدولة الكثري.

�صدر حديثًا عن من�ص�رات »الزمن« 
باملغرب، كتاب »الث�رات العربية .. يف 
عامل متغري« والكتاب عبارة عن درا�صة 
حتليلية للكاتب الفل�صطيني د.اإبراهيم 

اأبرا�ش وزير الثقافة الفل�صطيني ال�صابق، 
ويقع الكتاب يف 178�صفحة من القطع 

ال�صغري.
وبح�صب وكالة اأنباء ال�صعر ينق�صم الكتاب 

اإىل ف�صلني حمل الأول عن�ان »الث�رة..
كم�صاركة �صيا�صية �صعبية خارج الأطر 

الر�صمية« و الف�صل اإىل مبحثني »يف فقه 
الث�رة« و«ما قبل الث�رة: العامل العربي 

حقل جتارب فا�صلة«.
اأما الف�صل الثاين فجاء حتت عن�ان 

»دميقراطية الأنظمة تعيد اإنتاج ال�صتبداد 
والف�صاد« و�صم مبحثني هما »م�صادرة 

ال�طن وال�طنية با�صم الدميقراطية« 
و«�ص��صي�ل�جيا الث�رة يف العامل 

العربي«.
ويف تقدميه للكتاب يطرح امل�ؤلف 

العديد من الت�صاوؤلت ح�ل الث�رات 
التي انت�صرت، ح�صب و�صفه، ك�صريان 
النار يف اله�صيم م�صريا اإىل الث�رة يف 

كل من ت�ن�ش وم�صر، وما يختمر من 
اأحداث وتط�رات يف اأكرث من بلد عربي، 

يحتاج لقراءة م��ص�عية وعقالنية 
بعيدا عن الع�اطف والنفعالت، لأن 

الآتي من الأحداث ه� الأهم والأ�صعب، 
وبه �صتكتمل ال�ص�رة، بحيث ميكننا اأن 

نتحدث عن ث�رة �صعبية ناجحة اأو عن 
�صيء اآخر، بعد التدخل اخلارجي، الغربي 
خ�ص��صا يف جمريات الث�رة، ومع وج�د 

م�ؤ�صرات ملحاولة اجلماعات الإ�صالمية 
رك�ب م�جة الث�رة وت�جيه الأم�ر ملا 

يخدم �صيا�صاتهم بقب�ل �صمني من الغرب.
ويت�صاءل الكاتب :« هل ما جرى يف 

ت�ن�ش وم�صر ث�رة اأجنزت اأهدافها؟ 
وهل ما يجرى يف اليمن وليبيا والبحرين 

و�ص�ريا ث�رات اأم حروب اأهلية اأم هي 
»الف��صى اخلالقة« الأمريكية؟ وهل 

مبجرد خروج النا�ش لل�صارع، وهروب 
الرئي�ش، اأو تخليه عن ال�صلطة ميكن 

الق�ل اإن الث�رة حققت اأهدافها؟ وماذا 
بالن�صبة لتداعيات املد الث�ري على الق�صية 

الفل�صطينية وعلى ال�صراع يف ال�صرق 
الأو�صط ب�صكل عام .«

�صدر م�ؤخرًا عن م�صروع »قلم« التابع لهيئة اأب�ظبي 
للثقافة والرتاث كتاب جديد للدكت�ر الر�صيد ب��صعري 

من جامعة الإمارات العربية املتحدة يحمل عن�ان 
»م�صاءلة الن�ش الروائي يف ال�صرديات العربية اخلليجية 

املعا�صرة«.
وي�صتمل الكتاب على ح�صاد ما يقرب ثالث ع�صرة �صنة من 

تتبع للحركة الروائية مبنطقة اخلليج العربي، وي�صم �صتة 
اأق�صام يتناول كل ق�صم منها م�صاءلة الن�ش الروائي لكل 

دولة من دول اخلليج على حدة، والتي كان يعتقد البع�ش 
اأنها غري قادرة على اإطالق الرواية ول ينبت بها اإل ال�صعر.

وي�صري الكتاب اإىل احل�ص�ر الالفت الذي �صهده ال�ص�ت 
الن�ص�ي يف ظاهرة الروائية اخلليجية، والذي يدل على 

تنامي وعي املراأة اخلليجية، وانخراطها يف م�صرية 
التاريخ املعا�صر.

ول يتقيد امل�ؤلف يف كتابه ح�ل الن�ش الروائي يف منطقة 
اخلليج العربي مبدخل واحد، حيث يلجاأ اإىل مناهج 

متن�عة تاريخية واجتماعية وبنائية وفنية، يف �صبيل 
حما�صرة الظاهرة الروائية يف املنطقة.

وقد �صبق ون�صر امل�ؤلف بع�ش البح�ث الأخرى املت�صلة 
بالرواية اخلليجية يف كتب م�صتقلة، مثل كتابه »م�صاءلة 

الن�ش الروائي يف اأعمال عبد الرحمن منيف«، وكتاب 
»عبدالله خليفة كاتبا وروائيا، و«�صراع الأجيال يف 

الرواية الإماراتية«، و«معجم الكتاب الروائيني يف اخلليج 
العربي«.

�صدر حديثًا عن امل�ؤ�ص�صة العربية 
للدرا�صات والن�صر كتاب جديد يتناول فيه 

الدكت�ر حازم �صحادة الذي يقيم يف اأملانيا 
اأحد اأكرث الأ�صماء الفكاهية ا�صتهارًا يف 
العاملني العربي وال�صرقي )جحا( حيث 

ا�صحكت ن�ادره املاليني من الب�صر لجيال 
خمتلفة على مدار ع�ص�ر ولي�منا هذا. 
من هذا الهتمام الالحمدود ب�صخ�صيته 

ون�ادره ال�صيقة وا�صل�به الطريف الذي 
اتبعه برز جحا ك�صخ�صية حمب�بة وقريبة 

من القل�ب. 
عرف عن جحا باأنه رجل ب�صيط ل مال 

له ول جاه ول �صلطان، يرتدي العمامة 
البي�صاء والزب�ن العربي كما �صاع يف 

لبا�ش اأهل ذلك الزمان، 
كما كان له حمار يرتبط 

دائمًا بن�ادره فكاأنه 
�صاحبه ورفيق دربه. 

اأقتب�ش جحا �صخ�صيات 
عدة: فمرة يتغابى اأو 
يتجاهل اأو يتكا�صل، 

ومرة يبدو اأحمق 
�صاذجا اأبله اأو ذكيًا 
حاذقا، ومرة كرميًا 

�صخيا اأو بخياًل مقرتًا، 
ومرة مت�صاحمًا عف�ا اأو 

عنيدا متع�صبًا، ومرة 
هازل مازحا اأو حادا 
�صلبا. من هنا �صار 

جحا م�صرب الأمثال عند الأجيال. ول 
جنزم باأن كل ما نقل عنه حقيقة وواقع، 

فمن حكى نكته اأو طرفة اأو جاء بق�صة 
فكاهية اأو �صالفة هزلية ن�صبها اىل جحا 

عف�يًا من دون ق�صد، لأن الفكر يتجه يف 
مثل هذه الأم�ر اىل جحا واأ�صح�كاته، 

وهذا �صر الهتمام بجحا ون�ادره، 
ف�صنع�ا من �صخ�صيته امل�صل�صالت 

التلفزي�نية والأفالم ال�صينمائية 
وامل�صرحيات الفكاهية، وطبعت ن�ادره 

مرات عديدة ب�ص�ر خمتلفة وبلغات عدة 
كما در�صت ن�ادره وحكاياته الطريفة يف 
املدار�ش واملعاهد واجلامعات، وترجمت 
اىل لغات كثرية. فلم يبق اأحد يف امل�صرق 
واملغرب اإل و�صمع عن 

ن�ادر جحا وتاأثريها يف 
النف��ش. 

لهذه الأ�صباب قمنا بجمع 
بع�ش املختارات من 

ن�ادر جحا، وقد اأ�صفنا 
اليها �صيئًا من ن�صيج 

خيالنا مما يالئم هذه 
الن�ادر، متمنني للقراء 

ال�صتمتاع وامل�ؤان�صة 
بها. 

يقع الكتاب يف )90( 
�صفحة مل�نة وه� جملد 

ومزين بالر�ص�م للفنان 
اأديب مكي.

اأ�صدر م�صروع كلمة للرتجمة التابع 
لهيئة اأب�ظبي للثقافة والرتاث عماًل 

اأدبيًا جديدًا بعن�ان » ما الإن�صان �ص�ى 
ُدّراج كبري يف هذه الدنيا« لالأديبة 
الأملانية ِهريتا م�للر احلائزة على 

جائزة ن�بل لالأدب 2009. والعمل من 
ترجمة د. نبيل احلفار.

ت�صرد امل�ؤلفة يف عملها هذا تفا�صيل 
احلياة �صبه الي�مية حلياة عائلة 

ريفية من الأقلية الأملانية يف رومانيا 
اأواخر ثمانينيات القرن الع�صرين يف 
عهد �صاو�ص�صك�، وب�صبب ال�صطهاد 

وامل�صايقات امل�صتمرة ل يبقى من 
اأمل اأمام هذه العائلة �ص�ى احل�ص�ل 

على ج�از �صفر للهجرة اإىل اأملانيا 
من اأجل اخلال�ش، ودون ذلك م�صقات 

وت�صحيات ومذلت كثرية. ويف 
�صياق الأحداث تع�د الكاتبة لت�صف 
معاناة الأقلية الأملانية – الرومانية 

غري النازية يف »مع�صكرات الإ�صالح 
ال�ص�ڤيتية« وامل�صاكل النف�صية. يت�صف 

اأ�صل�ب كتابة هريتا م�للر باجلمل 
الق�صرية جدًا، وهي نادرًا ما ت�صتخدم 

الف�ا�صل بني ُجملها، كما تلجاأ اإىل 
�ص�ر غري ماأل�فة تلفت النظر بغرابتها، 
فكاأنها بجملها الق�صرية و�ص�رها تبني 

قطعة ف�صيف�صاء من كثري من الأحجار 
ال�صغرية املل�نة حتى تظهر معامل 

الل�حة كاملة. وقد اأ�صاد تقرير جائزة 
ن�بل لالأدب عام 2009 بخ�ص��صية 

اأ�صل�بها ال�صردي و�ص�رها املده�صة 
التي تقارب ال�صعر، اإ�صافة طبعًا اإىل 

م�صامني اأعمالها.
ولدت الأديبة هريتا م�للر يف عام 

1953 يف قرية َبَنات يف رومانيا حيث 
يعي�ش جزء من الأقلية ذات الأ�ص�ل 

الأملانية القدمية جدًا. بعد معاناة 
م�ؤملة متكنت م�للر يف عام 1987 من 
الهجرة اإىل برلني حيث ما زالت تقيم 

حتى الي�م. وقد تعددت الأجنا�ش 
الأدبية يف نتاجها بني الرواية والق�صة 

الق�صرية وال�صعر واملقالة، وا�صتهرت 
اأعمالها وراجت لقيمتها الأدبية 

وم�صامينها الإن�صانية فح�صلت على 
ج�ائز كثرية وترجمت اأعمالها اإىل 
عدة لغات اأجنبية. املرتجم د. نبيل 

احلفار متخ�ص�ش يف الأدب الأملاين 
وامل�صرح، كان رئي�ش ق�صم الدرا�صات 

امل�صرحية يف املعهد العايل للفن�ن 
امل�صرحية بدم�صق ورئي�ش حترير جملة 
»احلياة امل�صرحية« ورئي�ش ق�صم الآداب 

واللغات الأجنبية يف »هيئة امل��ص�عة 
العربية« يف �ص�ريا. حا�صل على جائزة 

»الأخ�ين غرمي« للرتجمة عام 1982 
وعلى جائزة معاهد غ�ته للرتجمة عام 

.2010

البشير تركي يفضح أسرار 
فساد »بن علي«

الثورة في كتاب وزير الثقافة 
الفلسطيني السابق

مكتبة االسكندرية تتيح الكترونيا ألوف المخطوطات والكتب النادرة
قالت مكتبة ال�صكندرية انها تتيح على م�قعها 

اللكرتوين األ�فا من املخط�طات والكتب الرتاثية 
النادرة منها ن�صخة طبق ال�صل من الكتاب املقد�ش 

الذي طبعه خمرتع الطباعة احلديثة الملاين ي�هان 
ج�تنربج.

وقالت املكتبة يف بيان انها تتيح اأكرث من 16 األف 
كتاب ن�صرت بني نهاية القرن اخلام�ش ع�صر واأوائل 

القرن الع�صرين وان ندرة الكتاب حتدد بناء على 
معايري منها تاريخ الطباعة ون�عها كالطبعات 
احلجرية والن�صخ طبق ال�صل »الفاك�صميلي«.

واأ�صاف البيان اأن املكتبة بها خم�صة كتب لتينية 

من اأوائل املطب�عات وانها طبعت بني عامي 1450 
و1501 ا�صافة اىل اأكرث من 40 كتابا �صدرت 

يف القرن ال�صاد�ش ع�صر منها »اأ�صهر جزر العامل« 
ال�صادر يف البندقية عام 1576 مل�ؤلفه ت�مازو 

ب�ركا�صي »وه� من اأهم الكتب التي تناولت و�صفا 
دقيقا ل�صهر جزر العامل« وي�صم �ص�را ت��صيحية 

وخرائط لتلك اجلزر ر�صمها النحات ب�رو 
جريولم� »1604-1520«.

وتابع البيان اأن »مكتبة الوعية النادرة 
واملجم�عات اخلا�صة« ت�صم كثريا من الطبعات 
احلجرية النادرة مثل كتاب »تخطيط الرا�صي« 

ال�صادر عن مطبعة دار الطباعة العامرة بب�لق 
عام 1844 وه� مرتجم عن اللغة الفرن�صية للم�ؤلف 
لكروا وترجمه اىل العربية ابراهيم اأفندي رم�صان 

ويتناول الكتاب الق�اعد الهند�صية لر�صم اخلرائط 
العامة والع�صكرية.

وقال البيان ان املكتبة ت�صم اأي�صا عددا من الن�صخ 
طبق ال�صل »الفاك�صميلي وهي ن�صخ حتاكي ال�صل 

من حيث اخل�صائ�ش املادية واحلرب امل�صتخدم 
ومادة ال�رق« ومنها ن�صخة طبق ال�صل من الطبعة 

الوىل للكتاب املقد�ش الذي كان اأول كتاب يطبعه 
ج�تنربج وعرفت تلك الطبعة التي �صدرت عام 

1456 با�صم الجنيل ذي الثنني والربعني �صطرا 
ويقع يف جملدين والن�ش باللغة الالتينية.

واأ�صاف البيان اأن باملكتبة اأي�صا ن�صخة خطية 
نادرة »طبق ال�صل« من امل�صحف الذي كتبه 
اخلطاط ابن الب�اب الذي ت�يف ببغداد عام 

1022 ميالدية »وه� الذي ط�ر الكتابة العربية 
واأكد اأهمية الن�صب الهند�صية للحروف.. وكتب 

ابن الب�اب عدة ن�صخ من القران الكرمي يقال انها 
األف ن�صخة مل يبق منها كامال ال هذه املخط�طة 

املحف�ظة الي�م مبكتبة �ص�صرت بيتي باأيرلندا.
 »رويرتز«.

كتاب يبحث في النص 
الروائي الخليجي

>نوادر جحا< لحازم شحادة»اإلعالم.. صناعة العقول«

هيرتا موللر: »ما اإلنسان سوى دراج كبير في هذه الدنيا«
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لعبة امليدان 
يف مقدمة املرتجم، جاء يف الكتاب اأن 
ما مييز احلرب الأخرية والأحدث بني 

اإ�صرائيل ـ الدولة املعتدية ـ ولبنان ـ 
املعتدى عليها ـ اأنها جرت وفق ق�اعد لعبة 

ميدانية فر�صها الطرف الأ�صعف، من خالل 
ا�صتخدامه ق�انني حرب ال�صعب واأ�صاليب 

احلرب الع�صابية، الأمر الذي اأفقد الآلة 
الع�صكرية ال�صهي�نية ق�تها وجربوتها 
ومّرغ هيبتها يف الرتاب وحّ�ل دروعها 

وجن�دها اإىل اأهداف �صيد ثمينة يف 
املعارك الربية، اإىل جانب اإ�صقاط مق�لة 
الردع الإ�صرائيلية اإىل الأبد، وانك�صاف 

العمق الإ�صرائيلي وه� اأمر يحدث 
للمرة الأوىل يف تاريخ ال�صراع العربي 
الإ�صرائيلي، مبعنى اأن هذه احلرب مبا 
�صهدته من معارك برية طاحنة بني الآلة 

الع�صكرية ال�صهي�نية ومقاتلي حزب الله، 
عالوة على اإ�صقاط ا�صرتاتيجية رئي�ش 

اأركان هذا اجلي�ش من وراء ا�صتخدام 
�صالح اجل� ب�ص�رة وح�صية �صد البنى 
التحتية املدنية اللبنانية وحجم الدمار 
الهائل الذي خلفه الق�صف املنهجي على 
املدن والقرى والبلدات اللبنانية، كانت 

مثاًل حربيًا اأ�صقطت خالله املقاومة 
اللبنانية الكثري من املعايري واملقايي�ش 

وحتى البديهيات ملا �صمى بـ" نظرية 
الأمن الإ�صرائيلي"، واأولها اإ�صقاط مفه�م 

نقل املعركة اإىل اأر�ش العدو، واحتالل 
الأر�ش والتم�صك بها ك�رقة م�صاومة، 

وح�صم املعركة بال�صرعة املمكنة من خالل 
ا�صتخدام الق�ة النارية اجلبارة. 

�سفعة قا�سية 
حتت عن�ان" حرب خمتلفة" حتدث 

عام��ش هرئيل من �صحيفة هااآرت�ش 
الإ�صرائيلية قائاًل" اإن النطباع ال�صائد يف 

العامل العربي ه� اأن حزب الله قد وّجه 
�صفعة قا�صية للجي�ش الإ�صرائيلي، وبرغم 

الأخطاء يف اإدارة هذه احلرب والدمار 
ال�صامل الذي حلق بلبنان فاإن �صم�د 

حزب الله بات العامل املهم يف نظر العرب 
اأجمعني. فاأحداث ي�م الأربعاء 7/25 

عززت هذا الراأى وبخا�صة يف ظل �صق�ط 
ت�صعة جن�د قتلى يف بنت جبيل ومارون 

الرا�ش، واأثبتت هذه املعركة باأن حزب الله 
ل يرتاجع اأمام ال�صربات الإ�صرائيلية، 
وكان اإعالمه ح�ل عدم �صق�ط مارون 
الرا�ش وبنت جبيل اأكرث م�صداقية من 

الإعالم الإ�صرائيلي ومن ت�صريحات 
الكثري من ال�صباط الإ�صرائيليني، واإن 

جميع ت�صريحاته اأثبتت دقتها و�صحتها 
على عك�ش جميع ما �صرحت به امل�صادر 

الع�صكرية وال�صيا�صية الإ�صرائيلية. اأثبت 
حزب الله يف معركتي مارون الرا�ش وبنت 

جبيل اأنه يتحدث ب�صدق و�صفافية واأن 
اإ�صرائيل كاذبة على الدوام". 

احل�ساد الثمني 
ويتحدث عام��ش عن خ�صائر اإ�صرائيل 
الب�صرية قائاًل" اإن كثريين ممن �صقط�ا 

يف هذه احلرب هم من ال�صباط، فمن بني 
اجلن�د الثالثة والثالثني الذين قتل�ا ي�م 

اخلمي�ش، قتل ثمانية �صباط، ثالثة منهم 
طيارون، ونائب قائد ل�اء برتبة رائد، 

وقائد كتيبة، وقائد �صرية من ل�اء ج�لين 
وقائد كتيبة من املظالت. فاجلي�ش الذي 

اعتقد اأنه ا�صتطاع اأن يرمم قدراته القتالية 
يف املعارك... اكت�صف اأنه ي�اجه م�صاعب 

كثرية خالل ع�دته للقتال يف لبنان مرة 
اأخرى، واكت�صف اأي�صًا اأن املعارك يف 

لبنان هي اأكرث تعقيدًا و�صع�بة مما 
يظن، بل اإنها اأكرث وح�صية و�صراوة من 

احلروب ال�صابقة... الرائحة ال�صيئة حلرب 
لبنان عام 1982 ل تزال تالحق قادة 

الق�ات امليدانيني احلاليني، فاملراقب�ن من 
جانب يت�صكل لديهم انطباع باأن ال�صباط 
حتّ�ل�ا اإىل جرنالت اأكرث منهم اإىل قادة 

ميدانيني، وكان جل اهتمامهم منع تده�ر 
مكانة اإ�صرائيل الدولية، وال�صري على" 

اإيقاع  �صاعة امل�صت�ى ال�صيا�صي". 

ال�سيف ال�سعب
وحتت عن�ان" ماذا حل بنا ؟ لقد حدث 

اأمر ب�صيط: ال�صيا�صة واملال والإعالم 
والأكادمييا اأعمت عي�ن اإ�صرائيل و�صلبت 

منها روحها"، كتب اآريه �صاييط جم�صدًا 
عمق املفاجاأة الإ�صرائيلية على كل 

امل�صت�يات قائاًل" يف �صيف عام 2006 
ال�صعب، تعلن اإ�صرائيل بده�صة بالغة، 

تفاجئنا، لقد ف�جئنا على نح� كبري، 
ف�جئنا ب�ص�اريخ الكاتي��صا و�ص�اريخ 

الفجر و�ص�رايخ الزلزال وال�ص�اريخ 
امل�صادة للدروع، وف�جئنا بجراأتهم 

وطريقة ا�صتخدامهم خاليا ال�ص�اريخ 
امل�صادة للدروع، ف�جئنا يف املالجىء 

ويف اأ�صاليبهم الت�صليلية، وف�جئنا 
بطريقة اإدارتهم للمعركة، ل�صيطرة 

قياداتهم على اأر�ش املعركة والتحكم التام 
مبيدان املعارك، ف�جئنا بال�صرتاتيجية 
وبجه�زيتهم القتالية وروحهم القتالية 

اأي�صًا، ف�جئنا بالق�ة املزجمرة التي 
ميتلكها جي�ش �صغري مميت وبقدرات 

تكن�ل�جية مت�ا�صعة وبدوافع اإميانية 
عالية جدًا". 

امل�ست�ى الهابط 
ويكمل �صاييط معرتفًا به�ل امل�صت�ى 

الهابط لإ�صرائيل على كل امل�صت�يات حيث 
يق�ل" ولكن اأكرث ما فاجانا �صيف 2006 

ق�ة حزب الله، وفاجاأنا هذا ال�صيف 
ب�صعفنا، وباأنف�صنا، بامل�صت�ى الهابط 

لقيادتنا الق�مية، وفاجاأتنا الرع�نة 
ال�صرتاتيجية الف�صائحية، وفاجانا 
ق�صر النظر، وغياب الأفكار اخلالقة 

وغياب الإرادة والت�صميم لدى امل�صت�ى 
الع�صكري القيادي. ف�جئنا بال�صتخبارات 

الع�صكرية ال�صيئة واجلهاز الل�ج�صتي 
اخلرب، بالآلة الع�صكرية غري املنا�صبة، 

وف�جئنا لأننا اكت�صفنا باأن الآلة الع�صكرية 
الإ�صرائيلية لي�صت كما كانت عليه، نعم... 

لقد متخ�ش اجلبل ف�لد فاأرًا... ال�صعف 
اأ�صاب وتف�صى بني النخب، ولأن اجلي�ش 
الإ�صرائيلي اأ�صبح يعرف بجي�ش احتالل 

ولي�ش جي�ش دفاع يدافع عن م�اطنني بال 
متييز وعن جمتمع حر، حتّفظ اجلميع 
منه، وانف�ص�ا من ح�له، وتنكروا له، 
لأنه يف عامل النتظام ال�صيا�صي الق�ة 

الع�صكرية حتمل جميع املعاين الدفاعية، 
فكل فكرة وطنية مت التخلي عنها اأمام 
قد�صية الفرد، وكل قيمة جمعية ُفككت 

ل�صالح الفردية والق�ة متاثلت مع 
الفا�صية، والبط�لة الإ�صرائيلية القدمية 

ُدفعت اإىل اأ�صفل �صافلني". 

خطط للم�ستقبل 
ويف ختام الكتاب، يقدم زئيف �صيف 

من �صحيفة هااآرت�ش و�صاياه ل�صتعادة 
ق�ة اإ�صرائيل الع�صكرية واحلربية 

وال�صرتاتيجية قائاًل" اجلي�ش 
الإ�صرائيلي �صيحتاج اإىل اإعادة نظر 

للكثري من نظرياته احلربية. على اجلي�ش 
اأن يتحقق من نف�صه بكل ما يتعلق بتاأثري 

النار املقابلة" واأن يتدرب على احتالل 
منطقة والحتفاظ بها يف اآن واحد. 

�صتك�ن هناك حاجة لبذل جهد اإ�صايف 
يف املجال ال�صتخباري كذلك. بعد الف�صل 

الأمريكي �صد �ص�اريخ �صكاد يف عام 
1991، قامت بع�ش الدول العربية واإيران 

بت�صريع تط�ير �ص�اريخ اأر�ش ـ اأر�ش. 
هذه العملية �صت�صبح اأكرث ت�صارعًا بعد 
ال�صربة ال�صاروخية التي اأحلقها حزب 

الله باإ�صرائيل. كما اأن الفل�صطينيني 
اأي�صًا �صي�صارع�ن اإىل تط�ير �ص�اريخ 
الق�صام وتهريب الكاتي��صا اإىل املناطق. 

على اإ�صرائيل اأن متنع بالق�ة ا�صتمرار 
مهرجان ال�ص�اريخ هذا �صد �صكانها. 

بعد حرب 1973 قامت اإ�صرائيل بتدار�ش 
ف�صل امل�اجهة �صد ال�ص�اريخ امل�صادة 

للطائرات التي اأ�صابت طائراتها وغريت 
ال��صع. هذا ما يت�جب القيام به الآن �صد 
�ص�اريخ اأر�ش – اأر�ش. هذا جهد �صعب 
ومكلف. بالإ�صافة اإىل ذلك على اإ�صرائيل 
اأن تقرر اأن من املحظ�ر جتاهل ما نعرفه 

ملدة ط�يلة: ق�ص�ر الق�ة خ�ص��صًا عندما 
يتعلق الأمر بدولة �صغرية".

