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في البدء
 عالء املفرجي

إيران تستيقظ
وداعية  ال�شهرية  الإيرانية  املحامية  عبادي  �شريين  تكتف  مل 
حقوق الإن�شان، واحلائزة على جائزة نوبل لل�شالم، يف �شرد 
مذكراتها منذ طفولتها حتى دخولها نادي نوبل و�شهرتها التي 
طبقت الآفاق، بل هو توثيق لن�شالها ون�شاطها من اجل حقوق 

جلانب  واأي�شا  الإيرانية  امل��راأة 
للنظام  م��ع��ار���ش��ت��ه��ا  م���ن  م��ه��م 

الإيراين. 
�شيجد  الكتاب  هذا  قارئ  ولعل 
نوبل  للجنة  ال��ك��ايف  ال��ت��ري��ر 
لهذه  الأ�شهر  جائزتها  منح  يف 
مفاجاأة  تكن  مل  وال��ت��ي  امل����راأة 
للذين خروا �شريتها على مدى 
اأكرث من ثالثة عقود من الزمن.

ع��ا���ش��رت ع��ب��ادي ج��ان��ب��ا مهما 
م�����ن ح���ك���م الإم�����راط�����وري�����ة 
ال�شاهن�شاهية التي حكمت على 
قيام  واأي�شا  عقود،  �شتة  مدى 
و�شنوات  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ث��ورة 

حكم الثورة الالحق.
ف�شال  ع�شر  اثني  م��دى  وعلى 
ت�شمنها الكتاب تعر�ض عبادي 
�شريتها  م�����ش��وق��ة  وب��ط��ري��ق��ة 
ال�شخ�شية وتاريخ بلد، را�شدة 
تاريخ  يف  مف�شلية  اأح���داث���ا 
وتتوقف  وال����ع����امل...  اإي�����ران 
الأوىل لنطالق  اللحظات  اأمام 
ثورة اإيران وجي�شان العواطف 

وحلظات النت�شار التي عا�شها هذا البلد ثم حلظات النكو�ض 
التي جتلت ب�شيل من القوانني التي حدت من احلريات العامة 

وال�شخ�شية، وجعلت من هذا البلد رهينة اأيدلوجية واحدة.
"ابتكر  خلق:  جماهدين  منظمة  عن  كتابها  يف  عبادي  تقول 
وجدت  لالإ�شالم  ن�شالية  ا�شرتاكية  ق��راءة  خلق  منظمة  ق��ادة 
�شدى خ�شو�شا يف اأو�شاط الطبقة املتو�شطة املتعلمة، التي 
كانت قد نالت ما يكفي من الثقافة لتوؤول الدين تاأويال معتدل 
لكنها كانت منغر�شة عميقا يف التقليد الإيراين مبا يكفي لكي 
ت�شتجيب للقوة الأ�شا�شية يف دعواها". ويف اأواخر ال�شتينيات 
خلق  جماهدين  منظمة  جاذبية  ارتفعت  ال�شبعينيات  واأوائل 
بف�شل عمل املثقف وعامل الجتماع ال�شهري يف ذلك الوقت علي 
تتحدث  فيما  )ال�شوربون(،  يف  تعليمه  تلقى  الذي  �شريعتي 
عن هذا الأخري بالقول:"واأثارت حما�شراته براعة ال�شتياء 
لل�شاه، وجعل  بال�شقوط احلر  ال�شبيه  التغريب  الإي��راين من 
من �شخ�شيات القرن ال�شابع كالإمام علي وفاطمة ابنة النبي 
ماأ�شاة  ت�شف  جميلة  وب�شاعرية  معا�شرين...  اأبطال  حممد  
بخيبة  �شعور  "ي�شحقني  عليها  ال�شخ�شي  واأث��ره��ا  احل��رب 
من  اآخ��ر  ا�شما  لأ�شطب  بحذر  قلمي  األتقط  مرة  كل  يف  الأم��ل 
دفرت عناويني. واأ�شعر باأنني اأقيم يف بيت مهجور يتاآكل كل 
بكلمات  ر�شمتها  التي  احلرب  هذه  الأ�شباح،  وترافقني  يوم، 
والدقيق  كال�شكر  الأ�شا�شية  ال�شلع  املحال  فقدت  فيها"(  جاء 
للح�ش�ض.  نظام  يف  العمل  احلكومة  وبا�شرت  واملنظفات، 
وكان  �شكنية،  مربعات  طول  على  ملتوية  ال�شفوف  وامتدت 

جمرد �شراء كي�ض من الدقيق ي�شتغرق نهارا كامال").
تاريخ  م��ن  مهم  جانب  ع��ن  ه��ذا  كتابها  يف  ع��ب��ادي  وتتوقف 
الثورة يف اإيران وهي املرحلة التي منحت الإيرانيني ب�شي�ض 
اأمل يف التغيري والنعتاق من مرحلة ال�شتالب، وهي الفرتة 
الذين  التي انتخب فيها خامتي باعتباره ممثال لالإ�شالحيني 
على  عبادي:"ا�شتحوذ  تقول  بعد  ما  يف  كلمتهم  لهم  �شتكون 
عليهن  �شيطرت  اللواتي  خ�شو�شا  والن�شاء  ال�شبان  تاأييد 
املجتمع  يف  لأهميتهن  القلب  من  والنابعة  املحرتمة  اإ�شاراته 
جعله  ما  بال�شبط  هو  خمتلفا  خامتي  جعل  وم��ا  الإي���راين، 
اإىل  ما�شة  حاجة  يف  الإ�شالمية  اجلمهورية  كانت  مفيدا. 
ا�شتعادة م�شداقيتها يف عيون اجليل ال�شاب الذي حترر من 

الأوهام.
للنظام  العميق  وباإخال�شه  لل�شباب  بجاذبيته  خامتي  ك��ان 
الإ�شالمي، ميثل الأ�شلوب املثايل الذي يخفف القيد على اإيران 

من دون اأن ي�شعف النظام.

 تاليف: احمد �شرجي

 قراءة: �شاكر عبدالعظيم
باحث واكادميي / م�شرحي من العراق

  ه���ذا الكت���اب، ابداأ با�ش���م ال�شارة )ه���ذا( لنه ي�شتح���ق ان ن�شري اليه 
باإ�ش���ارة الب���داع والبحث والتق�ش���ي، لكن الكتاب م���ن عنوانه )يقول 
املث���ل ال�شعب���ي( وعن���وان ه���ذا الكتاب، ق���د ي�ش���ري اىل ان مو�شوعاته 
لي�ش���ت جديدة، وهي مقروءة وق���ارة، ول حاجة لنا باأن نعيد خو�شها، 
واكرر كلم���ة )لكن( وا�شتبدلها بكلمة )بي���د اأن( لنها �شرورية وتوقف 
من يدعي ذلك، الكت���اب يخو�ض بكل امل�شرح العربي ماله وما عليه، ال 
انه يثبت ب�ش���كل رمبا مل يعمل عليه ال�شابقون، ما للم�شرح العربي من 
ف�ش���ل تكون وا�شافة، فاللبا����ض العربي التاريخي )�ش���كل الحتفالية( 
كقال���ب م�شرحي هو من عندي���ات العقل امل�شرحي العربي، اأو بالحرى 
الرث العرب���ي وم���ا اىل ذلك الكث���ري، يف ا�شتثمار خي���ال الظل ومعظم 
املكونات اخلا�شة باحلياة العربية يف الرتاث والتاريخ، وهو ما ا�شار 
اىل ماأ�ش�شة م�شرحي���ة فعلت جانب الهوية، لذلك يبداأ الكتاب من داخل 
الث���ورة يف الن����ض والعر�ض امل�شرحي، من ادول���ف ابيا وكريك هوؤلء 
���ن عل���ى التقاليد امل�شرحي���ة ال�شائدة، وهو م���ا يقابله من ثورة  َ الثائرِيِ
امل�شرحيني العرب على ال�شتعارة التي بداأ بها امل�شرح العربي )مارون 

النقا�ض واأبو اخلليل القباين(.
 يب���داأ الكتابة بتن���اول بدايات الإخراج مع ان ه���ذا الن�شف من الكتاب 
يوؤكد اهمي���ة الن�ض وياأخذ بع�ض النماذج للدرا�شة والتحليل والتاأثري 
والتاأث���ر، يف م�شعى حثيث للق���ول ان ظهور املخرج هو الذي عمل على 
تط���ور ف���ن امل�شرح، واقف اىل جانب���ه انا حتما، لطاملا بق���ي الن�ض كما 
ه���و بجماليات �شاكن���ة ماألوفة، عادية، عمل املخ���رج على حترك الرماد 
ونب����ض اجلمر املتخف���ي حتت ذلك الرماد ل�شعال ج���ذوة الروؤى الفنية 
الخراج���ة التي تنظر اىل الن����ض ل على ا�شا�ض نهائي، بل على ا�شا�ض 
قرائ���ي )ابيا وكريك(، ومن جاء من بعده���م وكان يحمل نف�ض اهدافهم 

مع اختالف التنفيذ حتما.
    ث���م ينتق���ل الكات���ب اىل م�شاأل���ة التاأ�شي���ل والبداية م���ع )ابو اخلليل 
القباين وم���ارون النقا�ض( وهو يربط معرفة الع���رب بامل�شرح على يد 
امل�شريني متا�شيا مع راأي )علي عقلة عر�شان(، مرورا مب�شرح ال�شامر 
وامل�ش���رح الذهني عن���د توفيق احلكيم، هذا ومل يك���ن املوؤلف متجاوزا 
لهمي���ة اجل�شد بكونه عربيا )عورة وا�ش���ريا للملفوظ(. ثم يعرج على 
جترب���ة الكات���ب العراق���ي يو�ش���ف العاين يف اه���م م�شرحيات���ه ومنها 
)املفت���اح( م���ع تاأكيد تاأث���ر العاين باملنظ���ر واملوؤلف واملخ���رج الملاين 

)برتولد بري�شت(.
    يرك���ز ه���ذا الن�ش���ف م���ن الكتاب عل���ى اأهمي���ة الن�ض العامل���ي ومدى 

ا�شتثم���ار امل�شرحي���ني الع���رب ل���ه. وارى ان ن�شف الكت���اب يتكون من 
ف�شلني )الول والثاين( الذين ي�شتغالن على الن�ض كما ا�شلفت.

    اأم���ا  الف�ش���ل الثال���ث، فق���د اهت���م الكات���ب والكت���اب بفع���ل الخراج 
وفاعليت���ه يف العر�ض امل�شرح���ي، وهو كذلك ياأخذ بزم���ام العاملية قبل 
اخلو�ض يف العربية، لكن العربية مل تاأت كما فعل يف الن�ض امل�شرحي 
او يف الف�شل الول والثاين، فمن جان فيالر موؤ�ش�ض مهرجان افينون 
العامل���ي اىل م�شرح العبث مرورا بروجي���ه ع�شاف )م�شرح احلكواتي( 
ال�شكل ال�شيل يف الرتاث العربي، مع ان الكاتب يوؤكد ت�شابه جتربتي 
ع�ش���اف اللبناين مع جتربة اآريان منو�شك���ني يف فرن�شا، وهو ما اأ�شار 
الي���ه بول �ش���اووؤل الكاتب اللبن���اين املعروف، بحيث و�ش���ل المر ان 
تت�شاب���ه عناوين اعمالهم امل�شرحية، ل���دى منو�شكني م�شرحية بعنوان 

)1789( ولدى ع�شاف )1936(.
      وم���ن ث���م التوج���ه اىل م�ش���رح ال�ش���ورة )�ش���الح الق�شب(وث���ورة 
املخرج���ني على واقعية )اندريه اأنطوان(  وك���م التجارب ال�شابق لهذه 
الطروح���ات لدى الق�شب، ومنها جت���ارب )اأبيا وكريك وبارو، وبعدها 
جتارب ميريهولد وراينه���ارت، وكوبو وارتو، وبعدهم كروتوف�شكي 
وبارب���ا( وكل ذل���ك ج���اء بفع���ل خما�شات الق���رن الع�شري���ن وحتولته 
املعرفي���ة، انه���ا �شرب���ة قا�شم���ة للذاك���رة النفعالي���ة ل�شتان�شالف�شكي، 

وابحار يف اجلماليات الب�شرية.
  وا�شتعرا����ض له���م مراحل ال�ش���ورة الق�شبية، واه���م امل�شاريع التي 
قدمه���ا وردود الفع���ل الت���ي اثاره���ا داخل وخ���ارج الع���راق، فال�شورة 

تاأ�شي�ض جمايل فل�شفي، كما يقول املوؤلف احمد �شرجي.
ث���م الف�شل الرابع من الكت���اب وهو الف�شل اخلا����ض باملخرج العراقي 
)ج���واد ال�ش���دي( ويركز املوؤلف هنا على جمموع���ة التمارين )ا�شلوب 
ا�شتغ���ال ال�ش���دي يف تاأ�شي����ض العر����ض امل�شرحي(. تل���ك التمارين اأو 
اليوميات التي ي�شرده���ا املخرج جواد ال�شدي  داخل �شالة التمارين، 
واهمي���ة ماقب���ل الروف���ة ال���ذي ي�شميه ال�ش���ر الول ال���ذي يبحث عنه 
الق���ارئ، تفا�شيل يخط���ئ من يظن انها ل تخ����ض احدا.لكونها درو�شا 
معرفي���ة مهمة ل�شناع الفع���ل امل�شرحي، فالفنان ذاك���رة تلتقط اجلميل 

واجلليل وتختزنه، فتعود لخراجه حني حتني حلظاته املهمة جدا.
والف�ش���ل الخ���ري فق���د خ�ش�ض لنه���ارات امل�شه���د النق���دي اجلديد يف 
املغ���رب، حيث امنوذجه )�شعيد الناجي(، واحلديث عن اجلبل النقدي 
اجلدي���د يف املغرب، هذا اجليل اخل���ارج من عباءة عراب النقد املغربي 
)د.ح�ش���ن املنيعي( اأ هو جيل اركيولوجي، يعرف طبيعة الر�ض التي 
يغ���ور فيها عميقا، فكان �شعيد الناج���ي، من ا�شاءات هذا اجليل الكرث 
اهمي���ة، فهو مغام���ر باأخالقية الفر�شان، وامتالكه لق���درة لغوية عالية، 
فق���د انتقل الناج���ي � مب�شروعه النقدي � من ق���راءة الظاهرة امل�شرحية 
نقدي���ا، باجت���اه تفكيك هذه الظاهرة، ومن ث���م مناكفتها بوعي متاأجج، 
ف�ش���ال عما يطرحه الكاتب )�شرجي( عن اجنازات �شعيد الناجي املهمة 

الداعمة للم�شرح العربي عر النقد. 
   ويف اخلامتة )كل معرفة ل تتنوع ل يعول عليها( كما ي�شت�شهد الكاتب 
مبقولة ابن عربي، انه �شوؤال الهوية، الذي كان يبحث عنه امل�شرحيون 
العرب، واحمد �شرجي، ل يرى ذلك �شحيحا او رمبا مقبول اليوم، كما 
يرى الكثريون غريه، لن امل�شرح غري مرتبط بهوية، ول حتده هوية، 
فامل�ش���رح ان�شاين، للجميع، ل توؤطره هوي���ة ول ميلكه بلد دون غريه، 
لذلك فاأن �ش���وؤال الهوية، او البحث عنها، اأمر بات من �شروب اخليال، 
لن الواق���ع يفر����ض علينا ان ن�شل���م ان امل�شرح للجميع ب���كل تنوعاتهم 
واختالفاتهم.و�شواه���د الكات���ب لذلك كثرية، ففرق���ة بيرت بروك �شمت 
ممثلني من �شخ�شيات خمتلفة، كما ان هذا المر قد قاد اكرث املخرجني 
اأبت���داء من ميريهولد بتفجري الث���ورة الب�شرية، والبتعاد عن احلوار 
لتكون ال�شورة الب�شرية ه���ي لغة اخلطاب البديلة عن الكالم املحكي، 
لت�ش���ل ب���ال ترجمات، او درا�ش���ات للغة وفهمها. ف�شال ع���ن لغة اجل�شد 

التي ميكن ان تكون لغة عاملية بال حواجز ول حدود.      
     ي�ش���كل كت���اب )امل�ش���رح العربي، م���ن ال�شتع���ارة اىل التقليد( رحلة 
فكري���ة على م�شتوى الن�ض / العر�ض ومن ثم التنظري على حد �شواء، 
فامل�ش���رح العرب���ي الذي بداأ مقلدا، تابعا، ا�شب���ح ميتلك من امل�شرحيني 
ممن ي�شاهي م�شرحيي العامل انتاجا وتفكريا، كتابا وخمرجني ونقادًا، 
وب���دا ان لكل م�شتغ���ل ممن مر بذكره���م الكتاب �شخ�شيت���ه النتاجية، 
و�ش���ار ل���ه وجوده الفاع���ل على رقعة امل�ش���رح العرب���ي والعاملي، لذلك 
يري���د الكاتب توكيد ان امل�شرح العربي رغم انه بداأ تابعا مقلدا، ال انه 
مل ي�شتم���ر كذلك، لن البداع ديدن الفنان �شواء اأكان مبتكرا لفن ما اأو 
لي����ض مبتكرا له، لذا فاأن امل�شرح العربي ق���د ا�شفى الكثري فكرا واأداًء، 

روحا وفعال.
    ه���ذا الكتاب عبارة عن رحلة حتليليه مغاي���رة لواقع امل�شرح العربي 
يف الم�ض وما بعد الم�ض واليوم حتما، فلم يرتك �شيئا مهما وابداعيا 
فيه ال ومر به، وانا بدوري ادعو لقراءة هذا الكتاب لنه فعال ي�شتحق 

القراءة.

كان النق���د امل�شرحي من���ذ )فن ال�شع���ر( لأر�شطو ينقد 
الن����ض امل�شرحي فقط، وحدد تاري���خ امل�شرح بتاريخ 
كتاب���ة الأعم���ال الدرامية، اأما العر����ض وكل ما يتعلق 
بعر����ض العمل عل���ى خ�شب���ة امل�شرح ف���كان يعتر يف 
الواق���ع �� نظريًا مل يكن يطرح على مائدة النقد �� بعيدًا 
ع���ن النق���د العلم���ي، وم���ن ه���ذا املنظ���ور كان امل�شرح 
واحدًا من الأنواع الأدبية املختلفة وال�شعر والرواية 
خ�شو�ش���ًا نتيجة ل�شكله احل���واري مع انه يف حالت 
حمدودة كان هناك تقارب وتداخل ر�شمي بني الأنواع 

الثالثة )امل�شرح ال�شعري.. الرواية احلوارية(.
فالن�ض الدرام���ي املوجه للعر�ض يحتوي على نوعني 
م���ن اللغة: لغ���ة احل���وار اأو الن����ض الأ�شل���ي، ح�شب 
تعري���ف )اجناردن(، ولغ���ة الإر�ش���ادات امل�شرحية اأو 
الن����ض الثانوي، اأم���ا الن�ض الأ�شا�شي فه���و ذو طابع 
اأدب���ي يوؤدي���ه املمثلون اأثن���اء العر�ض اأم���ام اجلمهور 
ويطرحون���ه عر اأدوات لغوية، اأو توجيهات املوؤلف، 
اأو بب�شاط���ة عر م���ا ميليه عليه���م اإح�شا�شهم بالن�ض، 
والن����ض الثان���وي فه���و ذو طاب���ع وظيف���ي خم�ش�ض 
للمخ���رج وتختفي كلغ���ة اأثناء العر����ض ويحل حملها 
اإ�ش���ارات �شيميولوجي���ة خمتلف���ة: مالب����ض، حركات، 

اأ�شياء، ديكورات... الخ.
بع���د الن�ض والعر�ض تاريخيًا حقيقتان خمتلفتان يف 
الزمان والفراغ وال�شكل التي يظهران بها، وكل منهما 
له عمومًا �شخ�شيات وحدث وزمن لهذا احلدث وفراغ 
للحدث نف�شه، لأننا لو فهمنا ان ال�شميولوجيا تدر�ض، 

اأو على الأقل حتاول كل و�شائل ونظم الإ�شارات التي 
ميكن اأن ت�شيف معنى للعمل فيمكننا اأن نكت�شف فورًا 
اأنها ل تقت�شر على الإ�ش���ارات اللغوية )يعني الن�ض، 
مثلما هو ح���ال النقد التقلي���دي( ول ميكن اأن تقت�شر 
على الإ�ش���ارات ال�شيئية اأو توجيه���ات املوؤلف والتي 
ل تب���دو ال عل���ى خ�شب���ة امل�ش���رح، فالعم���ل امل�شرحي 
بالن�شب���ة لل�شيميولوجيا هو جمموع���ة من الإ�شارات 
الت���ي تبدو اإجم���اًل على خ�شب���ة امل�ش���رح، ومن املثري 
الإ�شارة اإىل ان الإر�ش���ادات امل�شرحية ميكن ان تلعب 
دورًا، لن بع�ض هذه الإ�شارات هي لغوية يف تو�شيل 
الر�شال���ة املرجوة للم�شاهد، فاللغ���ة التي تعر النظام 
ال�ش���اري الوحي���د امل�شتخدم يف احلكاي���ة والق�شيدة 
تفر�ض نف�شها وت�شيطر متامًا على الق�شة والق�شيدة، 
اأم���ا م�شاه���د العم���ل امل�شرح���ي فان���ه ي�شتم���ع للحوار 
ويف الوق���ت نف�ش���ه ي�شاهد املمثلني الذي���ن يتحركون 
ويرت���دون مالب�ض ب�ش���كل معني، كل ذلك ي���وؤدي دورًا 
مبا�ش���رًا ومتزامنًا يف اخليال وامل�شاعر بال�شكل الذي 
يجع���ل اأكرث حيوي���ة و�شرع���ة وحدة، وبالت���ايل اأكرث 

فاعلية عن بقية الأنواع الأدبية الأخرى.
ل يكف���ي اإذا اإج���راء درا�ش���ة واح���دة للن����ض الدرامي 
لت�ش���رح امل�شرح، بل يجب ال�شتمرار بدرا�شة العر�ض 
على اخل�شبة، هذا بالتحديد ما حتاول ال�شيميولوجيا 
ان توؤدي���ه: درا�ش���ة الظاهرة امل�شرحي���ة على جزءين، 
احدهما للن�ض والأخر للعر����ض امل�شرحي بحيث يتم 
يف كل واحدة تطبيق املنهج املالئم لطبيعة الإ�شارات 

التي تخدم ب�شكل اأدبي وتخدم اأي�شا ب�شكل عر�شي.
اأح���رز )تادي���وز كوف���زان( كخط���وة هام���ة يف  وق���د 
للعر����ض  ا�شتخ���رج  عندم���ا  امل�ش���رح  �شيميولوجي���ا 
امل�شرحي ثالثة ع�شر نظامًا للعالمات: الكلمة، النغمة، 
املاكي���اج،  احلرك���ة،  الإمي���اءة،  ال�شام���ت،  التمثي���ل 
ت�شفيف ال�شع���ر، املالب�ض، اأدوات الديكور، الإ�شاءة، 
املو�شيق���ى، وال�ش���وت. اأي اأن بع�ش���ًا منه���ا عالم���ات 
�شمعي���ة واأخ���رى ب�شري���ة وكله���ا ت�ش���ارك يف خل���ق 
ا�شتعرا�ض يختلف اختالف���ًا جوهريًا عن اأي تظاهرة 