ــــــان" ــــــن ــــــب ل ـــــــى  عـــــــل حــــــــــــــرب  يــــــــــــــوم   33"

ك��������ت��������اب ي���������������ؤرخ ال������ه������زي������م������ة األح������������دث 
ف�����ي ت�����اري�����خ إس�����رائ�����ي�����ل ب�����أق�����الم ال���م���ه���زوم���ي���ن

كتاب" 33 ي�م حرب على لبنان.. اأط�ل احلروب واأكثـرها ف�ساًل وتكلفة"، �سادر 
يف ثالثمائة وخم�س و�سبعني �سفحة من القطع الكبري عن مركز الدرا�سات 
الفل�سطينية، وه� من تاأليف جمم�عة من الكتاب واملحللني اال�سرتاتيجيني 

االإ�سرائيليني، وترجمة اأحمد اأب� هدبة، وت�زيع الدار العربية للعل�م نا�سرون، 
والكتاب يت�سمن اعرتافات واآراء ووجهات نظر �سريحة ومبا�سرة يف ما تعر�ست 

له اإ�سرائيل من هزمية مدوية على يد اللبنانيني يف حرب عام 2006، وذلك 
من �سخ�سيات ذات حيثية يف اإ�سرائيل بلغت ثالثًا واأربعني �سخ�سية منها على 

�سبيل املثال: يئري عربون"عميد احتياط وباحث يف ال�س�ؤون الع�سكرية"، 
األيك�س في�سمان"مرا�سل يديع�ت اأحرن�ت الع�سكري"، اإيتان هابر" مدير مكتب 

اإ�سحق رابني �سابقًا"، �سل�م� غازيت" ل�اء احتياط ورئي�س �سعبة اال�ستخبارات 
الع�سكرية �سابقًا"، م��سيه يعل�ن" ل�اء احتياط، ورئي�س اأركان �سابق"، اأفرامي 

هاليفي"رئي�س �سابق للم��ساد"، ي��سي ك�بر فاي�سر"عميد احتياط ورئي�س 
ق�سم البحث يف �سعبة التخطيط �سابقًا" بن كا�سبيت" خمت�س يف ال�س�ؤون االأمنية 

االإ�سرائيلية يف معاريف".... جدير بالذكر اأن اأهمية الكتاب ترجع اإىل ك�نه 
يت�سمن معل�مات م�ثقة من �سخ�سيات اإ�سرائيلية كانت يف م�قع امل�س�ؤولية 

الع�سكرية واالأمنية واال�ستخباراتية اإبان احلرب، كما اأن تلك املعل�مات تعك�س 
مدى اخلزي الع�سكري والتدلي�س املعل�ماتي واالإعالمي الذي تك�ن عليه 

اإ�سرائيل دائمًا يف مثل هذه امل�اقع واالأحداث وامل�اجهات. 

اأحد اأيام املعارك �سهد مقتل ثالثني اإ�سرائيليا بينهم ثمانية �سباط، ثالثة منهم طيارون، ونائب 
قائد ل�اء برتبة رائد، وقائد كتيبة، وقائد �سرية من ل�اء ج�الين وقائد كتيبة من املظالت

احلرب االأخرية اأ�سقطت نظرية االأمن االإ�سرائيلي، ومفاهيم نقل 
املعركة اإىل اأر�س العدو، وح�سم املعارك بق�ة النار اجلبارة

عر�س : حم�سن ح�سن

�صمن �صل�صلة "رواد امل�صرق العربي" �صدر عن دار الكتب 
ال�طنية يف هيئة اأب�ظبي للثقافة والرتاث كتاب جديد 

بعن�ان "املدن املن�صية يف بالد العرب" للرحالة �صتي�ارت 
اإر�صكني، ترجمة عبد الإله املالح، مت�صمنا العديد من الر�ص�م 

الت��صيحية بري�صة امليجر بنت�ن فليت�صر.
وُيقّدم امل�ؤلف لكتابه باحلديث عن �صروق ال�صم�ش يف مدينة 
البرتاء الأردنية وا�صفا اإياه باأنه اأجمل �صروق لل�صم�ش راآه 
يف حياته، ُم�صريا اإىل اأنه ل بّد لكل من ياأتي من اأوروبا اأن 

يعّ�د عينيه على عادة جديدة يف تركيز النظر، فكل �صيء يف 
ال�صرق قدمي عتيق بنظره، وملا كان كل �صيء عتيقا فال بّد اأن 
يك�ن مبعرثا، فح�صارات تق�م وتندثر، واأمم ت�صعد وتنال 

فرتة من الرفاه، ثم تختفي مثل تلك املدن التي قدمنا من بعيد 
لن�صاهد اآثارها، ليك�ن هدف هذه الرحلة م�اقع مدن اختفى 

ذكرها وتاريخها.
وت�صمن الكتاب 28 ف�صال تناول العديد منها البرتاء يف حقب 

خمتلفة، املدينة النبطية، خزنة فرع�ن، القلعة ال�صليبية، 
الكرك، القلعة الإقطاعية، مدن ال�صها، مدينتا عروعري 

وخماير�ش، ماأدبا، ربة عم�ن، فيالدلفيا، مدن احللف الع�صر 
وامل�صرح  الثاين  فيالدلف��ش  بطليم��ش  "الديكاب�لي�ش"، 
الإغريقي، جر�ش، حكاية جرا�صا، معبد اأرمتي�ش، امل�صرح، 
الع�صر الف�صي، الأفالط�ني�ن اجلدد، اجلغرافي�ن العرب 

واحلجاج امل�صيحي�ن.
ويك�صف امل�ؤلف يف كتابه ال�صيق العديد من املفاجاآت 

التاريخية منها اأين تقع خزنة فرع�ن، ويقدم قراءة نادرة 
ملدن اأخرى �صهلية وجبلية واأخرى تطل على ال�صحراء اأو 
تقرتب من البحر، باحثًا عن خفايا تاريخها الط�يل املمتد 

بجذوره العميقة يف التاريخ. فيما تت�صمن لئحة الر�ص�م يف 
الكتاب ت��صيفا خلزنة الفرع�ن وكل ما يتعلق مبدينة البرتاء 

باأروقتها ومداخلها وم�صارحها، وتلك املدن املن�صية واملناطق 
املحيطة، منها ر�ص�مات ت��صح وادي م��صى ووادي عربة، 
و�صروق ال�صم�ش وغروبها يف منطقة البحر امليت من جبل 

الزيت�ن، ف�صال عن العديد من الآثار الرومانية يف عّمان، 
وكذلك مدينة جر�ش بب�ابة الن�صر و�صارع الأعمدة والرواق 

واملعابد واحلمامات الرومانية وال�صاحة العامة.
وكانت دار الكتب ال�طنية يف هيئة اأب�ظبي للثقافة والرتاث 
قد اأطلقت يف عام 2009 �صل�صلة رواد امل�صرق العربي، حيث 
هناك ع�صرات الأعمال املتعلقة برحالت الرحالة الأجانب اإىل 

املنطقة العربية، وخ�ص��صًا منطقة اخلليج العربي، العائدة اإىل 

فرتات زمنية خمتلفة، كانت اإما طّي الن�صيان الكامل، واإما غري 
مرتجمة بعد اإىل اللغة العربية.

وقد �صعت دار الكتب ال�طنية اإىل �صّد هذه اله�ة، انطالقًا من 
اأهمية جتميع هذه املادة الكبرية يف مكان واحد، مما ي�فر 

معرفة اأعمق واأو�صع، �ص�اء بالرحالت نف�صها، اأو مبالمح 

املنطقة وثقافتها وتراثها، خالل فرتات قّل فيها التاأريخ 
والتدوين. ومن هنا كان اإطالق �صل�صلة رواد امل�صرق العربي، 

التي ن�صر ع�صرات الأعمال منها حتى الي�م، ومل يكن الهّم ن�صر 
هذه الأعمال فح�صب، بل تدقيقها ومراجعتها مراجعة �صحيحة، 

بحيث تخرج باأقّل قدر ممكن من الأخطاء واملغالطات.

عر�س : خل�د الفالح

"المدن المنسية في بالد العرب"

 �صدر حديثًا عن م�ؤ�ص�صة �صم�ش للن�صر 
والإعالم بالقاهرة؛ بالتعاون مع املركز 

النيجريي للبح�ث العربية؛ ومقره مدينة 
اإي�و جن�ب غرب نيجرييا؛ كتاب » اأ�ص�ل 

النح�: تاريخ وتاأ�صيل » للدكت�ر قا�صم 
بدما�صي اأ�صتاذ اللغة العربية بجامعة 

احلكمة، اإل�رن- نيجرييا.
يقع الكتاب يف 224 �صفحة من القطع 

املت��صط، ويت�صمن ثالثة ف�ص�ل رئي�صة، 
واأحد ع�صر مبحًثا، بالإ�صافة اإىل املقدمة 
واملراجع والأدلة وخامتة الكتاب، وقام 

بت�صميم الغالف اإ�صالم ال�صماع.
م الكتاب تاريًخا م�جًزا عن ن�صاأة علم  ُيقدِّ

اأ�ص�ل النح� وتاأ�صيله، حيث يتناول 
الف�صل الأول علم اأ�ص�ل النح� من البداية 

اإىل اأوائل القرن الثاين الهجري. وفيه 
عّرف امل�ؤلف بالقيا�ش وال�صماع والإجماع 

وال�صت�صحاب.
بينما عالج يف الف�صل الثاين م�صاألة 

اأ�ص�ل النح� خالل القرن الثاين والثالث 
الهجريني وحتدث عن اآراء اخلليل وي�ن�ش 

بن حبيب و�صيب�يه واأبي علي الفار�صي 
فيما يخ�ش القيا�ش واأتى بنماذج كافية 
من م�ؤلفات النحاة القدامى املذك�رين. 

وكذلك تناول امل�ؤلف م�صاألة ال�صماع عند 

�صيب�يه وا�صت�صهاده باآيات القراآن الكرمي 
وعدم اإكثاره من ال�صت�صهاد بالأحاديث 
النب�ية. واإ�صافة اإىل ذلك عالج الكتاب 

م�صاألة الإجماع وال�صت�صحاب عند م�صاهري 
زا اهتمامه يف كتاب �صيب�يه. النحاة مركِّ

اأما الف�صل الثالث فيحت�ي على الكالم 
عند بداية ت�صنيف الكتب يف علم اأ�ص�ل 

النح� كمادة م�صتقلة يف القرن الرابع 
الهجري. ومن الرواد يف هذا ال�صدد ابن 

جني الذي حلَّل م��ص�عات �صتى يف كتابه، 
ث الكتاب عن اأ�صهر  ويف الف�صل نف�صه حتدَّ
امل�ؤلفني يف علم اأ�ص�ل النح� ومنهج ابن 

ال�صراج وابن جني وابن الأنباري.
ث الكتاب عن م�صاهري النحاة  وكذلك حتدَّ

الذين األف�ا الكتب يف هذا الفن بعد ابن 
جني. ومنهم حممد �صديق ح�صن خان 
بهادر، وحممد اخل�صر ح�صني، واأمني 
اخل�يل، وخديجة احلديثي، و�صعيد 

الأفغاين، وعبا�ش ح�صن، وعبد احلميد 
ح�صن، وعبد احلميد ال�صلقاين، وغريب عبد 
املجيد نافع، وف�ؤاد حنا ترزي، وحممد عيد 

ومنى اإليا�ش.
الكتاب اإ�صهام مهم يف علم النح�، واإ�صافة 
ت�صد ق�ص�ًرا يف املكتبة العربية يف جمال 

اأ�ص�ل النح�.

أكاديمي نيجيري يصدر كتاب »أصول النحو« 
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ي�صعى ال�صاعر عبد ال�صالم دخان يف دي�انه 
اجلديد املعن�ن بـ«فقدان املناعة« ال�صادر 

عن مطبعة اخلليج العربي بتط�ان2011 
اإىل ك�صف براديغم احلب وامل�ت، عرب روؤية 
جمالية ل�صاعر ينتمي اإىل ح�صا�صية �صعرية 
ت�صكلت باملغرب يف نهاية القرن الع�صرين.

وقد �صاهمت الل�حة الفنية التي اأجنزها 
الفنان املقتدر عبد اخلالق قرمادي يف حتقق 

هذه الدللة التي يروم �صاحب » حمارب 
بال جبهة« اإجنازها على امتداد �صفحات 

الدي�ان«86« �صفحة. فدي�ان » فقدان املناعة 
»يعد اأول جتربة ن�صر ورقي لل�صاعر يبتعد عن 

املق�لت ال�صم�لية، وعن ا�صتعادة املا�صي، 

مادام رهانه مرتبطا بامل�صي قدما بالق�صيدة 
من احلا�صر اإىل امل�صتقبل؛ لذلك ف�ظيفة 

اللغة ف�صال عن رغبتها يف حتقق ال�ج�د، 
ترتبط بتاأ�صي�ش عامل بجلبته وتناق�صاته، 

واإحباطاته. اللغة ت�صت�صرف اأحا�صي�ش دقيقة 
حلالت اإن�صانية خمتلفة. ف�صاحب« �صد 

اجلاذبية« يجعلنا نرى العامل بعي�ن العا�صق، 
وامل�صافر، واملغرتب. 

لكن اأهم ما مييز هذا الدي�ان ه� املق�ل 
ال�صعري الذي ين�صت لآهات املري�ش امل�صاب 
بفقدان املناعة، وتقدمي هذه احلالة الإن�صانية 

التي باتت ت�صغل حيزا مهما من املجتمع 
املعا�صر رافقها ان�صغال جمايل بالق�صيدة 

التي تتط�ر بتنامي ال�ص�ر ال�صعرية، 
وبامل��صيقى امل�صاحبة لهذه ال�ص�ر، ميكن 

نعتها بامل��صيقى الت�ص�يرية لق�صائد قد تبدو 
مغلقة كما ه� احلال يف ق�صيدة عزلة وارفة، 
اأو مفت�حة كما ه� احلال يف ق�صيدة مل�حة 

احلجر. وينق�صم هذا الدي�ان اإىل جمم�عتني: 
الأوىل معن�نة ب�ص�ر خمتلة وت�صم الق�صائد 
التية: فل�صفة، مت�ص�ل، �صاعر، دع�ة، هدية، 
نزوة، �ص�ق، مرايا، كميليا، فراق، ب�رتريه. 

اأما املجم�عة الثانية فقد عن�نها ال�صاعر 
بتفا�صيل �صائكة وت�صم الق�صائد التية: فقدان 

املناعة، عزلة وارفة، برج الأ�صد، �صرخة 
البيا�ش، قلب ال�صمال، �ص�ناتا حامل التاب�ت، 

ب�ابة ال�ص�ء، الليل والعربة، احت�صار، 
اأطياف الكاهنة، ترانيم ج�صد عليل، ترقب 

على عتبة باب البحر، مل�حة احلجر، �صهادة 
ال�فاة. واإذا كانت املجم�عة الأوىل تت�صم 

بهيمنة ال�ص�ر اجلزئية فاإن املجم�عة الثانية 
تت�صم بهيمنة ال�ص�ر الكلية. ودي�ان فقدان 
املناعة يعك�ش ال�صيغ الأ�صل�بية والبالغية 

التي ي�ظفها ال�صاعر عبد ال�صالم دخان 
لتحقيق جمالية ن�ص��صه التي تزاوج بني 
الإن�صات لأحا�صي�ش الأعماق، والتاأمل يف 

الزمن واملكان وحت�لت الذات.
نقراأ من ق�صيدته »�صهادة ال�فاة«:

َمُن �َصاِحبًا  رُّ الزَّ مَيُ
اِئِهنَي ِة َدْمَعَة التَّ َيَرى يِف الأَِزقَّ

ِفنِي َو�َصْهَقة الِع�ْصِق الدَّ
َيَرى ُفْر�َصاَن اأِبيُدوم ُن�ُف�م الُقَداَمى

فًا ِبالُقَبِل فَّ َويَرى الَبْحَر جُمَ
اأََنا الَعاِبُر َبنْيَ ُجُزِر الـَماِء

اأُِحبُّ الَ�َطَن يِف ُعُي�ِن الأَْطَفاِل
اأُِحبُّ الَ�ْرَد الـُمَيبَّ�َش َبنْيَ اأَْوَراِق الُكُتِب

اأُِحبُّ الـَجاَرَة الَِّتي ُتْطِلي 
ُجْدَراَن َبْيِتَها َلْيَلَة الِعيِد

ِمل ْلِميَذَة َوِهَي حَتْ اأُِحبُّ التِّ
اِعَمَتنْيِ ا�َصِة َعَلى َكِتَفْيَها النَّ ِعْبَء ال�صَّ

ى الـَجَبِل اأُِحبُّ الـُمَعلَِّمَة الـَمْنِفيَّة يِف اأَْق�صَ
َعَراِء. َواأُِحبُّ ِفيُن��َش ال�صُّ

عر�س : حممد �سمري عبد ال�سالم

عر�س:  اوراق

وتتداخل الع�امل املختلفة – يف الن�ش 
خا�صة،  �صاعرية  ذي  اإن�صاين  جمال  – يف 

تتعاىل على �صط�ة احلتميات، والقيم 
النفعية؛ فتتداخل حكايات الطف�لة، 
وطق��ش الفرح، وعادات ال�صيادين، 

وانت�صار اخل�ص�بة، وبهجة النجاة من 
الأزمات املتباينة؛ مثل املر�ش، والغرق، 

والفقر، وغريها، كما يلتحم خطاب ال�صاردة 
بالإح�صا�ش اخلفي بتجدد احلياة، و�ص�رها 

املجازية فيما وراء الغياب، وكاأننا اأمام 
ت�ا�صل م�صتمر بني الع�امل الإبداعية، 

والروحية، و�صياق احلياة الي�مية الذي ل 
ميكن ف�صله عن ت�صكيل ال�صخ�صية، وتط�ير 

ه�يتها.
يق�م الن�ش على ال�صريورة احلياتية 

امل�صاحبة ل�صخ�صية عزيزة منذ انتقالها 
لبيت الزوجية، وعالقتها بالزوج / علي 

الذي مل ينجب من زوجته الأوىل / اأن�ش، 
وتنتقل ب�ؤرة ال�صرد بني ال�صخ�صيات 

الثالث، وت�صف لنا ال�صاردة �صخ�صيات 
اأخرى من الداخل؛ مثل الأم / ح�صنة، 

وحياة الأبناء، ثم ت�صع اإ�صارات جمالية 
عن املكان، والعادات الثقافية، والأحاديث 

ال�طنية قبيل ث�رة ي�لي�1952 حتى 
حلظات التاأميم، وبناء ال�صد العايل، واأرى 

اأن املقاطع الثقافية، والتاريخية، واجلمالية 
اخلا�صة باملكان ت�صهم يف بناء ال�صخ��ش، 

وتط�ير ع�املهم الداخلية باجتاه النزعة 
الت�افقية مع العامل، والعنا�صر الك�نية.

وميكننا ر�صد اأربع ثيمات رئي�صية يف 
الن�ش؛ هي:

اأول: اله�ية الثقافية للمكان.
ثانيا: ت�صكيل ال�صخ�صية بني الأداء 

الإبداعي، والت�صامي، وم�اجهة احلتميات.
ثالثا: اإمياءات تاريخية.

رابعا: ال�صرد بني حلظات الت�تر، وال�صالم 
الطبيعي.

اأول: اله�ية الثقافية للمكان: 
للمكان – يف الن�ش – اإيقاع، واأ�ص�ات 

جمالية تنبع من احلكايات، والعادات 
املرتبطة بال�صيد، والتجارة، والتدين 

الب�صيط، والأحاديث ال�صيا�صية للمتعلمني 
من الأبناء على املقاهي؛ ومن ثم ي�صهم 

املكان يف بناء الع�امل امل�صرتكة بني 
الأ�ص�ات، ويعيد ت�صكيلها جماليا.

ول ميكن ف�صل العامل الداخلي لل�صخ��ش 
عن اإمياءات املكان، واإيقاعه اجلمايل، 

واأ�ص�اته املجازية املرتبطة بثقافته الكامنة 
يف الذاكرة اجلمعية؛ فعندما تنتقل ب�ؤرة 

ال�صرد اإىل الزوج/ علي، نعاين حكايات 
والدته عن ح�صان مقط�ع الراأ�ش ينتظر 

الثاأر ل�صاحبه املقت�ل من املماليك، وجتدد 
ال�صجار يف احلارة امل�صرية، وخماوفه من 

املعارك الثاأرية، واتخاذه م�قع املراقب، 
ثم جتدد اأطياف عرو�ش البحر يف وعيه، 
ولوعيه، وانتقالها من خنق ال�صبية اإىل 

م�صاحبته، وتعريفه مبل�ك البحار.
وتعك�ش مثل هذه املقاطع، وغريها التفاعل 

اخلالق بني �صريورة ال�صخ�صية، ووهج 
احلياة الكامن يف املكان، واإ�صاراته الثقافية، 
وذاكرته؛ ف�ص�رة احل�صان تعرب عن دائرية 

احلياة، وجتاوزها لبنية الثاأر، اأوامل�ت 
نف�صها، و�صنعاين جتددها يف �ص�رة قرب 

علي حينما حر�صت عزيزة على بروزه 

خارج املكان؛ كي تك�صف ه�يته يف الذاكرة.
اأما عرو�ش البحر فهي متثيل ا�صتعاري 
ل�لع علي بالبحر، وحت�له اإىل ال�صيد، 

وامتزاج رزق البحر بانت�صار اأولده، وجتدد 
اخل�ص�بة عقب زواجه من عزيزة.

هل ا�صتبقت �ص�رة عرو�ش البحر �صريورة 
علي، وه�يته؟ اأم اأنها طيف داخلي، 

وخارجي للمكان، ي�صهم يف ت�صكيل الروؤية، 
وال�ج�د الذاتي معا؟

لالإمياءات الثقافية – اإذا – فاعلية وظيفية 
يف ال�صرد، وت�صكيل وعي ال�صخ�صية بذاتها، 

وبالعامل اخلارجي اأي�صا.
ونلمح ال�صتقرار الروحي امل�صاحب للتدين 

الب�صيط يف �صخ�صية ح�صنة / والدة 
عزيزة؛ فقد قراأت لأبيها الفاحتة عند م�صجد 

اخللعي، وتذكرت �ص�رته، وه�يقدم لها 
طبق الف�ل النابت، ثم متايله، واهتزازه يف 
حلقات الذكر، وحت�ل تلك احلركة ال�ص�فية 

اإىل ال�صجريات ح�لها.
اإن ب�صاطة الرزق يف ال�صياق الروحي 

املتعايل ت�ؤكد الرتقاء الإن�صاين يف فعل 
احلكي، وا�صرتجاعه ب�ص�رة ذاتية – ك�نية 

يف �صخ�صية ح�صنة، وكاأن العامل يق�م 
على ب�صاطة دائرية تعيد ت�صكيل نف�صها يف 

�صريورة العالمات الثقافية للمكان.
وتتجدد اإ�صارات الفرح، واخل�ص�بة يف 

وعي اأن�ش عقب اإ�صابتها بال�باء؛ فقد 
ا�صتعادت �ص�رتها مع جاراتها، والتفاف 

ال�صيادين ح�ل علي، ودورانهم ب�صبكة 
ال�صيد، وكاأن الأر�ش تتحرك من ح�لهم، 
وظه�ر النيل كنهر من ف�صة يف اأخيلتها، 

وتهي�ؤها لالندماج به.
اإن الإ�صارات اإىل الت�صامي الروحي لأن�ش، 

وت�صحيتها بال�صتئثار بالزوج / علي، 
وت�ا�صلها الإن�صاين مع عزيزة، قد ولدت 

تلك ال�ص�رة التي يتح�ل فيها املجال 
الثقايف اإىل الإح�صا�ش بالت�صاع الك�ين 

يف الال�صع�ر اجلمعي لل�صخ�صية؛ ومن ثم 
ا�صتعادة ال�هج الدائري للحياة يف �صياق 

امل�ت نف�صه؛ فيتح�ل القرب اإىل نهر ف�صي، 
واملر�ش اإىل رق�صة بهيجة لل�صيادين، 
بينما ينقطع عقم اأن�ش، وي�صتحيل اإىل 

خ�ص�بة جمازية يف حدث العر�ش امل�صتعاد، 
واندماجه بتجدد املياه يف النيل الذي 

يبدوكاإ�صارة ثقافية متح�لة بني املكان، 
ولوعي ال�صخ�صية.

ثانيا: ت�صكيل ال�صخ�صية بني الأداء 
الإبداعي، والت�صامي، وم�اجهة احلتميات:

ت�صكل ال�صاردة �صخ�صياتها وفق مبداأ 
الن�صجام اجلمايل، وما يح�يه من �صالم 
داخلي يتجاوز امل�ت، ويتباين هذا املبداأ 
الفني مع حالت الن�صقاق امل�لد لالأزمات 

الداخلية، وكذلك التعار�ش املفرط بني الأنا، 
والآخر اإل يف بع�ش امل�اقف اخلا�صة بعلي، 

وعالقاته املهنية.
واأرى اأنه ميكن تاأويل اله�يات الفردية، 

والفريدة من خالل جماليات ال�صالم الداخلي 
للتك�ين، وهي تكمن يف اأخيلة ال�عي 

املنتجة عن الذات يف عالقتها بالآخر، ومدى 
�صاعريتها، وحتققها امل�صاد لن�ازع ال�صر، 

والعدوان، وجتاوزها للحتميات، والنهايات 
احلا�صمة، ولقائها املجازي ال�صري 

بالإ�صارات الك�نية، وحت�لت املكان.
تت�لد �صخ�صية عزيزة من ب�صاطة الإدراك، 

والأداء الالواعي يف انتقالها من مرحلة 
لأخرى يف حياتها، ولهذه الب�صاطة ق�ة 

فنية فريدة تتجاوز النتقاء الدقيق للرجل، 
وتعل�على اأحا�صي�ش زوجته املحتملة. 

اإنها ق�ة الطاقة الأ�صلية ال�صعرية للحياة 
بعيدا عن التفا�صيل املكت�صبة من ال�ج�د 

الجتماعي املعقد.
لقد انتقلت من الرف�ش الآيل لعلي ي�م 

الزفاف اإىل قب�ل عامله اخلا�ش، وانفعالته، 
وحكاياته، ومهنته، واأزماته ؛ فالأداء 
الآيل لدى عزيزة ميتزج بروح بهيجة 
م�صاملة ت�افقية، تتمركز اأخيلتها على 

النحياز الإيجابي للخ�ص�بة، واحلياة منذ 
زواجها حتى خطبة ابنتها الكربى / ن�ال، 

وانخراطها يف اأفعال الأم�مة، وتناميها 
املجازي يف الن�ش.

وتتج�صد اآثار الت�صحية يف �صخ�صية 
اأن�ش، وكاأن وهج احلياة يف املكان ينت�صر 

انت�صارا مطلقا للب�صاطة الإن�صانية، ول 
مركزية عالمات احلياة ؛ ومن ثم ظل 

الت�ا�صل الروحي القائم على احلد�ش 
املبا�صر ه�ما يجمعها بعزيزة، بينما اأنتج 
وعيها الأنث�ي عاملا اإبداعيا جت�صدت فيه 

كعرو�ش تتميز باخل�ص�بة، والتعايل 
ال�صعري امل�لد من وج�دها املت�صامي الأول 

يف واقع الن�ش الروائي.
اأما علي فتت�صارع بداخله حتميات البحث 
عن الرزق املالزمة لالإن�صان يف لقائه الأول 

بالأر�ش، وما يحمله هذا اللقاء من معان 
دينية، وبهجة اندماجه بالأطفال، وحر�صه 

على وج�دهم الطبيعي ال�صلمي، وقد جتلى 
ال�صراع الداخلي ب��ص�ح يف تعار�ش 

رغبته يف ت��صع م�صروع ال�صيد، وحتمية 
غرق القارب، ثم النت�صار اجلزئي للقهر 

الآيل عليه، وا�صتعادته ل�ص�رة اأن�ش قبل 
وفاته، وجت�صده الأخري يف القب�الذي بنته 

له عزيزة، وكاأن ب�صاطة ال�صالم تتجاوز 
الأزمات احلتمية فيما وراء ح�ص�رها 

الظاهري.
اإن اإغ�اء ال�ص�ر، والأطياف املت�افقة مع 

فكرة دائرية احلياة، وجتددها يقاوم الغياب 
املطلق يف احلتميات ؛ فثمة وج�د ا�صتعاري 

كامن يف حلظات ال�صك�ن، والتال�صي، 
والختفاء.

ثالثا: اإمياءات تاريخية: 
رغم ارتكاز الن�ش على خ�ص��صية املكان، 

وال�صخ��ش، وال�صياق الإن�صاين الب�صيط، 
فقد و�صعت ال�صاردة بع�ش الإمياءات 
التاريخية التي تذكر املروي عليه باأن 
الأحداث تقع قبيل ث�رة ي�لي�1952، 

والفرتة التي تلتها حتى دخ�ل الكهرباء اإىل 
الريف امل�صري، وتذكرنا بدفاع اأهل ر�صيد 

�صد الحتالل الإجنليزي، و�صد حملة فريزر 
يف املا�صي، ثم الأحاديث عن تط�ر احلركة 

ال�طنية، وبع�ش الإ�صارات ح�ل ال�فد، 
والث�رة، والتيار الديني، وغريها.
ولهذه الإ�صارات دللتان رئي�صيتان:

الأوىل: تاأكيدها لالأ�صالة الإبداعية للمكان، 
واأ�ص�اته امل�صرية احلية ؛ فالب�صاطة 

املمزوجة بال�صالم، وال�صراع، والتناق�ش، 
والأزمات ت�صكل بنية �صلبة لله�ية ت�اجه 
ن�ازع ال�صتغالل لدى امل�صتعمر من جهة، 

وتعزز من التجاوز امل�صتمر للهزمية، 
واحلتميات معا من جهة اأخرى.

الثانية: القرتان بالبهجة، والنزعة 
الت�افقية الداخلية لدى ال�صخ�صيات 

الب�صيطة الباحثة عن اجلمال ؛ فالكهرباء 
يف نهاية الن�ش تبدوكن�ر روحي داخلي 

يف املقام الأول، وت�ؤكد ت�اتر فعل احلياة، 
وجتدده فيما وراء الظلمة بدللتها 

املختلفة.
رابعا: ال�صرد بني حلظات الت�تر، وال�صالم 

الطبيعي: 
ين�صاأ ال�صالم الطبيعي يف رواية عزة دياب 

من اله�ية الطيفية اجلمالية الن�صبية املمثلة 
ل�صخ�صيات الن�ش، والتي ترتقي على 

امل�صت�ى املحدود من ال�ج�د، وتندمج 
بات�صاع الك�ن يف امل�صت�يات العميقة من 

ال�عي، وتت�صاعف يف ال�صياق الي�مي 
دون اأن تتبع ع�امل القهر، اأوالأبنية 

املركزية؛ ومن ثم يبدوال�صالم كاأ�صل تنحاز 
له ال�حدات ال�صردية، وتتجاوز من خالله 

حلظات الن�صقاق، والت�قف، واملعاناة.
وقد خالف الن�ش ت�قعات القارئ يف اأكرث 

من م��صع ي�ؤكد اأ�صالة ال�صالم الطبيعي 
داخل ال�صخ�صيات، وخارجها؛ فعندما 

تزوجت عزيزة من علي اجتهت وظائف 
ال�صرد نح� انت�صار اأن�ش على دوافع 

الغرية، وحينما مر�صت الأخرية احتدت 
ب�ص�رة حلمية للخ�ص�بة، وعندما اأو�صك 

القارب اأن يغرق جنا �صعيد / البن الأ�صغر 
بعد اأن ا�صتيقن اجلميع من م�ته، وعند 

م�ت علي اختلطت يف وعيه �ص�رتي 
الدي�ن واحلتميات من جهة، وبهجة ت�حده 
باأن�ش من جهة اأخرى، وكاأن اله�ية الفريدة 

لل�صخ�صيات تتجاوز الت�قف، وتتميز 
بالت�صامي ال�صلمي يف ال�قت نف�صه.

تق�م بدايات م�صروع عزة دياب الروائي 
النحياز  هما  عن�صرين؛  – على  – اإذا 

اإىل الأ�صالة اجلمالية، والك�نية للمكان، 
وت�صكيل وعي ال�صخ�صية من تقاطع 

الإمياءات الفنية داخل الذات، والع�امل 
الفريدة خارجها.

حياة المكان وعالماته الثقافية في "وردة النيل"..

عبد اللطيف الوراري يحاور تاريخ “اإليقاع العربي” 
وجمالياته في كتاب جديد

�صدر لل�صاعر والناقد املغربي عبد الّلطيف ال�راري 
كتاٌب نقديٌّ حتت عن�ان: 'نقد الإيقاع: يف مفه�م 

الإيقاع وتعبرياته اجلمالية واآلّيات تلّقيه عند 
العرب'. 

يف الكتاب يبحث ال�راري يف مفه�م الإيقاع 
وي�صتجلي خمتلف التعبريات اجلمالية التي دّل بها 
القدماء عليه، وذلك ارتباطًا بتلّقيهم له يف �صياقات 
فّنية خمتلفة. فكان من هذه التعبريات ما ه� اأدخل 
يف حّيز امل�صم�ع، اأو كان يف حّيز املفه�م، ا�صتنادًا 

اىل مبداأ التنا�صب الذي ا�صتفادوه من لقائهم بالآخر، 
الإغريقي حتديدًا )فيثاغ�ر�ش، اأفل�طني، اأر�صط�(، 
وثّمروه يف عقيدتهم الت�حيدّية وروؤيتهم لالإن�صان 

والعامل. 
ويعتمد الباحث عرب ا�صرتاتيجّية الكتاب رهانًا 

نقدّيًا ُمتعّددًا يتمّثل يف نقد اأهّم فر�صّيات العرو�ش 
العربي، بقدرما نقد ت�صّ�رات ال�صعرية العربية عن 

مفه�م الإيقاع وعمله وظ�اهره، كما يعمل على 
بحث الق�صايا املعرفية ذات ال�صلة التي طرحتها 

الأطر النظرية يف حقل الدرا�صات القراآنية، وعلمي 
امل��صيقى والتج�يد، وتاأّمالت الفل�صفة. 

يرتّكب الكتاب من �صبعة ف�ص�ٍل ومقدمة وخامتة، 
وي�صتمل على ثبت باأهّم م�صطلحات الإيقاع 

)العرو�صي، البالغي، امل��صيقي، التج�يدي(. 
يدر�ش الف�صل الأول علم العرو�ش وق�صايا 

النظرية يف ال�زن والقافية، ويرتبط الف�صل 
الثاين ببحث اأوجه العالقة املفرت�صة بني العرو�ش 

والإيقاع يف ارتباطهما به�ّية الق�صيدة العربية، 
وبالتايل جه�د علماء البالغة والنقد القدامى يف 
تلّقي الإيقاع وبل�رة املعرفة به، من خالل اآرائهم 

يف عنا�صر الق�صيدة ودواّلها. وه� ما ت�ا�صل 
البحث فيه الف�ص�ل الثالثة امل�الية، من منظ�ر 

ُمتطّ�ر ي�صرُط حدوث الإيقاع بالتنا�صب ال�ص�تي 
والدليل، بتعبرياته البالغية وامل��صيقية والفل�صفية 

والإعجازية. اأما الف�صل ال�صاد�ش فيناق�ش ثنائية 
ال�صعر والنرث، وتاريخّيتها، ويك�صف كيف اأّن 

املفا�صلة بينهما حجبت الإيقاع حل�صاب اأول�ّية 
ال�زن، فيما يتطّرق الف�صل ال�صابع اإىل اأ�صكال 
الإيقاع الت��صيحي وتبل�ر بنائه املعماري يف 

امل��ّصحات والأزجال، يف املغرب وامل�صرق. وتنتهي 
الدرا�صة بخامتة ُترّكب احل�صيلة النقدية، بقدر ما 

تنفتح على الإمكانات التي فتحتها الي�م درا�صة 
الإيقاع، هذا املجه�ل والالنهائي. 

ومّما جاء يف كلمة ظهر الغالف الكتاب، نقراأ: 'ل 
ننكر الهتمام املّت�صل، يف الثقافة العربية، منذ 

فجرها حّتى الي�م، بعن�صر الإيقاع يف ال�صعر. وعرب 
تلك الع�ص�ر ُكلِّها، يبدو لنا الإيقاع، كمفه�ٍم ودالٍّ 
، اإ�صكالّيًا اأكرث من اأّي وْقٍت م�صى )...( اإّننا  يٍّ ن�صّ

نرى اأّن اإعادة بناء امل��ص�ع املتعّلق ب�ص�ؤال الإيقاع 
تدخل، بال�صرورة، يف �صياق اإعادة قراءة نظرّية 
ال�صعر العربي مبرجعّياتها املتنّ�عة وه�ام�صها 

املختلفة، النقدية والبالغية والفل�صفّية؛ وذلك بعد 
نقده يف اإطار علم العرو�ش العربي من مكاِن يجعل 

بحثنا متجاوبًا مع هاج�ش بع�ش الدرا�صات اجلديدة 
التي مّتت يف امل��ص�ع نف�صه، بقدرما ينفتح على 

اأوفاق الأن�اع الأدبية وحتليل اخلطاب ونقد 
الإيقاع، ويعمل على اإدماجها يف �صريورة القراءة 

والتاأويل'.
وي�صار اإىل اأن هذا الكتاب �صدر عن دار اأبي رقراق 

للطباعة والن�صر بالرباط 2011 م، يف 352 �صفحة 
من القطع املت��صط.

يف ن�سها الروائي "وردة النيل"، ال�سادر عن هيئة ق�س�ر الثقافة امل�سرية "فرع البحرية" �سنة 2011، متزج عزة دياب بني 
ب�ساطة ت�سكيل ال�سخ�سية، والروح االإبداعية الفريدة للمكان، وعالماته التاريخية، والثقافية؛ ومن ثم يلمح القارئ – 
منذ ال�سط�ر االأوىل للن�س – هذا التفاعل االإيجابي بني ال�سخ�سية، ووهج احلياة املالزم لبنية املكان، وجتاوزها امل�ستمر 

للحظات الت�تر، واال�سطراب، والقلق؛ فللمكان جماليات ا�ستعارية اأ�سيلة ت�ؤكد ال�سالم الداخلي، ودائرية احل�س�ر املتجدد 
يف �سياق لقاء ال�عي، والالوعي بالف�ساء املمتد داخل ال�سخ�سيات، وخارجها.

عبد السالم دخان يكتب عن براديغم الحب 
والموت في »فقدان المناع«

جليل القيسي عراب العزلة 
المقدسة

�صمن ا�صدارات دار ال�ص�ؤون الثقافية العامة �صدر العدد )101( من امل��ص�عة الثقافية 
وهي �صل�صلة �صهرية تتناول خمتلف العل�م والفن�ن والداب، يحمل عن�ان )جليل 
القي�صي عّراب العزلة املقّد�صة( للكاتب ح�صني �صرمك ح�صن، عدد ال�صفحات 174 من 

القطع ال�صغري ل�صنة 2011. 
ينظر دار�ص� الدب العراقي اىل القا�ش الكبري جليل القي�صي على انه واحد من ابرز 

ال�صماء التي كتبت الق�صة الق�صرية يف العراق. وه� كذلك بحق فهذا القا�ش ال�صتيتي 
الذي اأ�ص�ش مع من ا�ص�ش »جماعة كرك�ك« التي ظهرت منها ا�صماء لمعة يف عامل الثقافة 
والدب. امتاز بعبقرية ق�ص�صية منحت يف مبتداأ تك�نها من معني عي�ن الدب العاملي. 

من دون ان يت�قف عن التزود مما يرثي جتربته من الدب العربي والعراقي. فن�صاأ 
قا�صا مرتعا بعافية الفن الق�ص�صي. متكامل الداة. ذا �صمة جتريبية تندرج يف ريادة 

جديدة من ريادات اأخر يف الق�صة وال�صعر. ظهرت طالئعها يف العقد ال�صتيني على نح� 
اأدق واأ�صمل.

ان ادب هذا القا�ش الفريد م�صبع بالن�صانية واحلداثة. وفرادة امل��ص�ع وال�صل�ب وكل 
ذلك نادرا مايجد القارىء لها مثياًل يف ادب غريه. ال ان املبدع الراحل »جليل القي�صي« مل 

يحظى بالهتمام النقدي التحليلي اجلاد رغم الجناز الهائل والفذ الذي قدمه يف جمال 
كتابة الق�صة الق�صرية وامل�صرحية والذي ميكن ان نعده عالمة فارقة ومميزة يف تاريخ 

الكتابة الق�ص�صية وامل�صرحية يف الثقافة العراقية خ�ص��صا والعربية عم�ما.
وياأتي هذا الكتاب حماولة مت�ا�صعة من قبل الناقد الكبري الدكت�ر ح�صني �صرمك ح�صن. 

لي�صيف اىل ق�ص�ش جليل القي�صي التي ت�صتحق درا�صة م��صعة درا�صة عن م�صرحيات 
جليل القي�صي التي برز فيها م�صرحيا ينظر اليه امل�صرح العراقي باجالل واحرتام.

ت�زعت حمت�يات الكتاب على ق�صمني:
الول خم�ص�ش لبداع القي�صي امل�صرحي، وتناول فيه اول م�صرحيته »حماولة التعرف 

على الليدي مكبث«، ثم حلل الباحث ال�صمة ال�صل�بية يف ابداع القي�صي امل�صرحي ـ 
بل حتى الق�ص�صي ـ وتتعلق ب�صط�ة م��ص�عة امل�ت واخلراب على اج�اء ن�ص��صه 

وم�صائر �صخ��صه. اما الق�صم الثاين فقد خ�ص�صه لبداعه الق�ص�صي حيث تناول فيه، 
بالتحليل، ق�صتني له هما: احما�ش اخل�ف، و�ص�رة نادرة لفرانت�ش كافكا، وذلك لرثاء 

م�صامينهما وق�ة ماتك�صفانه من روؤى وخ�صائ�ش ا�صل�بية ميزت القي�صي عن الكتاب 
العراقيني الخرين.

وقد احلق الباحث بالق�صمني ال�صا�صيني من الكتاب لقاء هاما اجراه ال�صاعر ال�صهيد 
»رعد مط�صر م�صلم« عام 1994، والذي حمل افكارا مركزية للقي�صي �صديدة الهمية يف 

ماتك�صفه من روؤى ونظرة اىل البداع واحلياة وال�ج�د.
جليل القي�صي رائد من رواد الدب العراقي احلديث. وعالمة بارزة من عالماته التي 

�صتظل خالدة على مر الزمان.

عر�س : حممد العنازعر�س : ا�ســراء ي�ن�س
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* هل التنظري �سالح للدفاع عن 
منجز رعد فا�سل ال�سعري والثقايّف، 

اأو ه� ملحق لتف�سريه؟ البع�س 
يق�ل: اإن �سعرك ال يتطابق مع 

نظريتك.
 كّل جديد، اأو خمتلف ما اإن ينبج�ش اإّل 

وينبّج�ش معه مريدوه وخ�ص�مه. يف اأكرث 
من  ح�ار ومنا�صبة ثقافية نّبهت اإىل اأّن 
رًا، مبعنى  كل �صاعر ل بد واأن يك�ن مفكِّ

رًا يجيد الكالم والكتابة على  اأن يك�ن ُمنظِّ
مفا�صل حداثته ال�صعرية، لي�ش دفاعًا اأو 

هج�مًا باملعنى الدارج للكلمة، بل اإ�صاءة 
الأفق الذي ي�صتغل فيه وتربيره .اأنا اأجنز 

ر فيه وله. فالتنظري بهذا  �صعري ثّم اأُنظِّ
املعنى لي�ش �صالحًا ول ملحقًا تف�صرييًا. 
اإذًا ما ه�؟ ال�صعر املختلف يتطلب دائمًا، 
قارئًا عمدًة ل مت��صطًا، كما قراءة ال�صعر 

اخلاّلقة تتطلب �صاعرًا عمدًة. واإذا مل يكن 
ال�صعر) هذا ال�صعر( بالن�صبة اإىل ال�صاعر 

وقارئه اإ�صكاليًة، فكالهما لي�صا ب�صاعر 
وقارئ خاّلقني. قد تت�صاءل: وما عالقة ذلك 

بالتنظري؟!.
العالقة تكمن يف بحثي الّدائب عن ت��صيف 

اآخر لقراءة ال�صعر بعامة، ول�صعري 
ر يف ال�صعر  بخا�صة.هذا البحث جعلني اأُنظِّ

وقراءته. يف واحد من احل�ارات التي 
اأجريت معي )اأوّد التن�يع هنا عليه(: كنت 

نّ�هت اإىل اأن ال�صعر يف واحد من معانيه 
حرق لثقافات اإبداعية ومعرفية، فه� تاليًا 
لي�ش متّثاًل تقليديًا، بل ابتكار خالق اآخر 

لها. وبهذا يك�ن التنظري )تنظري ال�صاعر( 
ن�عًا من الفِكر ال�صعري، اأو التفكري لل�صعر. 

ولأنك نبهت اإىل اأن البع�ش يرى ن�ص��ش 
رعد فا�صل ال�صعرية ل تطابق نظريته، اأق�ل 

بجراأة: نعم. ولكن كيف؟ اأنا �صاعر ومثقف 
متحرك، كل ما يّف ينح� منحى الكت�صاف 

واحلركة �صعريًا وثقافيًا، وما تنظريي 
بطبيعة احلال اإّل جزء ع�ص�ّي من حركة 
هذا الكت�صاف والتجاوز. اأحترك �صعريًا 

ليعني باملقابل اأيّن اأحتّرك نظريًا. اإنها 
عالقة ع�ص�ية وتكاملية. فكيف ميكن مع 

احلركة ر�صم مالمح تطابق ما ؟!. اأمل يفهم 
هذا البع�ش بعُد اأّن ال�صعر ما عاد نظامًا 
قاّرًا، واجرتارًا ل�صكل اأو لطريقة تعبري 

بعينها ؟!. التنظري اأ�صيء به مكامن التجاوز 
والخرتاق، وكذلك م�اطن الرتاجع 

واملراوحة والنك��ش)اإن وجدت( وقبل ذلك 
ه� عالمة على اإمكانية ثقافية اأرى اأّن ن�عي 

ال�صعري يف حاجة اإليها، خ�ص��صًا ونحن 
نعي�ش يف و�صط ليزال يرى احلداثة ن�عًا 
من الف��صى، كما يرى الختالف ن�عًا من 

الغم��ش والعبث!.                          
ر،  ر ومنظِّ ال�صاعر املتحرك بالنتيجة مفكِّ

�ص�اء اأعلن عن تنظرياته، اأو مار�صها يف 
اخلفاء، وجعلها �صرًا من اأ�صرار لعبته 

ال�صعرية- الفكرّية، ويف احلالتني ميكن 
ج�ّش حركة هذه الثنائية يف منجزه ال�صعري 

والتنظريي.
 

* يّتهمك البع�س با�ستن�ساخ جتربة 
اأدوني�س!!. يف راأيي يبدو مرّد ذلك 

اإىل اأنك �ساعر خمتلف ومتمرد 
اأي�سًا !. 

- ال�صطحية وحدها َمن ميكن ا�صتن�صاخها 
اأو تقليدها. اأما العمق فل�صّدة متّ�جه غري 
املت�قع، وحلركيته الدائبة، وجتاوزه، ل 

ميكن اإطالقًا اإّل حمايثته، وعب�ره.                         
 " ي�جه الإن�صان فكره نح� جزء من 

ذاته...، وي�صبح من ال�صروري بالن�صبة 
اإليه اأن ي�صيطن اجلزء الآخر " هذا ت��صيف 

لنيت�صه اإذا ما ا�صتعنا به يف الّنظر اإىل 
ال�صعر من جهة ما ي�صّميه هذا البع�ش 

ا�صتن�صاخًا، يك�ن من امل�صتحيل ا�صتن�صاخ 
ذاٍت �صعرية، روحًا وطريقَة تعبري. واإذا 

ما �صّلمنا ب�ج�د مثل هذا ال�صتن�صاخ فلن 
يبقى: للمتنبي من �صعره اإّل ثلثه، والثلثان 
لأبي متام والبحرتي. ولن تبقى لأبي مّتام 

ن�صبة �صعرية �صخ�صية عالية، والباقي مل�صلم 
بن ال�ليد واأبي نّ�ا�ش، وهكذا....، واإذا 

ما دع�تك وه�ؤلء البع�ش اإىل قراءة كتاب 

كاظم جهاد )اأدوني�ش منتحاًل( قراءًة ح�صب 
مفه�م هذا ال�صتن�صاخ، فلن يتبّقى لأدوني�ش 
ب��صفه ذاتًا �صعرية اأكرث مّما لل�صعراء الذين 

اأتهمه الكاتب بانتحال جتاربهم. 
ما ي�صّم�نه بال�صتن�صاخ ممكن يف ال�ّصكل 
اأو طريقة التعبري الّثابتة، كما يف ال�صعر 

العم�دي، غري اأّنه يف ال�صكل املتحّ�ل اإىل 
لة اإىل ُطرق  اأ�صكال، اأو طريقة التعبري املُتح�ِّ

متن�عة، كما يف �صعر احلداثة: اأكذوبة 
كبرية نظريًا و�صعريًا. ثم يف اأّي جتربة من 
جتاربي ال�صعرية يظهر هذا ال�صتن�صاخ؟!. 

علينا اأن نحّدد بنقدية دقيقة كي نتحاور 
بدقة اأي�صًا لنتحّ�ل من َعّيني ورّطانني 

ل على  وطائ�صني اإىل مثقفني حقيقيني ِلُيع�َّ
فح�صنا واآرائنا !. قد يك�ن بني ذات واأخرى 
ن�ع من)املثاقفة( كما بني ماركيز/ وف�كرن) 
على فكرة اأتُِّهم ماركيز نف�صه بف�كرن(. وبني 
ال�صياب/ واأبي متام، واأديث �صيت�يل. ل بل 

حتى اأّن ال�ّصياب مل يت�رع عن الق�ل مرة: 
ق�صائدي  اأغلب  بها  اأكتب  التي  فالطريقة   .."
الآن هي مزيج من طريقة اأبي متام، وطريقة 

اأديث �صت�يل "!!. 
ال�صاعر يحمل الأ�صياء والأحداث اإىل غرفة 

ذهنه املظلمة حيث تتح�ل هناك، وتع�د 
لتتجاوز العامل، كما عرّب عن ذلك ل�ركا 

مبعنى من املعاين. اإذًا ل ميكن ل�صاعرين اأو 
كاتبني اأن ي�صرتكا بغرفة واحدة، ك�نهما 

ذاتني ل ذاتًا واحدة. 
اإن واحدة من اأهم مزيات احلداثة هذا 

التحّ�ل الدائم يف جتارب �صعرائها وكتابها، 
وهذا ما ل ميكن معه قيام ما ي�صّمى 

بال�صتن�صاخ، اأو حتى التاأثر املبا�صر. ن�ع 
من املثاقفة والتنا�ش ممكن، وما �ص�اه 

�صرٌب من الرطانة واجلهل بال�صعر. اإذ اأّن: " 
تنا�ّش الن�ش الإبداعي ه� ل نهائيته، اأي اأن 
يفتح اآفاقًا جديدة لن�ص��ش ممتازة اأخرى " 

ق ما  كما عرّب رولن بارت. علينا هنا اأن نفرِّ
بني العبارة ب��صفها مفه�مًا ينتمي بعامة 

اإىل الل�صانيات/ وما بني التعبري ب��صفه 
مفه�مًا ل يرتبط اإّل بالذات. فاإن كانت 

العبارات َت�صي باحتذاء ما فذلك اأمر ل�صايّن. 
اأما طريقة التعبري فال ميكن اأن تك�ن اإل 

حمتذية للذات ال�صعرية الكاتبة نف�صها. واإل 
ما معنى مق�لة ابن ر�صيق ال�صهرية: " .. 
ه  املعاين اأبدًا ترتدد، والكالم يفتح بع�صُ

بع�صًا.. " ؟!. 
ولأننا ن�صتغل يف مناخ احلداثة فذلك ل 

يعني اأننا ن�صتن�صخ بع�صنا، واإمنا يعني اأّن 
لكّل منا )طق�َصــُه ( ال�صخ�صيَّ يف هذا )املناخ( 

وعلى هذا الأ�صا�ش ت�صح مق�لة ب�دلري: 
من  ينبع  جمال  كل  يف  اخلا�ش  " العن�صر 

َة ،  النفعالت، ومبا اأّن لنا انفعالِتنا اخلا�صّ
فاإّن لكّل مّنا جماله اخلا�ش ". 