فنية اأخرى اأدبية اأو غري اأدبية.
بالإ�شاف���ة اإىل درا�شة كل اأنظم���ة الإ�شارات وتوزيعها 
ومعانيه���ا  النح���و(  )�شيميولوجي���ا  العم���ل  عل���ى 
)�شميولوجي���ا املعاين( ف���ان ال�شميولوجيا امل�شرحية 
اإىل  الو�ش���ول  يف  �شاه���م  م���ا  كل  درا�ش���ة  تق���رتح 
معن���ى معني: احكام���ا جمه���ورًا مل�شاهدي���ن، و�شفات 
ال�شخ�شي���ات الت���ي �شاغت البح���ث النف�ش���ي، والتي 
ت�شتخدم مثل خط ال�ش���ري لأداء �شخ�شيات امل�شرحية 
والأغني���ات الت���ي عل���ى الرغ���م م���ن كل �ش���ي وتعت���ر 
تاريخي���ة اإذا قيمناها ب�شكل خمتلف يف اأزمنة احلياة 
الإن�شاني���ة والع�ش���ور الثقافي���ة )الرغب���ة يف احلياة، 
رغب���ات  اأنه���ا  ال�شلط���ة(  احل���ب، يف  امل���وت، يف  يف 
يعي�شه���ا الإن�شان بطرق خمتلف���ة يف مرحلة �شبابه اأو 
يف �شيخوت���ه، يف الرومان�شي���ة ويف الواقعية، وتعد 
اإطارًا ميكننا من خالله فهم القوة التي حتيا بها داخل 
العم���ل الدرامي يف القان���ون الأيدلوج���ي احلاكم يف 
عملية اإبداع الن�ض اأو متثيل العمل، كل هذه البيانات 

هي هدف التف�شري امل�شرحي.
النق���د  يكت�شفه���ا  الت���ي  الط���رق  املوؤل���ف  يح���دد 
ال�شيميولوج���ي يف حتلي���ل العمل الدرام���ي من منبع 
الن����ض ومنب���ع العر�ض ت���ارك جانبًا م���ن العتبارات 
الأخ���رى املوازي���ة الت���ي ميك���ن تناوله���ا واخلا�ش���ة 
بالوح���دات اللغوية كال�شخ�شي���ات والآراء، من خالل 

النقاط الآتية:
�� ي�شمح الن����ض امل�شرحي بافرتا�شي���ة العر�ض، على 
خالف بقي���ة الن�شو����ض الأدبي���ة وي�شتخ���دم كنقطة 
انطالق غ���ري حمددة وكونها تق���ود اإىل بقية الأنظمة 

ال�شارية التي يجب معار�شتها للعر�ض.
����� هن���اك �شل�شلة م���ن الإ�ش���ارات النا�شئة م���ن الن�ض، 
تتكام���ل ب�شكل ت�شاعدي حتى ت�شل يف ال�شتعرا�ض 

الإجمايل للعر�ض امل�شرحي.
����� اإن الن����ض الأ�شل���ي يت�شم���ن معن���ى حم���ددا ينظم 

القراءة ليجعلها تتخذ �شكاًل متما�شكًا.
����� اإن التعديالت يف نط���ق الكلمات الت���ي ت�شاف عند 
ق���راءة الن�ض ميكنها ان ترز جانب���ًا اأو اأبعادًا اأخرى 
وذل���ك اذا مت���ت القراءة ب�شرع���ة اأو بنغم���ة اأو بق�شد 
مع���ني مف�شرة املعنى املحايد ال���ذي ميكن ان تت�شمنه 
الكلم���ات املكتوبة، ويعتر مثال )ب���روك( حول ن�ض 

جونرييال كافيًا لتاأكيد ذلك.
�� ت�شاه���م الإمي���اءات والأو�شاع اجل�شدي���ة كذلك يف 
اإب���راز اأو اإخفاء معاين الكلم���ات وذلك لتاأكيد امل�شهد، 
مثلم���ا يف ن����ض هامل���ت كلم���ة املل���ك، اأ�شيف���ت اليها 
اإ�ش���ارات ملكي���ة مث���ل امل�ش���ي بخي���الء وحم���ل الدرع 
امللك���ي وع�شا القي���ادة اأو تكرار الإمي���اءة امللكية يف 

عقد احلاجبني. 
����� مما ل�ش���ك قي���ه ان احل���ركات وبالتبعي���ة امل�شافات 
ب���ني املمثلني لها قيمة دللي���ة، فالتعاقب والتباعد هو 
درا�ش���ة العالقات ب���ني املمثلني بالعتم���اد على قيا�ض 

امل�شافة.
����� الهيئ���ة واملالب����ض واملاكي���اج متث���ل جمموع���ة من 
العالمات التي ميكن اإ�شاف���ة حالة واقعية اأو رمزية، 

فالر�شالة ميكن حتقيقها من خالل رمز ل�شيء.
����� ميكن لالإغرا����ض املوجودة على خ�شب���ة امل�شرح ان 

تخلق جوًا بعينه يحمل معنى يف حد ذاته
����� بالن�شب���ة لل�ش���وء وال�ش���وت ف���اإىل جان���ب اإنهم���ا 
ي�شاهم���ان يف خل���ق جو ما ف���ان لهم���ا وظيفة احلدث 
الفوري، فالظالم واملو�شيقى املهيبة تتيح جو يتالءم 

مع عمل حمدد لي�ض غريه. 
اإن التق���دم ال���ذي اأح���رزه النق���د ال�شيمولوج���ي حتى 
الآن كان كافي���ًا لالإ�ش���ارة اإىل اأهداف���ه، ومع ذلك يجب 

العرتاف بان الطريق ما زال طوياًل. 

ينـــــــــــــــابيـع االألـــــــــــــــــق

المسرح العربي من االستعارة الى التقليد

تاأليف/ ماريا ديكل كارمن

ترجمة / د. �شمري متويل

اإ�شدار/ مهرجان القاهرة الدويل 
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قراءة/ عامر �شباح املرزوك

دراسات عن سيميولوجيا المسرح 
مــن الوا�شــح اأن امل�شرح يعد مــن اأكثـر االأنــواع االأدبية التي اأثارت جــداًل وا�شعًا على مــدى القرون االأخرية، 
والغريــب اأن الدرا�شــات التي تتم حول االأنواع االأدبية االأخرى تقوم علــى اأ�شا�س درا�شة مو�شوعاتها وو�شائل 
و�شعهــا يف بوؤر االهتمــام، اأما امل�شرح فانه دائمًا مــا ي�شهد جداًل حول ما هيته والعالقة مــع الن�س والتمثيل، 

مثلما يحدث اأي�شًا يف املنهاج املالئم لروؤية مو�شوعاته.
اإن هــذا الكتاب ي�شــم �شل�شلة من املقاالت التي كتبت خالل اأعوام خمتلفة عــن مو�شوعات م�شرحية واأن�شطة 
دراميــة، وكلهــا ذات م�شمون واحد وهو �شيميولوجيــا امل�شرح، وقد ن�شرت كلها يف جمــالت ا�شبانية واأجنبية، 
اأو يف حفــالت تكرمي وموؤمترات، بع�شها متت قراءتــه مبحا�شرة بال�شكل الذي اأ�شبح من ال�شعب على القارئ 
العادي احل�شول عليها، وهذا هو �شبب اإ�شدار هذا الكتاب حتى يتم تقدميه ب�شكل مو�شوعات مبوبة لت�شهيل 

االأمور على املهتمني بامل�شرح وق�شاياه.



العدد )2607( السنة العاشرة االحد )30( أيلول 42012

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
5

م���ن غري املاألوف ان يلعب املوؤرخ دورا يف 
الحداث الكب���رية، ال ان )اآ�شا بريغز( قام 
بتف�شري التاريخ لعدد كبري من القراء و يف 
نف�ض الوقت لعب دورا كبريا يف �شناعته. 
لي�ض هناك الكث���ريون ممن  قاموا بتدقيق 
كت���ب )ت�شر�شل( من اجل التاك���د من دقتها 
التاريخي���ة، او عملوا م���ع رائد احلا�شوب 
)اآلآن تيورن���ك(، او ناق�ش���وا الث���ورة م���ع 
)�ش���و ان لي( و علوم ال���ذرة مع )روبرت 

اوبنهامير(. 
كت���اب “ عالقات خا�ش���ة “ يعيد النظر اىل 
م�شاحات اخرى يف حياة بريغز املتنوعة، 
م���ن طفولت���ه يف كيغل���ي يف ف���رتة ما بني 
احلرب���ني حت���ى �شعي���ه احلثي���ث كم���وؤرخ 
اكادمي���ي و خب���ري ترب���وي. )كان ل���ه دور 
فاع���ل يف تا�شي�ض جامعة �ش�شك�ض – التي 
ا�شب���ح نائب���ا لرئي�شه���ا – بال�شاف���ة اىل 
اجلامعة املفتوحة(. ب�شفته رجال من حزب 
العم���ل مولدا و ن�ش���اأة، ف���ان بريغز يعتر 
كليمنت اآتلي – ال���ذي رافقه اىل تركيا يف 
جولته خالل �شنوات اخلم�شينات – اأعظم 
رئي����ض وزراء لريطانيا ؛ انه ياأ�شف على 
عدم ا�شتطاعة زميله العجوز يف �ش�شك�ض، 
ديني����ض هيل���ي، ان يتوىل من�شب���ا رفيعا. 
 – ال���وزراء  روؤ�ش���اء  م���ن  اآخ���ران  اثن���ان 
هارول���د ماكميالن و جيم كالغان – كانوا 
اي�شا جريانه يف �ش�شك�ض و يعترهما من 
ا�شدقائ���ه. انه لذع  جدا ب�شاأن جيل اليوم 
م���ن الق���ادة ال�شيا�شي���ني، و يتاأ�ش���ى عل���ى 
اجله���ل و عدم الهتمام بتاري���خ بريطانيا 

الذي قّدمه كامريون و كليغ. 
بناء على الكتاب التقليدي الكبري “ التاريخ 
الجتماع���ي لالنكلي���ز “ ملوؤلف���ه تريفليان، 
فان كتاب بريغز ع���ن الفيكتوريني – جيل 
اج���داده – هو احتف���اء بامل�شاريع املنجزة 
يف بريطانيا القرن التا�شع ع�شر و اعجابا 
و حتي���ة للعاملني الذين بنوا املدن و غذوا 
املعام���ل واداروا ال�ش���كك احلدي���د. اك���رث 
اعماله املعت���رة تت�شمن “ ع�شر التطوير 
“ ال�شع���ب الفيكتوري، املدن  “ و ثالثي���ة 
  .“ الفيكتوري���ة  ال�شي���اء  الفيكتوري���ة، 

لكون���ه لي����ض مارك�شيا، فرمب���ا فتح بريغز 
البيبان امام املزيد من التدقيق الراديكايل 

لتاريخ الطبقة العاملة النكليزية. 
�شع���ة  ه���و  الذاتي���ة  �شريت���ه  يف  املث���ري 
جم���ع   ب�شمنه���ا  ن�شاطات���ه  و  اهتمامات���ه 

اعمال اخلزف يف عهد ماو. 
رغم ن�شاطاته العامة املتعددة منذ احلرب، 
ف���ان دوره ال�ش���ري اثن���اء ال�ش���راع ال���ذي 
يفتخ���ر ب���ه اكرث م���ن اي �ش���يء اآخ���ر، فان 
بريغ���ز ي�شع���ر ان م���ن الظل���م ان ت�شته���ر 
جامعة كامردج اليوم باجلوا�شي�ض الذين 
قامت بتخريجهم من���ذ �شنوات الثالثينات 
)فيلبي، برغي�ض، ماكلني، بلنت و غريهم( 
اك���رث من ا�شتهاره���ا بامل�شّفري���ن و مفككي  
ال�شفرات الذي خّرجتهم بعد جيل من ذلك، 
و الذين فق�ّشت عقولهم ما ي�شميه ت�شر�شل 
“ البي�شات الذهبية “ لال�شتخبارات التي 

ك�شبت احلرب. 
و�ش���ل بريغ���ز اىل كام���ردج يف كان���ون 
الول 1937 و ه���و يف �ش���ن مبكرة – 16 
�شن���ة – بع���د تخرج���ه م���ن مدر�ش���ة كيلي 
لقواعد اللغ���ة، “ �شعدت اىل كلية �شيدين 
�ش�شك�ض و قال يل العميد الذي قابلني: انك 
مازلت طفال، لكن احلرب قادمة و عليك ان 
تتخ���رج قبل ان ترتدي الزي الع�شكري “. 
حينه���ا كانت احلرب على البواب و قد مت 
جتنيده يف العامل ال�شري لال�شتخبارات. 
ي�شتذك���ر بريغ���ز “ كن���ت من�شب���ا لبحوث 
ال���رادار التي كانت حينها لتزال م�شروعا 
�شري���ا، لكن مبا ان الرادار قد انتهى العمل 
من���ه حينه���ا و هو جاهز للعم���ل فال حاجة 
به���م اىل موؤرخ���ني يتحول���ون اىل علم���اء 
التح���ق  باجلي����ض”.  التح���ق  ان  عل���ّي  و 
بريغز بف���رق ال�شتخب���ارات و يف 1943 
�ش���در الم���ر بان�شمام���ه اىل بليت�شلي )و 
ه���و ي�شبه اليوم م�شن���ع قر�شنة حا�شوب 
�شخ���م ج���دا(. كان الفري���ق يعم���ل ا�شا�شا 
عل���ى ال�شارات يف م�ش���رح عمليات البحر 
 –  “ بومبي���ز   “ با�شتخ���دام  املتو�ش���ط 
احلوا�شي���ب الت���ي ابتكره���ا تيورنك – و 
الت���ي كان���ت �ش���ورة انعكا�شي���ة لجه���زة 

ت�شفري اللغاز الملانية التي كانوا يقراأون 
ر�شائلها. 

من الفرتة التي �شبقت �شاعة ال�شفر و حتى 
�شاع���ة ال�شف���ر انخرط بريغ���ز يف اخلدع 
لت موؤخرا يف كتب )بن  الكبرية الت���ي ف�شّ
مت  )احل�شان���ة(  عملي���ة  يف  ما�شنتاي���ر(. 
ا�شتغف���ال المل���ان و جعله���م يعتقدون بان 
اجتي���اح اوربا �شيكون م���ن اي مكان لكن 
هدفه���ا احلقيق���ي ه���و نورمان���دي. يكتب 
بريغ���ز قائ���ال  “ كنت اع���رف كل �شيء عن 
عملي���ة )اللحم املفروم( الت���ي الب�شوا فيها 
اح���د القتلى مالب�ض �شاب���ط يحمل اوراق 
اجلثة  تركوا  و  م�شللة  “ وهمية  “�شرية 
تعوم قرب �شواح���ل ا�شبانيا لكي تقع بيد 

الملان “. 
بريغ���ز ال�شرتاكي مازال���ت حتركه ذكرى 
امل�ش���اواة و ال�شداقة احلميم���ة بني افراد 
بليت�شل���ي “ مل تك���ن بيننا رت���ب ع�شكرية، 
الكل يتلقون معاملة مت�شاوية من تيورنك 
ن���زول اىل الن�ش���اء اللوات���ي يعمل���ن على 

اللة الطابعة و اخلادمات “. 
زمال���ة درا�شي���ة اأغ���رت بريغ���ز اىل كلي���ة 
ور�ش�ش���رت يف جامع���ة اوك�شف���ورد، حيث 
�شاع���د ت�شر�ش���ل يف تاريخ���ه ال�شخ���م عن 
ال�شع���وب الناطقة بالنكليزي���ة. )اك�شبته 
جائ���زة نوبل يف الداب، لكني ل ادعي ان 
يل ف�شل فيها(. ان���ه يفخر بالف�شل النادر: 
مقالة عن جندي ب�شيط ار�شله اىل جورج 
اورويل يف جملة تريبي���ون، حتولت اىل 

ف�شل. 
م���ن  درا�ش���ة بريغ���ز مزين���ة مبجموعت���ه 
اخل���زف الثوري ال�شيني – ثمرة رحالته 
اىل ال�شني مع البي بي �شي. لقد اح�شيت 
عل���ى الق���ل 15 منحوت���ة ع���ن هيلم�شمان 
العظي���م. لكن اأمل يكن م���او وح�شا؟  “نعم 
كان كذل���ك، لك���ن ل ميكن���ك التخل����ض م���ن 
نف���وذه كم���ا ان���ك ل ت�شتطي���ع ان تتجن���ب  
�شتال���ني يف رو�شي���ا او هتل���ر يف املاني���ا. 
انا ل اوؤمن بالح���كام النهائية للتاريخ، و 
�شنبقى نتجادل ب�شاأن اولئك الرجال حتى 

نهاية الزمن “. 

اربيل-وفاء زنكنه

يتناول كتاب)الن�شار ن�شوراجلبال/ 
�شنوات اجلمر والرماد( تاريخ ن�شال 
العراقي���ني،  ال�شيوعي���ني  الن�ش���ار 
وكفاحهم امل�شل���ح يف جبال كرد�شتان 
العراق، خالل املدة املمتدة بني 1979 

و1990.
�ش���در  ال���ذي  الول  وهوالكت���اب 
ال�شيوعي���ني  الن�ش���ار  رابط���ة  ع���ن 
العراقية”بي�شمركة”-فرع بريطانيا، 
وطب���ع و�ش���در حديث���ا يف دار اآرا�ض 
للطباع���ة والن�شر يف اربيل، با�شراف 

الن�شري علي رفيق “ابو ليث”.
الن�ش���رية  الكت���اب،  مقدم���ة  وكتب���ت 
ب�شرى برتو”ام مرام” وهي تت�شاءل 
كان  اذا  فيم���ا  مقدمته���ا  معر����ض  يف 
الق���ارئ الذي �شيق���ع الكتاب بني يديه 
�شيعي ظ���روف املكان والزم���ان التي 
عا�شه���ا رواة الق�ش�ض التي يت�شمنها 
الكتاب، والداف���ع ال�شا�شي الذي دفع 
به���وؤلء ال�شخا����ض اىل التوج���ه اىل 
ذلك املكان يف ذلك الزمان، وما عانوه 

وحتملوه كما يف ق�ش�شهم؟. 
وت�شتذك���ر ام م���رام بداي���ات انف���راط 
عق���د جبه���ة التحالف الت���ي قامت بني 
احل���زب ال�شيوع���ي، وح���زب البع���ث 
يف  احلاك���م  ال�شرتاك���ي  العرب���ي 
الع���راق، والذي مل يكن قد م�شى على 
ا�شتيالئ���ه على ال�شلط���ة �شوى خم�ض 
�شن���وات، وهذه اجلبه���ة مل تدم اكرث 
من �شب���ع �شنوات عج���اف، وقد �شبق 
انف�شام عق���د التحال���ف، حمالت قمع 
�شنها البعث على احل���زب ال�شيوعي، 
متوخي���ًا ا�شعاف الخ���ري واخ�شاعه 

له.
ويف مواجه���ة احلمل���ة القمعية، عمد 
احل���زب اىل دع���وة اع�شائه وكوادره 
اىل مغ���ادرة مدنه���م واماك���ن عمله���م 
والتوج���ه اىل كرد�شت���ان الع���راق، او 
اىل دول اخل���ارج مل���ن ا�شتطاع تدبري 
اموره، وق���د �شغط ه���وؤلء الع�شاء 
على قي���ادات احل���زب من اج���ل تبني 
ا�شلوب الكف���اح امل�شلح بهدف ا�شقاط 
النظ���ام يف الع���راق، وق���د ا�شتجابت 
قيادة احلزب، على الرغم من ان همها 
كان احلف���اظ على كوادر احلزب اكرث 

من همها يف مقارعة النظام.
وتذك���ر ام مرام ان اهم م���ا �شعرت به 

وعا�شت���ه هو احلب واملودة املتبادلن 
ما ب���ني الن�شار، والعالقات احلميمة 
العي�ش���ة  تل���ك  يف  توط���دت  الت���ي 
الفن���ان  جترب���ة  مثمن���ة  امل�شرتك���ة، 
الرفي���ق اب���و لي���ث “علي رفي���ق” من 
خ���الل ت�شميمه على توثي���ق احلركة 

�شينمائيًا.
وي�شتعر����ض الكت���اب، حمط���ات م���ن 
حي���اة الرفاق الن�ش���ار، ابان كفاحهم 
امل�شلح يف جب���ال كرد�شتان، �شد قمع 
وظل���م النظام البعثي احلاك���م اآنذاك، 
الرف���اق ق�ش�شه���م  �ش���رد  م���ن خ���الل 
والح���داث الت���ي م���رت به���م يف تلك 
احلقب���ة م���ن الزم���ن. وه���م جمموعة 
من اع�ش���اء احلزب ال�شيوعي، جلاأوا 
م���ن �شت���ى م���دن العراقي���ة الو�شط���ى 
واجلنوبي���ة، اىل املناط���ق النائية يف 

جبال كرد�شتان.
لالن�ش���ار  �ش���ورًا  الكت���اب،  وي�ش���م 
ال�شيوعيني، يف لقطات نادرة التقطت 
اثن���اء م�شريتهم الن�شالي���ة، جنبا اىل 
جن���ب م���ن رفاقه���م الك���رد يف جب���ال 
كرد�شتان، توثق لتجربة عا�شتها هذه 
املجموع���ة دفاعا ع���ن ر�شالتها وحقها 
يف اثب���ات وجوده���ا، وال�شعي لنهاء 

الظلم الواقع على ابناء ال�شعب.

وي���رى بع����ض الن�ش���ار، ان جترب���ة 
م���ن  م���ا اعرتاه���ا  كرد�شت���ان، برغ���م 
اخط���اء ونواق����ض وم���ا اكتنفه���ا من 
ف�شيل���ة،  له���ا  كان  اي�ش���ا،  غمو����ض 
وف�شيلة كرد�شتان انها جعلت القيادة 
احلزبي���ة يف مواجه���ة م���ع القاع���دة 
احلزبية ولأول مرة، وال�شبب بح�شب 
الن�شار، هو ان القيادة احلزبية على 
امت���داد تاري���خ احل���زب كان���ت قيادة 
متخلف���ة تنظيميا وفكريا وغري قادرة 
عل���ى ادارة املجتم���ع فيما ل���و ت�شلمت 

ال�شلطة.
اي�ش���ا جتربة كرد�شت���ان كانت مريرة 
لالن�ش���ار ال�شيوعي���ني، لأنه���م فقدوا 
اعزاء يف خ�ش���م جتربتهم الق�شرية، 
وا�شل���وب الغدر ال���ذي انتهج �شدهم، 
وتاأث���ريات ومواقف الدول املجاورة، 
ويف النهاي���ة ف���ان التجرب���ة مل ت���اأت 
ومل  طيب���ة،  بنتائ���ج  ت���ات  مل  ثم���ار، 

ي�شتفد منها الدار�شون.
ويختت���م الكت���اب بال�ش���ارة اىل فيلم 
وثائق���ي ج���رى اع���داده وت�شوي���ره، 
عل���ي  الن�ش���ري  الفن���ان  با�ش���راف 
رفيق”اب���و ليث” لتوثيق جوانب من 
حي���اة ون�ش���ال الن�ش���ار ال�شيوعيني 

يف جبال كرد�شتان.