دعنا نعد اإىل الّتنا�ش. التنا�ش ن�ع من 

املثاقفة/ ن�ع من اجلدلية مع)الآخر(. ن�ع 
من ن�صيان �صيء ما ل نتذكره اإّل ِعرب ن�ع 

�صعري جديد )اآخر(. ن�ع من حالة الالتذكر، 
ليك�ن تقاطعًا ن�صيجيًا، ل ق�صريًا/ اإنتاجيًا 

ل ا�صتلهاميًا . اأي ليك�ن ن�عًا من الّتداخل/ 
والتعايل. ولكن الّتعايل على َمن؟ دون 

رطانة: التعايل هنا على هذا التداخل نف�صه. 
وما هذا التعايل هنا اإّل لإبداعية املَُتنا�ّش 

ل للُمَتنا�ّش معه. وما هذا التعايل ثانية اإّل 
ن�ع من)الأُ�صتاذية( كما �صّماها عبد القاهر 

ف التاأثري والتاأثر.  اجلرجاين وه� ي��صِّ
التثاقف ال�صعري ثانيًة لي�ش مكرًا جُتاه ن�ش 
ما، اأو �صاعر بعينه)كما قد يفهمه هذا البع�ش 

ييف  الّرطان( اإمنا ه� اأ�صبه ما يك�ن بَت�صْ
الآخر يف: ن�ش ما، �صرَط اأّل يخرج هذا 

يَّف كما دخل، واإّل لكان ن�عًا من اأدجلة  املُ�صَ
الن�ش �صعريًا عرب هذا)الآخر املَُتثاَقف 

معه(  اأي ن�عًا من الّتاأّثر، ل كما ي�صّميه هذا 
البع�ش العجيب يف كل �صيء اإّل يف دقة 
القراءة والفح�ش بخا�صة، ويف الثقافة 

ال�صعرية والنقدية بعامة. وبهذا يظل اأب� 
متام: متاميًا/ واملتنبي: متنبيًا/ وادوني�ش: 

اأدوني�صيًا/ وال�ّصياُب: �صيابيًا. 
ذلك ه� �صرط كّل تثاقف اإبداعي خاّلق/ 

وكّل جدلية ما بني العامل ب��صفه ن�ص��صًا 
وذواتًا �صعرية، وما بني ن�ش ما ُيْكَتُب، واإل 
ما معنى اإ�صرار اأبي حيان الت�حيدي على: 

" اإن الكالم على الكالم �صعب...، فاأنه يدور 
ه ببع�صه " ؟! .  على نف�صه، ويلتِب�ش بع�صُ
وما معنى اإ�صرار جريار جينيت على اأن: 

لفرد  رقمية  ه�ية  لي�ش  الأ�صل�بّي  " التفّرد 
ما، بل ه�ية متميزة لنم�ذج، رمبا ل �صابقة 

له، لكنه قابل لتفّجرات اإبداعية لحقة ل 
نهائية "؟!. هذا البع�ش مل يقراأوا اأدوني�ش 
قراءة حقيقية ومل يقراأوين لل�صبب نف�صه. 
كل ال�صعراء املختلفني ل اأراهم اإّل عا�صفة، 

غري اأنها من الن�ع الذي َيَذُر: لي�ؤ�ص�ش. 
اأما الآخرون الذين ل يزال�ن يتنّطع�ن 

ويتحرك�ن يف ظالل طرق تعبري من 
�صبق�هم، فلي�صت لديهم القدرة على حتريك 

اأغ�صان ال�صجرة باأ�صابعهم ال�صخ�صية. 
خ�ن تفكريُا وروؤًى،  ه�ؤلء هم املُ�صَتن�صِ

واأ�صل�بًا، وتقليدًا وحتّجرًا، حقًا... حقًا " 
ل� �صكت َمن ل يدري ا�صرتاح النا�ش " كما 

�يل.  عرّب ال�صّ
 

* هل تّتفق مع من يق�ل باأن 
الق�سيدة العم�دية قد ا�ستنفدت؟. 
- يجب على كل �صاعر ليك�ن خاّلقًا اأن يلعب 
كما ل ينبغي ل�صاعر اآخر اأن يلعب مثله. من 

ّرًا على اأّن ال�صعر كاحلياة  هنا ل اأزال ُم�صِ
ب�صرط اأن تخّلف فيها اأثرًا ل ي�صري اإل اإليك 

ب��صفك �صاعرًا حّيًا ل يتكرر. وعلى هذا 

الأ�صا�ش اأن تك�ن �صاعرًا تقليديًا ليعني اأنك 
ُملَحق بال�صكل ال�صعري الكال�صيكي املركزي 

ب��صفه نظامًا �صارمًا وقاّرًا. ومبعنى 
اأو�صح لي�ش من اجِلّدة مبكان تطبيع اأية 

عالقة مع هذا ال�صكل القدمي، واإمنا العالقة 
الإبداعية هي تث�ير هذا ال�صكل وفقًا لكل 

معطى حا�صر وم�صتقبلي جديدين. ذلك ه� 
منطق احلياة نف�صها. فهل هذا ال�صكل لديه 

القدرة على تث�ير نف�صه؟ ذلك ه� ال�ص�ؤال/ 
اجل�اب. 

اأْن تلعب �صعريًا بحرية لأ�صعُب واأعقد 
من اللِعب وفق �صكل ونظام �صعريني 

معل�مني وثابتني. واأْن تعي�ش حرًا؛ �صعرًا 
وثقافة وطريقَة تعبري وتفكري ليعني اأنك: 
الالعب/ واللعبة/ وقان�ن اللِعب نف�صه/ 

واأطراف اللعبة. من يجيد مثل هذا اللعب 
ه� وحده من �صيبقى حتى نهاية اللعبة 
ال�صعرية. اإن قراءتنا كل اأ�صل �صعري ل 
بّد اأن ل تك�ن ا�صتعادًة لقراءات �صابقة 

له، واإمنا يجب اأن تك�ن اكت�صافية، كاأننا 
نقراأ هذا الأ�صل لأول مرة. ومتى ما ت�قف 

هذا الأ�صل عن اأن يك�ن قاباًل لقراءتنا 
احلا�صرة علينا اأن نت�قف عن قراءته. اإن 

مل يكن الأ�صل متحركًا ومتجددًا فلن يك�ن 
اإل تكرارًا، فال�صاعر الذي يتجاوز التكرار 

ه� ال�صاعر الأ�صل. من اأّوٍل مل اأكن �صد 
الق�صيدة العم�دية ول اأزال، لكّن ال�ّص�اد 
الأعظم من هذه الق�صيدة ل يزال َتكرارًا 

وا�صتعادة وتن�يعًا ل اإ�صافة فيه، ول ف�صل 
لهذا التن�يع اإّل يف ال�زن والقافية اإن كان 
ذلك ف�صاًل.ولكن هل يكفي هذا لتك�ن هذه 

الق�صيدة �صعرًا ميّثل ع�صرنا وحا�صرنا ؟!. 
دعني اأ�صت�صهد بثقافة هذه الق�صيدة نف�صها: 
هل  مرًة:  نّ�ا�ش  اأبا  الأمني  اخلليفة  " �صاأل 

ت�صنع �صعرًا ل قافية له؟ قال: نعم " ح�صب 
ابن ر�صيق. " فليقْل يف ال�زن ما �صاء، 

ولي�صْعه حيث اأراد، فلي�ش يعنينا اأمره، ول 
ه� مرادنا.. " و " .. لي�ش بال�زن ما كان 

الكالُم كالمًا، ول به كان كالم خريًا من كالم 
" ) املُ�صتاّلن للجرجاين( و " كانت له) يق�صد 

اأبا العتاهية( اأوزان ل تدخل يف العرو�ش، 
وملا �صئل:هل تعرف العرو�ش؟ اأجاب: اأنا 

اأكرب من العرو�ش") دي�ان اأبي العتاهية( و 
قد  اإىل �صعرنا فقط، بل  ُي�صئ  " العرو�ش مل 

اأ�صاء اإىل اأدبنا بن�ع عام. فبتقدميه ال�زن 
على ال�صعر قد جعل ال�صعر �صناعة " ح�صب 
ميخائيل نعيمة. واأخريًا دعنا نر كيف يرى 

الزهاوي نف�صه اإىل الق�صيدة العم�دية:" ما 
�صرَّ �صامعها ل� اختلفت ق�افيها الق�صيد؟ 

ال�صعر – ل وزن ول قافية تلتزم ". 
من هنا لي�ش الأهّم يف ال�صعر ما يت�فر 

عليه من وزن وقافية واإمنا الأهم طريقة 
التعبري و�صياغة العالقات التي تنط�ي 

عليها املعاين. مع هذا اأنا ل�صت مياًل ل�صعر 
ُيعنى باملعنى. اأنا مع ال�صعر الذي ينب�ش من 
بعيد باملعنى، ويه�ّش به، فهنالك فرق جمايل 

مرعب ما بني اأن ترى القلب/ واأن ت�صغي 
خلفقه.

حقًا " ل تك�ن مهمة ال�صاعر الكال�صيكّي 
اإيجاد األفاظ جديدة اأكرث كثافة، اأو اأكرث 

تفّجرًا واإمنا تقت�صر على ترتيب طراز قدمي 
وجت�يد الّتماثل، اأو الرتكيز على عالقة ما، 
اأو ت��صيل، اأو اختزال فكرٍة لتطابَق حدود 

وزن �صعري ما " كما ي��صف بارت.
 

* كيف تقّيم النقد العراقي؟
�صعر خمتلف، بالتاأكيد يتطلب نقدًا خمتلفًا. 
تلك بدهّية! ولكن هذا التّطلب حقيقة، اأم ل 

يزال مطلبًاً ؟!.
اأرى اأننا نتطلب نقدا ثقافيًا ل يلغي النقد 

الأدبي، واإمنا يتما�صج معه لإنتاج نقد 
اأ�صبه ما يك�ن بكتابة ثانية للن�ش. فما دام 

هناك حركة م�صتمرة لزحزحة ال�صعر فال بد 
باملقابل اأن يك�ن هنالك نقد مب�صت�ى كّل 

زحزحة.
ل يزال النقد عندنا اإّما ا�صتقرار يف نظام 

اللغة البالغّي، واأما خروج كامل عليه. 
ال�صعر ح�صب زعمي ن�ع من املُحاججة مع 

اللغة واحلّب والعامل والتاريخ والفل�صفة 
والإن�صان اإذ مل تعد مهمة النقد الرئي�صة 
البحث عن العالقات يف الن�ش ال�صعري 

ب��صفه ت�ا�صاًل مرتابطًا َكِمثل حلقات 
�صل�صلة، و اإمنا مهمته يف ظني ت��صيف 

تلك العالقات النف�صالية التي ل ترتابط اإّل 
بحلقات منف�صلة يف م�ا�صع، ومت�صلة يف 

اأخرى ومن ثم نقدها.
م�صكلة نقدنا )اإّل ما ندر( اأنه ل يزال يرى 
ال�صعر على اأّنه: عبارات، وهذا كما تعلم 

ل ينتمي اإّل اإىل حقل الل�صانيات لي�ش اإّل، 
يف ال�قت الذي ل بّد اأن يرى فيه النقد اإىل 

ال�صعر ب��صفه )تعبريًا( ومبعنى اأو�صح، اإن 
) الكالم( يف ال�صعر ه� الذي: ي�ؤدي. فيما 

)اللغة( بالن�صبة اإىل هذا الأداء لي�صت �ص�ى 
كفاءة مقتدرة؛ لغ�يًا وثقافيًا يف اآن. مبعنى 

اأن النقد ل يزال يف معظمه يقراأ ال�صعر 
قراءة لغ�ية ل كالمية. اأغلب النقد يتج�ل 

فًا، واإمنا  يف الن�ش ال�صعري ل ب��صفه ُمكت�صِ
افًا. هًا و�صّ ب��صفه ُمتنزِّ

اأغلب ال�صعر الذي ُيكتب ) ت�ص�يرّي(. 
ال�صعر ل بّد اأن يك�ن )َت�صّ�ريًا( كي يظل 

ظّنًا، ون�عًا من احلرية والت�ج�ش. ت�ص�ر 
الفرق ما بني اأن جت�ّش وجه منر، ووجه 

ع�صف�ر. تلك مهمة اأخرى ل بّد اأن ي�صطلع 
بها النقد عندنا.  يعّن يل هنا اأن اأت�صاءل: 

اأمل يكن مارك�ش دقيقًا يف ت��صيفه ال�صهري 
ت��صيفه  مالرميه يف  " .و  العامل  " حت�يل 

العالقة  هذه  على  ز  ركِّ "؟.  اللغة  " حت�يل 
الغام�صة – ال�ا�صحة ما بني هذين 

الت��صيفني. ما ال�صعر اإن مل يكن عاملًا 
لة؟!. وكذلك ما النقد  ًل عرب لغة متح�ِّ ُمتح�ِّ

اإن مل يكن كذلك ؟!.
 

* هل هنالك حقًا اأزمة ثقافية 
عراقية؟ وهل هي اأزمة منجز 

�سعري، اأم اأزمة متلّق؟
 - ل ميكن للحظة املا�صي الثقافية اأن تك�ن 

دائمًا ج�صرًا اإىل حلظة احلا�صر الثقافية 
التي ل ميكنها بدورها هي الأخرى اأن 

تك�ن مثل هذا اجل�صر اإىل حلظة ثقافية 
ما يف امل�صتقبل. ذلك ما يجب اأن ت�ؤمن به 

كّل ثقافة خاّلقة، وكلُّ �صاعر ومتلّق من هذا 
ُل ما بني  الن�ع. �صحيح اأن ال�صعر ُي��صِ

هذه اللحظات الثالث. ولكن ما طبيعُة هذا 
ال��صل؟ لكي يك�ن الن�ش ال�صعرّي ومتلّقيه 
ُمنتَجنْي، ل بد اأن ينطلق اإنتاجهما من حلظة 

الـ) ما( هذه، اأي من امل�صتقبل، اأو املُفرت�ش 
نف�صه. وهنا قد ت�صاألني: كيف وال�صاعر 

ومتلقيه يعي�صان حلظتهما؛ احلا�صرة 
واملا�صية ثقافة ووج�دًا واإنتاجًا؟. فاأجيب: 

اإن اأهم مهمة اأنيطت بال�صعر هي التنب�ؤ الذي 
ل يق�د اإّل اإىل اكت�صاف الأ�صياء، وترحيلها 

اإىل حلظة احلا�صر. ويف ظّني اأّن ذلك ه� 
اأحد اأهم اأ�صباب ال�صراع ما بني حلظتي؛ 

املا�صي وامل�صتقبل، وما حلظة احلا�صر،هنا، 
اإّل ميدان هذا ال�صراع. من هنا ل بّد اأن ل 
ي�صنع ال�صاعر تاريخه باخل�ص�ع لق�اعد 
الثقافة القاّرة، واإمنا عليه �صناعة فر�ش 

جديدة لتاريخ يجيء... لذلك انطلق دائمًا 
من اأّن احلداثة ل ميكن اأن تق�م وت�صتمر 

اإل بانط�ائها اأوًل على وعي ُم�صاّد، اأو يف 
الأقّل تث�يرّي ملا�ش ما / وحا�صر ما. اأزمة 

الثقافة العربية بعامة، والعراقية بخا�صة 
ترتكز يف مناوءتها الغريزية لكّل جديد، 

وبخا�صة ال�صعر، ومبا اأن الثقافة ت�ؤ�ص�ش 
عقليات، فبطبيعة احلال تتح�ل تدريجيًا 

اإىل نظام �صارم يظل ينتج قراءات خاطئة 
و�صعيفة لل�صعر، اأعني ال�صعر املتحّ�ل، 

بغ�ش النظر عن ن�عه اأو طريقة كتابته، 
واإّل ما معنى اأن �صعر اأبي متام " ل ي�صبه 

اأ�صعار الأُول، ول على طريقتهم ملا فيه 
من ال�صتعارات البعيدة واملعاين املُ�لدة 

وال�ّصنن  املعروف  الّنهج  عن  " زال  " و 
املاأل�ف.." و " يخرج اإىل املحال " و " َعدل 
يف �صعره عن مذاهب العرب " و " عدل عن 

املحجة.. " ؟!!. وع�دة منا اإىل ال�ص�يل يف 
كتابه)امل�ازنة( الذي كتبه دفاعًا عن �صعرية 

اأبي متام، كفيلة ن�عًا ما لفهم ثقافة اأبي متام 
ًل، وثقافة ال��صط  ب��صفه �صاعرًاً ُمتح�ِّ

الّثقايّف الّثابتة- الذي عا�ش فيه.
حقًا " من حق ال�صعر اأن تك�ن األفاظه 
كال�حي، ومعانيه كال�صحر" كما راأى 

اأب� هالل الع�صكرّي. اإذًا ل بّد باملقابل من 
ثقافة ومتلق على هذا امل�صت�ى من ال�حي 
وال�صحر، والت�ليد، وال�صتعارة، واملحال. 

تلك هي باخت�صار اأزمة الثقافة العربية 
بعاّمة، والعراقّية بخا�صة يف فهم ال�صعر 

وتلقيه.
 

* غالبًا ما يك�ن �سعراء احلداثة 
)واأنت منهم (خارج كّل واقع. كيف 

ترى اإىل ذلك؟ 
- علينا اأن ن��صح م�صاألة هامة، هنا. اإن تنّكر 

ال�صعر لل�اقع ل يعني باملعنى الّدارج اأنه 
�صّده. واإمنا يعني �صعي ال�صعر املت�ا�صل 

كي ل يك�ن) �صعرًا واقعيًا(. مبعنى اآخر: اأن 
تك�ن جزءًا من واقع ما، ل يعني بالقطع اأنك 
م�ؤمن اإميانًا كليًا بهذا ال�اقع لتك�ن واقعيًا 

بهذا املعنى. اإذ قد تك�ن راف�صًا، وثائرًا 
ي�صعى اإىل ت�صغيل هذا الرف�ش والث�رة من 

داخل هذا ال�اقع. ل ميكن اأن تك�ن الث�رة: 
رف�صًا، ول الرف�ش: ث�رة، اإّل اإذا قاما داخل 

هذا املرف��ش واملُثار عليه.
حتى ال�صعر املختلف مبرور ال�قت 

�صيعي�ش ن�عًا لي�ش اختالفيًا بالكامل ول 
ائتالفيًا بالّتمام، واإمنا كاأنه �صيعي�ش حالة 

الالختالف، ذلك ه� الت��صيف الذي قد 
يك�ن دقيقًا اأو يف الأقّل مقب�ًل للعالقة 

اخلفية ما بني ال�صعر/ وواقعه.
ال�صعر عندنا ل يزال غائبًا باملعنى 

الجتماعي ال�ا�صع للكلمة و�صيظل كذلك ما 
دام هام�صيًا بالن�صبة اإىل الثقافة اجلماهريية 

مبعناها ال�ا�صع اأي�صًا. فلماذا اإذن ُيطلب 
دائمًا من ال�صعر اأن يك�ن جزءًا حي�يًا من 
احلياة الجتماعية والثقافية بهذا املعنى؛ 

كالتلفزي�ن، والإذاعة، وال�صينما،..، 
هذه و�صائل ما عاد ال�صتغناء عنها ممكنًا 

اجتماعيًا ؟!. ال�صعر بهذا املعنى ل ميكن اأن 
يك�ن اجتماعيًا اإّل بالقدر الذي ميكن فيه 

لالجتماعي اأن يك�ن �صعريًا. ال�صعر متحرك 
) ذلك ما ُي�صِعر كّل اجتماعي بف�قّية هذا 

ال�صعر، ك�نه متقدمًا، ل لك�نه ار�صتقراطيًا 
كما قد ُيفهم من ذلك( واملجتمع عندنا لي�ش 

ثابتًا فح�صب، واإمنا متحّرك دائمًا ولكن 
اإىل وراء ك�نه يف تخّلف ونك��ش دائمني، 

وذلك ما يجعله يف انف�صال دائم عن ال�صعر. 
اأما ما مُيِكن ت�صميته بال�صعر ال�ّص�قي فال 
عالقة لل�صعر به اإّل من جهة الطريقة �صبه 
ال�صعرية التي ي�صتخدم بها اللغة �صعريًا، 

اإن جاز التعبري، ذلك اأن اللغة ال�صعرية 
هنا ق�صرة، اأو و�صيلة رخي�صة تتغطى بها 
كتابة مثل هذا ال�صعر. وهذا قد يجّرنا اإىل 

الكالم على ما ُيعرف باللتزام ال�صعرّي. 
باخت�صار هنالك ن�عان من اللتزام: التزام 

اجتماعّي – ثقايّف ت�ا�صلّي، والتزام ذات�ي 
على م�صت�ى ال�صعر نف�صه. من هنا ترى اأن 
القراءة ال�صائعة لل�صعر عندنا ل تزال منطًا 
من املطالعة العابرة، ل ن�عًا متخ�ص�صًا من 

القراءة العميقة. �صعراء احلداثة احلقيقي�ن 
واقعهم ه� ال�صعر نف�صه، من هنا ل ُيعن�ن 
بال�اقع مبعناه ال�صائع. " ال�صعر ملح تكفي 

اإ�صارته.. " هذا ما كتبه البحرتي. فهل 
تعتقد اأننا نت�فر على واقع بهذا املعنى يفهم 

باّللمح والإ�صارة؟!. 
ولكن دعني اأو�صح م�صاألة هنا: اإذا ما كان 

ال�صعر مراآويًا ) مبعنى اأن يك�ن مراآَة 
نف�صه( فاإمنا يك�ن عاطاًل عن كّل ت�ا�صل/ 

وانف�صال. اأما اأن يك�ن مراآويًا) مبعنى 
اأن ينعك�ش ِعربه العامل والأ�صياء( فه� 

ات�صايّل/ وانف�صايّل يف اآن؛ ات�صايّل من 
جهة ح�ص�ر العامل والأ�صياء فيه ح�ص�رًا 

خاّلقًا. وانف�صاليًا ك�نه ل يعك�ش العامل 
رهما عرب  والأ�صياء كما هما عليه، واإمنا ميرِّ
م��ص�ره لينتجهما من جديد، ولكن �صعريًا. 

فـ " ما زال العامل مقل�بًا " كما راآه مارك�ش 
ل يعني هنا اإّل ن�عًا من )الَقْلب( فكاأن 

ال�صعر،هنا، ُيْجِل�ُش العامل الَهرَم على قاعدته 
بعد اأن كان مرك�زًا على راأ�صه، ويقلب كلَّ 
�ص�يٍّ لريكزه على راأ�صه من: حتت، اإىل: 
ف�ق. ال�صعر ن�ع من ا�صتعادة كل مفق�د.
ال�صعر اخلاّلق �صرطه اأن يك�ن ن�عًا من 

الَّلْب�ش/ ن�عًا من املقاومة. ف�صاًل على اأننا 
ما عدنا نتطلب �صعرًا يختلف مع امل�ؤتلف 

فح�صب، واإمنا ل بّد اأن يختلف مع كل 
اختالف، ل بل اأن يختلف مع اختالفه نف�صه، 

ليظّل ُمتجاِوزًا يف كل مرحلة من مراحل 
هذا العب�ر. فهل ترى واقعنا الثقايف بعامة 

مب�صت�ى هذه التطلبات؟!.
 

*ي�سك� اأغلبية قّرائك من قراءة 
ن�س��سك، وي�سف�ن �سعرك باأّنه 

غام�س، و�سعب امِلرا�س. اأترى ذلك 
مدحًا اأم قدحًا؟!.

ع على اآراء كنت ن�صرتها، اأجدها  - �صاأن�ِّ
منا�صبًة لالإجابة على هذا ال�ص�ؤال:

هل املتلّقي م�ج�د فعاًل/ وهل تراه قاباًل 
لل�ج�د قبل قراءة تك�ن على درجة عالية 

جدًا من الفاعلّية واحل�صم. كيف تراه 
/ واأن  مُمّيزًا اأكرث مّما ي�صتطيع ه� اأن يُفكَّ

يتلّقى... ويرف�ش؟ كما يفهم جاك دريدا. 
اإّن ال�صعر املختلف م�ؤتلف يف واحد من 

معانيه، غري اأّنه يف ال�قت نف�صه يبدو 
ع�صّيًا ن�عًا ما على الفهم الكامل. وعندما 

تقف القراءة منده�صة اأمامه، تعزو هذا 
الندها�ش املُ�صاّد اإىل َخَر�ش هذا الن�ع من 

الكتابة ال�صعرّية، متنا�صيًة اأنها اأمام ن�ع 
اآخر من التعبري ال�صعرّي/ يف م�اجهة 

تعبري ي�صتغل خارج ت�ّقعاتها/ تعبري ُيعنى 
بتاأثيث واقعه ال�صعرّي تاأثيثًا جديدًا، ول 
ُيعنى بال�صتغال وفق واقع هذه القراءة. 

هكذا ت�صري خماطبة القراءة- هنا- ُم�َحًى 
بها من قبل هذا املقروء ال�ّصعرّي على اأّنها 

خطاب حُمَتمٌل وُمَت�ّهم به/ زائٌغ/ ماكر 
خ بني  وخماتل، كاأّنه �صّر كّلما حاورته ُيفرِّ

يديك اأ�صرارًا. من هنا تك�ن كّل قراءة 
ًة( ل تفهم كيف  ُتعنى بال�ّصط�ح قراءًة)عاميَّ

تك�ن قراءًة ج�هرًا/ وَعَر�صًا) باملعنى 
الفل�صفّي( يف اآن، ك�نها ل ت�صتغل اإّل على 

اخلّط الَقْبليِّ – خّط الذاكرة الأفقّي الّذيلّي، 
بينما قراءُة اجل�هر/ الَعَر�ش) اأعني قراءة 
املخّيلة/ قراءَة الّتمّ�ج والعمق( ل تتكئ اإّل 
على متّ�جات هذا العمق نف�صه التي هي يف 

احلقيقة نقطة انطالقها اإىل عمائق اأَُخر.

على القراءة اإذًا اأن تتحّ�ل اإىل ن�صاط 
روؤي�ّي لتتمّكن من القيام برحلتها اجلمالّية 

داخل الن�صاط اجلمايّل لل�صعر، لأنها يف 
ج�هرها ما عادت قراءَة ا�صتهالك، واإمنا 

ر، قراءة هي الأخرى  قراءَة اإنتاج وتفكُّ
َتملة. قارئ ال�ّصعر احلقيقّي الي�م  حُمْ

معنيٌّ اأكرث من غريه بالّتخلي نهائّيًا عن 
نظامه)املُتعّدي( ك�ن هذا النظام ل يزال 

معنّيًا كّل العناية مبرجعّيات الذاكرة، 
ليتحّ�ل نهائيًا مع حتّ�ل ال�صعر، لأّن 

ا�صتعداده اجلمايّل والثقايّف والّنف�صيَّ 
ي  ية البحث والّتق�صّ هذا مينحه خا�صّ

والكت�صاف كي ُيحايث قراءته ووج�ده، 
كي يقّر مبلء ح�صا�صيته اجلديدة هذه باأّن 

ال�صعر ما عاد حُماكاة، ول واقعة عامة 
تخ�ّش العامل اأكرث مما تخ�ّش ال�صاعر، 

واأّن قراءة ال�صعر ما عادت حتّديًا غريزّيًا 
وفطرّيًا، واأّن خرق �صياق �صعرّي قدمي لي�ش 

خيانًة لل�صعر مبعناه القدمي.
وهكذا يظّل ما اأُ�صّميه بـ)ال�صعر الأ�صل( 

�صخ�صّيًا خاّلقًا يجّدد دائمًا كّل ما ه� قابل 
للتجديد والختالف الّدائم. ال�صاعر الَقِلق 
ر والعارف بحركّية لغته وح�ّصا�صيتها  املُفكِّ

ّرًا على  لة. ال�صاعر الذي يظّل ُم�صِ املُتح�ِّ
اأن ُيعيد للعامل والإن�صان والأ�صياء واحلّب 
اأ�صط�رّيتهم، ويخلق من هذه الأ�صط�رّية 

�صعر حا�صره وم�صتقبله. وهكذا اأي�صًا ترى 
اأّن ال�صعر ما عاد ُمتعّينًا عليه اإجناز املعنى 

بذاته لذاته، واإمنا اإجناز التبا�صات هذا 
املعنى، هذه اللتبا�صات التي هي اأقرب ما 

�فية التي تتناغم فيها حركات  تك�ن اإىل ال�صّ
املتناق�صات. ال�ّصعر ل بدَّ اأن يظّل )لِزمًا( 

ك�نه ل يزال نابعًا من عجزنا عن تف�صريه 
تف�صريًا نهائّيًا وحا�صمًا. علينا اأن نت�ّقف عن 

قراءة ال�صعر وفح�صه يف ظّل فهمنا القدمي 
لل�صعر، واإّل كاأّن �صعرنا باأن�اعه وتطّ�راته 

املعروفة عربّيًا وعامليًا �صيبدو ل عالقة له 
ب�صرورة تنّ�ع قراءة هذا الّتط�ر ال�صعرّي 

واختالفه فهمًا ون�عًا وح�ّصا�صيًة وروحًا 
و�صكاًل!. ح�صب هذا الفهم: نعم اإيّن ل�صاعٌر 

غام�ش، و�صعُب امِلرا�ش حّتى اإن كان يف 
ذلك َقْدح يل.

* خالل م�سريتك ال�سعرية 
والّثقافية، هل �سعرت بالّظلم، 

واأّيُهم ُظِلم اأكرث: رعد فا�سل، اأم 
�سعره وثقافته؟. 

- ل فرق. اأنا و�صعري وثقافتي واحد. ل 
فرق .

ُترى كيف ميكن اأن تك�ن �صاعرًا ومثقفًا 
خمتلفًا، ويف و�صط ثقايّف كان ول يزال 

يرى اإىل احلداثة نف�صها على اأنها مر�ش، 
وف��صى، وهل��صة، وتخريب... اإىل 
�ُش،  ُم، وُتهمَّ اآخره...، ول ُتظَلم، وُت�ؤثَّ

وُتْفَرَد وحيدًا...؟!!. نعم ُظِلمُت كثريًا؛ 
�صعرًا، وثقافًة، ووج�دًا.../ والعامل 

: بلطاٍت، و�صي�ف،  والأ�صياء ل يزالن َمهبَّ
ورماح، ور�صا�ش، ورف�ش، و�صتائم خفّية 

ومعلنة... واأنا ل اأزال وحيدًا واأعزَل اإّل من 
احلّب وال�ّصعر يف م�اجهة هذا املَهّب؟!.

مل اأظَلم وحدي. كّل �صعراء احلداثة 
والختالف العراقيني ُظِلم�ا واإْن تباينت 

درجات هذا الّظلم الإعالمّي والنقدّي 
وم�صت�ياته. نعم ُظلمنا جميعًا ول نزال، 

غري اأّن هذا الذي اأ�صميته اأنت ظلمًا، 
ريبَة الّذهبّية التي ل بّد  اأ�صّميه اأنا ال�صّ

ًا  من دفعها- �صريبَة اأن تك�ن حداثّيًا؛ ن�صّ
وثقافة، �صل�كًا واأ�صل�َب حياة بتمام معنى 

الّتجديد، والّتمرد، والإختالف. ول اأزال 
م�صتعّدًا لال�صتمرار بدفع �صرائب اأَُخر يف 

�صبيل ما كنُت عليه ول اأزال ما دام ال��صط 
الثقايّف من ح�لنا ل يزال ه� الآخر يدفع لنا 

�صرائب ثباته وترّدده. غري اأيّن لعلى يقني 
من اأّن امل�صتقبل الذي قد ل اأراه �صين�صفنا 

ب�صكل اأو باآخر. وهنا اأحييهم جميعًا اأولئك 
ال�ّصعراء الّنايات الذين تاأّب�ا على اأن ُيعَزف�ا 

اإّل بني �َصفتي الّريح. اأحييهم اأولئك الآفاق 
اأينما كان�ا... اأينما كان�ا.

حاوره/ ن�زت �سمدين

كّل �سعراء احلداثة واالختالف العراقيني ُظِلم�ا نقداً واإعالمًا

 رعد فاضل: كل شاعر ال بد وأن يكون مفكرًا، 
بمعنى أن يكون منظرًا يجيد الكالم

�ساعر متفرد، هكذا ي�سفه املقرب�ن منه، واملتتبع�ن ل�سريته ي�ؤكدون انه من �سعراء احلداثة الذين خرج�ا عن النمط ال�سعري العربي ال�سائد، منذ اأوائل ثمانينات القرن املا�سي، 
و�سار يحتل مكانًة خا�سة به �سنعها بنف�سه. رعد فا�سل �ساعر قادم من ال�سبعينيات، اأ�سدر �سعراً" فليتقدم الّدهاء اإىل املكيدة")مط�لة �سعرية( عن دار ال�س�ؤون الثقافية العامة 

ببغداد / 1994، و"�سانقبا اإم�رو" عن دار ال�سهد للطباعة والن�سر يف نين�ى /1999، وجمم�عة �سعرية اأخرى "عندما ا�ستبك ال�س�ء بالياق�ت "عن دار ال�س�ؤون الثقافية العامة 
ببغداد/2002 و"منمنمات" ) كتاب �سعري يف ف�سلني( عن ال�سل�سلة االأدبية التي ت�سدرها املديرية العامة لرتبية نين�ى 2009، وخمط�طة "املحنة"  جمم�عة �سعرية عن دار نين�ى 

للدرا�سات والن�سر والت�زيع / �س�ريا – دم�سق 2010   له يف امل�سرح، "ال غبار.. ال احد" م�ن�دراما �سعرية عر�ست يف مهرجان ي�م الفن العربي ببغداد /1989، و"ن�سيد االأخطاء" م�سرحية 
�سعرية قدمّتها كلية الفن�ن اجلميلة / جامعة بغداد يف مهرجان ي�م امل�سرح العاملي ببغداد /1993، و"من.. ممن.. وملاذا" م�سرحية �سعرية قّدمتها كلية الفن�ن اجلميلة / جامعة 

امل��سل /2007، وامل�سرحيات الثالث من اإخراج الفنان الراحل   د. جالل جميل.

ال�سطحية وحدها َمن ميكن ا�ستن�ساخها اأو تقليدها. اأما العمق 
فل�سّدة متّ�جه غري املت�قع، وحلركيته الدائبة، وجتاوزه، ال 

ميكن اإطالقًا اإاّل حمايثته، وعب�ره.                         
 " ي�جه االإن�سان فكره نح� جزء من ذاته...، وي�سبح من 

ال�سروري بالن�سبة اإليه اأن ي�سيطن اجلزء االآخر " هذا ت��سيف 
لنيت�سه اإذا ما ا�ستعنا به يف الّنظر اإىل ال�سعر من جهة ما ي�سّميه 

هذا البع�س ا�ستن�ساخًا، يك�ن من امل�ستحيل ا�ستن�ساخ ذاٍت 
�سعرية، روحًا وطريقَة تعبري. واإذا ما �سّلمنا ب�ج�د مثل هذا 

اال�ستن�ساخ فلن يبقى: للمتنبي من �سعره اإاّل ثلثه، والثلثان 
الأبي متام والبحرتي.
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ملن هذا الكتاب؟ 
هذا الكتاب ي�صلح لأ�صحاب اخلط�ات 

الأوىل يف الكتابة ، اإذ يتناول امل�ؤلف يف 
بدايته تعريفًا دقيقًا ووافيًا للدراما ، ويركز 

على اأق�صامها وفروعها واأهمية الزمان 
واملكان فيها ، باعتبارها اأ�صا�صًا للبناء 

الفني ، كما ي�صرح بع�ش املبادىء واملفاهيم 
الأ�صا�صية الالزمة لأي كاتب قبل ال�صروع يف 
كتابة ال�صيناري� ، وياأخذ امل�ؤلف بيد الكاتب 

املبتدئ خط�ة بخط�ة ليدله على الطريق 
ال�صحيح لكتابة �صيناري� بطريقة �صليمة ، 

م�صت�صهدًا باأمثلة حية ل�صيناري�هات مكت�بة 
، لتك�ن دلياًل ومن�ذجًا ل�صغار الكتاب ، 

واإىل جانب ذلك فاإن الكتاب يقدم اإىل الكّتاب 
املحرتفني اخللفية العلمية واملنهجية التي 

ت�صاعدهم على اأن يخرج ال�صيناري� حمب�كًا 
وعميقًا يف اآن معًا . والكتاب بح�صب 

ت�جيهات م�ؤلفه كتاب تعليمي و�صع له�اة 
كتابة ال�صيناري� والدار�صني املبتدئني يف 

املعاهد والكليات التي تهتم بهذا الفن . 

اأمثلة تطبيقية 
ويف الكتاب �ص�ف يالحظ القارىء اأن 

كل الأمثلة التطبيقية التي قدمها امل�ؤلف 
عند حديثه عن الدراما ، ماأخ�ذة من 

امل�صرح والرواية ولي�ش من ال�صينما اأو 
التليفزي�ن ، وه� اأمر ـ كما يبدو ـ مق�ص�د 
من الكاتب على اعتبار اأنه ل ي�صمن اأن كل 

من يقراأ الكتاب �صيك�ن قد �صاهد الأفالم اأو 
امل�صل�صالت التي ميكن اأن ي�صت�صهد ه� بها 
يف الكتاب ، بينما امل�صرحيات والروايات 

يختلف الأمر معها من حيث ك�نها مطب�عة 
وميكن الطالع عليها اإذا رغب القارىء يف 

مزيد من املعرفة . كما يالحظ القارىء اأن 
الكاتب مل يتناول اأية اأعمال جتريبية ، بل 

مل يتحدث عن التجريب نهائيًا ، اإدراكًا منه 
اأن التجريب يبداأ بعد اأن ي�صت�عب الكاتب 

اأو الفنان الأ�ص�ش التقليدية لفنه ، ثم يخرج 
عليها اإن �صاء خروج الفاهم ال�اعي . وخالل 

اجلزء التطبيقي من الكتاب كان الكاتب 
حري�صًا على اإطالع قارئه على اأ�صا�صيات 

الكتابة ، واأن يتيح له الفر�صة للتدريب 
العملي من خالل م�اقف اأو معاجلات 

حمددة ، هذا بالإ�صافة اإىل اأنه قدم بع�ش 

تقارير القراءة عن اأحد امل�صل�صالت حتى 
يرى ه�اة ال�صيناري� كيف يتم احلكم على 

ال�صيناري� . 

مقدمات نظرية 
حتت هذا العن�ان حتدث امل�ؤلف عن العديد 

من الق�صايا والتعاريف التي تدور يف فلك 
باأنها  الدراما  عّرف  اأن  فبعد  " ؛  " الدراما 
كلمة ي�نانية معناها اللغ�ي فعل اأو حدث 

يختلف  فيها  الفعل  مفه�م  واأن   Action
عن املفه�م الزمني الذي يتعلق باملا�صي 

وال�صارع وامل�صتقبل ، قام امل�ؤلف باإدراج 
تعريفه اخلا�ش والعام للدراما ؛ اإذ هي " 

فعل واحد ، تام ، له ط�ل معل�م ، به �صراع 
، له هدف " ، ومن الق�صايا التي ناق�صها 
الكاتب خالل هذا ال�صياق ما يعرف بـ " 
هدف الفن " م�صريًا اإىل اأن ارتباط الفن 

بالهدف م�صاألة خالفية ، فالبع�ش يرى اأن 
الفن يجب األ يك�ن له هدف لأن الفن يف حد 

ذاته غاية ، والبع�ش الآخر يربط بني الفن 
والدين ، اأو الأخالق ، او القيم الجتماعية 

وال�صيا�صية التقدمية ، وفريق ثالث يقف 
بني هذين الفريقني م�قفًا و�صطًا ، اأي يجمع 

بني الإمتاع الفني والر�صالة الأخالقية ، ثم 
ي��صح امل�ؤلف راأيه يف امل�صاألة م�ؤكدًا اأن 
الدراما التي ل حتمل ر�صالة هي ن�ع من 

العبث . 

ا�ستكمال ال�س�رة 
وحتت هذا العن�ان جاء الف�صل الثاين من 

الباب الأول يف الكتاب ، وحتدث خالله 
امل�ؤلف عن " الزمان واملكان يف الدراما " 

م��صحًا ان احلدث ل يقع يف فراغ ، بل 
لبد من زمان ومكان يقع فيهما ، وانه 

بالتايل فاإننا حني نتحدث عن الدراما فاإننا 
نتحدث بال�صرورة عن الزمان واملكان ، واأن 

الزمان الذي ننتحدث عنه قد يهتم بال�صاعة 
والدقيقة كما نرى يف الدراما الب�لي�صية ، 
وقد يهتم بال�صهر وال�صنة التي وقع فيهما 

احلدث ، حيث ت�جد �صه�ر و�صن�ات ذات 
دللة ، مثاًل ي�لي� 1952 يعني قيام الث�رة 

امل�صرية وما ترتب عليها من تغيريات 

�صيا�صية واقت�صادية واجتماعية ، وقد 
يق�صد بالزمن يف بع�ش الأحيان ع�صرًا 

كاماًل ، مثلما نق�ل " الع�صر اجلاهلي 
، �صدر الإ�صالم " . واأما املكان في��صح 

الكاتب اأنه يف الدراما الأر�صطية مقيد يف 
امل�صرح ، متحرر من القي�د يف امللحمة ، 

واأن ال�صر يف ذلك اأن امل�صرح مرتبط باملنظر 
) الديك�ر ( ، اأما امللحمة فاإنها ترتبط 

بال��صف ، اأي ب��صف الكاتب للمكان الذي 
تدور فيه الأحداث ، وباجلملة ي�ؤكد الكاتب 
على اأن الزمان واملكان عن�صران ج�هريان 
يف الأحداث ، واأن الذي يحدد ط�ل الزمان 

اأو احلركة يف املكان ه� طبيعة العمل الفني 
، بالإ�صافة اإىل ع�امل اأخرى خارجية مثل 

التكن�ل�جيا والتكلفة الإنتاجية .

تق�سيمات الدراما 
وعندما حتدث الكاتب عن التق�صيمات 

املتعارف عليها للدراما ، ا�صار اإىل اأن هناك 
تق�صيمات عديدة للدراما ، يخت�ش كل منها 
بزاوية حمددة ، ومن هذه التق�صيمات : " 

التق�صيم اجلغرايف " وه� تق�صيم ين�صب 
الدراما اإىل ال�طن املبدع ، فتق�ل مثاًل 

الدراما الهندية ، الدراما ال�صينية ، الدراما 
اليابانية ، وي��صح الكاتب اأن هذا التق�صيم 

يق�م على ا�صا�ش ر�صد املالمح العامة 
وامل�صرتكة بني املبدعني يف نطاق جغرايف 
معني ، واإن كان ل يلغي ال�صمات اخلا�صة 

للمبدع الفرد اأو لالجتاهات واملدار�ش ، 
وهناك " التق�صيم التاريخي " الذي يعتمد 

على ن�صبة الإبداع الدرامي اإىل الع�صر 
الذي اأبدع فيه . وهناك التق�صيم طبقًا 
للمذاهب واملدار�ش الفنية ، كاأن نق�ل 

الدراما الكال�صيكية ، الدراما الرومان�صية 
، الدراما التعبريية ، الدراما امللحمية ، 
الدراما الت�صجيلية . اأما التق�صيم طبقًا 

لطريقة التعبري ؛ ففيه تنق�صم الدراما اإىل 
ن�عني : دراما تعتمد على ال�صرد ، دراما 
تعتمد على احل�ار ؛ فدراما ال�صرد ت�صم 

امللحمة والرواية وبع�ش اأن�اع الق�ص�ش 
الق�صرية ، بينما دراما احل�ار ت�صم امل�صرح 

، ال�صينما ، التمثيلية الإذاعية ، التمثيلية 
التليفزي�نية . 

الك�ميديا ال�س�داء 
وخالل اإمداد قارئه بخلفيات ثقافية يف 
جمال م��ص�ع الكتاب ، حتدث الكاتب 

عن م�صطلح " الرتاجيك�ميدي " اأو 
الك�ميديا ال�ص�داء اأ�صار حممد ال�صيد 

عيد اإىل اأن املزج بني ال�صمات املاأ�صاوية 
والك�ميديا يف الع�ص�ر القدمية كان اأمرًا 
م�صتحياًل، واأنه حني جروؤ �صيك�صبري على 
اإدخال �صخ�صية املهرج يف م�صرحية امللك 
لري، واأقدم يف م�صرحياته املاأ�صاوية على 
اإدخال �صخ�صيات وم�اقف ك�ميدية، ثار 

عليه النقاد واأ�صحاب الروؤى املحافظة، 
لكن الم�ر تغريت ـ كما ي�صري عيد ـ �صيئًا 
ف�صيئًا حتى ا�صتقر هذا الن�ع اجلديد " 

الرتاجيك�ميدي " من الأعمال الدرامية . ثم 
يقرر الكاتب اأن م�صطلح الرتاجيك�ميدي 
ظهر اإىل ال�ج�د يف القرن ال�صاد�ش ع�صر 

على يد الإيطايل فل�ري� Florio 1553 ـ 
1654 وينقل الكاتب عن قام��ش اأك�صف�رد 

تعريفه للك�ميديا ال�ص�داء على اأنها " 
م�صرحية جتمع بني خ�صائ�ش الرتاجيديا 

وخ�صائ�ش الك�ميدية " اأو اأنها " م�صرحية 
يغلب عليها الطابع الرتاجيدي ، ولكنها 

تنتهي نهاية �صعيدة ". ثم يقرر الكاتب يف 
نهاية هذا ال�صياق اأن هذا الن�ع اجلديد 

من الإبداع الدرامي يك�صب كل ي�م اأر�صًا 
جديدة لأنه ي�صبه احلياة ذاتها التي ل 
مت�صي على وترية واحدة؛ ففي اأحلك 

اللحظات قد ن�صحك، ويف اأ�صعد اللحظات 
قد يتكدر �صف�نا.

كتاب " نظرات يف ال�اقع امل�صري " 
للمفكر طارق حجي ، �صادر يف طبعته 
الثالثة عن الدار الدولية لال�صتثمارات 

الثقافية بالقاهرة يف خم�صمائة وثمانني 
�صفحة من القطع املت��صط ، ويحمل بني 

دفتيه حتلياًل وافيًا ، ونقدًا م��ص�عيًا 
ل�اقع املجتمع امل�صري من الناحيتني 

ال�صيا�صية والجتماعية على خلفية من 
الئتنا�ش بال�اجهة احل�صارية مل�صر عرب 

تاريخها الط�يل . الكاتب عر�ش م�صم�ن 
كتابه من خالل ثمانية وثمانني عن�انًا 
فرعيًا كلها من�صبة على ال�صاأن امل�صري 

بكل اأبعاده وج�انبه ، من هذه العناوين 
مثاًل " الدميقراطية يف جمه�ريات 

م�صر الأربع ، امل�صكلة امل�صرية حتليل 
وتاأ�صيل ، املعادلة ال�صعبة بني التغيري 

وال�صتقرار ، احل�ار ال�صيا�صي بني 
احلك�مة واملعار�صة ، ماأ�صاة التعليم 

والثقافة يف م�صر ، فن العمل الذي 
فقدناه ، عي�ب امل�صريني يف ميزال العلم 
واملنطق " . جدير بالذكر اأن طارق حجي 
كاتب ومفكر ليربايل م�صري ، من م�اليد 
ب�ر�صعيد امل�صرية عام 1950 ، مهتم يف 

كتاباته بن�صر قيم احلداثة ، الدميقراطية ، 
الت�صامح وحق�ق املراأة باعتبارها اأفكارا 

عاملية وال�صبيل اإىل تقدم املنطقة . 

فهم الدميقراطية 
يف م�صتهل كتابه ، تطرق حجي اإىل 

درا�صة وحتليل املق�ص�د بالدميقراطية 
، وما ع�صاه اأن ي�جد من طرائق الفهم 

لهذا امل�صطلح ؛ حيث اأعرب يف البداية 
اأننا ب�صدد م�اجهة خ�صم من املفاهيم 

املتناق�صة واملتباينة والتي ل �صبيل ـ يف 
الغالب الأعم ـ لبل�غ ات�صاق فيما بينها 

، ولكنه يقرر اأنه من املي�ص�ر التفرقة 
بني ) ن�عني ( اأ�صا�صيني من اأن�اع فهم 

ج�هر  اأن  يرى  الأول  " ؛  " الدميقراطية 
الدميقراطية ه� اأن تك�ن ال�صلطة 

ال�صيا�صية ) التنفيذية ( معربة عن اآراء 
واجتاهات اأغلبية ال�صعب ، ول ريب اأن 

جميع املفاهيم غري املارك�صية للدميقراطية 
ميكن اعتبارها من قبيل هذا الن�ع الأول 

، واأما الن�ع الثاين ـ كما يقرر الكاتب ـ 
فريى اأن ج�هر الدميقراطية " اقت�صادي 

مرب�ط  ج�هر  وه�   ، الأ�صا�ش  " يف 
ب�صراع الطبقات ، الذي ه� يف لبه �صراع 

اقت�صادي بني م�صتِغلني و م�صتَغلني ، وهنا 
يقرر حجي اأن اأ�صهر تعريف لهذا الن�ع 
من الدميقراطية ه� التعريف املارك�صي 

، حيث يرى املارك�صي�ن الدميقراطية 
احلقيقية نظامًا للحكم يق�ده احلزب 

الذي ميثل م�صالح الطبقة العاملة 
)الربوليتاريا( ويفر�ش �صيطرته على 

البنية الأ�صا�صية للمجتمع ) ق�ى وعالقات 
الإنتاج( . 

ت�فيق زائف 
وي�صري الكاتب بعد ذلك اإىل اأن اأية 

حماولت للت�فيق بني هذين املفه�مني 
ال�صابقني للدميقراطية لي�ش من �صاأنها اإل 
اأن تنتج مفاهيم م�صطنعة وحل�ل زائفة 
غري حقيقية ، م�صتدًل مبا اتخذته الأمم 

ذات القدم الرا�صخة يف الدميقراطية 
من م�قف جلي ل يدعي القدرة اأو 
حتى الرغبة يف خلق تعاي�ش بني 

هذين املفه�مني  ؛ فالحتاد ال�ص�فيتي 
وكل الدول التي تنهج نهجه ، ترى اأن 

الدميقراطية اإمنا تعني �صيطرة الطبقة 
العاملة على البنية الأ�صا�صية اأو التحتية 

لالقت�صاد ، وهنا يقرر حجي اأن " لينني 
 " ت�جن  ت�صي  " وماو  " و  " �صتالني  " و 

هم اأكرب مطبقي هذا املذهب واملفه�م 
ملعنى الدميقراطية ، ثم ي�ص�ق جزءًا 

من كالم الزعيم ال�صيني " ماو " يق�ل 
فيه " اإن دولتنا هي دولة الديكتات�رية 

الدميقراطية ال�صعبية التي تق�دها الطبقة 
العاملة " ويف املقابل يذكر حجي اأن دوًل 

مثل بريطانيا واأملانيا الغربية و�صائر 
دول اأوربا الغربية والدول ال�صكندنافية 

وال�ليات املتحدة واليابان وا�صرتاليا 
تفهم الدميقراطية ب�صكل خمتلف جذريا 
عن الفهم املارك�صي ؛ اإذ ترى هذه الدول 
اأن الدميقراطية تعني حكم الأغلبية مع 

احلفاظ الكامل على �صيغة التعددية . 