ر�شيد البابلي

عن دار متوز للطباعة والن�شر �شوريا / دم�شق �شدر 
كت���اب “طائ���ر الفينيق حمم���د �شابر عبي���د ال�شاعر 
الناق���د” اعداد وتقدمي د. خليل �شكري هيا�ض. جاء 
الكتاب يف 340 �شفحة من احلجم املتو�شط. حيث 
�شم العديد من املقالت وال�شهادات والدرا�شات... 
يف �شفح���ات الكتاب الوىل دون مقطعا ق�شريًا من 
ر�شال���ة بعثها ال�شاعر واملفك���ر العربي ادوني�ض يف 
31-1-2011 اىل حمم���د �ش���اب عبي���د “قراأتك يف 
كت���اب “�شيف���رة ادوني����ض ال�شعري���ة” ويف غريه، 
واعجب���ت كث���ريا مب�شت���وى قراءت���ك ج���دة وعمقا، 

وبنفاذ ب�شريتك النقدية”. 
مع���د الكتاب د. خلي���ل �شكري هيا�ض كت���ب  “قريبا 
م���ن املقدم���ة”، ب���ني يف �شطوره���ا الوىل �شعوبة 
هك���ذا مقال يكتب عن �شاعر وناق���د له ب�شمة كبرية 
ووا�شح���ة م���ن خالل منج���زه البداع���ي �شواء يف 
ال�شعر ام النق���د. م�شتعر�شا بع�ض جتارب ال�شاعر 
والناق���د حممد �شابر عبيد م�شت�شه���دا بقول للناقد 
حامت ال�شكر” حممد �شابر عبيد ناقد بالغ احليوية 
ينتق���ل برهاف���ة ومثاب���رة  ب���ني امن���اط خمتلفة من 
جتليات القول الدبي �شعرا وق�شة”. كما ا�شتطرق 
هيا�ض اىل ال�شاعر الناقد / والناقد ال�شاعر، وكيف 
ان عبي���د م�شك زم���ام المور يف كليهم���ا، من خالل 
ثقافت���ه العالي���ة وروؤاه���ا النقدي���ة والفكرية ف�شخر 
ذل���ك خلليط �شع���ري نقدي مع���ريف تبواأ ب���ه مكانة 
متميزة نقديا و�شعريا. كما عرج هيا�ض يف مقدمته 
عل���ى الروؤي���ا احلداثوي���ة للق�شي���دة العربي���ة عن���د 
عبي���د، بال�شاف���ة اىل خ�شو�شية العتب���ات وفرادة 
ال�شياغ���ة، والناقد ال�شريي وخ�شو�شية التجربة. 
قبل �شهادة افتتاحية جاءت بقلم حممد �شابر عبيد، 

كان���ت هناك ق�شيدت���ان الوىل “اليد التي ت�شيء” 
لعي�ش���ى ح�ش���ن اليا�ش���ري والثانية “عب���د الرحمن 
الداخ���ل” لل�شاع���ر حمم���د م���ردان، حي���ث اهديت���ا 
اىل عبي���د ال���ذي كت���ب يف م�شتهل �شهادت���ه: اعرف 
ان الع���رب ل يحب���ذون حدي���ث النف�ض لن���ه يدخل 
عندهم اخالقي���ا يف باب الغرور والرنج�شية وحب 
ال���ذات، لكنني حني قراأت “رولن بارت بقلم رولن 
ب���ارت” اكت�شفت كم ان بو�ش���ع املرء ان يتحدث عن 
نف�ش���ه باهمية وجدانية وروحية وثقافية وفل�شفية 
ل ت�شاه���ى، رمب���ا يت���اح للم���رء احيان���ا ان يلتق���ي 
باأنا����ض حميم���ني وخمل�ش���ني وقريب���ني ج���دا م���ن 
النف�ض وال���روح والروؤيا واملث���ال، يتدربون بحكم 
زم���ن التعام���ل والتفاعل واملحبة والثق���ة وال�شدق 
املنا�شب على معرفته وفهمه وادراك قيمه الداخلية 
العميق���ة وف�شاءات���ه الوا�شعة غ���ري ان ثمة طبقات 
ع�شي���ة وغائرة وغائبة وم�شكوتا عنها لي�ض بو�شع 
احد. مهما كان. اكتناهها وتق�شيها والوقوف عليها 
وتلم����ض حمتوياتها بدقة ويقني وح�شم. وفق هذه 
ال�شط���ور كت���ب حمم���د �شابر عبي���د �شهادت���ه حيث 
ا�شتعر����ض فيها العديد من جوان���ب حياته احلافلة 

بالحداث واملتغريات.
ويف باب �شهادات اي�شا كتب كل من ال�شاعر �شعدي 
يو�ش���ف “حتية اىل حمم���د �شابر عبي���د” كما كتب 
الروائي عبد الرحمن جميد الربيعي “حممد �شابر 
عبيد الناقد” وعلي جعف���ر العالق “ ذلك الن�شطار 
اجلميل يف الذات الواحدة” اما ابر اهيم ن�شرالله 
فق���د كتب “لق���اء لينتهى” ومع���د اجلبوري كتب “ 
حمم���د �شابر عبيد برج �شام���خ يف ميدان البداع” 
بال�شافة اىل الدكتور  علي القا�شمي والقا�ض فرج 
يا�شني، وال�شاعر اجمد حممد �شعيد، وال�شاعر عبد 
ال���رزاق الربيعي، وال�شاع���ر با�شم ف���رات، والناقد 
خلي���ل �شكري هيا�ض، والناق���د احمد عزاوي. ويف 

ب���اب ق���راءات يف التجرب���ة النقدية والت���ي �شملت 
الناقد الن�شان الكادميي ونقد ال�شعر ونقد ال�شرد. 
فف���ي الناقد الن�شان الكادميي كت���ب كل من �شامي 
مه���دي الناق���د حمم���د �شاب���ر عبي���د جترب���ة ادبي���ة 
اكادميية متميزة ونبيل �شليمان العلمي والن�شاين 
يف �شخ�شي���ة حمم���د �شابر عبي���د. ويف نقد ال�شعر 
كت���ب د.حامت ال�شكر “قراءة املق���رتح الدوني�شي: 
ال�شف���رة وال���دال ال�شريذات���ي امنوذج���ا، وال�شاعر 
رع���د فا�شل “روؤيا / تلميح���ات: حممد �شابر عبيد 
قارئا لأدوني�ض، والناقد عبد ال�شتار عبدالله �شالح 
“ ف���رادة الجراء/ جمالي���ات التاويل: مقاربة يف 
خطاب حممد �شابر عبيد النقدي. كما كتب ال�شتاذ 
احم���د جارالل���ه يا�شني” حمم���د �شابر عبي���د قارئا 
لل�شع���ر: خطاب املقدمات: مقارن���ة اجرائية يف نقد 
النق���د. اما ال�شتاذ عابد ا�شماعيل فقد كتب “ حممد 
�شاب���ر عبي���د يف كت���اب ادوني�ض: الق���ارئ بو�شفه 
ن�شا. و الكاتبة قزحيا �شا�شني “ حممد �شابر عبيد 
يف �شف���رة ادوني����ض ال�شعرية... وحده���ا ال�شيفرة 

حتمل مفاتيح الن�ض.
يقط���ني  �شعي���د  الناق���د  كت���ب  ال�ش���رد  نق���د  ويف 
الق�ش�ش���ي:  الن����ض  اىل  الن�ش���ات  “خ�شو�شي���ة 
ق���راءة على ق���راءة. والناقد ناج���ح املعموري كتب 
“ حمم���د �شاب���ر عبيد: تعدد املعن���ى يف “اقا�شي 
الن����ض”. ويف باب ق���راءات يف التجربة ال�شعرية 
كت���ب ال�شاعر فا�شل الع���زاوي “روؤي���ة يف �شعرية 
)لب���اب �شوى باب���ي(”، كم���ا كتب ال�شت���اذ ع�شام 
�ش���رحت “التجربة ال�شعرية عن���د حممد �شابر عبيد 
)التجاوز / الت�شظي/ اللتحام( لغة تختزل اللغة. 
ام���ا ال�شاع���ر �شاك���ر جميد �شيف���و فقد كت���ب “الدال 
ال�شخ�ش���ي يف �شعر حممد �شاب���ر عبيد”. كما �شم 
الكت���اب �ش���رية �شخ�شية وادبي���ة وعلمي���ة لل�شاعر 

والناقد حممد �شابر عبيد.

“س��نوات الجمر والرماد” يحكي قص��ة نضال االنصار 
في جبال كردستان

“طائر الفينيق”.. محمد صابرعبيد الشاعر الناقد

ع���اق���������������������������ات خ���اص�������������������ة

ا�شم الكتاب: عالقات خا�شة - اأنا�س و اأماكن
ا�شم املوؤلف: اآ�شا بريغز

تـــــــرجمة: عبداخلالق علي

عن دار متوز للطباعة والن�شر يف بغداد �شدر كتاب )قبعة موفق حممد( ملوؤلفه ناجح املعموري.
قبع���ة موف���ق حممد، مقالت نقدية، كتبتها على فرتات متباعدة وتاريخ كتابتها هو تاريخ ق�شائده الذي اعرفه 
ان���ا لنن���ي اول من ي�شتمع لها يف حلظة ابتداء الكتابة او مفاجئتي به���ا مكتملة. موفق حممد �شاعر اأمني جدًا 
عل���ى وظيفت���ه ال�شعرية، يالحق م�شائ���ر النا�ض ويكتب عنها ب�شجاعة ل يعرفها اآخ���ر منذ زمن الطاغية وحتى 
زم���ن الطغ���اة.. اإنه روح النا�ض اخلالدة، موفق �شاعر املالوف/ اليومي/ املعروف لنا جميعًا، لكنه ي�شفعنا به 
وكاأنن���ا ل نعرف���ه، ق�شائده م�شحون���ة باإيقاعاتها و�شخريته���ا التي مثل ال�شفعة، ت�شع املتلق���ي/ امل�شتمع امام 
حالة وكاأنها جديدة متامًا، واملالوف اجلديد هو ما ي�شتغل عليه ال�شاعر ويحقق حا�شر الق�شيدة الذي ي�شتمر 
براهنيت���ه، م���ن خالل قبول امل�شتمع بالتب���ادل واإياها والتوا�ش���ل معها، بحيث تتحول ان���ا امل�شتمع اىل مركز 
يف الن����ض، الأنا احلقيقية ولي�شت الوهمية، اإّن لغة موف���ق هي التي ته�شم �شورة اليومي، وترممه، وته�شمه 
وتعي���د نحت���ه ثانية، اإل انه يدرك طاقة اللغة الت���ي هي ال�شحر، من هنا كان نرثه ممتلئ���ًا بقوة ال�شعر وطاقته 
ال�شحري���ة والنخي���ل، لقد قال براديل ان واحدة من موؤثرات ال�شعر ه���ي اأن مينحنا الإح�شا�ض لي�ض باكت�شاف 

�شيء ما جديد، بل بتذكر �شيئ ما كنا قد ن�شيناه.

ق����ب����ع����ة م������وف������ق م���ح���م���د
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اجلموع،  بني  امل�شهور  ذل��ك  وح��ي��دا..  )م��ات   
امل�شت�شفى  م��ط��ه��ر  يف  وح��ي��دا  امل����وت  ���ش��ار 
امل�شمى "العناية املركزة" وكما حدث يف ق�شة 
عبد  حممود  هبط  "دينوبوزاتي"  الي��ط��ايل 
الوهاب من الطوابق العليا اىل قاع امل�شت�شفى 
فيلم  بطل  �شارعه  كما  املوت  ر�شول  لي�شارع 
�شطرجن  رقعة  ال�شابع" على  "اخلتم  برغمان 
ي�شجل  ���ش��ري��ره  ف��وق  املعلق  امل��رق��اب  وك���ان 
مراحل هذا ال�شراع باأرقام ونب�شات وخطوط 
التنف�ض  انابيب  اىل  اأخ���ريا  ُرب���َط  متعرجة، 
الن�شال  بقوى  ارتباطه  فك  اأن  بعد  ال�شناعي 
الفو�شوية، �شار  الجتماعي،وكلمات احلياة 
وتوحد  ال�شامتة،  الخ��رية  احلافة  من  قريبا 
بذاته الهاربة من قب�شة الزمن احلديدية، عاد 
كحياته،  م�شتتا  كان  ان  بعد  "كق�شة"  مركزا 
اأ�شماء  يف  �شائعا  اإ�شما  ك��ان  اأن  بعد  ���ش��ار 
البعيد ع��ن �شخب  ال��رك��ن  ذل��ك  الخ��ري��ن، يف 
احلياة، نظر حممود عبد الوهاب اىل تقاطيع 
وجهه يف املاء املطهر، وعرف وجهته الخرية، 
الق�شة  اإكتملت  الخري،لقد  ن�شه  على  وع��رث 

الع�شية على الكتمال، ومات وحيدا.
ملحمود  )ا�شتهالل(  ق�شيدة  املقدمة  ذل��ك  تلى 

عبد الوهاب منها:
 

الفجيعة ان تبكي وحدك
ان حتدق اىل �شريرك 

الغطاءات كما هي..ول احد..
الفجيعة ان تعي الفجيعة

ال�شمات  عا�شي  جا�شم  ال��ن��اق��د  ت��ن��اول  وق��د 
تفرد  التي  ال�شردية  واملواطن  واخل�شائ�ض 
عاملا  عدته  التي  كتاباته  يف  الوهاب  عبد  بها 
ق�ش�شيا ميتلك من املوهبة والتلقائية النادرة 
الن�ض  �شياق  عن  باخلروج  بوهاب  نحا  مما 
اخلطي يف تاأويله وقراءته مما جعله يوازي 
الكاتب مهدي عي�شى ال�شقر يف كتاباته كونهما 
يتعامالن بدقة يف �شياغة اجلملة الق�ش�شية، 
معتمدين بذلك على �شفرات املفردات وتاأثريها 
معظم  بني  كما  واملعنى.  اجلملة  �شياق  على 

الوهاب  عبد  حممود  بها  تفرد  التي  املواطن 
جيله،  من  الق�شا�شني  من  غريه  عن  وميزته 
من خالل قراءات نقدية لق�ش�شه واأو�شح اإن 
بالعنونة  لديه �شغف كبري  القا�ض وهاب كان 
لن�شو�شه بعد ان قدم جهدا متميزا يف ر�شد 
من  الآخ���ري���ن  ن�شو�ض  يف  اخل��ا���ش��ي��ة  ه���ذه 
خالل موؤلفه )ثريا الن�ض( لتوليه العناية بهذه 
فالعنوان  بالن�ض،  عالقتها  خ��الل  من  الرثيا 
الدللة  اىل  ب��ه  ينحو  اإن���ه  اإل  تلقائية  ع��ن��ده 
القارئ،  عند  يرتكه  ال��ذي  النطباع  خالل  من 
العنوان  اأهمية  عا�شي  جا�شم  الناقد  واأ�شح 
)دروك��وك��و،  منها  وذك���ر  وه���اب  ق�ش�ض  يف 
عابر �شبيل، الكالم عما جرى، اإمراأة، توليف، 

احلديقة، املالعق، املمر، ال�شباك وال�شاحة(.
ق�ش�ض  يف  ال�شتهالل  اىل  عا�شي  وت��ط��رق 
حممود  الذي عمل ادامة �شلته مباهو حادث 
التلقائية التي تو�شم العنوان جزء من �شردية 
متوا�شلة تاأخذ من اجلملة الوىل لكي لتدعها 

منف�شلة عن ال�شياق.
وهاب  ق�ش�ض  يف  احل���وار  �شمة  ت��ن��اول  كما 
النف�شي  الي��ق��اع  ا���ش��ا���ض  ع��ل��ى  مبنيا  ك��ون��ه 
واأ�شح العالقة بني املُحاِور وحُماَور.. فوهاب 
فر�ض  لغر�ض  والبتعاد  القطع  ب�شيغة  ياأخذ 
النوع من  الثنني وبهذا  البهام بني  نوع من 
الرتاتب يخلق �شيغة ل�شورتني تتباعد بينهما 
امل�شهد  ت�شكيل  �شمة  ام��ا  والمكنة.  الزم��ن��ة 
ال�شردي يف ن�شو�ض وهاب فمن وجهة نظرِه 
اإن عني القا�ض تنوب عن عني الكامرة ويتعامل 
مع مايتم م�شاهدته فيتم نوع من التفاعل يف 
اإنتاج ال�شورة. بهذا امل�شهد الذي تنتجه عني 
القا�ض يكتفي بنف�شه وفق م�شتلزماته الذاتية 
ومبا يتكتنز من م�شتلزمات ال�شورة ال�شافية 
الوهاب  عبد  فمحمود  م�شاهد.  يف  املتوفرة 
ويفرز  الواقع  يف  ال�شياء  روؤي��ة  على  يعتمد 
مقتنياتها املوؤثرة لذا يتاأنى كثريا يف النتقال 

من م�شهد لأخر.
اأخ�����رة م���ن مميزات  او����ش���ح ع��ا���ش��ي م��ي��زة 
الوهاب  عبد  ملحمود  الق�ش�شي  الأ���ش��ل��وب 
وهي التكثيف والختزال م�شريا اىل التكثيف 

م�شهد  ل�شالح  املختزل  وال���ش��ل��وب  اللغوي 
بنيوي  م��ك��ون  اىل  خ��ا���ش��ع  متكامل  ���ش��ردي 
دون  بال�شورة  تكثيف  ل  ان  موؤكدا  خال�ض، 
اللغة،  فكالهما يكمل الخر، لذا  التكثيف يف 
حممود عبد الوهاب يبحث عن املفردة املوؤقرة 
واملو�شلة ل�شياغة جملة مكثفة تختزل امل�شهد 
بب�شع كلمات مرتا�شة مع بع�شها وموحية مبا 
هو خارج امل�شهد، م�شتعر�شا خا�شية املعاين 

حممود  القا�ض  كتابات  معظم  يف  وتركيزها 
عن  القا�ض  ابتعاد  اىل  مو�شحا  الوهاب  عبد 
حماور ال�شيخوخة وتقادم العمر، فهو �شحب 
هذا  ل�شالح  والفعال  وال�شور  املكونات  كل 
وترهل  املكان  كهولة  عن  عر  واإمن��ا  املحور. 
الزمان و�شياع الكثري من م�شتلزمات احلياة. 
هي  وهاب  عنها  يبحث  التي  احلياة  فجمالية 
ا�ش�شه  املفقودة  الن�شاين   ال��وج��ود  جمالية 

اإرث���ا  يحمل  ف��ال��ق��ا���ض  ال���واق���ع،  �شعيد  ع��ل��ى 
يغ مبوؤثرات �شيا�شية، مما جعله  اإجتماعيا �شُ
يحاول التعبري عن ذلك مبا يحقق له التوازن 
والجتماعي  ال�شيا�شي  املحور  عن  وليبعده 
�شيخوخة  م�شكلة  ع��ال��ج  ل��ذا  ب��ه.  اآم���ن  ال���ذي 
الوجود من خالل �شيخوخة الن�شان ومبا هو 

اأقرب اىل القا�ض ح�شيًا.       
  وتطرق عا�شي اىل املباحث النقدية من خالل 
والفعل  البنوية،  املفا�شل  اه��م  اىل  درا�شته 
وال����ش���ارة،  التعبري  ب��الغ��ة  ب��ني  الق�ش�شي 
ال�شورة  وخ�����ش��ائ�����ش��ه��ا،  ال��ق�����ض  وح�����دات 
ال�شخ�شية بني الذات والأخر، لق�ش�ض:"رغوة 
ال�����ش��ح��اب..ا���ش��ت��ن��ط��اق ال���ذاك���رة، ق��ط��ار عبد 
ق�ش�شية  خمتارات  تلتها  ال�شاعد".  الوهاب 
للقا�ض حممود عبد الوهاب منها "دروكوكو، 
ام���راأة،  ج��رى،  عما  ال��ك��الم  ا�شتثنائي،  عابر 
ال�شباك  امل��م��ر،  امل��الع��ق،  ت��ول��ي��ف، احل��دي��ق��ة، 
بق�شة  واختتمها  خمتلفة،  اإم���راأة  وال�شاحة، 

عني الطائر".
القطع  م���ن  ���ش��ف��ح��ة   140 يف  ال��ك��ت��اب  ج���اء 
املعموري  ناجح  الباحث  كتب  كما  املتو�شط. 
منه  نقتب�ض  ل��ل��ك��ت��اب  ال��ث��اين  ال��غ��الف  ع��ل��ى 
)حممود عبد الوهاب، اإن�شان الزمنة اجلديدة 
لنا،  يهم�ض  والفريد،  اجلديد  ُيقا�شمنا  دائما، 
ليطرد  يوحدنا،  وكاأنه  اإلينا،  متلفتا  وي�شحك 
وح�شتنا، ويرفق بنا، حتى ي�شري لوذا مازال 
واكت�شفه  كتب،  ما  واأق���راأ  ا�شتدعيه  حا�شرا 
واأتلم�ض مرارة عمر و�شط عزلة  مرة اخرى، 
حا�شرا  ك��ان  بح�شورها.  �شافية،متحدية 
تغيبها  ل  التي  ومروياته  امل�شائية  بجلجلته 

الريح.
وتفتت  كفّي،  بني  بروقه  وظلت  حممود  غاب 
واأعطيت  مل��ل��ت��ه��ا،  ال��ت��ي  امل�����ش��ائ��ي��ة  حت���اي���اه 
اأ�شدقائي اإيقاعا منها. حممود �شرة ال�شداقة، 
اأ�شعر  حممود  الب��دي،  باحل�شور  و�شريكنا 
كي  الريح،  جل��روت  اإنحنيت  لأن��ك  باحلزن، 
متر بعيدا عنا. قال )نيت�شه(: �شفتاه ترتع�شان، 
وعيناه �شاحكتان، ومع ذلك حممال بالعتاب، 
قاع  من  العماق،  من  املقبل  الر�شم  هذا  يطلع 
اإنه  �شمائي،  باٍب  على  العذب  النجم  اإنه  ليل، 
ودمعة  بدقة  تنغلقان  و�شفتاه  لينت�شر،  يلمع 

تنهمر(.