دميقراطية م�سر 
ثم يعلق الكاتب بعد ا�صتعرا�ش مفاهيم 

الدميقراطية قائاًل " فاإذا نحن �صرعنا يف 
الإجابة عن ال�ص�ؤال عن وج�د اأو عدم 

وج�د الدميقراطية يف م�صر بغري اتخاذ 
م�قف جلي من هذين املفه�مني املتباينني 

، كنا كالذي قرر اأن تك�ن م�صريته يف 
طريق مظلمة لي�ش من �صاأن ال�صري 

فيها اأن يق�د لأي خري يرجتى " ومن 
ثم ي�جه الكاتب دع�ته اإىل امل�صريني 

بتحديد طريقة فهمهم للدميقراطية 
ب�صكل علني ؛ حيث يق�ل " فاخلري كل 

اخلري اأن يعلن بع�صنا جهارًا ـ كما يفعل 
نفر من املارك�صيني الأرث�ذوك�صيني ـ اأن 

الدميقراطية يف معتقده هي �صيادة الطبقة 
العمالية وانفرادها بالهيمنة املطلقة 

على البنية العل�ية ) النظام ال�صيا�صي ، 
والنظم الت�صريعية والق�انني ، والآداب ، 
والفن�ن ، والأفكار ، والقيم ... ( ، كما ان 

اخلري كل اخلري اأن يعلن اآخرون جهارًا ـ 
كما يفعل فريق من الليرباليني امل�صريني 

وغريهم من اأع�صاء الأحزاب امل�صرية ـ اأن 
الدميقراطية يف معتقدهم هي ذلك النظام 

ال�صيا�صي القائم على " التعددية ال�صيا�صية 
الختيار  عن  ال�ا�صح  الإعالن  هذا   ... "

اإىل حدود بعيدة اإمكانية ال��ص�ل ملفاهيم 

وا�صحة يف مراحل لحقة من احل�ار " . 

املعار�سة امل�ؤثرة 
وينتقد حجي اأكرث الأخطاء �صي�عًا 

وذي�عًا يف ال�اقع امل�صري ، األ وه� 
ربط امل�صريني وج�دًا وعدمًا بني 

الدميقراطية من جهة والتعبري عن 
الآراء والأفكار والجتاهات وامل�صارب 

ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 
املختلفة من جهة اأخرى ، ورغم اأن حجي 
ي�ؤكد اأن وج�د حرية التعبري عن الراأى 
�صرط اأ�صا�صي من �صروط الدميقراطية ، 
اإل اأنه يقرر اأي�صًا اأن وج�د هذه احلرية 

يف حد ذاته ل يكفي للق�ل ب�ج�د 
دميقراطية �صليمة ، م��صحًا اأن عاماًل 

اآخر يجب ت�افره للت�صليم باكتمال 
م�صامني الدميقراطية ، هذا العامل ه� 
قدرة الآراء املعرب عنها على التاأثري يف 

ال�اقع ، مبعنى قدرة الآراء املعار�صة 
على التاأثري يف قرارات ال�صلطة احلاكمة 

؛ لأنه اإذا كفل حق التعبري عن الآراء 
وانتفت فعالية هذه الآراء يف التاأثري 

على ال�صلطة احلاكمة وتغيري ج�انب 
من ال�اقع ، فاإن الدميقراطية التي قد 

يدعي البع�ش وج�دها ل تعدو اأن تك�ن 
جمرد نافذة للتنفي�ش عن الآراء املعار�صة 

، وه� تنفي�ش " ي�صبه اإطالق دخان يف 
اله�اء ، �صرعان ما تدفعه الريح فيختفي 

بعد اأن تراءى للعي�ن للحظة اأو للحظات 
من الزمان ، طالت اأو ق�صرت " . 

جمه�ريات م�سر 
ويقدم الكاتب تقييمًا للدميقراطية 

والتعددية ال�صيا�صية خالل حك�مات 
م�صر املتعاقبة منذ جمال عبد النا�صر 
وحتى ح�صني مبارك ؛ مقررًا اأن عهد 

جمال عبد النا�صر �صهد نظامًا �صم�ليًا 
انعدمت خالله التعددية بحيث كانت 

قدرة الآراء املعار�صة  على التاأثري يف 
اجلهاز احلاكم وعملية اتخاذه للقرارات 

، ل ن�صيب لها من ال�ج�د البتة .وينتقل 
الكاتب اإىل احلقبة ال�صاداتية مقررًا 

اأنها و�صعت بذرة " التعددية " يف تربة 
ال�اقع ال�صيا�صي امل�صري من جديد ، 
بعد اأن كانت هذه البذرة قد انتزعت 

منها انتزاعًا عنيفًا منذ اأكرث من عقدين 
من الزمان ، لتاأتي ال�صن�ات الرابعة 

واخلام�صة وال�صاد�صة من �صنى جمه�رية 
ال�صادات �صاهدة على من� هذه البذرة ، 
وال�صماح لالآراء والجتاهات بالتعبري 
عن ذاتها بدرجة حمدودة ، تلتها درجة 

اأكرب ، تلتها انتكا�صة درامية �صادت خالل 
ال�صن�ات الثالث الأخرية من هذا العهد 

ال�صاداتي . واأما ع�صر مبارك فريى 
الكاتب اأنه يدخل ب��ص�ح يف عم�م " 
التعددية " ولي�ش " ال�صم�لية " ولكنه 

يع�د في�ؤكد على اأن هذه التعددية 
املذك�رة اكتنفها خطر داهم متثل يف 

اأحقية جهة من اجلهات التابعة لل�صلطة 
احلاكمة يف منح اجتاه اأو اجتاهات ما ، 
حق ال�ج�د الر�صمي كحزب اأو كاأحزاب 

�صيا�صية اأو حجب هذا احلق ل�صبب اأو 
لآخر، بالإ�صافة لأخطار اأخرى منها 

و�صع �صروط غري منطقية حلرية تاأ�صي�ش 
الأحزاب ال�صيا�صية. 

الأننا ال نعمل 
وحتت هذا العن�ان ، انتقد الكاتب 

جمتمع العمل امل�صري و" ك�صل امل�صريني 
الدلئل  كل  اأن  اأ�صفه  عن  اأعرب  حيث  " ؛ 
والإ�صارات تقف �صاهدة على ك�ن معظم 
امل�صريني ل يعمل�ن بالكيفية والن�عية 

التي يجب اأن تك�ن كحد اأدنى لأمة تعاين 
من م�صاكل ج�صيمة وتت�خى اخلروج 

منها وتتطلع لغد اأكرث ازدهارًا وا�صتقرارًا 
، م��صحًا اأن الإح�صائيات الدولية تكرر 

رقمًا ه� اقل من �صبعمائة دولر كمت��صط 
لدخ�ل امل�اطن امل�صري يف ال�صنة ، وه� 
رقم بالغ الت�ا�صع اإذا ما ق�رن مبثله يف 

دول مثل املغرب )1200 دولر( اأو ك�ريا 
اجلن�بية )7000 دولر( اأو �صنغاف�رة 

)12000 دولر( بل اإنه يقف على م�صافة 
قريبة من نظرييه اليمني وال�صيني ، 

وي��صح حجي اأن الأمّر من ذلك اأن اأكرث 
من ن�صف هذا الرقم يع�د اإىل م�صادر ل 
عالقة لها بالعمل مثل الدخل امل�صتمد من 

اأن�صطة �صناعة البرتول وال�صياحة وقناة 
ال�ص�ي�ش ، وهنا يذكر حجي اأن دخل 

ه�لندا من الزه�ر فقط يعادل دخل م�صر 
من البرتول وال�صياحة وقناة ال�ص�ي�ش .

السيد عيد لـ محمد  السيناريو ؟"  "نظرات في الواقع المصري" لـ طارق حجي"كيف تكتب 

محاولة لألخذ بيدك نحو احتراف 
الكتابة للسينما والتليفزيون

يرصد عيوب المصريين ويبحث في معنى الديمقراطية

عر�س : �سفاء عزب

عر�س : اوراق

�سمن �سل�سلة " كتاب الي�م " ال�سادرة عن م�ؤ�س�سة اأخبار الي�م بالقاهرة 
، �سدر كتاب " كيف تكتب ال�سناري� " مل�ؤلفه حممد ال�سيد عيد ، يف مئة 

وثمانني �سفحة من القطع املت��سط ، وه� كتاب يحظى باأهمية بالغة لدى 
قطاعات �سبابية عديدة ممن يرغب�ن يف خ��س جتربة الكتابة لل�سينما 
والتليفزي�ن يف العامل العربي ، وقد جاء الكتاب مق�سمًا اإىل ثالثة اأب�اب 

تخللها اأربعة ف�س�ل وعناوين فرعية خمتلفة. جدير بالذكر اأن م�ؤلف 
الكتاب واحد من اأ�سحاب القامات العالية يف عامل االأدب والكتابة، فه� كاتب 
ال�سيناري� واحل�ار الأعمال درامية تعترب عالمات يف الدراما التليفزي�نية، 

ومنها الزيني بركات وقا�سم اأمني ، ويف جمال االإذاعة له 78 م�سل�سل اإذاعي، 
و�سملت اأهم اأعماله االأدبية  درا�سات وبح�ثا يف الرتاث يف م�سرح كل من 

�سالح عبد ال�سب�ر وعبد الرحمن ال�سرقاوي وم�سرح جنيب �سرور ال�سعري 
، ودرا�سات اأخرى يف امل�سرح املعا�سر . 

الكاتب يدع� امل�سريني اإىل حتديد مفه�مهم للدميقراطية

الكتاب ي�سري اإىل اأن اخللط بني املفه�مني املارك�سي 
والغربي للدميقراطية ه� من قبيل الت�فيق الزائف

الكاتب ي�ؤكد: دخل ه�لندا من الزه�ر فقط يعادل دخل 
م�سر من البرتول وال�سياحة وقناة ال�س�ي�س
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يف مائتني وثمانني �صفحة من القطع 
الط�يل املت��صط ، �صدر عن دار هال 

للن�صر والت�زيع بالقاهرة ، كتاب » النا�ش 
والإتيكيت .. فن التعامل » مل�ؤلفته الكاتبة 

ال�صحفية » ماجي احلكيم » ، وفيه تقدم 
الكاتبة مقدمات �صرورية وعملية يف فن�ن 

التعامل والعالقات الجتماعية مبختلف 
اأن�اعها وم�صت�ياتها ، وقد جاء الكتاب 

مق�صمًا اإىل اثني ع�صر بابًا ؛ يف الباب 
الأول تناولت امل�ؤلفة مالمح العالقات 

العامة ومعطياتها يف اإطار البحث عن 
طرق جيدة للتعامل ، ويف الباب الثاين 

ورد احلديث عن » الزيارات والعزومات 
» وما يت�جب خاللها من ق�اعد حتمية 

الرعاية ، وخالل الباب الثالث جاء الكالم 
عن » فن الأكل » وكيفية اإتقان فن�ن 

ال�صل�كيات املختلفة فيما يخ�ش امل�ائد 
واإعدادها وترتيبات املائدة والأطعمة 

املت�اترة عليها خالل جل�صات الطعام اإىل 
غري ذلك ، واأما يف الباب الرابع فجاء 
احلديث عن فن�ن الديك�ر والتالعب 

الذكي بالأ�صكال والأل�ان ، ثم ياأتي الباب 
اخلام�ش خم�ص�صًا للن�صاء فقط لتناق�ش فيه 

امل�ؤلفة جملة من اخل�ص��صيات الن�ص�ية 
كتمهيد للدخ�ل اإىل الباب ال�صاد�ش الذي 

حمل عن�ان » ن�صفك الآخر » ، وتت�اىل 
الأب�اب املتبقية على الت�ايل حاملة هذه 

العناوين » لل�صباب ، اأطفالنا ، العمل ، 
ال�صفر والنتقال ، متفرقات ، ت�صاوؤلت 

القراء » . 

جدوى التاأليف 
يف م�صتهل كتابها تعدد امل�ؤلفة جمم�عة 

من الأ�صباب التي دفعتها اإىل تاأليف كتابها 
، ومن بني تلك الأ�صباب : حماولة اإلقاء 

ال�ص�ء على ال�صل�كيات ال�صليمة بعد اأن 
اأ�صبحت املادة ت�صيطر يف وقتنا احلايل 

على كل معامالتنا ؛ حيث املجامالت 
الب�صيطة والقيام بال�اجب الجتماعي 

وحتى البت�صامة يف 
وجه الآخرين عن�ان 
للم�صالح فقط ، فنجد 
الهدايا تقا�ش بقيمتها 

املادية ل املعن�ية 
غافلني عن اأب�صط 

ق�اعد الذوق وامل�صاعر 
الإن�صانية . كذلك من 

بني تلك الأ�صباب ـ كما 
تذكر امل�ؤلفة ـ ن�صر 

فكرة » التعامل بذوق » 
من اأجل ت�صهيل احلياة 

الي�مية ولي�ش تعقيدها ، وهنا ت��صح 
الكاتبة اأن البع�ش قد يظن اأن الإتيكيت 
ن�ع من التكلف اأو الرفاهية اأو التعامل 

مبيزان ح�صا�ش اأو ما يطلق عليه البع�ش » 
بال�ص�كة وال�صكينة » ، وهذا اعتقاد خاطىء 

متامًا ؛ فتلك الق�اعد والتعامل بها قدر 
امل�صتطاع من �صاأنه اأن ي�صهل املعامالت 
وي�فر يف ال�قت واجلهد والأع�صاب ؛ 

لننا نعتمد على فكرة التعادل يف املعاملة 
؛ اأي اأن لكل منا حق�قًا وواجبات ، 

فلي�ش هناك عالقة قائمة من طرف واحد 
، واإمنا بني طرفني اأو اأكرث ، لذلك يجب 
عند التعامل مع الغري مراعاة م�صاعره 

وخ�ص��صيته وحريته كذلك . 

ف�سة وذهب 
يف باب العالقات العامة ، وحتت عن�ان » 
ف�صة الكالم وذهب ال�صك�ت » ، اأو�صحت 

الكاتبة اأن للكالم جن�مًا يجيدون احلديث 
، ي�صتمتع الإن�صان بال�صتماع اإليهم ، 

وا�صت�صهدت بـ حافظ اإبراهيم الذي كان 
يف الن�صف الأول من القرن املا�صي ، 

واحدًا من ه�ؤلء بحيث كان ت�اجده يف 
اأي من �صال�نات املجتمع ي�صيف اإليها 

مذاقًا خا�صًا ، كذلك كان ال�صاعر والكاتب 
ال�صحفي الكبري كامل ال�صناوي ، ومن 

خالل هاتني ال�صخ�صيتني تنطلق الكاتبة 

اإىل التعريف بفن احلديث واحل�ار 
، مقررة اأن هذا الفن قد يك�ن م�هبة 
�صخ�صية اأو قدرات اكت�صبها البع�ش 
بالتمرين ومعرفة كيفية التحاور يف 

املنا�صبات املختلفة ؛ تق�ل الكاتبة » كي 
ي�صتمتع الآخرون باحلديث معك يجب اأن 
تك�ن م�صتمعًا جيدًا ... ت�صعر الذي اأمامك 

اأنك مهتم بحديثه وانك ل ت�صعر بامللل ، 
على األ تقاطعه اأثناء حديثه وعندما ت�جه 

له اية اأ�صئلة يجب اأن تك�ن لها عالقة 
بامل��ص�ع الذي كان يدور ح�له احل�ار . 
كي تنجح يف اأن تك�ن متحدثًا وحماورًا 

جيدًا يجب اأن تك�ن اأوًل �صخ�صية 
اجتماعية ... قادرة على التكيف مع ب�صر 

كثريين ذوي مي�ل و�صخ�صيات خمتلفة » . 

فن املجامالت 
وحتت هذا العن�ان ، اأ�صارت الكاتبة اإىل 
اأن املجاملة اأو اإر�صاء الغري لي�صت �صعفًا 

اأو تنازًل ؛ اإمنا هي فر�صة لإعطاء انطباع 
طيب ، ولأنها اأ�صهل الطرق لل��ص�ل اإىل 

قل�ب الآخرين ، فاإن الكاتبة ت��صي بعدة 
اأم�ر يجب مراعاتها يف تقدمي اأية جماملة 

؛ اأولها اختيار الألفاظ املنا�صبة لل�صكر 
والعتذار وال�صتئذان ، ثم البتعاد متامًا 

عن الفتعال والتكلف يف تقدمي املجاملة 
حتى ل تفقد تاأثريها يف نف�ش الطرف 

الآخر ، كذلك �صرورة مراعاة عامل ال�قت 
يف تقدمي املجاملة وردها ، اإذ اأن مرور 
ال�قت دون جماملة من يجب جماملتهم 

يرتتب عليها انطباعات �صلبية كثرية جتد 
مكانها يف عالقات الإن�صان مع النا�ش بعد 
ذلك ، وباجلملة ت�ؤكد الكاتبة �صرورة اأن 
ي�صع كل �صخ�ش يف اعتباره قبل القيام 
باأي ت�صرف �صع�ر الآخرين وحق�قهم ، 

واأل تقت�صر املجامالت يف حياتنا فقط على 
الأقارب والأ�صدقاء ، بل يجب اأن متتد اإىل 

كل من نتعامل معه �ص�اء كان زوجًا اأو 
�صديقًا اأو زمياًل اأو خادمًا اأو عاماًل ، مع 

اأن ياخذ الإن�صان يف اعتباره عدم انتظار 
جماملة الآخرين له ، والبدء باملبادرة دائمًا 

دون انتظار . 

الزيارات اأن�اع 
ويف الباب الثاين من الكتاب ، وحتت هذا 

العن�ان تلخ�ش امل�ؤلفة اأن�اع الزيارات يف 
ثالث ؛ زيارات ر�صمية ، وزيارات خا�صة 

، وزيارات اجتماعية ، مقررة اأن لكل ن�ع 
من هذه الزيارات يف الربوت�ك�ل مرا�صيم 

وق�اعد ؛ فاإذا كانت الزيارة ر�صمية وجب 
على الزائر اإعداد برنامج كامل م�صبق 

للزيارة يخت�ش بجميع تفا�صيل الزيارة 
وال�صيف واجلدول الزمني للزيارة حيث 

يعر�ش على ال�صيف قبل م�افقته على 

الزيارة اأهم حمطاتها واأماكن الإقامة كما 
يتحدد ال�فد الر�صمي املرافق لل�صيف اأو 
ال�صي�ف . ويف الزيارات اخلا�صة يجب 

ال��ص�ل يف امل�عد املحدد مع عدم التاأخري 
اأو القدوم املبكر قبل امل�عد ، ثم النتظار 

حتى ال�صماح بالدخ�ل اأو اإجراء مقابالت 
، مع �صرورة احلر�ش على ال�صتماع اأكرث 

من احلديث . اأما الزيارات الجتماعية 
فلها طابع خمتلف ـ كما تقرر امل�ؤلفة ـ عن 
تلك الر�صمية اأو العملية ولها العديد من 
الق�اعد ح�صب ن�ع الزيارة �ص�اء كانت 
اأ�صرية اأو بني اأ�صدقاء ، و�صببها التهنئة 
اأو املباركة اأو لت�طيد العالقات وغريها 
من الأ�صباب ، كما تختلف قائمة الطعام 

املقدمة . 

على املائدة 
وت��صح الكاتبة اأنه اأثناء ت�اجد الإن�صان 
يف مطعم اأو تلقي دع�ة على الع�صاء، فانه 

يجب اأن يك�ن على علم ببع�ش الن�صائح 
اخلا�صة به وبتقدمي الطعام من قبل 

�صاحب اأو �صاحبة الدع�ة ؛ فبالن�صبة 
لل�صيف ، ل يجب رف�ش ن�عني متتاليني 

من الطعام ، واإذا تناول طعامًا �صاخنًا 
ل يجب اإخراجه من فمه بل ال�صتعانة 
ببع�ش املاء ملعاجلة الأمر ، واحلر�ش 

على عدم و�صع ال�صكينة بالفم لأي �صبب 
، وتناول الطعام بهدوء مع اإغالق الفم ، 

وم�صح الفم بالف�طة بعد تناول ال�ص�ربة 
وقبل وبعد �صرب املاء ، ول يجب �صرب 
ك�ب املاء مرة واحدة واإمنا على فرتات 

، واحلذر من اإطالة احلديث اأثناء الطعام 
لأن باقي املدع�يني ينتظرون النتهاء 
من احلديث غالبًا ، وبالن�صبة ل�صاحبة 
الدع�ة فاإنه يجب عليها تقدمي الطعام 

اجلاهز من الناحية اليمنى، اأما ن�عية 
الطعام التي حتتاج اإىل خدمة فتتم من 

اأعلى الكتف الأي�صر ، وترفع الأطباق من 
الناحية اليمنى ، وعند النتهاء من الطعام 

واحلل�ى تق�م الداعية بلفتة ب�صيطة 
لتنبيه املدع�ات ، على اأن تتم خدمة 

ال�صيدات اأوًل . 
اجلينز 

ويف الباب ال�صابع من الكتاب ، اأفردت 
الكاتبة حديثًا عن بع�ش املالب�ش ومنها 
» اجلينز« معتربة اأن اهم معل�مة ميكن 

معرفتها عن اجلينز هي اأنه يح�ّصن �صكل 
اجل�صم اإذا ُعرف كيف ُيلب�ش ، مبعنى اأن كل 

�صخ�ش يجب اأن يختار امل�ديل املنا�صب 
ل�صكل ج�صمه ، فاأ�صحاب الأرداف العري�صة 

مثاًل ل يرتدون مع اجلينز قمي�صًا ق�صريًا 
اأو بل�زة من الداخل ، بل يف�صل هنا 

اللج�ء اإىل البليزر ، الذي يعطيه مظهرًا 
اأكرث اأناقة ، كما اأن الك�ص�ص�ارات ترفع 

من قيمته ، كاحلزام بالن�صبة للجن�صني اأو 
امل�صغ�لت بالن�صبة لل�صيدات والبنات من 
�صرت�ش لمع اأو غريها من الإ�صافات اإىل 

قما�ش اجلينز ، ولأن اجلينز ه� عن�ان 
الراحة واحلرية خا�صة لدى ال�صباب، فقد 

ارتبط بالأحذية الريا�صية لفرتة ط�يلة 
، ولكن لأن ا�صتخداماته اأ�صبحت متعددة 

وخمتلفة باختالف الزمان واملكان ، اأ�صبح 
يعطي مظهرًا اأنيقًا اإذا ما مت ارتداوؤه مع 
حذاء اأو حزام من اجللد ، بالإ�صافة اإىل 
بليزر منا�صب ، ويف ف�صل ال�صتاء وه� 
الف�صل الكرث متا�صيًا مع هذه القما�صة ، 

ميكن ارتداء اجلينز مع البل�فر اأو الهاي 
نك واجلاكت و » الهاف ب�ت » اأو الب�ت . 

وبعد اإن هذا الكتاب يحمل دلياًل �صل�كيًا 
رائعًا ميكن ال�صتفادة به لإعادة �صياغة 

حياتنا الجتماعية ب�صكل اأكرث ذوقًا 
وحميمية . 

بني ال�صماء والأر�ش يحلق بنا الكاتب 
الدكت�ر عمار علي ح�صن  يف ف�صاءات 

الك�ن برا وبحرا وج�ا بحثا عن معنى 
فل�صفي عميق  ت��صل اإليه يف اأعماق 
بطل  اأحدث رواياته " �صجرة العابد 

وهي  للن�صر  نفرو  دار  عن  " ال�صادرة 
الرواية التي اأثارت اهتماما وا�صعا يف 

الأو�صاط الثقافية امل�صرية م�ؤخرا ملا 
فيها من ظالل واإ�صقاطات لفكرة الث�رة  
ب�صكل يبدو كما ل� كان يتنباأ مبا منر به 
من اأحداث وث�رات يف العامل العربي . 

ويت�قع لهذه الرواية اأن حتقق جناحات 
كبرية وترتك اأ�صداء وا�صعة يف ال�صارع 

الثقايف امل�صري والعربي خا�صة واأنه مت 
تر�صيحها م�ؤخرا جلائزة الب�كر العاملية 

للرواية العربية . تقع رواية �صجرة العابد 
يف 412 �صفحة من القطع املت��صطة، يف 

اإطار ملحمي  يجمع بني ال�اقع واخليال . 
جدير بالذكر اأن �صاحب الرواية الدكت�ر 

عمار علي ح�صن  ه� مبدع  كبري ح�صل 
علي ج�ائزعديدة يف جمال الأدب منها 

جائزة الطيب �صالح العاملية لالإبداع 
الكتابي يف جمال الق�صة الق�صرية، 

وجائزة اأخبار الأدب يف الق�صة، وجائزة 
الق�صة واحلرب، وجائزة جامعة القاهرة 

يف الق�صة الق�صرية، وجائزة غامن غبا�ش 
للق�صة الق�صرية وتعد روايته الأخرية 

�صجرة العابد هي  �صاد�ش اأعماله الأدبية 
بعد "حكاية �صمردل"، و"جدران املدى"، 

و"زهر اخلريف"، عالوة على جمم�عتني 
ق�ص�صيتني هما "عرب العطيات" و"اأحالم 

من�صية " ومل تقت�صر كتاباته على الأدب 
بل متتد اإىل  كتابات �صيا�صية مهمة منها 

كتاب "التن�صئة ال�صيا�صية للطرق ال�ص�فية 

يف م�صر"، و"الن�ش وال�صلطة واملجتمع: 
القيم ال�صيا�صية يف الرواية العربية"، 

و"الفري�صة ال�اجبة: الإ�صالح ال�صيا�صي 
يف الأزهر والإخ�ان امل�صلمني  " وقد 

ح�صل اأي�صا على ج�ائز يف جمال الكتابة 
ال�صيا�صية  من اأهمها   جائزة ال�صيخ زايد 
يف فرع التنمية وبناء الدولة عن كتابه" 

التن�صئة ال�صيا�صية للطرق ال�ص�فية". 