نح���و منت�ش���ف الق�ش���ة الأوىل، الت���ي حتمل 
املجموع���ة عنوانه���ا، ويف اللحظ���ة الت���ي مل 
يع���د فيها املوظف اللطي���ف املتحفظ، ديتوي، 
يطيق حتمل رئي�شه، يغ���رز راأ�شه يف اجلدار 
ويق���ول عنه، عن رئي�شه، ))هو �شخ�ض فالح، 
وغد، متوح����ض((، يف هذه اللحظة فّكرت مع 
نف�ش���ي: ))مار�شي���ل اآمي���ي، اين كن���ت طوال 
حيات���ي؟(( )’ الراأ�ض عررْ اجلدار ‘ هي لي�شت 
ق�شية عن���ف: ديتوي باإمكانه فع���ال اأن ي�شري 
ع���ررْ اجل���دران، والذي يعن���ي اي�ش���ا، وتبعا 
راأ�ش���ه  ي���رز  اأن  ي�شتطي���ع  اأن���ه  للمنط���ق، 

))معرو�شا على اجلدار مثل تذكار �شيد((.
اأنا بال���كاد �َشِمعت عن مار�شي���ل اآميي؛ متاأكد 
تقريب���ا باأين �ش���رت يف ال�شاح���ة التي حتمل 
ا�شم���ه، بني مقرة مومنارت���ر و�شاكري كور؛ 
اأو م���ررت، دون اإنتب���اه، ام���ام متث���ال اآمي���ي 

نف�ش���ه، قاطع���ا ن�ش���ف امل�شاف���ة خ���الل فع���ل 
امل���رور عررْ ج���دار. ه���ذه ال� ))بال���كاد �شمعت 
عن �شخ����ض(( لن حتدث، ويف امل���رة القادمة 
الت���ي اأكون فيها يف باري����ض، �شاذهب للبحث 
ما فرو�ض الحرتام له. لأين  عن التمث���ال مقدِّ
وقعت بكل معنى الكلمة، متاما وبالكامل، يف 
ح���ب كاتبه. وكما احلال م���ع اأي حب حقيقي، 
اأن���ا ل اخج���ل ول اأخ���اف اأن اعل���ن عن���ه ل���كل 

العامل.
�شتج���د، رمب���ا، ان هن���اك �شيئ���ا ماألوف���ا على 
نح���و مبه���م ع���ن ه���ذه الق�ش����ض، اأو بع����ض 
منها: طبيع���ة ا�شبه باحلل���م، يف مكان ما بني 
ق�ش�ض كاف���كا وق�ش�ض وي���ل �شيلف الأوىل، 
يف مقدم���ة خيالي���ة تنتهي بخامت���ة منطقية، 
لك���ن بنوع من متان���ة �شل�ش���ة، وفكاهة كبرية 
اأي�ش���ا. يف ق�ش���ة “ الن�ش���اء ال�شابيني���ات “ 

)عنوان مالئ���م جدا لرتجمة العنوان الأ�شلي 
امراأة  “، كما �شتكت�شف ذلك(،  “ لي���ه �شابني 
�شابة لديها موهبة الوجود يف كل مكان ويف 
كل الأوق���ات، مبعن���ى، انها ميكنه���ا اأن تن�شخ 
نف�شه���ا بالقدر الذي ترغ���ب؛ واقعة يف احلب 
عن رغب���ة او نزوة، جتد نف�شه���ا �شجرة جدا 
م���ع زوج جديد، ق�ض ))مبظه���ر بارد، مزدري 
ل�شخ�ض عاقد العزم عل���ى احتقار ما ل يفهمه 
النا�ض((، بحيث انها تغرق نف�شها يف بحرية 
ا�شكتلندية اثناء خروجهما لنزهة. كتبت هذه 

الق�شة بح�ّض كوميدي، وكانت كذلك فعال.
كاتب يعاين من طريقة توزيع احلياة يف زمن 
احل���رب – الأ�شناف غري املنتجة، امثاله هو، 
غ���ري م�شموح لها ال بخم�ش���ة ع�شرة يوما من 
احلي���اة يف ال�شهر – يروي ان �شيلني تذمرت 
قائل���ة اأن ))هذه كانت مكي���دة يهودية اأخرى، 
لكنن���ي متاكدة اأن مزاجه ال�ش���يء كان ي�شلله 
يف تل���ك النقط���ة الهام���ة.(( ث���م هن���اك جامع 
ال�شرائ���ب، الذي يدفع���ه الواجب اىل توجيه 
ان���ذار اىل نف�ش���ه لأن �شرائب���ه ف���ات موع���د 
ا�شتحقاقه���ا، ومع ف���رار زوجته، يق���وده ذلك 
اىل رواق م���ن املرايا، التي من غري الن�شاف 
هنا الك�شف عن طبيعتها الدقيقة. �شاقول فقط 
اأن ذلك يقود اىل خامتة تركتني جراأتها اأ�شبه 
ب�شخ�ض عل���ى وجهه ابت�شامة بلهاء، معجبة، 
كان راأى حيل���ة �شحري���ة ل ت�ش���دق اأجُن���زت 

ب�شعوبة وب�شكل متكامل.
الق�ش�ض التي ت�شتخدم عن�شر اخليال تعامل 
يف الغالب �شخ�شياتها كاأفراد اوتوماتيكيني 
ب���ال �شخ�شي���ة؛ لك���ن مار�شي���ل اآمي���ي يهت���م 

بالنا�ض الذين يبدعهم. فهم حقيقيون، وكذلك 
)لنفك���ر  واهتماماته���م.  وخماوفه���م  اآماله���م 
بهذا، الالزمة الأق���رب لهذا هي لزمة غوغول 
يف “ الأن���ف “.( مل تك���ن كل ق�ش�شه لها نوع 
م���ن حيلة �شحري���ة كقوة حمرك���ة: ميكنها ان 
تكون مث���رية للم�شاعر وموؤثرة مثلها مثل اأي 
�شيء ُكِت���ب بيد اعظ���م ال�شاتذة )عل���ى الأقل 
اثنت���ان منه���ا كادت ت�شت���در الدم���ع من���ي يف 
النهاي���ة(. لو كنت تظ���ن اأنك تف�ش���ل الرواية 
على الق�شة الق�شرية، فّك���ررْ بالأمر ثانية، لأن 
ه���ذه الق�ش�ض تت�شف بعم���ق اأبعد من طولها 
واثر �شديد اكر من وزنها. العديد منها ُكِتبت 
يف فرن�شا املحتلة وت�شتح�شر، ب�شكل مبا�شر 

الرعب ال�شخيف لزمن الحرب.
وم���ع ذلك، تعاملها، كما فعلت ذلك يف الغالب، 
مع الرغبات امل�شتحيلة اإمنا ال�شائعة، يجعلها 
مالئمة لكل الع�شور. هذا مدَعم برتجمة، رغم 
حفاظها عل���ى النكهة الغالّية، ُتق���راأ كما لو ان 
الق�ش�ض كانت موؤلفة باللغة النكليزية، فهي 
ر�شيقة و�شل�شة جدا. ميكنني تقريبا ان اعدك 
ب���اأين �شاأتي اليك واأعيد اليك مالك يف حال مل 
ت�شتمت���ع بها. من املحتم���ل اأنني لن اأفعل، فال 
تلزمن���ي اأن اأيف بوعدي، لكن ه���ذا النوع من 
الق�ش����ض هي التي تدفع الناقد املتّيم اىل هذا 

القول.

عن �شحيفة 
الغارديان

كتاب “ الرجل الذي سار عْبر الجدران،
 وقصص اخرى “ لمارسيل آيمي

الكتاب الذي يقع الناقد بالكامل في حبه

ترجمة: عبا�س املفرجي

روى  ال�������ذي  ه����و 
عــن دار متوز للطباعة والن�شر، �شوريا/ دم�شق، �شدر كتاب جديد بعنوان "هو الذي روى 
�شرية ن�س حممود عبد الوهاب" للقا�س والناقد جا�شم عا�شي تناول فيه اهم املفا�شل يف 
حياة الراحل حممود عبد الوهاب، بداأ الكتاب مبقالة للقا�س حممد خ�شري عنوانها "مات 

وحيدا" حتدث من خاللها عن اال�شتثناءات االخرية يف وداع عبد الوهاب للحياة:

حـــ�ـــشـــني ر�ــشــيــد

ع���ن دار اجلواه���ري يف بغداد �ش���در كتاب )يف علوم الق���راءات القراآنية.. اأبو بكر بن عيا�ض الأ�ش���دي( ملوؤلفه �شكيب 
كاظم.. والكتاب جزء من متطلبات نيل درجة املاج�شتري من معهد التاريخ العربي والرتاث العلمي للموؤلف.

يقول املوؤلف يف الف�شل الأول للكتاب:

م���ن خ���الل ا�شتقرائ���ي للم�شادر واملظ���اّن التي تبح���ث يف حياة اأبي بك���ر بن عيا�ض الأ�ش���دّي وقراءت���ي فيها، وجدت 
ا�شطراب���ًا يف املروّي���ات والأخبار الواردة عنه، ل بل تناق�شها، ف�شاًل عن قلته���ا، وهذا راجع اإىل كونه عا�ض يف عزلة 
عن احلياة واملجتمع، اإذ اأم�شى العمر عابدًا، قائمًا، خامتًا للقراآن كل يوم وليلة، لذلك واجهت �شعوبة بالغة يف جمع 
املادة اخلا�شة بحياته، ف�شاًل عن تناثر مرّوياته التاريخية يف امل�شادر القدمية، فكان الإطالع عليها وجمعها بني دفتّي 

هذا الكتاب، مدعاة اإىل جهود كبرية ينوء بها الع�شية اأولو الأيد والقوة.
واإذا كان هن���اك م���ا يدفعن���ي اإىل الف���رح والفخر، فهو اأين –كم���ا اأرى- اأول من و�شع مرّويات، وق���راءات اأبي بكر بن 
عيا����ض، ونب���ذًا من حياته و�شريته بني اأيدي الباحث���ني والقراء، بعد ان كانت موزعة يف املظ���اّن، ومبثوثة يف الكتب 
القدمي���ة الت���ي ي�شعب الرج���وع اإليها لندرتها، وع���دم مكنة عامة القراء م���ن الرجوع اإليها، فجاء ه���ذا البحث تي�شريًا 

للقارئ، وجمعًا لكل ما يهم الباحث.

القراءات 
القرآنية

ع���ن بي���ت ال�شع���ر العراقّي �ش���در العدد اجلدي���د )الثال���ث( من جملة 
الف�شلّي���ة، و�شّم ن�شو�شًا وح���وارات وترجمات  “بي���ت” الثقافّية 

ودرا�شات.
فف���ي باب “عتبة” كتب نائ���ب رئي�ض حترير املجلة �شهيل جنم، مقاًل 

افتتح به العدد بعنوان “تعاليم عرجاء.
ويف ب���اب “ن�شو�ض”، اأ�شهم كّل م���ن: جليل حيدر، ومبارك و�شاط، 
وعل���ي الب���ّزاز، ورعد م�شت���ت، وكاظ���م الفيا�ض، و�شليم���ان جوين، 
وحممد ثامر يو�شف، و�شلمان داود حممد، ون�شري ال�شيخ، وح�شني 

حب�ض، وعبد املنعم القري�شي، وزهري بهنام، ووليد هرمز.
ب���اب “اإ�شغاء” ا�شتم���ل على اأربعة حوارات اأجراه���ا مدير التحرير 
ح�شام ال�ش���راي مع كّل من ال�شعراء علي �شفر )�شوريا(، وغادة نبيل 

)م�شر(، وفتحي اأبو الن�شر )اليمن(، وملياء املقدم )تون�ض(.

يف “اآخ���ر”، نطال���ع ترجمة لق�شائ���د الأمريكان ال�ش���ود ل�”عبد علي 
�شلم���ان”، وماّدت���ني للكاتب���ة خال���دة حام���د ع���ن “نهاي���ة الق�شيدة” 
و”م���وت ال�شعر”، مع ترجمة اأحمد كاظ���م �شعدون لق�شائد في�شوافا 

�شيمبور�شكا ون�شري فليح لق�شائد بورخ�ض.
ويف “نظ���ر” يعاي���ن ح�شن ناظم جترب���ة خالد املع���ايل يف “اأطياف 
هولدرل���ني”، مثلم���ا يقّدم حميد ح�ش���ن جعفر روؤية للكتاب���ة النرثّية 

وخميال الفرا�شة.
����ض لل�شع���ر الك���ردّي املعا�ش���ر، قّدمه جم���ال كرمي  مل���ف الع���دد خ�شّ

بدرا�شة عنوانها “التقاط اإيقاع احلياة. 
وكان���ت الق�شائد املن�شورة يف امللف لل�شعراء: اإ�شماعيل الرزجني، 
ودل�ش���اد عب���د الله، وح�شن �شليف���اين، وطيب جّب���ار، وطلَعترْ طاِهر، 

وكرمي د�شتي، وكرماجن هكاري، وقوبادي جليزاده، و�شريين. ك.

“بي��ت” الثقافي��ة الفصلي��ة ف��ي عدده��ا الثال��ث
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The Great Gatsby غا�شبي العظيم

�شكوت فيتزجريالد 
التيار،  تخب���ط �شد  زوارقنا  “ وهك���ذا تظل 
واملي���اه ت�ش���حبنا اإىل ال���وراء، اإىل املا�ش���ي 

بغري انقطاع”- ت: جنيب املانع

اإن غن���اء ن���ك كاراواي بعد موت غا�ش���بي هو 
النهاي���ة املف�ش���لة ل���دّي يف التقلي���د الأنكلو- 
اأمريك���ي – رنانة وبارزة وعميقة. فهو الوتر 
الرائ���ع ال���ذي جل���ب رائع���ة القرن الع�ش���رين 
اإىل نهايته���ا. اإنه���ا اإىل حد ما توج���ز الرواية 

متامًا بينما تدخل القارئ يف عامل من الواقع 
اليومي اأكرث رتابة وبالدة. 
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Ulysses يولي�شي�س

جيم�س جوي�س 
“كنُت زهرة اجلبل نعم حني و�شعُت الوردة 
يف �ش���عري كع���ادة الفتي���ات الأندل�ش���يات اأم 
�شاأ�ش���ع واح���دة حم���راء نع���م وكي���ف قّبلني 
حت���ت احلائ���ط املغرب���ي وقل���ُت لنف�ش���ي اإذن 
فه���و اإذن اأف�ش���ل م���ن غريه و�ش���األته بنف�ش���ي 
اأن يعاود �ش���وؤايل نعم ف�ش���األني اأتر�شني نعم 
لأقول نعم يا زهرتي اجلبلية وو�ش���عت اأوًل 
ذراعي حوله نعم و�شممتُه اإيلَّ لكي ي�شتطيع 
الإح�شا����ض ب�شدري كله عط���ر نعم وكان قلبه 
ي�ش���رب كاملجنون ونع���م قلُت نع���م �شاأر�شى 

نعم.)ت: د. طه حممود طه(

اإن جوي�ض ه���و اأ�شتاذ الإقف���ال وهذه النهاية 
من اأ�شهر النهايات واأ�شدها اإيحاًء  
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Middlemarch ميدملار�س

جورج اإليوت
اأولئك الذين حولها كان  “لك���ن تاأثريها على 
وا�شع���ًا ب�ش���كل كب���ري: لأن اخل���ري املتنام���ي 
للع���امل يعتم���د ب�ش���كل جزئ���ي عل���ى الأفع���ال 
قا�شي���ة  الأم���ور  تل���ك  واأن  التاريخي���ة  غ���ري 
مع���ك ومعي رمبا تع���زى جزئي���ًا اإىل عدد من 
اأولئ���ك الذي يعي�شون باإخال�ض حياة ً خمفية 
ويج���دون الراحة يف القب���ور التي ل يزورها 

اأحد”.

ه���ذه املقطوعة هي تقريبًا مث���ل اإعالن مبادئ 
�ش���كل وداع حلياة  – احتف���ال حمبوب على 
دوروثي���ا الهادئ���ة بع���د اأن تخل���ت ع���ن ثروة  
ل�”لدي�شالو”.     بحبها  “كازابون” واعرتفت 
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Heart of Darkness قلب الظالم

جوزيف كونراد 
“ب���دا عر�ض البحر حماط���ًا بركام اأ�شود من 
الغيوم يف ح���ني كان املجرى املائ���ي ال�شاكن 
املوؤدي اإىل اأطراف الأر����ض الق�شوى متدفقًا 
معتم���ًا حت���ت �شم���اء داكن���ة – فب���دا وكاأن���ه 

مي�شي اإىل قلب ظالم هائل”.

رواي���ة جوزي���ف كون���راد الق�ش���رية القا�شية 
ت�شتهل بنه���ر التاميز وتنتهي هن���ا اأي�شًا. اإن 
اع���رتاف مارلو املده����ض يف ال�شط���ر الأخري 
ه���و قب���ول ل�شراكت���ه يف الأح���داث الفظيع���ة 
التي و�شفه���ا توًا. كما اأنه���ا تنجز خف�شًا يف 
ال�ش���وت ال�شردي ه���و يف غاي���ة التاأثري على 

�شكل كابو�ض خيايل رائع.   
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 The مغامرت هكلربي فن

 Adventures of Huckleberry
Finn

مارك توين
 “يتوج���ب عل���ّي الرحيل عن املنطق���ة م�شرعًا 
اأن  تري���د  �ش���ايل  العم���ة  لأن  الآخري���ن  قب���ل 
تتبن���اين وتهذبن���ي واأن���ا ل اأحتمل ذل���ك. لقد 

كنت هناك من قبل”.

ه���ذه نهاي���ة باعثة عل���ى الأ�شى. ينه���ي توين 
رائعت���ه بالق���ول اأن ه���ك ف���ن مقدر علي���ه مثل 
كل الأمري���كان اأن يقوم برحل���ة بحث لتحدي 

التخوم. 
ف���اإن  ال�شدي���د  املراه���ق  ل�شتي���اء  بالن�شب���ة 
ال�شط���ر الأخ���ري م���ن رواي���ة “احلار����ض يف 
حق���ل ال�شوفان” ينا�شبه:” ل تخر اأحدًا باأي 

�شيء. فاإن فعلت ف�شتبداأ بفقدان اجلميع”.
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 Speak تكلمي اأيتها الذاكرة

Memory
فالدميري نابوكوف 

“هنا، اأمامنا، يوجد �شف حمطم من البيوت 
ينت�شب بينن���ا وبني املرف���اأ اإذ ت�شادف العني 
كل اأن���واع احلي���ل، مث���ل لبا�ض داخل���ي اأزرق 
ف���احت ووردي يرتاق�ض على حب���ل الغ�شيل.. 
م���ن املُر�ش���ي ج���دًا اأن ت�شغ���ي و�ش���ط خليط 
زواي���ا ال�شق���وف واحليطان، مدخن���ة �شفينة 
رائعة، تظه���ر من وراء حب���ل الغ�شيل ك�شيء 
يف �شورة مزدحم���ة – اعرث على البحار اأين 
اختف���ى- اإذ اأن ال���ذي يجده���ا ل ميكن���ه اأن ل 

يرى ما كان مرئيًا”.

 م���زج مث���ري ولم���ع ب���ني احلقيق���ة والإدراك 
احل�شي.  
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22-Catch الورطة

جوزيف هيللر 
باإجن���ات  وجتاوزت���ه  ال�شك���ني  “�شقط���ت 

فانتزعها”.

اإن روح الأرن���ب “بغ���ز بني” تله���م مغامرات 
البط���ل يو�شاري���ان يف الق���وة اجلوي���ة اإنه���ا 
اللحظ���ة الت���ي م���ن خالله���ا كان يو�شاري���ان 
م�شتعب���دًا يف الورط���ة والت���ي ينف�ش���ل عنها 
اأخ���ريًا. ي���درك يا�شوري���ان اأن الورط���ة غ���ري 
موج���ودة اأ�شاًل لك���ن لأن الق���وى التي تدعي 
اأنه���ا موجودة والع���امل ي�شدقها ومع ذلك فاإن 
له���ا تاأث���ريات فاعل���ة. يف الواق���ع لكونها غري 
موجودة ف���ال توجد طريقة لإلغائها. لكنه هنا 

باإمكانه اأخريًا اأن يكون طليقًا.

ه���ذه  عن���وان  ترجم���ت  املرتج���م:  مالحظ���ة 
22” اأو  ب�”امل�شك���ة  العربي���ة   اإىل  الرواي���ة 
“ال�شيد22” وغريها وهي ترجمة حرفية اإذ 
اأن عن���وان الرواية دخل القامو�ض الإنكليزي 
وهو يعن���ي املوقف الالمعق���ول وهو املوقف 
ال���ذي عاقبته التي يرغب به���ا املرء م�شتحيلة 
التحقق لأن الأحكام تعمل دائمًا �شده )ح�شب 
قامو�ض وب�ش���رت الأمريك���ي( واآثرنا ترجمته 

بالورطة. 
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To the Lighthouseاإىل املنار

فرجينيا وولف

يف  وكانت  فر�شاتها  وو�شعت  فكرت،  “نعم، 
منتهى الإرهاق، لقد اأجنزُت روؤيتي”.

فع���اًل حققته���ا. اإن كلم���ات “ليل���ي” اخلتامية 
تكم���ل دائرة الوعي. اإن فرجينيا وولف جتيد 
ال�شط���ور الأخرية وكان���ت دائمًا تقف���ل كتبها 
ب�شكل حا�ش���م. فرواية ال�شيدة دالوي تنتهي 
ب����” اإنها كالري�شا، ق���ال، لأنها كان���ت هناك”. 
وهذا خت���ام مثايل لذروة جريئة مثبتة بت�شع 

كلمات. 

 -9-
 Wuthering  مرتفعات وذرجن

Heights
 اإميلي برونتي 

“تريث���ُت حولها )القبور(، حتت تلك ال�شماء 
الفرا�ش���ات وه���ي حتل���ق  اأراق���ب  اجلميل���ة؛ 
بني امل���رج والنبات���ات ذات الأجرا����ض الزرق 
اأ�شغ���ي اإىل الري���ح الهادئ���ة الت���ي ته���ب ب���ني 
الع�ش���ب؛ واأت�ش���اءل اأي ف���رد ي�شتطي���ع دائمًا 
اأن يتخي���ل الهج���وع القل���ق للنائم���ني يف تلك 

الأر�ض الهادئة”.

هنا – بالعودة اإىل ماأ�شاة هثكليف وكاثرين- 
تعر����ض الرواي���ة ت�شوي���رًا حي���ًا ليورك�شاير 
ممزوج���ة بالفخام���ة ال�شعري���ة الرائعة. هذه 
املالحظ���ة عن اخلال�ض تع���د مب�شتقبل اأف�شل 

بزواج “كاثي مع هاريتون”. 
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 The Tale حكاية �شموئيل وي�شكرز

of Samuel Whiskers
بيرتك�س بوتر 

“لك���ن توم ك���ن كان دائمًا خائف���ًا من جرذ؛ 
ومل يج���روؤ عل���ى مواجهة اأي �ش���يء اأكر من 

– فاأر”.

 يجب عدم التغا�شي عن كتب الأطفال. فبوتر 
تنج���ح به���ذه النهاي���ة الفات���رة لك���ن املازحة. 
ورمبا يجب الإ�ش���ارة اإىل نهاية رواية هاري 
بوت���ر جلي ك���ي رولنغ “ مل تك���ن الندبة توؤمل 
هاري مل���دة ت�شع ع�شرة �شنة. ف���كان كل �شيء 

على ما يرام”.

عن �شحيفة الغارديان 

ــــــــدارات ــــن اص م

  ومن قراءة الكتاب وعناوين ف�شوله الع�شرة جند�شورة 
ال�شكاني����ة  املجموع����ات  ه����ذه  وثقاف����ة  حلي����اة  مف�شل����ة 
ومناط����ق  بالغج����ر  ت�شميته����م  اأ�ش����ل  م����ن  املتنقلة،ب����دءًا 
�شكناه����م الأ�شلية، اإىل عالقاتهم بال�شكان املجاورين لهم، 
وحماولتهم التكي����ف معهم،مناق�شًا باأ�شل����وب علمي اآراء 

الباحثني وعلماءالأنرثوبولوجيا بهذا اخل�شو�ض. 
 فيذك����ر ب����اأن ت�شمياته����م ق����د تع����ددت بتن����وع م�شادره����ا 
وتنقله����م،  وكلمة الغجر كلمة هندية يف الأ�شل،  ورحلوا 
من الهند اإىل اأوربا خ����الل الع�شور الو�شطى،ثم توزعوا 
يف بقاع خمتلفة م����ن العامل،وبعد اأن ي�شتعر�ض ويناق�ض 
اآراء الباحث����ني وعلم����اء اللغ����ة يذه����ب اإىل اأن كلمة الغجر 
ه����ي الت�شمية املحلية امل�شتخدم����ة يف ال�شجالت الر�شمية 
وو�شائ����ل الإعالم،وتطل����ق على جماعات متته����ن الرق�ض 
والغن����اء والبغ����اء، وي����اأوون له����ذا الغر�����ض، وي�شتقرون 
يف جتمع����ات �شكاني����ة بالق����رب م����ن امل����دن الكبرية،وهذا 
ماه����م عليه يف العراق،حيث كان����وا مرتحلني حتى اوائل 
ال�شبعينات من القرن املا�شي،ومنحوا اجلن�شية العراقية 
يف اأوائ����ل الثمانينات،وا�شمه����م ال�شائ����ع يف الع����راق بني 

العامة الكاولية وتلفظ اأحيانا كيوليه.
طرح����ت فر�شيات عدي����دة يف اأ�ش����ل ه����ذه الت�شمية،وكي 
ل تختل����ط احلقائ����ق بالفرو�ض والت�ش����ورات ي�شتعر�ض 
املوؤل����ف ويناق�����ض معظ����م الآراء والبحوث الت����ي تناولت 
اأ�شل ت�شميته����م بالكاولية، ي�شتنتج وف����ق اأدلة قاطعةباأن 
اأ�شلهم يرج����ع اإىل الهند،واأن ت�شميته����م هذه تنطبق على 
قبائ����ل هندية كانت بع�ض ن�شائهم متته����ن الزنا والرق�ض 
كخدمة ديني����ة لرج����ال الدين،اأوبالأجر لآخري����ن، ومنهن 
ما ك����ن ميتهن الزن����ا يف معب����د املل����ك كاول،فانت�شبوا اإىل 
املل����ك كاول ت�شرف����ًا وتعظيمًا لأنف�شهم.ويف ه����ذا ال�شياق 
مي�ش����ي الباح����ث يف بيان اأ�ش����ل الت�شمي����ات الأخرى لهم 
مث����ل القرج امل�شتعمل����ة يف املو�شل  والًن����َور الدارجة يف 
لبن����ان و�شوريا والأردن وفل�شط����ني، واجلن كنة الدراجة 
يف تركي����ا، والزط والقف�ض وغريها م����ن الت�شميات التي 

اأطلقت عليهم وفق املكان الذي ا�شتقروا فيه.
 وبع����د ان يف�ش����ل يف ت�شمياته����م ودللته����ا ي�شتعر�����ض 
الآراء والفر�شي����ات الت����ي حت����دد مناطق �شكناه����م، فيفند 
الطروح����ات الت����ي اأ�ش����ارت اإىل اأن ا�شله����م م����ن ال�ش����رق 
الأو�ش����ط وخا�شة م����ا ذكره د. ف����وزي ر�شيد ب����اأن ا�شلهم  
هو املنطق����ة املحيطة ب�شامراء وتعود اإىل الألف ال�شاد�ض 

ق. م موؤك����دًا ب����اأن الأ�ش�ض التي قامت علي����ه هذه الفر�شية 
�شعيف����ة ل ت�شتن����د اإىل اأ�شا�ض تاريخ����ي، فاأ�شلهم وفق ما 
يوؤك����ده د. الها�شمي يرجع اإىل الهند والتي تبدو لنا باأنها 
اأك����رث الطروح����ات ترجيحًا، خا�شة بع����د اأن ي�شوق الأدلة 
التي بنى عليها فر�شيته، ومن بني تلك الأدلة التي يقدمها 
بتف�شيل مثاَل اإجم����اع معظم امل�شادر القدمية على اأ�شلهم 
الهندي،والت�شاب����ه الفيزيقي والثقايف م����ع قبائل واأقوام 

هندية.
 ومب����ا اأن الغج����ر يرجع����ون جميعًا اإىل اأ�ش����ل واحد ولهم 
خ�شائ�����ض م�شرتك����ة جتع����ل م����ن ال�شهول����ة متيزه����م عن 
غريه����م، ومنه����ا عادتهم وتقاليده����م ومهنه����م التي ولدت 
الع����داء وامل�شايق����ة لل�شع����وب التي حط����وا رحاله����م فيها 
م�شتثني����ًا م����ن ذلك م����ا حدث له����م يف اأملاني����ا النازية حيث 
امتزج����ت الإبادة بالع����رق “ الهولوكو�ش����ت “التي ي�شري 
اليه����ا بالأرق����ام حماوًل تنبي����ه الق����ارئ اإىل جتاهل العامل 
لتل����ك اجلرمية يف حني رك����ز و�شلط ال�شوء عل����ى اليهود 

فقط. 
 ام����ا عن كاولية العراق يذكر الباح����ث باأن لهم  خ�شائ�ض 
جتعلهم ثقافة فرعية متمايزة ع����ن ثقافة جمتمعهم،وانهم 
تق����ع  م����ا  غالب����ًا  �شكاني����ة  م�شتوطن����ات  يف  يتجمع����ون 
عل����ى هوام�����ض امل����دن الكب����رية، وفق م����ا تتطلب����ه حياتهم 
له����م  الأ�شلي����ني  ال�ش����كان  م�شايق����ة  وعاداتهم،وب�شب����ب 
لأ�شب����اب اأخالقي����ة، وق����د عم����دت احلكوم����ة العراقي����ة يف 
الثمانين����ات م����ن الق����رن املا�ش����ي توطينه����م يف اأرا�ش����ي 
خم�ش�شة لهم وبناء دور له����م يحدد الباحث هذه الأماكن 
م�شريًا يف الوق����ت ذاته اإىل اأعداده����م وتقاليدهم،في�شرح 
لن����ا الن�ش����ق القرابي،واأه����م ع�شائ����ر الكاولي����ة، ومرا�شيم 
الزواج،واحلال����ة التعليمي����ة وف����ق درا�ش����ة ميداني����ة ق����ام 
به����ا الباح����ث عل����ى كاولي����ة منطق����ة الكمالية ق����رب بغداد 
ومنطقة الفوار قرب حمافظة القاد�شية موؤكدًا اأثر العامل 
القت�شادي يف اأ�ش����ر الكاولية،ليخل�شبنتيجة مفادها باأن 
الأ�ش����رة الغجري����ة مركب����ة،واأن مكان����ة الف����رد يف الأ�شرة 
مرهون بدوره القت�شادي، وطبيعة �شكنهم م�شرتكة ،واأن 
الأمية الأبجدية والثقافية ت�شود املجتمع الغجري واأعلى 
مرحلة يف التعليم و�شل����وا اليها هي ال�شهادة البتدائية، 
واأن الن�ش����ب يف جمتمعهم  اأب����وي،والإرث واخلالفة تقع 
يف خط الذك����ور، وللم����راأة عندهم مكانة متمي����زة لكونها 
م�ش����در دخ����ل له����م مبمار�شتها الرق�����ض والغن����اء... لذلك 

نراهم يف�شلون اإجناب البنات على 
الأولد،ولهم لغة خا�شة يتداولونها بينهم فقط،ورغم 

اأنه����م يعتنق����ون الدين الإ�شالم����ي لكنهم يزاول����ون اعماًل 
حمرمة يف الدين وغري مرغوبة يف املجتمع العراقي،مما 
جع����ل مناطقهم اأخط����ر مناطق الوباء والع����دوى وخا�شة 
مر�ض الإيدز  مما جعل جريانهم ي�شتنكفون من الختالط 
معهم،ول يقيمون معه����م عالقات جوار ومودة واحرتام، 
وي�ش����وق عل����ى ذلك اأمثل����ة عدي����دة مث����ل اأن الفالحيني يف 
قري����ة الف����وار وه����م من ع�شائ����ر عراقي����ة اأ�شيل����ة معروفة 
وحمافظ����ة ترف�ض جمل����ة وتف�شياَل جمي����ع اعمال الغجر، 
وينظرون اإليهم نظرة ازدراء واحتقار وجتنب وحذر فال 
يختلطوا بهم نهائيًا. وبعد �شقوط النظام ال�شابق - الذي 
يب����دو للقارئ باأن����ه كان حا�شنًا لهم- عم����د اأهايل املناطق 
املجاورة ل�شكناهم اإىل مالحقتهم وتهجريهم وخا�شة يف 
اأب����ي غري����ب والكمالية،مما دفع العديد منه����م اإىل الهجرة 
اإىل دول اجل����وار مث����ل �شوري����ا والأردن وتركياوالعم����ل 
يف املاله����ي الليلي����ة،  وه����ذا ما يتط����رق اإلي����ه الباحث يف 
الف�شل الأخري من الكتاب حماوًل يف نهاية الف�شل تقدمي 

مقرتحات وتو�شيات ملعاجلة واقعهم يف العراق. 
الكت����اب مبجمله احت����وى على حقائق علمي����ة واجتماعية 
وتفا�شيل جديدة عن الغجر عامة وكاولية العراق خا�شة 
ل�شيم����ا عن����د التدلي����ل ال����ذي ذهب اإلي����ه املوؤل����ف يف اأ�شل 
الغجر، وق����د اأعاننا عند تقدميه ملح����ات من تاريخهم على 
فهم طبيعة عالقتهم بامللك كارل وبرجال الدين والتي كان 

لها تاأثري على الأجيال الالحقة منهم.
 ورغ����م اأهمي����ة الكتاب واجله����د الذي بذل����ه الباحث هناك 

املالحظات  بع�����ض 
عل����ى الكت����اب مث����ل 

عل����ى  املوؤل����ف  العراق����ي جتن����ي  املجتم����ع 
ح����ني ذك����ر ونقل من اأح����د امل�شادر يف)�����ض 77- 78(عند 
تو�شيح عمل ومركز املراأة يف املجتمع الغجري املرهون 
مب����ا تقدمه من عط����اء مادي” ف����اأن حال الأ�ش����رة الغجرية 
م����ن ه����ذه الناحية ت����كاد ت�شابه ب����ل تقرتب فع����اًل من حال 
الأ�ش����رة العراقي����ة عموم����ًا والأ�ش����رة الريفي����ة خ�شو�ش����ًا 
“فهنا ن�شجل اعرتا�شنا على ذلك لأن هذا ل ي�شكل واقع 
الأ�شرة العراقية واإمنا اإ�شاءة لها، فال�شاب العراقي عندما 
يبح����ث عن زوجة ل ي�ش����ال عن راتبها بقدر م����ا ي�شاأل عن 
ن�شبه����ا واأخالقها،ومن ثم هناك العدي����د من ال�شباب ذوي 
الدخل املتو�ش����ط ل نقول ذوي الدخول العالية قد ف�شلوا 
اأن جتل�����ض زوجاتهم بالبي����ت لرعاي����ةالأولد. واملالحظة 
الأخ����رى التي كن����ت اأمتنى اأن ل يركز عليه����ا الباحث عند 
تناول����ه مو�شوع ال����زواج والدين عند الكاولي����ة بتاأكيده 
على عقد املوم����ن “ ال�شيد “وذهابهم لزيارة الأمة،فاأعتقد 
ب����اأن هذا الرتكيز ي�شيء اإىل عقي����دة ال�شيعة وكنت اأمتنى 
اأن ي�شيف كلمة ال�شيخ ويقول  باأن عقد القران يكون عند 
ال�شي����خ اأو ال�شيد ل لإميان منهم بل جماراة لأهل املنطقة، 
وانهم يزورون الئمة جماراة اأو تقربًا لأهل هذه املنطقة 

اأو تلك.
   يف اخلت����ام لب����د لنا م����ن القول باأن الكت����اب �شكل عالمة 
فارقة يف الأبحاث الجتماعية والعلمية التي حر�شت دار 
امل����دى منذ تاأ�شي�شها على ن�شرها وجعلها بني يدي القارئ 

املتخ�ش�ض وغري املتخ�ش�ض.

تكّيف الغجر

دراسة أنثروبولوجيا اجتماعية لجماعات الكاولية في العراق

تاأليف: د. حميد الها�شمي

النا�شر: دار املدى – الطبعة االأوىل  2012- 

 مراجعة: فريدة االأن�شاري

الغجــر – الكاولية – القرج - الَنــَور م�شطلحات جلماعــات متنقلة،�شكنت 

مناطق متعددة من بقاع العامل،لهم حياتهم اخلا�شة وعاداتهم وتقاليدهم 

الغريبــة والطريفة،،ممــا �شاعــد على اأن يتناقــل النا�س عنهــم حكايات 

وق�ش�س، وتو�شع القوالب اجلاهزة واالأحكام امل�شبقة، التي دفعت الكثري 

من الباحثني وعلماء االأنرثوبولوجيا اخلو�س يف اأ�شلهم وثقافتهم.

لتو�شيــح ال�شــورة وتقريبها للقارئ قــام د. حميد الها�شمــي بتاأليف هذا 

الكتــاب وفق منهج البحــث العلمي، معتمــداً على عدد كبــري من البحوث 

والدرا�شات النظرية والبحث امليداين.

أحس��ن عش��ر نهايات في الرواي��ات المكتوبة 
باإلنكليزية 

مالحظة: التعليقات للمحرر االأدبي لل�شحيفة
اإعداد وترجمة: جناح اجلبيلي
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يبداأ الكاتب يف بحث���ه عن ال�شورة وعالقتها 
بالإن�ش���ان منذ حلظة تعقل���ه بالعامل من خالل 
الر�ش���م قب���ل الكتابة، م���ا يعن���ي حت�ش�شه يف 
العامل بعينه، فكان تاريخه يف اختزال جمازي 
هو تاريخ العني بامتي���از. ومن ثم ينتقل اىل 
اأ�شطورة )نر�شي����ض( واكت�شافه ل�شورته من 
خالل انعكا�شها على املاء، وهو بذلك يكت�شف 
بكارة العني و�شرا�شة ال�شورة، وبذلك تدخل 
جمال ال�شتعارة: الآخر بدل ال�شيء، ف�شورة 
الوجه على املاء لي�ش���ت �شورتي مبعنى اأنها 
ل تطابقن���ي، لأنه���ا جم���رد �ش���ورة يل، اأنه���ا 
�شورت���ي وقد ر�شمت مبجرد اأين اقرتبت من 
برك���ة املاء، وهي لي�شت منتزع���ة مني لأن لها 
ا�شتقالليتها اخلا�شة. فالبدائي ا�شتولت عليه 
ال�شورة حتى اأ�شبحت لعبة موت وحياة، بها 
ياأمن ال�شر وبها يوؤمن اخلري. اأما )نر�شي�ض( 
فق���د ا�شتولت علي���ه �شورته عل���ى �شطح املاء 
فم���ا اأدرك اأنه���ا جم���رد �ش���ورة حت���ى كان���ت 
م�شيدت���ه اىل املوت بدل احلي���اة ولهذا جعل 
)األرتي( �شاحب ميثاق الر�شم، من �شخ�شّية 

)نر�شي�ض(، املكت�شف الأّول للر�شم.
ثم ينتقل اىل املو�شوع الثاين والذي ينطوي 
الب���دء كان���ت امل�شي���دة(  حت���ت عن���وان )يف 
والذي يخ�ش�شه اىل تاريخ ال�شورة واإن�شان 
الكهوف، وكي���ف اأن ال�ش���ورة اختزنت طاقة 
تخي���ل الإن�ش���ان لعامله، وبقيت جم���ال حيويا 
للحي���اة وامل���وت، اأكان���ت م���راآة اأم �شندوق���ًا 
مغلقًا. ففي اكت�شاف ال�شورة تعرف الإن�شان 
على اأ�شئلته وهي م�شخ�شة اأمامه ومن �شنع 
يدي���ه، اأمل يك���ن الإن�ش���ان يح���اور عامله وهو 

ب�شدد الر�شم.
وكيف اأن ال�ش���ورة كفن بداأت كطق�ض عبادي 
– �شحر- ومن ثم حتولت الكهوف التي كانت 
حتم���ل كل تاري���خ الإن�ش���ان الفن���ي ال�شوري 
العب���ادي اىل مكان جن�ش���ي فالكهف املزخرف 
عب���ارة عن نظام مغلق اأ�شب���ه بن�ض ي�شتدعي 
القراءة والتفكيك، وهو يحمل رمزية جن�شية 
وميك���ن اأن نتح���دث ع���ن رمزية امل���كان مثلما 
اأو�شح فرويد يف مقارنته بني اجلدران وبني 
الرج���ال الواقف���ني. وعل���ى الّنقي����ض من ذلك 

ت�شبح الأماك���ن املغلقة وال�شيق���ة والغائرة، 
وهو ما ينطب���ق على العمارة الكهفّية، رموزًا 

للج�شد الأنثوي.
ويطرح الكاتب )نزار �شقرون( رمبا مو�شوعة 
�شائكة يف ا�شتب���اق التماثيل ال�شغرية �شور 
الكهوف، وهو بذلك يخال���ف العتقاد ال�شائد 
م���ن ان الإن�ش���ان الأول اأول م���ا اأراد اأن يظهر 
خماوفه من داخله اىل اخلارج، كانت جدران 
الكه���وف ه���ي املدون���ة الأوىل الت���ي حمل���ت 
�ش���ور واأ�ش���كال احليوان���ات الت���ي ت�شيط���ر 
ه���اى خماوف���ه، فهو يق���ول: لقد ظه���ر النق�ض 
البارز و�شناعة التماثيل ال�شغرية وامل�شماة 
)الفينو�ش���ات( يف ح���وايل 20000�شنة ق.م 
اأي قب���ل ظهور الر�شم ال���ذي امتدت ممار�شته 
م���ن 1700اىل 11000�شن���ة ق.م. وعرث على 
معظ���م التماثي���ل ال�شغ���رية يف و�ش���ط اأوربا 
و�شرقها بني 1896-1897، وقد عك�شت هذه 
املنمذج���ات التنظيم الهند�ش���ي لل�شكل اإ�شافة 
اىل الت�شخي����ض، وم���ال الأ�شل���وب فيه���ا اإىل 
الطبيعة ومل يج�شد متثيل املراأة الباليوليثية 
بل فكرة عن املراأة وحكمتها املبالغة وتقدي�ض 
اخل�شوب���ة يف واقع ميّثل في���ه التنا�شل اأحد 

عوامل البقاء وال�شتمرار.
ومثلم���ا يوؤكد الكاتب عن اأن ذل���ك الع�شر هو 
ع�ش���ر اأممي، م���ن خ���الل التماثي���ل الن�شائية 
احلامل، فاأنه ي�شل اإىل ا�شتنتاج جميل هو كل 
الر�شوم���ات والنقو�شات واملنحوتات، عّرت 
ع���ن ه���ذه ال�ش���ريورة الذهني���ة والت�شوري���ة 

واجلمالية لإن�شان ما قبل الكتابة.
اأما املو�شوع الثالث )تراين كاأنك ترى الرب( 
والذي يبحث فيه اأ�ش���ل الت�شوير امل�شيحي، 
ويع���ود باأ�شوله اىل تقلي���د روماين ظهر يف 
اأول الق���رون امليالدي���ة الأوىل زم���ن هيمن���ة 
الرومان على م�شر. و�شمي اللوحات املكت�شفة 
)اأقنعة الفي���وم( وهي �ش���ور ل�)بورتريهات( 
املوت���ى، اأجن���زت بطريق���ة تقني���ة بديعة على 
األ���واح خ�ش���ب غ���ري �شميك���ة، وحقق���ت تقنية 
ت�شويرها بال�شم���ع ال�شاخن اإمكانية احلفاظ 
عليها، ويرجح الكاتب اأنها ر�شمت لأ�شخا�ض 
يف عنف���وان �شبابهم لتو�ش���ع بعد ذلك كغطاء 

لتوابيته���م لتع���ود لرب���ط ال�ش���ورة بثنائي���ة 
املوت واحلي���اة والتي �شتخل�ض مع الأيقونة 
اىل ثنائية اأخرى هي )املوت( و)الرب(، واأن 
مل ت�شتطع ال�شورة التن�شل من فعل حتويلها 
اىل وثن يف حقب تاريخية �شابقة على ظهور 
الأديان ال�شماوية، فاأن ذلك �شكل دافع الأديان 
ال�شماوية الثالثة، بتفاوت لتحرمي ال�شورة.