اأحداث الرواية 
م�صم�ن الرواية يدور ح�ل اأحداث 

متتد بني الأر�ش وال�صماء  يف القاهرة 
اململ�كية واأ�صخا�صها مناذج من الإن�ش 

واجلن اأما بطلها فه� رجل اأزهري ي�صارك 
بث�رة �صد ال�صلطان اجلائر، ثم ينجرف 
بعد ذلك لل�ص�فية وتتعمق عنده ال�صلة 

بالله . وقد اإختار امل�ؤلف حلظة  ال�صراع 
الفارقة بني ال�صرق والغرب يف اأواخر 
ع�صر املماليك يف القرن اخلام�ش ع�صر 

زمنا تدور فيه اأحداث الرواية . وقد جاءت 
ت�صمية الرواية ن�صبة اإىل  �صجرة كانت 

تتحدث ل�صخ�ش عابد وكان بع�ش النا�ش 
يعتقدون  اأن بها كنزا ثمينا، بينما اعتقد 

اآخرون اأنها �صجرة مباركة ومقد�صة . ومن 
واقع اأحداث الرواية ينقلنا امل�ؤلف يف 

رحلة ت�ص�ف عميقة اإىل  النف�ش الب�صرية 
يت��صل خاللها  بطلها العابد اإىل اإكت�صاف 

مثري ميثل ج�هر القيمة الفل�صفية التي 
تخل�ش الرواية اإليها حيث تروي ال�صجرة 

الغريبة املباركة، ويحكي العابد الزاهد، 
فنكت�صف بع�ش ما تنط�ي عليه احلياة  

لدى امل�صريني من العهد الفرع�ين من 
فل�صفة عميقة  بالإ�صافة اإىل مالمح العي�ش 

واأ�صكال العمران يف م�صر اململ�كية عند 
امل�صلمني وامل�صيحيني واليه�د، من اأهل 

الريف واحل�صر والبدو،  وما تعك�صه من 
ا�صتبداد احلاكم وف�صاده .

ال�سجرة ورجل الث�رة
وتت�صم الرواية باأن بطلتها الرئي�صية لي�صت 
ب�صرا بل �صجرة مثرية للجدل ملا اأ�صيع عنها 
من قد�صية وبركة بني جميع النا�ش يف اأحد 

قرى ال�صعيد فكان�ا يذهب�ن اإليها طمعا 
يف بركتها .  وتتبادل هذه ال�صجرة احل�ار 
مع  حمرك الأحداث يف الرواية وه� عاكف 

ذلك الرجل الذي حاول يف �صبابه اأن يث�ر 
�صد ظلم حاكم ممل�كي  لكن اأمره اإنتهى اإىل 

التعر�ش خلطر ال�صجن والإعدام �صنقا مما 
اإ�صطره ملحاولة الهرب  واختار مكانا بعيدا 

ليجد نف�صه يف النهاية مت�ص�فا وي�صرد 
امل�ؤلف الأحداث ب�صكل اأ�صط�ري في�ص�رلنا 

كيف ظهرت له جنية يف بداية خل�ته 
الت�ص�فية وع�صقته  وا�صتخدمته لت�صل اإىل 

غر�صها، بينما اإعتمد ه� عليها يف تدبري 
حياته ب�صكل اأثار ده�صة النا�ش واعتقدوا 
اأنه رجل مربوك . وميزج امل�ؤلف يف هذه 

اجلزئية بني ال�اقع واخليال بت�ص�يره 
الفريد واملثري ملا يدور يف عامل اجلن اخلفي 

م�صتعينا بكثري من املعتقدات والأ�صاطري 
ال�صعبية ال�صهرية عن هذا العامل .

االأرملة احل�سناء
وتتط�ر الأحداث يف الرواية  لي�صل 

بنا امل�ؤلف اإىل  تلك املرحلة الفا�صلة يف 
حياة العابد عاكف عندما اإلتقى بامراأة  

ح�صناء قتل زوجها يف معركة حربية �صد 

الفرن�صيني ، فعلمته در�ش العمر وبف�صلها 
اإكت�صف الطاقة الكبرية امل�ج�دة داخله 

ومل يكن يدري لي�صل اإىل حالة من الت�ازن 
وامل�صاحلة  الرائعة بني  روحه وعقله وقد 
�صاعده يف ذلك �صن�ات اختالئه بالذات يف 

اأحد الزوايا ال�صغرية البعيدة عن النا�ش 
والتي مل ي�صطحب فيها �ص�ى القراآن 

الكرمي وكتاب "ط�ق احلمامة" لبن حزم 
الأندل�صي ويبدو وا�صحا املعني الرمزى 

من جراء اللج�ء اإىل هذه الزاوية والعزلة  
مع هذين الكتابني بالذات فرنى امل�ؤلف  

ير�صم بكلماته كيف كانت هذه الزاوية 
املنعزلة و�صيلة لتعليم عاكف كيفية تروي�ش 

�صه�اته وال�صم� عليها، وكيف يعل� ف�ق 
التفا�صيل ال�صغرية وامل�اقف العابرة ملا 

ه� اأرقى واأ�صمى . ويغ��ش يف ذاته حتى 
ي�صل اإىل اأعماقها البعيدة، فيكت�صف اأن 

داخله طاقة جبارة وقدرة فائقة على حتقيق 
املعجزات ف�صعر لأول مرة اأنه ميلك  قدرة 
اأكرب مما كانت متنحه له ع�صيقته اجلنية  
ذات القدرات اخلارقة قبل اأن يتعرف على 

الأرملة الإن�صية . وه� ما جعله يكت�صف 
اأ�صياء كثرية  م�ج�دة فى داخله  مل يكن 

يدرك قيمتها جيدا .

الزمان واملكان
و خالل تلك التفاعالت بني العابد والك�ن 

املحيط به  و�صجرته املحاورة  ي�ص�ر 

لنا امل�ؤلف ج�انب من احلياة على 
الأر�ش يف  القاهرة يف الع�صر اململ�كي 

ولقطات من حياة  الدراوي�ش واحلرافي�ش 
وع�صكرال�صلطان وجند املماليك  واحلرفيني 

من خمتلف الط�ائف  . وه� ما يعك�ش 
حر�ش امل�ؤلف على اأن يك�ن املكان 

حا�صرا بطابعه القدمي، من خالل امل�صاجد 
و"الأ�صبلة" والق�ص�ر والبي�ت التي 

تع�د اإىل  تلك الفرتة الزمنية من تاريخ 
م�صر يت�صع  مكان الرواية  لياأخذنا امل�ؤلف 

مل�صافات بعيدة اإىل �صحاري القاهرة 
و�صعيد م�صر كما  يتج�صد املكان اأي�صا  يف  

ت�ص�ير�صكل الريف حينئذ، من حيث املباين 
واملناظر، التي تتالءم مع طبيعة الطق��ش 

واأمناط املعي�صة فى ذلك الع�صر ومع 
تنقالت عاكف بطل الرواية  هربا من ع�صكر 

ال�صلطان الذى حاول الث�رة �صده  ينتقل 
القارئ  اإىل مناطق خمتلفة فى ال�صحراء  

وي�ص�ر لنا حياة البدو بكل جمالها 
وب�صاطتها . واإىل جانب البعد املكانى كان 

للبعد الزمانى  مكانة هامة فى رواية �صجرة 
العابد  حيث يتمثل الكاتب ج�انب الزمن 

الذي تدور فيه الراوية ويفهم طبيعة املكان 
الذي جتري فيه اأحداثها، ثم يطرح كل هذا 
بلغة تنتمي اإىل  الزمن احلاىل  مع احلفاظ 

على  اأج�اء الرواية الزمنية واملرتبطة  
بع�صر املماليك فى القرن اخلام�ش ع�صر. 

وبعد ، اإن رواية �صجرة العابد ، تعمد اإىل 
اإبراز جمم�عة من الإ�صقاطات ال�صيا�صية 

والجتماعية واحلياتية ، من خالل ما يقدمه 
م�ؤلفها الدكت�ر عمار علي ح�صن من اإ�صارات 

ورم�ز متمثلة يف البيئة والأحداث ومن� 
ال�صخ�صيات ، كما اأنه ا�صتطاع من خاللها 

ا�صتلهام روح الث�رات العربية والتنب�ؤ 
بحدوثها من خالل �صراع البطل مع الق�ى 
ال�صيا�صية الغا�صمة التي اأرادت اإبعاده عن 

طلب الإ�صالح والتعديل والنه�صة.

النا�س واالإتيكيت لـ ماجي احلكيم

مقدمات ضرورية لفن الذوق والتعامل الراقي
عر�س : اوراق

عر�س : اوراق

ال����������������ف ل�������ي�������ل�������ة ول������ي������ل������ة
حتقيق : د. حم�سن مهدي

مراجعة : با�سم عبد احلميد حّم�دي

) املفاجاأة الكبرية هنا اأن الف ليلة وليلة لي�صت كذلك 
حقيقة وان الن�ّصاخ وال�راقني هم من او�صلها اىل هذا 

الرقم الذي ا�صتهرت به – قارئ هذا امل��ص�ع  �صيعرف  
احلقيقة(

 )قام الباحث الكبري د. حم�صن مهدي منذ �صن�ات 
بتحقيق هذا  الكتاب اخلالد )الف ليلة وليلة( واثبات 

ن�صخه اخلّطية املتعددة و�ص�ل –بعد هذا – اىل 
حتقيق احلكايات احلقيقية التي وجدت يف الكتاب من 

دون اأ�صافات الن�ّصاخ وال�ّراقني.
اأن اأبرزطبعات الكتاب التي زعم اأنها اأ�صلية تتحدد بـ:

1-طبعة ب�لق
2- الطبعة ال�صعبية املغربية 

3- ن�صخة الب �صاحلاين طبعة املطبعة الكاث�ليكية 
ببريوت

4-ن�صخة ر�صدي �صالح- مطبعة  دار ال�صعب – بريوت
5- ن�صخة بر�صالو التي حقق اق�صاما منها عبد 

ال�صاحب العقابي ون�صرها منّجمة يف جملة )الرتاث 
ال�صعبي( العراقية يف ثمانينيات  القرن الع�صرين 

 قام الباحث د. مهدي بتحقيق الليايل حتقيقا علميا 
معتمدايف ذلك على الن�صخة اخلّطية القدم )وهي 

ن�صخة املكتبة ال�طنية بباري�ش( وعلى ن�صختني 
اخريني هما ن�صخة املكتبة الر�ص�لية يف الفاتيكان 

ون�صخة مكتبةج�ن رايلندرز يف مان�ص�صرت .
 وو�صع املحقق مقدمة �صافية ت�لت مناق�صة النقاط 

التية: 
اآ-نقد الن�صخ القدميةاملطب�عة من الكتاب وهي: 

   1-طبعةكلكتا الوىل
2- طبعة بر�صالو 

3- طبعة ب�لق الوىل 
4-طبعة كلكتا الثانية

ب- حتقيق الكاتب 
ج-ن�صخ الكتاب اخلطية و�صجرتها :

1-  المهات القدمية والم والد�صت�ر 
2- الفرع ال�صامي 
3- الفرع امل�صري 

وجند اأنه ي�صريهنا وب�صرعة اىل ال�ص�ل العراقية 
القدم للكتاب ويربطها بالنتائج التي ت��صل اليها 

ت�صل�صل الفرع ال�صامي
د-لغة الكتاب: من حيث المالء والرتقيم .

ت��صل الباحث اىل وج�د ن�صخ خطية رئي�صة 
للكتاب تربطها �صجرة من فرعني رئي�صيني هما الفرع 

امل�صري وفروع ال�صرة ال�صامية ورواياتها وه� 
ي�صري يف حتقيقه اىل وج�د ن�صخة ) اأم ( لكل الن�صخ 
مل تعد باليد الن ،،اأن الن�صخة الد�صت�ر قد نقلت من 
الن�صخة الم اأو من ن�صخة ن�صخت عليها م�ؤكدا على 

: 1- ان الن�صخة الم األفت يف ع�صر دولة املماليك 
التي كانت ت�صم م�صر وال�صام 2- ان تاأليفها مل ي�صبق 

الن�صف الثاين من القرن ال�صابع للهجرة-الن�صف 
الثاين من ق13 امليالدي – وهذا التحديد مرتبط 
بالنقطة التالية 3- ي�صبق الن�صخة الم ن�صخة الم 

القدمية التي الفت يف القرن الثالث الهجري و�صاعت 
بني رواة الق�ص�ش وامل�صادر الدبية املتعددة 

4- اعتمد املحقق على الرواية ال�صامية املحف�ظة 
باربعة ن�صخ ويف التعديالت وال�صافة على الن�صخ 

الخرى   وقد او�صح ان ن�صخ الفرع امل�صري اكرث 
حداثة وبع�صها متداخل مع الرواية ال�صامية التي لها 
ن�صخة وحيدة ، وقد و�صع املحقق حكاية قمر الزمان 

كنم�ذج يف العمل يف حتقيق ال�صل بني الن�صخ 
املختلفة 

من درا�صة الن�ص��ش اعترب الباحث ان لغة الكتاب 

هي لغة احلديث ال��صط ذلك ان الف ليلة  ككتاب-يف 
راي كثريين – مل يكتب ال لريوى وقد فعل الن�صاخ 

الكثريزيادة ونق�صا.
ناق�ش املحقق الن�صخ املطب�عة واو�صح زيف 

احلكايات امل�صافةم�صريا اىل زيف طبعات الكتاب 
الثالث ا�صافة اىل اأن طبعة ب�لق تعد رواية اخرى 

للكتاب تنق�صها خ�صائ�ش ع�صر وفن الرواية القدمي 
م�صريا اىل انفراد هذه الطبعة باعتمادها ن�صخة 

خطية واحدة 
وجد حم�صن مهدي ) رح (  ان هذا الكتاب مل ي�صل 
اىل 1001 ليلة يف ن�صخته ال�صا�صية بل اىل 300 

ليلة وحكاية تقريبا عدا احلكاية الطار وان الن�صاخ  
وا�صحاب دكاكني ال�راقة  قد ا�صاف�ا الليايل 

الباقيات ك�صبا لجر من �صائح او من هاو اأعتقد خطاأ 
ان الن�ش  املختلق يعد جزءا من الليايل ، وبذلك كرب 

حجم الليايل دون مربر ومن دون تدقيق .
 واأ�صتخل�ش حم�صن مهدي - رحمه الله – ان لغة 

الليايل عم�ما وخ�ص��صا الن�صخ المهات ون�صخة 
الد�صت�ر م�صتنبطة من اللهجة ال�صعبية البغدادية  

القدمية – وهي لهجة تقارب امل��صلية – عدا ما 
اقرتن بال�صافات الدرامية امل�صرية وال�صامية.

كنوز المدى

"شجرة العابد" .. للدكتور عمار على حسن ..
 رواية جديدة  تنبأت بالثورات العربية

الرواية تكت�سف اأ�سرار النف�س الب�سرية 
من خالل ح�ار عابد و�سجرة مقد�سة
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ل علي بدر على خمياله ال�صردي يف اختالق حفلة ُتقام على  يع�ِّ
�صرف م�صاهري الكتابة، فيقّدم عن كل منهم مروية خا�صة ل تخل�، 

اأحيانًا، من مقاطع اإن�صائية ف�صفا�صة. لكن املعل�مات الد�صمة 
التي ي�صخها، وتعقيباته الثاقبة ح�لها، تعك�ش عمق ثقافة امل�ؤلف 

وت�صعبها، ومتنح متعة يف القراءة، مع فائدة معرفية وا�صعة.
اإن معظم جن�م هذه احلفلة هم من الكّتاب الفرن�صيني، اأو 

الذين يكتب�ن بالفرن�صية. با�صتثناء ب�صعة اأ�صماء ينتم�ن 
للثقافة الإجنليزية. واأعتقد اأن هذا الأمر يع�د اإىل ثقافة امل�ؤلف 

الفرن�صية، واطالعه املمتاز على اأدبها.. واإذن لن يلج هذه احلفلة 
املتخيلة ال�صاجة بامل��صيقى والأن�ار كاتب ) عربي ( قدمي اأو 

معا�صر واحد يكتب بالعربية. فحظ الكاتب العربي �صيء حتى يف 
الدع�ة لحتفال افرتا�صي جتري وقائعه يف عامل اخليال، وعلى 

ال�رق.
   يف البدء، ومبرا�صيم مهيبة ت�صتقبل احلفلة �صارتر؛ "كانت 
الأ�ص�اء �صديدة ال�صط�ع واجلمه�ر �صاجًا و�صاخبًا، ن�صاء 

ورجال ب�صع�ر ط�يلة ومالب�ش غريبة، واأ�ص�ات عديدة 
متداخلة، م��صيقى وغناء قادمان من مكان بعيد". و�صارتر، 

بح�صب علي بدر ه� ممثل الثقافة احل�صية وال�صعبية يف باري�ش 
اخلم�صينيات من القرن املا�صي، العاك�ش لأ�صل�ب احلياة يف 

احلي الالتيني وال�صان جرمان دوبريه.. هناك اإذ ت�صيع تقاليد 
وعالقات من منط فريد، تتجلى يف لقاءات املقاهي واملالهي 
ودور الن�صر واملكتبات. وذلك كله على اإيقاع م��صيقى اجلاز 

وال�صان�ص�ن الفرن�صي والأ�ص�ات ال�صاحرة لأديث بياف و�صارلز 
اآزناف�ر. وحيث يعي�ش املجتمع الأدبي حياة ب�هيمية �صارخة.

   يدخل �صارتر، مثلما نراه نحن بعي�ننا العربية، مثلما فهمناه، 
اأو مثلما اأردناه اأن يك�ن، امل�زع بني �صارتر "الب�هيمي الذي 

ي�صّكل خطرًا على القيم الأخالقية" و�صارتر "املنا�صل ال�صيا�صي 
امل�ؤمن بال�صرتاكية، واملتعاطف مع ال�صي�عيني" و�صارتر "معادي 

ال�صتالينية وقاهر ال�صي�عيني" و�صارتر املفكر الأوروبي والآخر 
العاملثالثي، ف�صاًل عن �صارتر الدوغمائي و�صارتر املتمرد، الخ.

   هذه احلفلة الناه�صة يف خميلة علي بدر جتري بال نظام وا�صح 
يف ترتيب حالت ال��ص�ل والدخ�ل والتعريف باحل�ص�ر الذين 
يقبل�ن من حقب زمنية خمتلفة، ومن اأماكن متعددة، ومن حق�ل 

اإبداعية وفكرية متباينة.
   يدخل ديريدا ال�صالة، ولكن اإدوارد �صعيد يك�ن قد �صبقه اإىل 

هناك، فهل �صيتبادلن التحية؟ يبدو اأن هذا الأمر ي�صغل ذهن 
امل�ؤلف الذي يخربنا اأن "نرج�صية الكاتبني الكبريين والكارزميني 

على نح� ما ل ت�صمحان ـ كذا ـ لهما ب�صداقة ط�يلة الأمد". ول 
ُيقّدم اإدوارد �صعيد يف حفلة علي بدر ب��صفه مفكرًا ك�نيًا، 

له م�صاريع كربى، وي�صعى اإىل تدمري ال�صرديات الكربى يف 
التاريخ. ) اأه� تفكيك اأم تدمري؟ (. وكذلك تفكيك "فكرة اخرتاع 

اله�ية امل�صلل واملحب�ك، وتفكيك الذاكرة التخييلية" والتي 
ال�صلطة  بني  املنتجة  العالقات  عن  الك�صف  مبحاذاة  "ت�صري 

واملعرفة". 
   على حني فجاأة، بعد ح�ص�ر اأقطاب الفكر والفل�صفة ) �صارتر 

وديريدا و�صعيد ( تطل اأغاثا كري�صتي؛ الروائية التي كتبت 
اأكرث روايات اجلرمية اإثارة وت�ص�يقًا فتلفت النتباه بق�ة.. 

يرتفع العزف ويرق�ش اجلمه�ر، ويتزاحم الكّتاب ح�ل الكاتبة 
النبيذ  ك�ؤو�ش  فيما  كتابتها"!.  اأ�صرار  على  التعّرف  "يحاول�ن 

تدور بني املدع�ين، واجل� كله م�صمخ بالعط�ر.. ونعرف اأن 
اغاثا كري�صتي جاءت اإىل بغداد مع زوجها عامل الآثار ماك�ش 

مال�ان، ف�صكنا فيها اأواخر الأربعينيات، وكتبت فيها ويف امل�اقع 
الآثارية التي تنقلت بينها عددًا من اأعمالها منها؛ ) م�عد يف 

بغداد(.
   بعد كري�صتي يهل على احل�ص�ر كاتب اآخر ه� با�صكال كينيار 
ب�صخ�صيته ال�صامتة "وحركته البطيئة ووجهه الذي ي�صبه وجه 

املطرود من اجلنة". اأعقبه اأب�لنري؛ الباري�صي امللع�ن، �صاعر 
ب  الن�صاء مثلما ي�صفه امل�ؤلف، "يدخل بجثته ال�صخمة وه� يع�صّ

راأ�صه بالنج�م كما ر�صمه بيكا�ص�".. ين�صد ق�صيدة بهية، 
اأنقلها بن�صها الكامل، وقد ترجمها علي بدر حني كان 

جنديًا يف خندق احلرب:
اخلي�ل  يعبدك/  والكل   ،) ل�   ( يا  "اأعبدك 

التي حتمحم عند ال�صفاف/ �صمادات 
التماثيل الالتينية التي تتاأملني/ رجال 

املدفعية ال�صجعان الذين يع�دون اإىل 
ثكناتهم/ ال�صم�ش التي تهبط على مهل 

خلف الزرقة ال�صاحبة/ اآه، يا كثيفة ال�صعر 
امل�صن�ع من نار/ اأنت �صراجي الذي ي�صيء 

يل هذا العامل/ واللهب الذي ه� ق�تي".

حفلة لمشاهير الكتابة
سعد محمد رحيم

املرء املعني والراغب يف معرفة خفايا ما 
ح�صل يف امليدان الثقايف يف منت�صف 
القرن الع�صرين ل ي�صتغني عن مطالعة 

كتاب �صدر يف مت�ز / ي�ني� 1999 
بعن�ان :) َمن دفع للمزمرين ؟ وكالة 

املخابرات المريكية واحلرب الثقافية 
الباردة( تت�اىل �صفحات هذا الكتاب 

ال�صخم حمملة بالتفا�صيل الدقيقة، مف�صرة 
الب�اعث اخلفية يف ال�صراع النف�صي 

امل�صتميت واحلرب الدعائية املكثفة عن 
طريق الدب والفن�ن ما بني املع�صكر 

الغربي بقيادة ال�ليات املتحدة وال�صرقي 
بقيادة الحتاد ال�ص�فيتي يف احلرب التي 
ُا�صطلح على ت�صميتها بـ ) احلرب الباردة 
( لت�جيه الثقافة مل�صلحة كل فريق، ومنذ 
�صنة 1947 وبعد فرتة ق�صرية من انتهاء 
احلرب العاملية الثانية وانت�صار احللفاء 

على دول املح�ر بقيادة املانيا.
 كان �صتاء تلك ال�صنة، كما و�صفت امل�ؤلفة، 

�صتاء قار�صا ب�ص�رة ا�صتثنائية، ان�صجم 
مع ما اأطلق على تلك الفرتة  بـ ) احلرب 

الباردة(  و�صلت درجات الربودة فيه 
رقما قيا�صيا، و اقامت الثل�ج جبهات 

متجمدة ممتدة من املانيا، ايطاليا، فرن�صا، 
وبريطانيا. كما انهارت البنى التحتية 

للماء والكهرباء يف تلك البلدان، وانقطعت 
طرق امل�ا�صالت ب�صبب الطبقات ال�صميكة 
من الثل�ج،  لتدفن اآخر ما تبقى من حطام 

املدن الملانية املتدمرة بفعل قنابل احللفاء، 
خمفية تركة هتلر الثقيلة يف عا�صمته 

برلني، املق�صمة الآن اإىل اأربعة اق�صام، تبعا 
حلي��ش احللفاء املنت�صرة التي احتلتها 

متمثلة بربيطانيا والحتاد ال�ص�فيتي 
وال�ليات املتحدة وفرن�صا.  وعلى رغم 

الزمهرير بداأت هذه البلدان بت�زيع الغنائم 
فيما بينها ، يخطط�ن احلدود ، فت�صرد 

ال�صكان الذين زاد عدد النازحني منهم 
واملهاجرين على ثالثة ع�صر ملي�ن ن�صمة، 
نائمني يف املحالت العامة وحتت ال�صالمل 

وامل�صت�دعات. يف ال�قت نف�صه ارتفعت 
معدلت الت�صخم باملانيا املنهزمة لدرجة  

ان �صار املرء قادرا على �صراء �صيارة 
مر�صيد�ش طراز 1939  مبجرد اربعة 

وع�صرين �صندوقا من ال�صكائر المريكية، 
وي�صتطيع بهذا املقيا�ش، ا�صتئجار فرقة 

عزف م��صيقية كاملة باربعة �صناديق فقط.
هكذا بداأت الم�ر يف ال�صنة الوىل لنتهاء 
احلرب، اإل ان الن�صر والتفاهم بني جي��ش 

احللفاء مل يدوما ط�يال بل يق�ل البع�ش 
اإن املناف�صة بداأت مبا�صرة بعد انتهاء 

احلرب �صنة  1945   حينما كانت رائحة  

نتانة الج�صاد الب�صرية ل زالت معلقة  
على اخلرائب،  فقد اأقام ال�ص�فييت حفلة 

م��صيقية لوبرا امل��صيقار النم�صاوي 
                        Gluck    )  1714-1787 (         

 يف قاعة الدمريالية احلمراء ذات 
امل�صابيح املتاللئة، فيما جل�ش قادة اجلي�ش 

ال�ص�فيتي باج�صادهم الق�ية املمتلئة 
الق�صرية مبت�صمني باجتاه نظرائهم 

المريكان ال�صباط وهما ي�صتمعان للعزف 
امل��صيقي معا والو�صمة تخ�صخ�ش على 

�صدور كال الفريقني.  وجد المريكان 
اأنف�صهم اأقل �صاأنا يف م�اجهة هذا التحدي 
غري املت�قع، �صعروا اأن هناك �صرتاتيجية 

متق�صدة حمكمة ظهرت فاعليتها وق�تها 
على الرغم من �صيا�صة �صتالني احلزبية 
ال�صيقة، فال�ص�فييت  قد ا�صتعمل�ا يف 

حربهم الدعائية بطاريات لي�صت تقليدية 
ليتمكن�ا من ال��ص�ل بها اإىل عق�ل النا�ش 

واأفئدتهم، ولك�صب ال�صمري الوربي 
مل�صلحتهم.  ها هم قد او�صل�ا ال�صي�عية، 

رغم برودة اجل� يف �صهر يناير اإىل 
ب�لندا ، كما دارت ا�صاعات تق�ل اإن فكرة 

ال�صي�عية قد ت�صتح�ذ على ايطاليا وفرن�صا 
اأي�صا. هنا ظهر راأ�ش اأفعى احلرب ال�صرية 

مرة اأخرى والذي كان م�ج�دا منذ 1940  
عندما وجه الكرملني حمالت دعاية للفكر 
ال�صي�عي يف احتادات العمال وجمعيات 