ويب���داأ التحرمي من الدي���ن اليهودي، م�شتندا 
يف ذل���ك عل���ى العه���د الق���دمي الذي يق���ول: ثم 
تكل���م الله بجميع هذا ال���كالم قائال* اأنا الرب 
اإله���ك الذي اأخرج���ك من اأر�ض م�ش���ر من دار 

العبودية* ل يكن ل���ك اآلهة اأخرى جتاهي* ل 
ت�شنع ل���ك منحوتا ول �ش���ورة �شيء مما يف 
ال�شماء من فوق ول مما يف الأر�ض من اأ�شفل 

ول مما يف املياه من حتت الأر�ض*” 
اأم���ا يف امل���وروث امل�شيحي ُيعتقد ب���اأن الرب 
خل���ق اآدم عل���ى �شورت���ه ولك���ن خطيئ���ة اآدم 
اإذا  ال���رب.  م���ع  الت�شاب���ه  ه���ذا  م���ن  حرمت���ه 
ف�)ال�شورة( هي مو�شع متظهر الت�شابه الذي 
يوحد الإن�ش���ان بالرب...ويرى الغنو�شيون 
اأن الإث���م ال���ذي اأرتكب���ه اآدم متث���ل يف توله���ه 
ب�شورته. لقد �شمحت ال�ش���ورة لالإن�شان من 

مالق���اة النم���وذج القد�شي، لأن ل���كل خملوق 
اأ�شله يف مراآة الرب الذي يكون متعاليا وغري 
مرئي، ول يظهر الإن�ش���ان اإل بوا�شطة العفو 
الإلهي فيوهب امل���راآة ب�شكل غري مبا�شر، تلك 
التي ت�شم���ح للنف�ض من بلوغ املقد�ض واإعادة 
ت�شييد عالقة الت�شابه الأ�شلية، فاملراآة احلقة 
تتمثل يف هذه امل�شابهة امل�شتعادة حني توفق 

الروح يف جتّلي الرب.
وم���ن هن���ا ظه���رت فك���رة الأيقون���ة كاحتياج 
اأنطولوج���ي م�شيح���ي يق���وم عل���ى التواف���ق 
الت�شوير مع فك���رة التج�شيد، ومن هنا يرر 
التج�ّش���د وج���ود الأيقون���ة مبث���ل م���ا ت�شه���د 
الأيقون���ة عل���ى التج�ّشد..ت�شه���د الأيقونة اأن 
ال���رب هو ال�ش���ر واحل���ب يف الآن نف�شه، فاإذا 
ف���اإن  اأيقون���ة الأيقون���ات،  كان امل�شي���ح ه���و 
الإن�ش���ان ال���ذي اأ�شب���ح �شبيه���ا للم�شي���ح عن 
طري���ق ال���روح ميك���ن اأن ي�ش���ري اأيقون���ة... 
وحتقق الأيقونة لقاء �شخ�شيا �شلة، و�شول 
م���ع ال�شخ�ض املمثل. فالأمن���وذج، �شواء كان 
اإن�شي���ا مقد�ش���ا )امل�شي���ح( اأو اأن�شي���ا متحّديًا 

)القدي�ض( يتن�شل من العتمة.
وعندما اأ�شبح���ت امل�شيحية الديانة الر�شمية 
للدولة الرومانية، كان���ت الأيقونات منت�شرة 
يف كل اأركان الدول���ة والبيوت وغرف النوم، 
اأم���ر الإمراطور بتدمريها ك���ي ل تلتب�ض مع 
الأ�شن���ام، وكان���ت الأيقون���ة بني م���د وجزر، 
حت���ى مت ت�شري���ع ذل���ك وتقنين���ه، مب���ا يخدم 
م�شال���ح الديان���ة، حيث �شكل ال�ش���راع حول 
حت���رمي اأو اإباح���ة الأيقون���ات وجه���ات نظر 
خمتلف���ة يف املذاهب امل�شيحية الرئي�شية ففي 
الكاثوليكي���ة �ُشم���ح بالت�شوير الأيقوين على 
بلورّي���ات الكنائ����ض ا�شتن���ادًا اىل الأطروحة 
تعلي���م  يف  ت�شاه���م  ال�ش���ورة  ب���اأن  القائل���ة 
امل�شيحي���ني الأمي���ني تعالي���م امل�شيحي���ة التي 
الأرثوذك�شي���ة  ويف  الكت���ب.  اأ�ش���رية  بقي���ت 
اأ�شُتفي���د من التقالي���د الإغريقي���ة والرومانية 
فعو�ش���ت �ش���ور القدي�ش���ني �ش���ور الأجداد. 
وعل���ى نقي�ض من ذلك �شع���ت الروت�شتانتية 
خالل القرن���ني اخلام�ض ع�ش���ر وال�شاد�ض عر 
اىل تطه���ري الكنائ����ض من الأيقون���ات وُن�ّشب 

ه���ذا الإجراء م���ع عملية الإ�ش���الح اللوثرية، 
غ���ري اأن الكنائ����ض الروت�شتانتي���ة بقيت اأقل 

زخرفة من نظرياتها.
لي�شل الكاتب يف مو�شوعه الرابع اىل حترمي 
)ال�ش���ورة يف الإ�شالم التاريخي(، حيث يبداأ 
الكاتب با�شتن���اده على الق���راآن الكرمي وعدم 
وجود ن�ض يحرم ال�شورة والت�شوير، وباأن 
الآي���ة املركزي���ة الت���ي مت العتم���اد عليه���ا يف 
حترمي ال�شورة هي: يا اأيها الذين اآمنوا اإمنا 
�ض  اخلم���ر واملي�ش���ر والأن�ش���اب والأزلم رجرْ
من عمل ال�شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(، 
وه���ي ل تفيد مواجهة اأية ممار�شة ت�شويرية 
بل تتجه مبا�شرة اىل )الأن�شاب( و )الأزلم( 
باعتباره���ا رموزا وثنية، لينتقل بعد ذلك اىل 
الأحادي���ث النبوية وناقليها، وهو اأذ ي�شتنكر 
الت�شوي���ر  الت���ي تخ����ض  الأحادي���ث  بع����ض 
فه���و بذل���ك يوؤيد ما ذه���ب اإليه )زك���ي حممد( 
ف���راأي اأن: الت�شوي���ر باأنواع���ه، كان مكروها 
يف ع�ش���ر النب���ي ويف فج���ر الإ�ش���الم. ولعل 
الفقه���اء بالغ���وا الّتعبري ع���ن ه���ذه الكراهية 
بتل���ك الأحاديث املن�شوبة للنب���ي والتي تفيد 
التح���رمي ال�شري���ح، ونح���ن ل نوؤم���ن به���ذا 
التح���رمي ال�شريح، لأن الأمر لي�ض يف �شميم 
الكراهي���ة  تل���ك  ولأن  الإ�شالمي���ة،  العقي���دة 
كان اأ�شا�شه���ا يف اعتقادن���ا الرغب���ة يف اإبع���اد 
امل�شلم���ني عن عبادة الأ�شن���ام وال�شرك بالله، 
وغري معقول اأن يق�ش���د بها التحرمي املطلق، 
ل�شيما بعد اأن يبعد عه���د امل�شلمني بالوثنية، 
ويثب���ت �شلطانهم، وي�شب���ح للت�شوير فوائد 

علمية ل �شبيل اىل نكرانها” .
ولك���ن الكات���ب اإذ يبدي وجهة نظ���ره املوؤيدة 
مل���ا ذهب اإليه الدكتور زك���ي حممد، فاأنه يورد 
بع����ض الأحاديث والت���ي تفط���ن الإ�شت�شراق 
اىل مت���ون التحرمي فيه���ا، فركز )ما�شينيون( 
عل���ى حديث اأبن عبا�ض وق���د اأورده البخاري  
اأخرن���ا ع���وف، ع���ن �شعي���د بن اأب���ي احل�شن 
قال: كنت عند ابن عبا�ض )ر�ض( اإذ اأتاه رجل 
فقال: يا اأبا عبا�ض، اأين اإن�شان اإمنا معي�شتي 
من �شنعة يدي، واأين اأ�شنع هذه الت�شاوير، 
فق���ال اأبن عبا�ض: ل اأحدث���ك اإل ما �شمعُت من 
ر�شول الله)�ض( �شمعته يقول: من �شّور فاإن 
الل���ه معّذب���ه حتى ينف���خ فيها ال���روح، ولي�ض 
بناف���خ فيها اأب���دا. فربا الرجل رب���وة �شديدة 
واأ�شفر وجهه، فق���ال: ويحك، اإن اأبيت اإل اأن 
ت�شن���ع، فعليك به���ذا ال�شج���ر، كل �شيء لي�ض 

فيه روح” .
مل�شاأل���ة  �شرح���ه  يف  الن���ووي  اأورده  وم���ا 
الت�شوي���ر وحترميه يف الإ�ش���الم بقوله: قال 
اأ�شحابن���ا وغريه���م م���ن العلم���اء: ت�شوي���ر 
احلي���وان ح���رام �شدي���د التح���رمي، وه���و من 
الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد ال�شديد 
املذك���ور يف الأحادي���ث، و�ش���واء �شنع���ه مبا 
ميته���ن اأو بغ���ريه، ف�شنعته ح���رام بكل حال، 
لأن في���ه م�شاه���اة خللق الله تع���اىل، و�شواء 
م���ا كان يف ثوب اأو ب�ش���اط اأو درهم اأو دينار 
اأو فل����ض اأو اإن���اء اأو حائ���ط اأو غريه���ا. واأما 
ت�شوير �ش���ورة ال�ّشجر ورح���ال الإبل وغري 
ذل���ك مم���ا لي����ض في���ه �ش���ورة حي���وان فلي�ض 
بحرام. هذا حكم نف�ض الت�شوير، واأما اتخاذ 
امل�ش���ور في���ه �شورة حي���وان ف���اإن كان معّلقًا 
على حائط اأو ثوب���ًا ملبو�شًا اأو عمامة ونحو 
ذلك مما ل يعّد ممتهنًا فهو حرام، واأن كان يف 
ب�شاط يدا�ض وخم���ّدة وو�شادة ونحوها مما 

ميتهن فلي�ض بحرام” .
ليعود املوؤل���ف نزار �شقرون يف حتليله لوجه 
نظ���ر بابادوبولو فيما يخ����ض الأعمال الفنية 
الإ�شالمية الآتي: لق���د اأعتقد بابادوبولو باأن 
الأعمال الفنية الت���ي �شهدها العامل الإ�شالمي 
�شدرت عن جمالية اأ�شا�شية بدعوى المتداد 
الع���امل  جغرافي���ة  عل���ى  امل�ش���رتك  اجلم���ايل 
الإ�شالم���ي، وهي جمالية نابع���ة من ممار�شة 
واعي���ة )احتال���ت( ن�شبي���ا عل���ى )م�شروطي���ة 
املخطوط���ات  يف  وانعك�ش���ت  التح���رمي( 
واملنمنم���ات التي اأثري���ت بح�شور ت�شخي�ض 

الإن�ش���ان  اأهمه���ا  وم���ن  احلي���ة،  للكائن���ات 
ح�ش���وره  وم�شتوي���ات  �شرائح���ه  مبختل���ف 
احل�شي يف الع���امل، فر�شدت حركته واأبرزت 
وجاهته ومراتبيّته، ابتداء من املراأة املر�شع 
ورغ���م  والنب���ي،  وال�شاحل���ني  الأبط���ال  اىل 
ت�شخي����ض الأحي���اء ف���اإن بابادوبول���و يقول 
برف�ض اجلمالية الإ�شالمية ل�)ال�ّشبه( ببحثها 
ع���ن ماهّية الإن�ش���ان جوهره وهذا م���ا ينّمي 
املوقف من املادة والواقع باعتبارها عر�شًا” 

.
اإنن���ا ن�شتطيع التاأكي���د يف اآن واحد اأّن الفنان 
امل�شل���م ق���د اأخرتع جمالية الف���ن احلديث قبل 
�شّت���ة ق���رون اأو �شبع���ة ق���رون، واأن���ه بف�شل 
حترمي متثيل الأحياء وبف�شل فقهاء احلديث 
الذي���ن مل يكون���وا يفهم���ون �شيئا ع���ن الر�شم 
ق���د ع���رف اأن جوهر كل فن وقانون���ه الأ�شمى 
ه���و اأن يكون عاملا م�شتق���ال وان ل يخ�شع اإل 
ملنطق���ه اخلا�ض: ذلك ما يعلن���ه عاليًا جمموع 

الر�شم الإ�شالمي” .
وقد جاء ع���امل الأ�شكال بالن�شبة لبابادوبولو 
جلمالي���ة  اخلارجي���ة  املظاه���ر  يف  ملخ�ش���ا 

الت�شوير الإ�شالمي الآتية:
غياب املنظور والبعد الثالث.  -1

رف�ض خداع احلوا����ّض، باإظهار   -2
وبن�ش���ب  واح���د  م�شت���وى  يف  ال�شخو����ض 

واحدة.
حرّية الف�ش���اء احل�ّشي باعتماد   -3
ت�شخي����ض ط���ويل للم�شتويات فريف���ع الأفق 
امل�شتوي���ات  وتتداخ���ل  الف�ش���اء.  اأعل���ى  اىل 
بتتاليه���ا، فيمك���ن اأن ن�شاهد م�شه���دًا خارجيًا 
مبث���ل م���ا ن�شاه���د م���ا يح���دث داخ���ل البيوت 
والغرف، وهذا اجلمع يفند معقولية الروؤية، 
لتك���ون ال�ش���ورة الواحدة قائمة عل���ى زوايا 

نظر خمتلفة كاأنها وليدة )روؤية مونتاجية(.
قيا�ش���ًا  باملاهي���ات  الهتم���ام   -4

بتعطيل ح�شورية املظاهر.
ُحذفت الظ���الل والأ�شواء فنتج   -5
حذف لتدرج الّلوينات وهو ما خلق ان�شيابية 
لونّية تتجاوز موا�شعات الألوان يف عالقتها 
بالأ�شياء، فيغدو الرتاب اأزرق اللون، والنهر 
بّنّي���ا وال�شماء اأرجواني���ة، فتتداخل احلقول 
الدللي���ة لالألوان، وهو ما يج���ذب اأكرث جتاه 

هذه املنمنمات، ويخلق نوعا من الغرائبية.
والأق���دام  الوج���وه  حتاف���ظ   -6

والأيدي على لونّيتها الطبيعية.
وم���ن البديهي اعتب���ار اأن املنمنم���ة يف اأ�شل 
ن�شاأته���ا، كانت تنعم بوظيفة اإي�شاحية �شاأنها 
�ش���اأن ال�شور الت���ي ت�شرح وتف�ش���ر الظواهر 
العلمي���ة يف كت���ب الط���ب والفلك ل���دى العرب 
القدام���ى. ومل ي�شطل���ع دوره���ا الإي�شاح���ي 
مبفرده، مبهمة حتدي���د هام�شيتها وثانويتها 
قيا�ش���ا مبركزي���ة الن����ض يف ح�ش���ارة تعل���ي 
م���ن �ش���اأن الكتابي وتنظ���ر ب�ش���زر اإىل ما هو 
ت�شوي���ري. ب���ل اأن تقلي���د املنمنم���ة، مب���ا هو 
�شلي���ل ثقافة اآ�شيوية فار�شية، ل يخّل�ض مبداأ 

املنمنمة عن اخللفية الفكرية ملوؤ�ش�شها.
وي�شري كيليطو اىل هدف الوا�شطي، وهو اأن 
)ميث���ل وي�ش���ور، ويكرر العامل ال���ذي و�شفه 
احلري���ري. كان���ت املنمنم���ات تري���د اأن تكون 
انعكا�ش���ا للن�ض الذي ت�شاحب���ه وتخ�شع له. 
مل تك���ن منذورة اإطالق���ا لتنف�شل عنه وتوجد 

بذاتها “ .
ل  بالق���ول:  الكات���ب  ليخل����ض   
ميكن اأن يخفي هذا العداء لل�شورة انتماءها 
اىل زم���ن املوت. هن���اك ا�شتبط���ان ديني لهذا 
الهاج�ض، وه���و هاج�ض ثابت ل حمالة. ومبا 
اأن ال�ش���ورة نرج�شي���ة بامتياز ف���اإن اخلوف 
م���ن التمثيل هو خ���وف مبث���وث يف الإن�شان 
�شبيه بخوفه من نظريه وظله اأي�شا. ولي�شت 
التن�شي�شات الدينية غري ك�شاء لهذا الهاج�ض 
املك���ني. وح���ني يت���م الحتم���اء بال�ش���ورة اأو 
ف���اإن كال النوع���ني يوّط���د  الإعرا����ض عنه���ا، 
ح�ش���ور هذا اخلوف، وكاأن املعاداة قدر دفني 

ل مفر منه.

كما ا�شبحت ترجم���ة الدب العري اىل اللغة العربية حالة 
�شائع���ة، و�شروري���ة  ملعرفة اجلانب الخ���ر. من هنا جاءت 
ترجم���ة  اأ.م  �شعي���د دعيب���ل لق�ش����ض خمت���ارة م���ن الدب 
الع���ري احلدي���ث حل�ش���اب دار املاأمون للرتجم���ة والن�شر، 
يف كت���اب يحمل عنوان )خم�ض وع�ش���رون �شنة( وهو ا�شم 
اح���دى الق�ش�ض العري���ة لل�شاعرة والقا�ش���ة  ال�شرائيلية  

داليا رابيكو فيت�ض.

الكتاب يق���ع يف 144 �شفحة  من القط���ع ال�شغرية. وي�شم 
جمموع���ة م���ن الق�ش����ض املتنوع���ة الت���ي تعال���ج موا�شيع 
خمتلفة، كالح�شان اىل  الخرين وجدواه،  وامل�شاعب التي 
تواج���ه املراأة عند فقدها زوجه���ا او يف كر �شنها، واحلياة 
وامل���وت وتناولهم���ا من وجهة نظ���ر  فل�شفي���ة، واليثار يف 
�شبي���ل الخرين، والطفول���ة  وبراءتها، واحل���ب  ومتاعبه، 
وال�شراع ب���ني القدمي واجلديد، وبع�ض التقاليد اليهودية. 
و�ش���رية ذاتي���ة تعال���ج حي���اة القا����ض نف�ش���ه كم���ا يف ق�شة 
)خم�ض وع�شرون �شنة( للقا�شة داليا رابيكوفيت�ض. وكذلك  
يف ق�ش����ض )من احلزن اىل الفرح( و )ارملتان( و)اوماُ لها 
بعينيه( و)العجل( و)ارجوحة( و)�شدمة اوىل( و)الطبيب 

وطيلقته( و)ذكرى ابدية( و)البيت واملزورة(.
وي�ش���ري املوؤل���ف  د. دعيب���ل ان الق�ش���ة  كل���ون ادبي  حديث 
ظه���رت  اواخ���ر الق���رن التا�شع ع�ش���ر. وظه���رت يف الداب 
الغربي���ة حماولت لكتابته���ا قبل القرن ال���� 19، لكنها كانت 
ق�ش�ش���ا ق�شرية من حيث احلجم  ولي����ض ال�شكل. وا�شتمر 
)موبو�ش���ان( يف  الفرن�ش���ي  الكات���ب  احل���ال اىل جم���يء  
الن�شف الثاين  من القرن ال� 19 فاأكت�شف ان احلياة حلظات 
عابرة ق�شرية  منف�شلة ل ي�شلح لها �شوى الق�شة الق�شرية 
)كم���ا يق���ول وهب���ة جم���دي يف كتاب���ة معج���م امل�شطلحات 
العربي���ة يف اللغة والدب(. وميك���ن  اجمال خ�شائ�شها يف 
كلمت���ني هما الوحدة والرتكي���ز. فالوحدة تكون يف املوقف  
واحلدث والغر�ض، والرتكيز يكون يف  كل �شيء، وهو اهم 

مامييزها.
وم���ن اه���م اع���الم الق�ش���ة الق�ش���رية يف الدب العامل���ي هم 
وبو�شك���ني  وموبو�ش���ان  دودي���ه  ن�ش���و  والف���و  )�شتن���دال 

وتول�شتوي وت�شيخوف وتورغينيف(.
اما الق�ش���ة العرية فقد تطورت على هام�ض الرواية، حيث 
كان���ت هناك حماولت  يف النق���د لال�شارة اىل ازدهارها يف 
زم���ن  �شم���و لن�شك���ني )1848- 1885( وبرود�ض )1851- 
1902( وبرن���د �شتي���رت )1842 – 1928(، وعلى الرغم من 
ان الق�ش����ض الق�شرية التي كتبها هوؤلء الكتاب  كانت ذات 

ا�ش����ض روائية  اي انها ق�ش�ض ق�ش���رية  من ناحية  احلجم  
ولي�ض من ناحية ال�شكل.

وق���د حظي���ت ق�ش����ض بران���د �شتي���رت الق�ش���رية باهتمام يف 
الن�ش���ف الثاين م���ن القرن ال���� 19  يف مرحلة اله�ش���كاله، اذ  
ن�شرت جمموعت���ه الق�ش�شية الوىل. كم���ا �شدرت  جمموعة 
بردو�ض الق�ش�شية التي حتمل عنوان )�شيوخ و�شبيان( يف 

عام 1886. 
م���ن ابرز كتاب الق�شة الق�شرية يف الدب العري على �شبيل 
التمثي���ل ل احل�شر )غر�شون �شوفمان( الذي يعد فنان الق�شة 
الق�شرية يف الدب العري احلديث، حيث تتميز ق�ش�شه يف 
اك���رث الحيان  برتكيز �شديد يت�ش���م  بالتحليل ويثري التاأمل. 
وكذل���ك )دب���وراه ب���ارون( الت���ي لتق���ل �شاأن���ا ع���ن �شوفمان، 
حي���ث و�شعت ن�ش���ب عينيها  فن الق�ش���ة الق�شرية الوربية، 
ل�شيم���ا الرو�شية والفرن�شية التي تعلمت من رموزها، امثال 
تول�شت���وي وفلوبري وت�شيخوف وموبو�ش���ان، حرية الروؤية 
اجت���اه الواقع  وال�شتجاب���ة له. بال�شاف���ة اىل كتاب اخرين 
منه���م )حييم ه���زاز( و )منديل مو�شري �شف���ارمي(  و )امنون 

�شامو�ض(.
وق���د ت�شم���ن الكت���اب نب���ذة خمت�شرة ع���ن كل قا����ض تناوله 
املوؤل���ف قبل ان يقدم ق�شت���ه. فتناول زئي���ف يعبت�ض وق�شته 

)من احلزن اىل الفرح(.
كم���ا تناول حياة القا�ض يهودا �شتاينرك وق�شته )ارملتان(، 
وكذل���ك ق�شة الخرى )او ماألها  بعيني���ه(. والقا�ض مردخاي 
زئي���ف فياربرك وق�شت���ه )العجل(. القا�ض  اه���رون ابراهام 
كاباك وق�شته )ارجوحة(. والكاتب اهرون روؤوبيني وق�شته 
نون وق�شته  )�شدم���ة اوىل(. والكات���ب  �شموئيل يو�ش���ف عكرْ
د وق�شته )ذكرى  )الطبي���ب وطليقته(. والكاتب  اه���رون  ميكرْ
ابدية(. والقا�ض امنون �شامو�ض وق�شته )البيت  واملزورة(. 
واخ���رية ال�شاع���رة والقا�ش���ة  واملرتجمة وال�شيا�شي���ة  داليا 

رابيكو فيت�ض وق�شتها )خم�ض وع�شرون �شنة(.
اخريا يقول املوؤلف د. دعيبل مالحظة مهمة عن الدب العري  
مفاده���ا  ان من  يقراأ الدب الع���ري يجد ان الدباء العريني 
يكيلون املديح لبناء جلدتهم  ويفرطون  يف ذم  من �شواهم. 
وه���ذا  ن���اجت من عق���دة  �شع���ب الله املخت���ار الت���ي ل ميكنهم  
التخل����ض منه���ا،  ناهيك ع���ن تاأث���ري ال�شهيونية عل���ى هوؤلء 

الدباء  عموماُ.
الدب���ي  اجلان���ب   عل���ى  للتع���رف  طيب���ة  فر�ش���ة  الكت���اب  
لال�شرائيليني وكيفية  تفكريهم يف هذا املجال. بعد ان حرمنا  
لعقود طويلة  من التعرف على  اجلانب الن�شاين  والفل�شفي  

لالدب اللعري.

قصص  مختارة من االدب 
العبري الحديث 

من املعروف ان االدب العربي، وكل 
مايخ�ــس اليهــود يف �شتــى مناحــي 
احلياة، كان حمرما اخلو�س فيه او 
معرفته او ترجمتــه طوال العقود 
عــدو  ا�شرائيــل   الن  املن�شرمــة. 
العــرب، والعــراق كان لــه موقــف 
�شارم يت�شــم  بعدائية تكاد متيزه 
عــن بقية اقطــار الوطــن العربي. 
لكــن اليــوم تغــري احلــال ال �شيمــا 
اذ    2003 بعــد االحتــالل يف عــام 
ا�شبــح ذكــر ا�شرائيــل اعتياديا يف 
االعــالم العراقي، وا�شبحت زيارة 
ا�شرائيل حدثــا طبيعيا كما ح�شل 
مــع ال�شيا�شي مثال االلو�شي وغريه 
من �شيا�شيي العراق احلديث  الذين 
يقيمون عالقــات اقت�شادية قوية 

مع ا�شرائيل يف ال�شر والعلن.

عر�س / قحطان جا�شم جواد

ال�شــورة يف كل االأزمــان هــي الوثيقــة التــي كانــت ومازالــت �شاهدة علــى حياة 
االإن�شان، اأ�ش�شت لتاريخه، وخماوفه، دينــه ودنياه، وكتاب )معاداة ال�شورة...( 
مــن الكتب املهمة التي ت�شلط ال�شوء عــن دور ال�شورة واأهميتها يف حياة االإن�شان 

منذ تاريخه االأول وحتى م�شتقبله االآتي.
يتكــون الكتاب مــن اأربعة موا�شيع، ابتداأهــا الكاتب )د.نزار �شقــرون( مبو�شوع 
)�شلطاُن ما ُي�شاهد( وفيه ي�شرح اأهمية ال�شورة و�شلطتها اخلا�شة يف كل الع�شور 
علــى االإن�شــان، و�شلطانها الــذي تبدو ال�شــورة فيــه الأول وهلة وكاأنهــا و�شيط، 
�شرعــان ما تتحول مبا ي�شبــه الع�شا التي ت�شتحيل اىل اأفعــى يف �شيغة اإعجازية 

مهما تعددت اأ�شكالها ومادة �شوغها وطرق عر�شها.

معاداة الصورة
في المنظورين الغربي والشرقي

عـــــــــــالء مـــــ�ـــــشـــــذوب
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يتن���اول الروائي زيد ال�شهيد يف “اأفرا�ض الأعوام” كل ما 
م���ر بالإن�ش���ان العراقي من امل���رارات والعذاب���ات وبع�ض 
امل�شرات،الن���ادرة جدًا، يف مرحلة تكون تاريخه احلديث، 
ال���ذي ه���و عملي���ًا النت���اج الفعل���ي للت�ش���ور )الكولنيايل( 
اأرث،)ال�شلطن���ة  خملف���ات  م���ن  تعت���ر  الت���ي  للبل���دان 
العثماني���ة(،يف ما بعد احل���رب العاملي���ة الأوىل، وت�شجل 
وقائع احلي���اة اليومية خالل العهد العثماين بعد اأكرث من 
ثالثة ق���رون ون�شف يف حكم العراق م���ن قبل )ال�شلطنة( 
املتلفع���ة برداء الدي���ن الإ�شالمي، وحكمه���ا الفا�شد اجلائر 
الناه���ب للخ���ريات العراقية بحج���ة )اإ�شالميته���ا(، والتي 
حاول���ت اأن حُترم حتى النطق باللغة العربية، مع اأنها لغة 
)الق���راآن(، وعدتها جرمية ت�شتحق العق���اب. تلك القرون، 
امل�شبع���ة باملهانة والإذلل وحتول �ش���كان )اأر�ض ال�شواد( 
و)الفرات���ني( اإىل اأفقر نا����ض )العامل( ع���ر )اإ�شالمويتها( 
املزيف���ة و املذلة لهم وتراثهم احل�ش���اري. وت�شرد)اأفرا�ض 
الأعوام(، ع���ر لغة روائية دقيقة، الأحداث العا�شفة التي 
م���ر بها العراق قبل ومع دخول الق���وات الريطانية مدنه، 
واملواجه���ات الع�شكرية معها و�ش���وًل اإىل انكفاء القوات 
العثمانية منك�شرة، مع ت�شبثها النفعي براية )الدين( �شد 
)الكف���ار(، وتاأ�شي����ض احلكم امللكي، وم���ا رافقه من خذلن 
متوا�ش���ٍل لم���اين العراقي���ني ع���ر النته���اكات ال�شر�ش���ة 
�شدهم والتنكر لأب�شط مبادئ العدل الإن�شاين التي اقرها 
د�شتور ذل���ك العهد ذات���ه. وتتخذ اأح���داث الرواية العراق 
وتاريخ���ه م�شرح���ًا كام���اًل مل���ا ج���رى في���ه وله م���ن اأحداث 
عا�شف���ة - دموي���ة، خ���الل اأك���رث من ن�ش���ف ق���رن، وكذلك 
مدينة)ال�شم���اوة(، والتي رغ���م انق�شامها بني ولء مت�شدد 
لل�شيخني)فار�ض العلوان( و)جابر الدخيل( وع�شريتيهما، 
لكنهم���ا واأتباعهما يتوحدون اأم���ام اخلطر اجلاثم بالقرب 
وحو����ض  قب���ل  م���ن  لجتياحه���ا  متهي���دًا  اأ�شواره���ا  م���ن 
والق���رى  ال�شح���راوي  الفك���ر  �ش���اللت  “الوهابي���ة”، 
القاحلة، الذين يت�شرفون بدافع الت�شدد الديني - املذهبي 
و الل�شو�شي���ة وال�شتحواذ على الغنائ���م املتي�شرة، مهما 
تنوع���ت اأ�ش���وة ب�”ال�شل���ف ال�شال���ح”، بع���د اأن قذفته���م 
�شن���وات اجلف���اف والقيظ ، اأبن���اء الرم���ال املنكفئة خارج 
مدن امل���اء وح�شاراتها،عر توجهاته���م الفكرية املت�شددة 
واململ���وءة بزيف عقيدتهم الأخروي���ة ووعودها التلفيقية 
الكاذبة بالتطه���ري وتزيني موت اتباعاه���ا، بانتظار)حور 
ت�ش���كل  فيها،والت���ي  )ال�شماوة(،وم���ا  عني(،ل�شتباح���ة 
حتولته���ا، اليومي���ة و التاريخية منوذجًا للع���راق القادم 
من ظالم )ال�شلطن���ة( وانتهاكاتها. واإذ ي�شعى زيد ال�شهيد 
يف )اأفرا�ض الأع���وام( ل�شتنطاق التاريخ و�شريورته يف 
العراق عمومًا، ومدينة ال�شماوة خ�شو�شًا، فاإن هذا لي�ض 
املعن���ى الوحيد ل���� “اأفرا�ض الأع���وام” واأحداثها وم�شائر 
�شخ�شياته���ا، ب���ل ه���و جانب يف ن���وع من ه���ذه الراويات 
الت���ي ت�شتخدم مادة تاريخية م���ا، وتوؤ�ش�ض عليها �شرديًا، 
فالرواي���ة التاريخي���ة “لي�ض معناه���ا العميق احلدوث يف 
الزم���ن املا�شي فهي ت�شتح�شر مي���الد الأو�شاع اجلديدة. 
وت�ش���ور بداي���ات وم�ش���ارات ق���وة دافع���ة يف م�ش���ري مل 
يت�ش���كل بعد.وه���ي عم���ل يقوم عل���ى توت���رات داخلية يف 
جت���ارب ال�شخ�شيات متثياًل لنوع م���ن ال�شلوك وال�شعور 
الإن�ش���اين يف ارتباطهم���ا املتبادل باحلي���اة الجتماعية و 
الفردية، كما متث���ل بال�شرورة تعقيدًا وتنوعًا يف اخلرة 
والتجرب���ة لدى الروائ���ي. وتختلف اأي�شًا ع���ن ذلك النوع 
م���ن الروايات الجتماعي���ة التي تتطلب ا�شتق���رارًا. فلكي 

)ت�شن���ع( تل���ك الرواي���ات )�شريح���ة( من احلي���اة يجب اأن 
يك���ون الواقع م�شتقرًا هادئًا حت���ت مب�شع الروائي.ولكن 
الرواية التاريخية ل تاأخ���ذ جمتمعها كق�شية مقرة، هادئًا 
را�شخًا حتت عد�شتها، اإنها تدر�ض تدرجاته وتعدد األوانه، 
فهي تواج���ه جمتمعاُ بعيدًا عن الثبات والر�شوخ. وينتقل 
الهتم���ام ب���دًل من التدرج���ات وتعدد الأل���وان اإىل م�شري 
احل���رة-  املو�شوع���ة   / ويكيبيدي���ا  نف�ش���ه”./  املجتم���ع 
بت�ش���رف. ينفت���ح امل�شه���د الروائ���ي يف بداي���ة “اأفرا����ض 
الأع���وام” على )جعفر ح�شن درجال( وهو يف ال�شتني من 
عم���ره، ويرى ما يحدث اأمامه، �شح���ى يوم الثامن من اآب 
ع���ام 1959 م���ن” ه���رج وم���رج، وفو�ش���ى ل ُتط���اق يف 
حماول���ة الفوز بكر�ش���ي اأو من�شدة اأو مزهري���ة اأو �شمعة 
تعلي���ق املالب����ض اأو �شت���ارة ناف���ذة اأو مروح���ة �شقفية اأو 
من�شدية..ال���خ “ )�ض7( تل���ك الأ�شياء  وغريها التي تقرر 
نهبه���ا، )ح���الًل مباح���ًا �شرعًا( م���ن مقر” احت���اد ال�شعب” 
الواجه���ة العلني���ة لل�”احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي” يف 
املدين���ة، حيث انتظ���ر وترب�ض به ممن ي���رون فيه تهدميًا 
للدين وتفتيتًا للمجتمع، حلظة النق�شا�ض عليه وتهدميه 
ب�شرا�شة، كانت مكتومة، واآن لها اأن تفجرها- حينها- من 
قب���ل قوى متعددة ول يوحدها غ���ري العدوانية جتاهه،مع 
تقاط���ع م�شاحله���ا و اأفكاره���ا  وانتماءاته���ا ودوافعه���ا، 
ل�شرق���ة حمتويات���ه اأو حتطيمه���ا، بعد ما ت�شمم���وا رائحة 
انف�شا����ض احلكوم���ة عن���ه وَحظ���ر ن�شاط���ه بالتزام���ن مع 
اإ�شدار بع�ض املرجعيات الدينية فتاوى  كون “ال�شيوعية 
كف���ر واحلاد”.عندها يتاأكد)جعفر ح�شن درجال( باأعوامه 
ال�شت���ني اأن م���ا يحدث اأمام���ه من وقائ���ع ما ه���و اإل اإعادة 
بالتفا�شي���ل ذاته���ا لي���وم  اخلام����ض م���ن متوز ذل���ك اليوم 
“الف�ش���ي الداك���ن” يف حياة مدينته ع���ام 1917. عندما 
�شاه���د الكثري م���ن النا�ض يغ���ريون على مب���اين احلكومة 
وخم���ازن الغذاء ودور املوظفني ك���ي ي�شتبيحوها. ثم يتم  
�شحن كل عائالت موظفي ال�شلطنة، وجلهم من العراقيني، 
القادم���ني من مدن اأخ���رى، بوا�شط���ة )َعّب���ارة( متخر نهر 
الفرات نحو العا�شمة، حتا�شيًا ملا �شتوؤول اإليه الأمور يف 
املدين���ة التي بات���ت الق���وات النكليزية قريب���ة منها. وقد 
اح���دث دخولها ا�شطفاف���ات جديدة وِنَعمًا عل���ى من انتهز 
الفر�ش���ة واغتنى من خالل الفو�شى العاّمة التي اجتاحت 
املدين���ة، اإذ بداأ “الر�شا�ض يلعلع ط���وال ال�شباح حتى ما 
بع���د الظه���رية وامل�شاء “. تلك ال�شتباح���ة التي �شملت كل 
�ش���يء يف املدين���ة و جتاهلتها القوات القادم���ة لطرد بقايا 
حكام )ال�شلطنة( يف املدينة، وكان همها الأوحد املحافظة 
على �شالمته���ا اأوًل. تبداأ حت���ولت )ال�شماوة( بطيئة غري 
من�شجمة مع رغب���ة وخمططات احلكام اجلدد، لكن احلال 
يتغ���ري م���ع جديد دخ���ل حياة فيه���ا النا����ض ؛ م���اء �شاٍف، 
اأعمدة خ�شبية للكهرباء يف ال�شوارع، م�شت�شفى للمر�شى، 
�شح���ف جدي���دة متن���ورة متع���ددة قادم���ة م���ن العا�شمة،  
وح���وارات علني���ة  يف املقاه���ي حوله���ا  وكتاباته���ا،دون 
خ���وف وخ�شية،  راديوات يف املقاهي العامة، تنقل اأخبار 
العامل البعيد عن مدين���ة متاخمة لل�شحراء، وت�شتعل عر 
اأغانيها اأرواح �شبابها الغ�شة،)تياترو( ب�شرط عدم تدخل 
عامالت���ه يف �ش���وؤون الزبائ���ن ون�ش���ج عالق���ات م�شبوه���ة 
�شري���ة و خا�ش���ة معه���م، حم���الت لبي���ع الذه���ب، واأخرى 
لتج���ارة اأنواع الب�شائع اجلديدة الواف���دة عر البحار، و 
اأماكن لبيع امل�شروب���ات الروحية،ول اعرتا�ض وا�شتنكار 
اأو متل���ٍل م���ن اأح���ٍد، اأو ا�شتنكاف يف التعام���ل اليومي مع 
اأ�شحابها، مع اختالفات دياناتهم واأعراقهم مع ُبعَد مدنهم 

الت���ي انحدروا منه���ا للحياة والعم���ل يف )ال�شماوة( التي 
ا�شتوطنوه���ا دون اعرتا�ض م���ا وباتوا جزءًا يف ن�شيجها 
الجتماع���ي. كل هذا وغ���ريه اأحدث تغي���ريات يف احلياة 
رغ���م  اجلنوبي���ة،  ال�شح���راء  م�ش���ارف  ملدين���ة  اليومي���ة 
ال�شطفاف���ات الع�شائرية، �شرية اأوًل، مع الوافدين اجلدد 
حلك���م املدين���ة، ث���م حت���ول يف ال���ولءات علن���ًا للمنفع���ة 
والتحك���م. ي�شمل التغيري قبل هذه الأحداث “جعفر ح�شن 
درج���ال” ال�ش���اب ال���ذي ي�ش���ارك وال���ده يف بي���ع الأقم�شة 
وُيخط���ف بدخول اأ�شرة حاك���م املدينة، للتب�ش���ع، وتعلقه 
بابنته ال�شابة)وهيبة( التي” ق���راأ يف عينيها بوحًا غريبًا 
ال�شارقت���ني لعيني  “اأن راأى يف عينيه���ا  “ جتاه���ه بع���د 
)َمه���ا( بوح���ًا كاأنه���ا تبغي ب���ث �ش���يء ي�شبه الإعج���اب اأو 
التمني”)����ض 52(.عندها يقرر )جعف���ر( بروحه املتوثبة 
التخل���ي ع���ن ال���زي التقلي���دي ل�ش���كان )املدين���ة( مقتنع���ًا 
باإرادته احلرة وبفاعلي���ة التمرد على القيود، والرغبة يف 
التحلي���ق فوقه���ا، وحريت���ه  الت���ي ل ن���زاع عليه���ا، فعم���د 
رية( ومل يعباأ )جعفر(، باأي اعرتا�ض  لرت���داء اأزياء )َح�شّ
م���ا اأو حتى رف����ض  اأ�شرته، وه���و الرامز للق���وى الواثبة 
التي ت�شعى لتغيري من���ط ال�شلوك احلياتي، ل�شكان مدينة 
تطوقه���ا ال�شح���راء، وينع�شه���ا الف���رات ال���ذي ي�شطره���ا 
ن�شفي���ني، ول يف���رق بني �شبابها وعوائله���ا دين اأو مذهب 
م���ا، فتمتد عالقات)جعفر( نح���و ال�شاب اليهودي )اليا�ض( 
ال���ذي يكت�ش���ف يف )جعف���ر( موهب���ة الر�ش���م ويعمل على 
تنميتها وت�شجيعه على ا�شتثمار وقته يف الر�شم، ويتمنى 
علي���ه ال�شفر نحو ع���وامل بعيدة تفت���ح املوهبة وتطورها.
كما تنع����ض روحه )وهيبة( مع خل�شة اللق���اء ال�شري على 
ج���رف الف���رات ع�ش���رًا بعي���دًا ع���ن اخل���وف وانك�ش���اف 
الأ�ش���رار، عر كل ما يدع���و لالألفة والف���رح واحلب بروح 
ال�شابني جتاوزًا على املركز الجتماعي واملكون الطائفي. 
ي�شكل جعفر يف ال�شرد الروائي القوى اجلديدة الناه�شة 
الت���ي حتم���ل يف توجهاته���ا روح التج���دد والتق���دم م���ع 
معاناته���ا اإن�شانيًا وخيبتها من الناحية الوجدانية، والتي 
تبق���ى ترافق���ه دائم���ًا، ويغ���دو ع�ش���وًا يف ح���زب متح���رر 
يح�ش���ر اجتماعات���ه يف بغ���داد ويحاول نق���ل روح التمرد 
واحل�ش���ارة ل�ش���كان مدينته، لك���ن الإج���راءات التع�شفية 
احلكومي���ة �شد قناع���ات النا�ض ت�شع���ل الهيجانات فيها و 
جتابهه���ا ال�شلطات بق�شوة وفظاظ���ة وتقود قادتهم للحكم 
بالإع���دام، وم���ن �شمنهم ال�شاب)جعف���ر( وخالل تغيريات 

يف توازن الق���وى يفرج عنهم، ومع بزوغ قوى اجتماعية 
اأخ���رى حت���اول  زرع مب���ادئ العدالة يف الأذه���ان والعمل 
عل���ى متتني روح الن�شج���ام يف جمتمع متعدد النتماءات 
مع التاأكي���د على احرتام القناعات اخلا�ش���ة �شلميًا. روى 
زي���د ال�شهيد يف “اأفرا�ض الأع���وام” التحولت اجلوهرية 
يف احلي���اة العراقي���ة، وقب�ض ب�شرده املتوث���ب املرن على 
تفا�شي���ل من�شي���ة مهمل���ة يف حت���ولت مدينته)ال�شماوة( 
وتاري���خ وطن���ه الع���راق باأمان���ة ون���رث �شف���اف ملون عر 
مب�شوؤولي���ة  موحياتهم���ا  و  واحل���وار  اللغ���ة  ا�شتخ���دام 
ال�شان���ع املتمك���ن م���ن اأدوات���ه وروؤاه الت���ي يوظ���ف فيها 
احل���دث التاريخ���ي لي����ض ب�شف���ة التك���رار ب���ل الحتفاظ 
بواقعيته وبان�شيابيته الت���ي ل تواجهها اأو تعرقلها اللغة 
امل�شطنع���ة. وكان ه���و الراوي،الوحي���د والعلي���م، مبثابة 
املفعم���ة  واحلواري���ة  ال�شردي���ة  تنقالت���ه  يف  “طي���ف” 
بالتلون يف النتقال املرن بني التاريخ ووقائعه الوثائقية 
الت���ي مل تثق���ل الن����ض الروائ���ي بل كان���ت مبثاب���ة الكوة 
املنفتح���ة لتبيان ما يراد ال�شكوت عن���ه راهنًا بفعل هيمنة 
اخلراف���ات  يرف���ع  ال���ذي  الطائف���ي”  “التاب���و 
مل�شتوى”اليقيني���ات” ال�شردي���ة التاريخي���ة الكرى التي 
ت�شل وتتجاوز، عر الغلو وال�شتئثار، حدود “املقد�ض” 
م���ع اأن تاري���خ املجتمع العراق���ي يك�ش���ف اأن ل اأ�شا�ض لها 
يعت���د ب���ه يف الوج���دان ال�شعبي ل���كل ا العراقي���ني.، لي�ض 
واردًا تلخي����ض كل العوامل الروائية املتع���ددة ل�” اأفرا�ض 
اأع���وام” زيد ال�شهيد التي تقع ب����)349( �شفحة من القطع 
املتو�ش���ط وتتاأل���ف م���ن ف�شل���ني يب���داأ اأولهم���ا مب���ا قال���ه 
)نيكو����ض كانتزاك���ي(: “اخلطب���اء الذي���ن يكلمونك���م عن 
احل���ب، وال�شا�ش���ة الذين يخرق���ون اآذانك���م باحلديث عن 
الوط���ن وال�ش���رف والعدال���ة، كله���م يث���ريون الغثيان” و 
يتاألف من )8( وحدات �شردية وب�)114( �شفحة، والف�شل 
الثاين ال���ذي يتكون من)10( وح���دات �شردية وب� )233( 
�شفحة متالزم���ة ول انف�شال بني مكونات الف�شلني الأول 
والث���اين، ك���ون املكون���ات النوعي���ة والتاريخي���ة امل�شكلة 
لع���امل الرواي���ة مت�شاب���ه م���ع الراه���ن العراق���ي و بع����ض 
مالحم���ه ومكوناته املا�شي���ة: النظام ال�شتب���دادي املنهار 
وخملفات���ه، الحت���الل وم�شاريع���ه، ارتف���اع امل���د الطائفي 
الردكايل،حماول���ة اإق�ش���اء دور الدول���ة الوطنية بق�شدية 
طائفي���ة - قومية، تاآكل القي���م املدنية، الأطماع اخلارجية. 
و)اأفرا�ض الأعوام(اإذ تتناول يف ثيمتها وتفا�شيلها جزءًا 
م���ن التاري���خ العراق���ي ون�شيج���ه املتع���دد فاإنه���ا  تنهج “ 
ل�شتخال����ض فردي���ة ال�شخ�شيات م���ن الطاب���ع التاريخي 
اخلا�ض لع�شره���م وت�شعهم يف زمان ومكان حمددين مع 
تبي���ان مالمح ال�ش���راع املاثلة يف عوامله���م بواقعية نفاذة 
لإب���راز �ش���رورة  الأ�شخا����ض والأح���داث.  ملمو�ش���ة يف 
حتوي���ل و�شع املجتمع غ���ري املعق���ول”)م. ن. بت�شرف(.
الروائ���ي زيد ال�شهيد يف “اأفرا����ض الأعوام” ي�شع تاريخ 
الع���راق �شردي���ًا حت���ت املجه���ر بواقعي���ة راهن���ة متع���ددة 
اخلط���اب ال�ش���ردي الفن���ي، و ُيوظ���ف الوثيقة،الدقيق���ة، 
تاريخي���ًا ع���ن الق���وى الناه�ش���ة اجتماعيًا وم���ا دفعته من 
اأثم���ان ماأ�شاوي���ة، وا�شتثمار الأح���داث و الأقوال املنقولة 
�شفاهًا، ع���ر الرواة، باأمان���ة، متتبعًا باإمكانات���ه ال�شردية 
وخ�شو�شيته���ا النرثية-الفني���ة، قناعات “ فلوبري” الذي 
يرى:))ب���ان ن���رثًا ل ي�شتجي���ب لإيق���اع الرئ���ة الب�شرية ل 

ي�شتحق ذرة من الهتمام((.  
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)أفراس األعوام( لزيد الشهيد:  تاريخ وطن.. 
تحوالت مدينة                                                     