املراأة وال�صباب واملنظمات الثقافية 
وال�صحفية، لكنهم الي�م وبعد احلرب التي 

انهكت اقت�صادهم، يفتقرون اإىل الق�ة 
القت�صادية الكافية لال�صتمرار بحملتهم ، 
ف�صال عن ك�نهم ، ذلك ال�قت، ل ميتلك�ن 

ال�صالح الن�وي ولذا حت�ل  ال�صراع 
بني املع�صكرين من امل�اجهة احلربية اإىل 

ا�صتخدام �صالح الثقافة لتحقيق ماآرب 
الطرفني يف هذه احلرب ال�صايك�ل�جية 

الباردة كما ُت�صمى.
بعد فرتة اطلق ال�ص�فييت ويف �صنة  1947   
قنبلة دعائية اأخرى عندما اأعلن�ا افتتاح " 

بيت ثقافة" يف املدينة نف�صها برلني ويف 
اجلزء العائد لهم.  لقد اأدار هذا البيت راأ�ش 

امللحق الثقايف  الربيطاين امل�ج�د هناك 
واثار غريته، اأ�صرع بالكتابة اإىل روؤ�صائه 

بلندن يطلعهم على ما يجري قائال يف 
تقريره :  "   لقد تف�ق )البيت(  على جميع 

ما فعله احللفاء، وو�صع جمه�دنا الفقري 
بالظل . اإنه جمهز جتهيزا مرتفا،  فيه اثاث 

من الطراز القدمي ال�صنع مع طناف�ش يف 

كل غرفة وا�صاءة م�صعة وتدفئة اأكرث من 
املعتاد، كل �صيء فيه مطلي طالء جيدا.  لقد 

حقق الرو�ش ما يبتغ�ن حيث �صي�صل�ن 
اإىل اعداد كثرية من النا�ش فتزول الفكرة 
ال�صائدة عم�ما اأن الرو�ش انا�ش غري متح

�صرين".                                                                                                                         
يف حني كان امللحق الثقايف الربيطاين 

ي�صتكي من قلة الفحم والربد يف غرفة 
املطالعة،  جتراأ المريكان لعمل �صيء 

�صبيه ملا قام به ال�ص�فييت، فقد افتتح�ا ما 
�صمي بـ ) املركز المريكي( كقاعدة للثقافة 

المريكية يف اأماكن عدة،  يلتجيء اإليها 
املقرور با خلارج داخال  اإىل غرف قراءة 

مريحة الثاث، مع عرو�ش افالم �صينمائية 
وحفالت م��صيقية، حما�صرات ومعار�ش 
للر�صم ، ُت�صم منها الدعاية  لمريكا.  زيادة 

على ذلك ا�صتهل مدير العالقات  الرتب�ية 
والثقافية كلمته املعن�نة ) بعيدا عن 

اخلرائب(  قائال بتذمر : " على الرغم من 
معظم امل�صاهمات التي قدمتها اأمريكا يف 

حقل الثقافة فال اأحد يعرف بذلك ول حتى 
باملانيا، ناهيك عن بقية العامل، بل تعترب 
حياتنا حم�ش حياة تغلب عليها الناحية 

املادية فقط ، وغالبا ما ن�صمع تعليق : نحن 
لدينا املهارة والعق�ل وانتم لديكم النق�د 

". وت�صيف م�ؤلفة كتاب ) َمن دفع للمزّمرين 
؟( قائلة:   كانت امريكا  اآنذاك تعترب 

غالبا، قاحلة ثقافيا،  يعلك �صعبها اللبان 
وي�ص�ق �صيارات ال�ُصفرليت ".   لقد غريت 

هذه املراكز الثقافية المريكية النظرة 
ال�صلبية الثابتة عنهم، و�صجعت ق�صما من 

الكتاب الوربيني الذين ل  يتفق�ن مع 
النهج الدعائي لل�ص�فييت بالقرتاب منها 

كـ )اندريه جيد(  بعد كتابه )الع�دة من 
الحتاد ال�ص�فيتي( ذاكرا فيه جتربته  يف 
رو�صيا، اأو الكاتب الآخر )ارثر ك�ي�صتلر( 

م�ؤلف كتاب )الظالم يف الظهرية( 
وغريهما. اإل اأن ال��صع القت�صادي 

باوربا املفل�صة ازداد �ص�ءا �صنة 1947   
فالعملة الملانية فقدت قيمتها،  وا�صتمرت  

ال�صرابات. عا�صت ع�ائل كاملة من 
دون ماء او كهرباء يف م�صت�دعات حتت 

الر�ش.         
 يف تلك ال�صنة اعلن اجلرنال ج�رج  

مار�صال الذي كان رئي�ش الق�ات المريكية 
اثناء احلرب، وه� الآن وزير اخلارجية 

للرئي�ش ترومان، م�صروعه املايل ال�صخم 
مل�اجهة الزمة امام طالب جامعة هارفرد 

يف حفل تخرج تلك ال�صنة.  كان جال�صا 
بني احل�ص�ر كبار ال�صباط  مع ال�صاعر 
) ت .�ش. الي�ت( وكلهم  نال�ا �صهادات 

فخرية منها. يف ذلك احل�صد حذر اجلرنال 
يف كلمته من انهيار القيم التي يعرف�نها 

يف العامل القدمي، م�صيفا ان هناك جه�دا 
م�صتمرة تبذل لتغيري اأوربا التي يعرف�نها 
كي ت�صقط، خمالفة م�صلحة الن�صان احلر، 

م�صددا على وج�ب م�صاعدتها بربامج 
مالية �صخمة ملنع انهيارها.  كانت دع�ة 

مار�صال متطابقة مع خطبة الرئي�ش 
المريكي ترومان عندما حتدث امام 

الك�نغر�ش المريكي عن او�صاع الي�نان 
املهددة بال�صي�عية قائال بلهجة �صفر الروؤيا 

الدينية : " يف هذه اللحظة من تاأريخ 
العامل يجب على كل �صعب اأن يختار طريقه 

يف احلياة... واأحيانا ل يك�ن الختيار 
حراأ...".

اإن الندائني املذك�رين اعاله قد او�صلتا 
الر�صالة للعامل وهي ان م�صتقبل اوربا، 
اإذا قدر لها اأن يك�ن لها م�صتقبل،  يجب 

اأن يك�ن مرتبطا بالعجلة المريكية. 
ومثلما اختار اجلرنال مار�صال جامعة 

هارفرد، قلب اأمريكا الثقايف، للقاء كلمته، 
دعا الحتاد ال�ص�فيتي بل�صان اندريه 

جيدان�ف، خمطط الثقافة ال�صتالينية، 
مثقفي العامل كله كي يقعق�ا باقالمهم حتت 

راية ال�صي�عية ، م�صيفا : " لقد ح�صلت 
الحزاب ال�صي�عية باوربا على جناح 

ي�ؤخذ بنظر العتبار،  والربهان غلى ذلك 
اأن معظم الفراد يف العلم والدب والفن 

ينتم�ن للحزب ال�صي�عي".
�صرعان ما بداأت مرحلة جديدة يف احلرب 
الباردة منظمة اأكرث عند المريكان عندما 

اأ�ص�ص�ا وكالة املخابرات املركزية التي 
      CIA  اخت�صرت باحلروف   

مب�جب مر�ص�م المن الق�مي ي�م  26/ 
1947/7  وكانت  من اأجل التن�صيق بني 

املعل�مات احلربية والدبل�ما�صية يف 
ال�صل ثم اأ�صيف لها عبارة غام�صة :" 

وخلدمات امل�صلحة العامة " . اإن ايجاد 
هذه ال�كالة د�صن مرحلة جديدة يف 

ال�صيا�صة المريكية، فالتفاق ال�صمني 
الذي ا�ص�صت من اأجله ه� لتنظيم منط  

مفاهيم ) الكذبة ال�صرورية( بحيث ي�صبح 

) النكار املعق�ل(  جزءا من ا�صرتاتيجية 
ال�صالم امل�صروعة. اإل اأن هذا ال�صل�ك خلق 

حك�مات متعاقبة غرب معنية مبن يحا�صبها 
�ص�اء يف الداخل اأم اخلارج. امتلكت هذه 
ال�كالة واجهات لتمثيلها من دور ن�صر اإىل 

حمطات اإذاعة و�صحف و�صركات تاأمني 
وممتلكات حقيقية.  بل �صار وج�دها 

حا�صرا يف كل ما يجري  بهذا العامل يف 
مدى حقب قليلة.  بداأ النا�ش ي�صكك�ن اأنها 
خلف كل دغل وظلمة، بل �صاروا ي�صريون 

لها كما تق�ل الكاتبة دورثي باركر : " 
يف العمال ال�صارة والنافعة معا، �ص�اء 

�صنعتها فعال اأم مل تفكر اطالقا ب�صنعها".
وكعادتها تلكاأت بريطانيا باتخاذ م�قف 

�صريع يف الدعاية �صد ال�ص�فييت، كما 
تق�ل امل�ؤلفة، واأنى لها ال�ق�ف يف حملة 

دعائية �صدهم وهي التي داأبت على 
تلميع �ص�رتهم واإخفاء اأفعال �صتالني 

الدكتات�رية امل�صينة عندما ان�صم اجلميع 
ملحاربة هتلر؟!  ا�صتقر راأيها اأخريا على 

ما وردعلى ل�صان وزير خارجيتها ارن�صت 
بيفان يف حك�مة اتلي العمالية، اإذ قال 

: " نحن ل ناأمل يف �صد تيار ال�صي�عية 
بال��صائل املادية فح�صب، بل يجب اأن 
ُن�صيف املنا�صدة اليجابية للمبادىء 

الدميقراطية وامل�صيحية، متذكرين ق�ة  
العاطفة امل�صيحية  باوربا...... ولذا علينا 

اأن نقدم ايدل�جية بديلة مناف�صة اأخرى 
لل�صي�عية "  وهكذا مّت تاأ�صي�ش  )ق�صم 
بحث املعل�مات( يف وزارة اخلارجية 
الربيطانية �صنة 1948 ، الذي ا�صتعان 
بارثر ك�ي�صلراملذك�ر �صابقا، وه� اأحد 

العق�ل املدّبرة امل�ؤ�ص�صة ل�صبكة املنظمات 
الدعائية  يف الحتاد ال�ص�فيتي قبل �صنة 

1940 ، اإل اأنه مترد  عليه فا�صحا �ص�ء 
وق�ص�ة ا�صاليب ال�ص�فييت الب�لي�صية 
يف كتابه ) الظالم يف الظهرية(  فكان 

من اأهم الكتب امل�ؤثرة يف تلك الفرتة . 
اأدرك الربيطاني�ن حتت تاأثري وار�صاد 
هذا الكاتب الهنغاري امل�لد ، ال�صي�عي 

ال�صابق، اأهمية م�صاعدة اولئك الفراد 
الذين  كان�ا �صي�عيني معار�صني اأعداء 

على الطريقة الي�صارية التقليدية.  بدوره 
ا�صتفاد ك�ي�صلر من هذا الرتباط،  فقد 

حقق كتابه ، الذي �ص�ر فيه تف�صي الف�صاد 
والكاذيب يف الحتاد ال�ص�فيتي حتت 

راية اليدل�جية  ال�صي�عية، �صفقة مربحة 
مع  ) دار هاملت�ن( لطبع الكتاب جمددا 

مع ت�زيع كبري �صنة 1948. وتق�ل امل�ؤلفة 
ان �صاحب الدار مرتبط بال�صتخبارات 

الربيطانية.
مل يكتف ك�ي�صلر بهذا النجاح وامنا زار 
ال�ليات املتحدة المريكية  بعدها ليلقي 

�صل�صلة حما�صرات اأمام عدد كبري من 
ا�صحاب الراأي هناك، واهتمت به وكالة 

املخابرات المريكية باخل�ص��ش م�صتفيدة 
من جدله يف النقا�ش الذي يق�ل ل �صيء 

يحقق تهدمي ال�صط�رة ال�صي�عية اإل 
بتعبئة اولئك ال�صخا�ش الي�صاريني الذين 

�صبق ان كان�ا �صي�عيني من اأجل  حملة 
اقناع عامة. بعدها بداأت  ال�كالة بالقرتاب 

من هذه الفكرة ب�ص�رة متزايدة، ومدت 
يدها مل�صاعدة اولئك املثقفني الذين خاب 

ظنهم بالحتاد ال�ص�فيتي، لكنهم ما زال�ا 
مت�صبثني بقيم ال�صرتاكية.  متخ�صت 

الفكرة عن تنظيم م�ؤمتر �صنة 1950  يف 
برلني با�صم ) حرية الثقافة( داعيني  اإليه 

عددا من ا�صحاب الراأي الي�صاريني، الذين 
ح�صروا وهم يغ�ص�ن الطرف متاما عمن 
قام بتم�يله، متغابني عن ادراك اأن لي�ش 

هناك من يقدر على مت�يله يف ظروف 
اأوربا املفل�صة بعد احلرب العاملية الثانية، 

ول مفّر من دولرات ال�ليات املتحدة 
المريكية. انتهى امل�ؤمترون ببيان ي�صفي 

الغليل اأ�صدروه و�صار  بعدئذ حجر 
الزاوية فيما �صمي ، بعدئذ،  بـ ) منظمة 

حرية الثقافة( بعد تاأ�صي�صها . يق�ل البيان:  
تك�ن  اأن  بديهيا   �صيئا  نعتربه   ....  "

احلرية الفكرية حقا من حق�ق الن�صان... 
تتحدد مثل هذه احلرية يف حقه بالتم�صك 
والتعبري عن وجهة نظره قبل كل �صيء .. 
عندما يحرم الن�صان من اأن  يق�ل " ل "  

ي�صبح املخل�ق عبدا "
بعد اأن قررْت وكالة املخابرات المريكية 

تاأ�صي�ش ) منظمة حرية الثقافة( غريت 
ت�اجدها من برلني اإىل باري�ش، مع التفاق 

ال�صمني عن طريق م�ؤ�ص�صات مالية كربى 
لتخاذها واجهة من اأجل مت�يلها، مت�يها 

على وج�د وكالة املخابرات وراء امل�صروع 
كله. وهكذا انبثقت  منظمات وهمية 

بال�صافة اإىل م�ؤ�ص�صات �صخمة ت�صاعدها 
كم�ؤ�ص�صة ف�رد وروكفلر وغريهما من اأجل 

ا�صتعمال ال�صم يف دفع امل�صاعدات للكتاب 
على �صكل ج�ائز ودع�ات  وت�صجيع دور 

ن�صر لطبع كتبهم وترجمتها والتزمري 
لها وامل�صاعدة يف اعانتهم على تاأ�صي�ش 

جمالت و�صحف تتحدث عن �صرورة حرية 
التعبري، حمملة الثقافة عبء الدفاع عن 

احلرية كما �صيغت داخل امل�ؤمتر املذك�ر 
اأعاله.

انبثقت جمالت يف بلدان ا�صيا واأفريقيا 
واوربا بالتعاون مع )مركز املعل�مات 

الربيطاين( منها جملة ) انكاونرت( 
بالنكليزية من �صنة  1953 -   1990 

وجملة ) ح�ار ( بالعربية .  قام بتحرير 
الوىل ) �صتيفن �صبندر( اأحد ال�صخ�صيات 

الي�صارية الثقافية، وه� من عائلة عريقة 
ليربالية. ا�صتطاع �صبندر اأن ي�طد اركان 

املجلة بنخبة مثقفة من ادباء العامل بعد 
احلرب العاملية الثانية من اأمثال اآ�صيا 

برلني ،  فالدميري نابك�ف، ج�رجي ل�ي�ش 
ب�رخ�ش، دبلي�  اأج. اأودن، ارن�لد ت�ينبي، 

برتراندر�صل، هربرت ريد. كانت املجلة 
ُتقراأ يف معظم القارات ، وتعالج م�ا�صيع 

ثقافية متن�عة لكنها �صامتة اأو غام�صة 
بالق�صايا ال�صيا�صية املعينة كالتاآمر على 

حك�مة دكت�ر م�صدق بايران والنقالبات 
الع�صكرية املدبرة معظم الحيان عن طريق 

ج�ا�صي�ش وكالة املخابرات املركزية.  
تق�ل م�ؤلفة كتاب ) َمن دفع للمزّمرين؟(  

فران�صي�ش  �صت�نر �صاندر�ش :  " لن تك�ن 
احلرية الثقافية رخي�صة، فقد �صخت وكالة 
املخابرات المريكية ماليني الدولرات لـ  ) 
منظمة حرية الثقافة(  اأو مل�صاريع وخطط 

اأخرى مماثلة، وبهذا  التعهد �صارت ال�كالة 
يف ال�اقع كما ل� اأنها متثل وزارة الثقافة 

المريكية".
احاط هذا الكتاب بكل ال�صاليب التي 

اتبعت من اأجل ) احلرب لمتالك  عقل 
الن�صان( م�صتعر�صا ال�صماء وامل�ؤ�ص�صات 

ودور الن�صر ومتاحف الفن احلديث 
واقطاب العالم وخمرجي ال�صينما 

وال�صحفيني. كل ه�ؤلء ت�صميهم ال�كالة 
بـ   ) العارف( وعلى ال�صخ�ش الذي 

ي�صبح با�صطالحها من العارفني اأن يفهم 
لغة ال�كالة وكلمات ال�صر، والعادات ، 
والرم�ز. مبعنى اآخر اأن يفهم ه�ؤلء ) 

العارف�ن(  بع�صهم بع�صا حني يلتق�ن، 
وال�صخ�ش الذي ل يك�ن عارفا �صيك�ن 
م�قفه كمن يتعر�ش للربد، اأو يف لغتنا 

العربية ) مثل الطر�ش بالزفة(، يف حرية 
من اأمره ل يعرف ما يجري ح�له اأو كيف 

ٌتدار الم�ر. وت�صيف امل�ؤلفة يف مقدمة 
كتابها  قائلة عن ) منظمة حرية الثقافة( 

: " �ص�اء �صاءوا اأم اب�ا، مل يعد هناك اإل 
القليل من الكتاب وال�صعراء والفنانني 

وامل�ؤرخني والعلماء ونقاد الدب باوربا 
مل يرتبط بطريقة او باخرى يف احلرب 
الباردة بها ، ب�ا�صطة ال�صلحة الثقافية 
عن طريق املجالت والكتب وامل�ؤمترات 

واملحا�صرات ومعار�ش الر�صم الخ 
... "   لقد تدخلت ال�كالة يف ت�صجيع 

حتى امل��صيقى احلديثة بتنظيم حفالت 
م��صيقية لها، وكما ذكرت الناقدة المريكية 

�ص�زان �ص�نتاك : " كنا ن�صتح�صن 
امل��صيقى القبيحة ، ن�صتمع باخال�ش 

لها ... لقد كانت لنا �صهية عظيمة ومعدة 
ق�ية"  اأما ح�ل  ت�صجيع الر�صم ال�صريايل 
احلديث فقد ذكره بروف�ص�ر ادورد �صعيد 
اثناء ا�صتعرا�صه لهذا الكتاب يف جملة ) 
عر�ش لندن للكتب( عدد �صبتمر 1999.  

لقد جاءت امل�ؤلفة بفكرة ا�صيلة يف  كتابها 
، اإل اأنها مل تت��صع فيها اأكرث،  واملعروف 

اأن الرئي�ش ترومان نف�صه والك�نغر�ش 
كان�ا ي�صخرون من الجتاهات الفنية 

احلديثة يف الر�صم، بل بالغ البع�ش لدرجة 
اعتبارها ) م�ؤامرة �صي�عية( ثم اكُت�صفت 

اأن لها منافع جّمة، خ�ص��صا هناك عدد 
كبري من الفنانني احلديثني الذين هاجروا 

اإىل ال�ليات املتحدة المريكية هربا من 
النازية فارتاأت ال�كالة ان ت�صتفيد من 

فنهم فادعت اأن ه�ؤلء يبحث�ن عن احلرية 
ويخاطب فنهم اعداء ال�صي�عية، خ�ص��صا 

انه يالئم خطتها فه� ل يتعر�ش لل�صيا�صة 
، �صامت غام�ش ، ل ُيفهم،  بل دون معنى ، 

خالف ال�اقعية ال�صرتاكية التي تنادي بها 
النظرية ال�صي�عية.

مل تنطل اغراءات ) منظمة  حرية الثقافة( 
ب�كالة املخابرات املركزية المريكية 

على ق�صم قليل من املثقفني ، فقد ا�صتقال 
الفيل�ص�ف برتراند ر�صل منها كرئي�ش 

فخري �صنة 1956 ب�ص�رة نهائية وكانت 
هذه رابع  ا�صتقالة له منها وقد ُرف�صت 
الثالث قبلها.  كما تفند الكاتبة مزاعم  

املنظمة عندما تدعي اأنها تدافع عن حرية 
التعبري، بينما حُتذف ومُتنع مقالت  ُتر�صل 
اإىل جملة  ح�ار النكليزية ) انكاونرت( اإذا 
مل تنا�صب ا�صل�ب خط ال�صيا�صة المريكية، 
ومل تتحمل النهاية املاأ�صاوية لكتاب ج�رج 

اورويل ، مثال، امل�صمى ) 1984( اإذ هاجم 
فيه �ص�ء ا�صتعمال ال�صلطة �ص�اء يف 

احلك�مات الي�صارية اأو اليمينية، حمتجا 
على جميع ) الكاذيب ( ولذا م�هْت على 
هذه النظرة عندما �صنعت منه فيلما بعد 

وفاته.
اأخريا، تنهي هذه امل�ؤلفة كتابها بالف�صائح 
التي رافقت ) منظمة حرية الثقافة( وكيف 
بداأ احت�صارها ثم م�تها اأخريا. والبع�ش 

يق�ل اأنها اختفت بلب��ش اآخر الآن، م�صيفا 
اأن احلرب الباردة من اأ�صعب واأعقد 

اليدل�جيات، واإذا كان حظ امريكا اأن تاأخذ 
زمام الم�ر باوربا الكا�صدة بعد احلرب 
العاملية الثانية  بحجة الدفاع عن احلرية 

فرّب قائل يق�ل منذ �صنة 1962 : " الغرب 
يريد احلرية لدرجة اأن تك�ن متناغمة 

مع امللكية ال�صخ�صية والرباح، ويريد 
ال�ص�فييت ال�صرتاكية لدرجة اأن تك�ن 
من�صجمة مع دكتات�رية البريوقراطية 

ال�صي�عية" 
املهم، بعد قراءة هذا الكتاب ل ي�صع 

املرء اإل اأن يدرك �صع�بة الرباءة الي�م،  
فالتخطيط قائم على قدم و�صاق من اأجل 

تلميع بع�ش ال�صماء اأو حمقها ، الت�ص�ي�ش 
عليها اأو التعتيم،  وما على الباحث �ص�ى 
اأن يتهج�ش طريقه ب�صرب و�صط ال�ص�اك 

والظالم ال�صديد.

من دفع للمزمرين؟

�صمن �صل�صلة امل��ص�عة الثقافية وهي �صل�صلة 
�صهرية ت�صدر عن دار ال�ص�ؤون الثقافية تتناول 
خمتلف العل�م والفن�ن والداب.. �صدر العدد 

100 بعن�ان )يف الطريق اىل اله�ار( تاليف: 
جبار عبدالله اجل�يرباوي عدد ال�صفحات: 254 

من القطع ال�صغري لعام 2011.
يف الطريق اىل اله�ار متعة لتقف عند 

حدودها. امنا تتعداها اىل القيمة املعرفية التي 
تتقدم مع القارىء كلما ت�غل يف �صفحات هذا 

الكتاب.
يف مت�ن الكتاب نتعرف على اجلماعات 

الب�صرية التي تعي�ش يف اعماق اله�ار، او التي 

ت�صكن على حميطها القريب. من حيث طبيعتها 
الجتماعية، عاداتها وحروبها او معاركها، 

عالقاتها بع�صًا ببع�ش، ادوات عي�صها و�صبل 
حياتها. ون�ع بي�تها وبع�ش ا�صهر رجالتها.
لقد جذبت اله�ار الكثري من النا�ش الرحالة 

وال�صا�صة والذين يرغب�ن يف الطالع على 
عجائب الدنيا، و�صجل بع�ش الزوار م�صاهداتهم 

ومذكراتهم  حيث نقلها املرتجم�ن من لغاتها 
ال�صلية اىل اللغة العربية، والتي ك�صفت بالفعل 

عن عامل غريب مليء بال�صرار والعجائب 
والخبار.

يف هذه الدرا�صة نحن ازاء جهد بذله ال�صتاذ 

جبار عبدالله اجل�ابريي وه� اديب العمارة 
وعلمها وم�ؤرخها وار�صيفها، وكان ا�صهامه يف 

جمال اله�ار ميتد اىل زمن بعيد، فقد ن�صر 
الكثري عن اله�ار كتبا ومقالت يف املجالت 
العراقية والعربية حيث ا�صبح مرجعا مهما 

يلبي احلاجات العلمية لطلبة الدرا�صات العليا 
يف اجلامعات العراقية وال�صحفيني والعالميني 

وال�ف�د التي تزور اله�ار عرب مدينة العمارة 
ك�ن الباحث ذاكرة املدينة املتقدة.

�صم الكتاب معل�مات وافية ا�صت�فاها م�ؤلفه من 
م�صادر التاريخ القدمي واحلديث. ومن جتربته 

باحثا وم�ؤرخا لطبيعة هي احد روافد تاريخ 

العراق القدمي، ت�زعت على �صبعة ف�ص�ل: الول 
احت�ى على اجلغرايف التاريخية لاله�ار، 

والثاين تناول عرب اله�ار، اما الف�صل الثالث 
فقد تناول بي�ت عرب اله�ار والف�صل الرابع 

تطرق اىل طرق امل�ا�صالت، الف�صل اخلام�ش 
تناول الرثوة احلي�انية والزراعية و�صم الف�صل 

ال�صاد�ش اله�ار يف كتابات الرحالة وال�صا�صة 
واخريا الف�صل ال�صابع تناول اعالم اله�ار.
ان ات�صاع البحث على رقعة جغرافية كرقعة 

اله�ار يف العراق، ر�صخ ال�صفة ال�صم�لية جلهد 
الباحث، ومنحه البعد الذي يهيئ لقارئ كتابه 

العرتاف به ومبا ي�صتحقه متاما.
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