يتميز القا�س والروائي )زيد ال�شهيد( بتوا�شله يف كتابة الق�شة الق�شرية والرواية، وله فيهما نتاجات اأَثَرْت ال�شردية 
العراقيــة احلديثة بجديتها الفنية وتوجهاتها املو�شوعية االجتماعيــة - االإن�شانية. كما يقدم قراءات نقدية لبع�س 
الكتــب والفنــون االأخرى والرتاجم التي تك�شف عن م�شتــوى تذوقه الفني- اجلمايل لها. وروايتــه “اأفرا�س االأعوام”* 
الفائزة باجلائزة االأوىل يف م�شابقة دار ال�شوؤون الثقافية/ بغداد/عام 2011 تدخل �شمن الرواية التاريخية فهي تروي 
ب�شــرد �شفــاف يتداخل فيه الزمن والتاريخ يف العــراق، بالت�شابك مع الوقائع العينية للحيــاة اليومية، ومنط العالقات 
املتعاليــة للفئــات العليــا يف ال�شلــم االجتماعــي، وكذلك تك�شــف جمريات احليــاة وامل�شائــر الفاجعة لنا�ــس القاع وهي 

حتــاول االإفــالت من تلك “اللعنــة” االجتماعيــة االأزلية من خــالل اأحالمها بحياة 
اآدميــة الئقة بالب�شــر، بالرتافق مع عملها املنظم عمليــًا وفكريًا على كل جديد من 
اأفــكار وروؤى وممار�شــات جتعل احلياة، التي ال ُتعا�س اإال مــرة واحدة، تت�شم بالعدل 

ــــف   االجتماعي- االإن�شاين دون متييز. ــــاي ــــع جـــــا�ـــــشـــــم ال

بعنوان  ج��دي��د  ك��ت��اب  ���ش��در  والن�شر  للرتجمة  دارامل���اأم���ون  ع��ن 
اىل  فيل�شتن�شكي( وترجمته  م.  )اأ.  للمم�شت�شرق  العربي(  )الدب 
�شعد  كاظم   العربية  اىل  ترجمه  فيما   كا�شانينا  النكليزية هيلدا 
الدين. و�شمم غالفه جوان ياور مراد ويقع يف 328 �شفحة من 

القطع الكبري.
العربي  ب��الدب  بداأها  املباحث  من  العديد  اىل  الكتاب  ق�شم  وقد 
القدمي )زمن القرن  اخلام�ض اىل القرن ال�شابع(، وال�شعر امللحمي 
الوائل،  ال�شالميون  املديح  و�شعراء   القراآن،  القدمي،  الغنائي 
ال�شابع  القرن  نهاية   )من  الو�شطى  الع�شور  يف  العربي  والدب 
اىل القرن الثامن ع�شر، و�شعراء املديح يف البالط الموي، و�شعر  
الغزل يف احلجاز، والنرث العربي  يف اوائل الع�شور الو�شطى، 
القرن  منت�شف  )من  الكال�شيكي  العربي  لالدب  الذهبي   والع�شر 
الثامن اىل القرن الثاين ع�شر(، وحقبة التجديد، وحقبة التمازج 
الرقن اخلام�ض  الثامن اىل  القرن  الندل�شي )من  الدبي، والدب 
القرن   )من  الو�شطى  الع�شور  اواخر  يف  العربي  والدب  ع�شر(، 
واخريا  النرث  واخرعن  ال�شعر  اخرعن  ومبحث  ع�شر(،  الثالث 

ال�شرية ال�شعبية.
وقد ا�شارت دار املاأمون اىل اهمية هذا الكتاب باعتباره يقدم فر�شة 
لالدباء والنقاد بالذات للتعرف على ما يكتبه الخر )الجانب( عن 
ادبنا وادبائنا، بغية ال�شتفادة  من النظرة النقدية التي ينظر بها  
املوؤلف الجنبي او امل�شت�شرق  اىل ادبنا  من جهة،  ومعرفة وجهة  

نظره بهذا  الرتاث الواخر  الذي نفخر به على  مر الجيال.
عام  باأوكرانيا  خ��ارك��وف  يف  ول��د  فيل�شتن�شكي(  م.  )اأ.  الكاتب 
علم  يف  1941وتخ�ش�ض  عام  التاريخ  معهد  من  وتخرج    1918
اللغات الجنبية عام 1949، كما عمل  الث��ار. وعمل يف تدري�ض 
يف معهد الدرا�شات ال�شرقية وكتب العديد من الكتب   عن الدب 
يف  العربي  و)الدب  الكال�شيكي(  العربي  )الدب  منها  العربي 
الع�شور الو�شطى  يف القرنني الثامن والتا�شع( و )تاريخ الدب 
من بداية القرن العا�شر( و )�شرية عنرتة( و)�شيف بن ذي يزن( 
و)ق�شائد  من ابي عالء املعري( و)حي بن يقظان لبي  طفيل( و 
تاريخ  من  مهمة  واحداث  و)حكايات  م�شر(  على  نابليون  )حملة 
ليلة  الف  و)حكايات  ليلى(  جمنون  و)ق�شائد  ال�شدة(  بعد  الفرج 

وليلة(.
ويبدو ان امل�شت�شرق الرو�شي  معجب جدا بالدب العربي بدليل 
يف  رم��وزه  واب��رز  العربي  الدب  عن  الفها  التي  كتبه  معظم   ان 

التاريخ.
بالدب  اهتم  الغرب  ان  اىل  في�شري  الدين  �شعد  كاظم  املرتجم  اما 
العربي متاأثرا بحكايات الف ليلة وليلة ال�شاحرة، التي انت�شرت 
يف ك��ل ان��ح��اء ال��ع��امل. ك��ذل��ك ج��اء ت��اأث��ري  ال��ع��رب يف ال��غ��رب يف 
وتاأ�شي�ض  للعرب  احل�شاري  للتقدم  نتيجة  الو�شطى  الع�شور 
دفع  مما  والفنون  العلوم  وتطور  العامة  واملكتبات  اجلامعات 
مناحي  �شتى  يف  للعرب  الهائل  التطور  هذا  ل�شتلهام  بالغرب 

احلياة.

وي�شيف: ان ا�شم العرب يعني ال�شعوب التي ترتبط بلغة م�شرتكة 
وم�شري وتراث  ثقايف ي�شمل مناطق �شا�شعة من ا�شيا وافريقيا. 
لذلك يفهم من كالم الدب العربي اليوم هو ان هذا امل�شطلح ي�شمل 
اداب ال�شعب العربي  يف خمتلف اقطاره، على الرغم من انبثاق 
هذه الداب  من تراث واحد هو تراث الع�شور الو�شطى، وتبدي  
ت�شابها قويا وم�شرتكا يف كثري من ال�شمات، فاأنها  تبدو م�شتقلة  

يف معاملها الجتماعية  والفنية.
الن�شهار  عمليات  متت  عديدة  ل��دول  ال�شالمية  الفتوحات  بعد 
تدريجيا  واندجموا  كليا   باملنت�شرين 
ب����ال���������ش����ك����ان 
امل����ح����ل����ي����ني، 
ح�����ي�����ث ك�����ون 
ال������ف������احت������ون 
الق����ال����ي����م  يف 
املغلوبة  اقليات 
ب��ه��ا  ي����ع����ت����د  ل 

وبذلك مل ي�شبح  م�شطلح العرب م�شتعمال ليدل على البدو الغزاة  
ح�شب وامنا على �شكان تلك ال�شقاع اي�شا، حيث اعتنق ال�شالم، 
الطريقة  وبهذه  العام.  ال�شتعمال  قيد  العربية  اللغة   وا�شحت 
ان�شهار  من  احلديثة  العربية  لل�شعوب   العرقي  ال�شا�ض  تكون 

الفاحتني وال�شكان امل�شتعربني يف املناطق املغلوبة.
الدبية  العربية  اللغة  هي  القاليم  تلك  يف  ال�شائدة  اللغة  وكانت 
التي كتب بها جميع الدب العربي يف الع�شور الو�شطى، وجميع 
دينهم  النظرعن   بغ�ض  ال���ش��الم��ي��ة،  اخل��الف��ة  ب��الد  يف  املثقفني 
وعرقهم، يكتبون باللغة العربية الدبية. كما يوؤكد الكتاب على ان 
اقدم  مناذج  الكتابة العربية هي النقو�ض على احلجر يف اجلزيرة 
العربية ويف �شوريا، التي يرقى تاريخها اىل القرون الوىل من 
تاريخنا هذا. كما عرفت مناذج من ال�شعر ما قبل ال�شالم باللغة 
العربية الف�شحى يف القرن  اخلام�ض وال�شاد�ض وال�شابع، ونقلت 
�شفويا حتى دونها اخريا اللغويني العرب يف فرتة ما بني القرن 
وثقافتها   العربية  للدولة  الذهبية  الفرتة  وهي  والعا�شر.  الثامن 
وبلغ  التا�شع  القرن  يف  الدولة  يف  يحل  التدهور  بداأ  ثم  وادبها. 
ذروته يف القرن  احلادي ع�شر حني �شرب املغول  مناطق اخلالفة 
يف ال�شرق العربي. ثم  تبعها ال�شيطرة العثمانية التي جعلت اللغة 
الرتكية هي لغة  الدولة واملرا�شالت يف القطار  العربية، وبذلك  

تخلفت اللغة العربية الدبية.
ل�شيما  الو�شطى  الع�شور  ف��رتة  يتناول  العربي(  ك��ت��اب)الدب 
)ال�شعر والنرث(  ويوؤكد ان ال�شعر العربي القدمي ن�شاأ بني القبائل 
القرن  منت�شف  حتى  ال�شفهية  الرواية  طريق  عن  ونقل  العربية 

الثامن.
اما النرث العربي )برتاثه وخرافاته وامثاله وحكمه  وبالغته( فقد 

كان �شفويا اي�شا وو�شل الينا عن طريق الرتاث ال�شعبي.
ثالث  اىل  الو�شطى  الع�شور  يف  العربي  الدب  ق�شم  هذا  وعلى 
حتى  ال�شابع  القرن  نهاية  اىل  تاريخها  يف  ترقى  الوىل  مراحل 
اوا�شط القرن الثامن، يف حني تبداأ الثانية  حقبة  ازدهار الدب 
العربي الكال�شيكي من منت�شف القرن الثامن حتى القرن الثاين  
الع�شور  حقبة  بني   املح�شورة  فهي   الثالثة  املرحلة  اما  ع�شر. 
القرن  اىل   الثالث ع�شر  القرن  املتاأخرة  واملمتدة  من  الو�شطى  

ال�شابع ع�شر.
هذا الكتاب يك�شف كيف يفكر الخرون باأدبنا  وهي  ق�شية مهمة 
للتعرف على الراأي  الخر. كما انه ميثل فر�شة للتعرف على الدب 
ما  وهو  رو�شية.  نظر  وجهة  من  الو�شطى  الع�شور  يف  العربي 
امل�شادر يف  القليل من  ال  التي ل متلك  العراقية  للمكتبة  ي�شيف 

هذا ال�شاأن.

من وجهة نظر روسية 

االدب العربي  في العصور الوسطى
عر�س وتلخي�س قحطان جا�شم جواد 
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آفاق
 �شعد حممد رحيم

   كم���ا ل���و اأن �شدع���ًا ح�شل يف مكان خفي يف عقل���ه جاعاًل ذكرياته 
القدمية تنث���ال يف دفقات عذبة وحزينة و�شفافة،  فراأى اأن يحكيها 
لن���ا.. كان ال���راوي )ت���ورو واتانابي( يف طائ���رة عمالقة تهبط يف 
مط���ار هامبورغ ح���ني انبعثت مو�شيق���ى من معزوف���ات اخلناف�ض 
ا�شته���رت يف ال�شتينيات با�شم )الغابة الرنوجية(. وكان هذا كافيًا 
اأن ُيرجع���ه اإىل ال���وراء ثم���اين ع�شرة �شنة. ي���وم كان على م�شارف 
الع�شري���ن مفعم���ًا بطاقة مرحل���ة ال�شباب واآماله���ا وهواج�شها. اإنه 
الآن يف ال�شابع���ة والثالث���ني، ولن نعرف عن حيات���ه احلالية �شيئًا 
فه���و �شيغادرها بع���د �شفحة ون�ش���ف ال�شفحة ليج���ول بنا، وعلى 
م�شاح���ة اأربعمئة �شفح���ة، يف �شياحة �شردية تخ����ض تلك الفا�شلة 
من عمره. هن���ا �شتتجلى الراعة الفنية للروائي الياباين هاروكي 
موراكامي. �شنن�ش���ى �شخ�شية الراوي يف عمر ال�شابعة والثالثني 
ول���ن يكون حا�ش���رًا اإل ذلك ال�ش���اب العا�شق املرير ال���ذي �شيخر، 
مبك���رًا، جتربة قا�شية لب���د من اأنها �شتغريِّ روؤيت���ه اإىل نف�شه واإىل 
الع���امل. �شي�شحبن���ا اإىل "اأزمنة م�شت اإىل الأب���د". و�شيتحدث عن 
"اأ�شدق���اء مات���وا اأو اختفوا". و�شي�شتعي���د م�شاعر يعرف اأنه لن 
ق ما يخرن���ا عنه. اأن  يذوقه���ا م���رة اأخرى. وم���ا علين���ا اإل اأن ن�شدِّ
نث���ق ب�ش���رده لالأحداث. ومن غري اأن نك���ون متاأكدين من اأن ذاكرته 
تخ���زن حقًا تلك التفا�شيل كله���ا. اأو اأن خميلته املحمومة املتوهجة 
فه بهذا القدر  ن ما ح�شل يف الواقع. ترمم���ه، اأو حترِّ ه���ي التي تلوِّ
اأو ذاك. و�شنت�ش���اءل يف النهاي���ة عن مقدار الوهم ال���ذي يثقل �شّلة 
احلقيق���ة لديه. حي���ث، وكما يق���ول املرتجم القدي���ر �شعيد الغامني 
�شنكت�ش���ف كي���ف "اأن احلدود ب���ني الأ�شياء تتداع���ى ويختلط فيها 
الواق���ع باخلي���ال، وامل���وت باحلي���اة والعق���ل باجلن���ون". وهناك 
الن�شي���ان اأي�شًا. تل���ك الإر�شة التي تنخر ج���دران الذاكرة.. يعرف 
واتاناب���ي اأن ما يقدم عليه، يف عملية ال�شرد، لي�ض ي�شريًا. والغاية 
الت���ي يق�شده���ا �شعبة املنال.. يقول: "حني اأكت���ب من الذاكرة على 
ه���ذا النحو، اأ�شعر غالبًا بغ�شة الرهبة. م���اذا لو كان ما ن�شيته اأهم 
الأ�شي���اء؟ ماذا لو كان يف داخلي ب���رزخ مظلم ترتاكم فيه الذكريات 

املهمة حقًا وتتحول ببطء اإىل وحول".
   ياأت���ي ال���راوي واتاناب���ي من بلدة �شغ���رية اإىل طوكي���و ليدر�ض 
الدرام���ا يف اجلامعة، ويقي���م يف مهجع للطلبة. وخ���الل هذه املدة 
�شيلتق���ي ناوكو �شديقة �شديق���ه الوحيد كيزوكي ال���ذي اأقدم على 
النتح���ار، فتن�ش���اأ عالق���ة غريبة وملتب�ش���ة بني الثن���ني. �شيحاول 
اأن يح���ل حم���ل ذل���ك ال�شدي���ق املنط���وي على نف�ش���ه قلي���اًل، الذكي 
واملوهوب، لكنه لن ي�شتحوذ على قلبها وم�شاعرها اأبدًا. و�شيعرف 
فيم���ا بعد اأنها مل حتب���ه على الرغم من حاجتها اإلي���ه.. كانت ناوكو 
تعي����ض اأزمته���ا الروحية اخلا�ش���ة. تلك احل���الت ال�شوداوية التي 
�شتقوده���ا اإىل منتج���ع للراحة وم���ن ثم اإىل م�ش���ح عقلي يف رحلة 
�شتنته���ي ه���ي الأخرى بالنتح���ار. وما كان يهم ناوك���و يف النهاية 
هو اأن تبقى موجودة يف ذاكرة واتانابي واأن ل ُتن�شى. اأما عالقته 
بها وماآله���ا فقد جعلته يفكر باملوت "ل بو�شف���ه نقي�شًا للحياة، بل 
بو�شفه جزءًا منها... كان دائمًا هنا، يف داخل وجودي، دائمًا هنا، 
ول���ن ي�شمح يل اأي �شراع باأن اأتنا�شى وجوده". وبذا تبقى الثيمة 
املركزي���ة للرواية هي املوت. ت���دور يف فلكها ثيمات اأخرى ل ميكن 
اأن ننعتها بالثانوية كاحلب وال�شداقة واجلن�ض والوفاء والعدمية 

واجلنون.
   كان اأول ح���دث عا�ش���ف يف حي���اة واتاناب���ي ه���و م���وت �شديق���ه 
كيزوكي، ولعل���ه احلدث الأهم. و�شيبقى يتذكر م�شهد امل�شبح الذي 
�شبحا فيه معًا، ليل���ة انتحاره، "ومنذ ذلك احلني حالت ريح باردة، 
ياب�ش���ة بيني وبني العامل. هذا الفتى كيزوك���ي: ما الذي كان يعنيه 
وج���وده يل؟ ل اأ�شتطي���ع اأن اأج���د اجلواب عن هذا ال�ش���وؤال. كل ما 
اأعرف���ه، بيق���ني مطلق، ه���و اأن م���وت كيزوكي �شلب من���ي اإىل الأبد 
ج���زءًا م���ن مراهقتي. لكن ما ال���ذي يعنيه هذا، وما ال���ذي ميكن اأن 
ينت���ج عنه، �ش���يء يتخطى ح���دود فهمي". و�شتظ���ل ناوكو غا�شبة 
علي���ه لأن���ه ه���و م���ن راأى كيزوك���ي للم���رة الأخ���رية ولي�ش���ت هي. 
و�شتبق���ى تت�شاءل عّما كان ميكن اأن توؤول اإليه �شكل العالقة بينهما 

لو مل يكن هناك كيزوكي؟.
   مل يكن واتانابي من ذلك ال�شنف املهوو�ض بال�شيا�شة والنظريات 
الثوري���ة التي �شاعت ب���ني الطلبة يف ال�شتيني���ات يف اأنحاء كثرية 
م���ن العامل. وقادته���م اإىل التمرد ومواجهة ال�شلط���ات كلها مبا فيها 
�شلط���ة العائلة. لذا ل���ن يتعاطف مع الطلب���ة امل�شربني يف جامعته. 
و�شتقت�ش���ر اهتماماته على القراءة والدرا�شة والعالقات اجلن�شية 
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الغابة النروجية

بالن�شب���ة لكّتاب و قراء الرواي���ات التاريخية 
فان حروب نابليون تعتر هبة من الله، حيث 
انها تله���م لي�ض فقط الرواي���ة الغريبة و امنا 
اي�شا  كتائب و ا�شاطيل من الكتب، فهناك مثال  
�شل�شل���ة برينارد كورنوي���ل متعددة املجلدات 
عن ريت�شارد �شارب اجلندي الريطاين الذي 
�ش���ق طريق���ه اىل اعل���ى الرت���ب الع�شكرية، و 
هناك م���ا يكقي م���ن الرواي���ات البحرية التي 
كتب���ت خالل هذه الفرتة لتم���الأ ميناء باكمله: 
كت���ب فور�شرت عن هورا�شي���و هورنبالور، و 
20 جمل���دا للكات���ب باتريك اوبري���ان “ ق�شة 

اوبري- ماتورن “. 
رغ���م عنوانه���ا املو�ش���وم “ ام���واج احل���رب 
“، ف���ان م�شاهم���ة تليارد يف ه���ذا النوع من 
الدب ه���ي لي�ش���ت رواية عن البح���ار، و امنا 
ه���ي اقرب اىل ا�شلوب اآخ���ر من الق�ش�ض عن 
نابليون، و اقرب اىل روايات جورجيت هري 
الرومان�شي���ة خا�ش���ة كت���ب مث���ل “ جي�ض ذو 
�شمع���ة �شيئة “ و “ العري�ض ال�شباين “. من 
ع���ام 1812 حتى 1814 فان “ امواج احلرب 
– حيث ي�شن جي�ض  ا�شبانيا  “ تتاأرجح بني 
الدوق ويلينغتون )مب�شاعدة القوات املحلية 
املعروفة حاليا باأ�شم “ القوات غري النظامية 
ال�شبانيني هناك  م���ع  الفرن�شي���ني.  �ش���د   )“
احللف���اء ال�شابق���ني لنابليون الذي���ن حتولوا 
الن اىل اع���داء – و غ���رف املعي�ش���ة يف لندن 
حي���ث تتعام���ل الن�شاء مع غي���اب ازواجهن و 
مع عجزهن ع���ن مواكبة اآخر عرو�ض الزياء 

الفرن�شية. 
ال�شخ�شي���ات  م���ن  ع�ش���رات  الرواي���ة  ت�ش���م 
ناث���ان  امل���ايل  اخلب���ري  مث���ل  التاريخي���ة، 
روثت�شايل���د و الر�شام���ني غويا و جريوديت، 
اكرث مم���ا ت�ش���م م���ن ال�شخ�شي���ات املبتكرة، 
و العدي���د م���ن املوؤام���رات املت�شابك���ة. بطل���ة 
الق�ش���ة الرئي�شية هي هارييت غي�شت، الفتاة 
املحرومة من الأم و التي تقتب�ض من �شك�شبري 
ابنة العامل التي حتب ان تتحامق يف املختر 
و تقوم بتفجريات با�شتخدام الف�شفور. يبدو 
زواجه���ا من الكاب���ن جيم�ض ريف���ن جتريبيا 
مبني���ا عل���ى الجن���ذاب اجلن�ش���ي، و عندم���ا 
يذهب زوجها اىل ا�شبانيا حيث يعا�شر هناك 
غاوية م���ن ا�شل ا�شباين-ايرلن���دي لي�ض لها 
اي تعاطف �شيا�شي، تنغم�ض هارييت طبيعيا 
– بولعه���ا باللع���اب النارية – مع فريدريك 
وين�ش���ور و ه���و �شخ�شي���ة حقيقي���ة اخ���رى 
من�شغل بجلب ال�شوء الذي يعمل  بالغاز اىل 

لندن. 
 يف نف�ض الوق���ت يقوم اجلنود الريطانيون 
ب�شل���ب و نه���ب مدين���ة باداج���وز ال�شبانية، 
و حت���اول كيت���ي ولينغتون – زوج���ة الدوق 
التي  املغازلت  و  اهمال زوجه���ا  – جتاه���ل 
تتعر����ض لها، و يحاول هريي����ض العبو�ض – 
�ش���ّراف رواتب اجلي�ض – ان يكت�شف طريقة 
لتموي���ل احلملة املكلفة املدم���رة و يبحث عن 

العزاء بني اح�شان املوم�شات. 
م���ن  �شبقه���ا  فيم���ا  كم���ا  الرواي���ة،  ه���ذه  يف 
الروايات، نادرا ما جند فرتة نابليون كئيبة. 
اح���دى ال�شخ�شي���ات تقارن احل���رب بالطفح 
اجلل���دي “ جمرد عر�ض م���ن اعرا�ض احلمى 
التي تغلي داخل اجل�شم “، و “ ال�شكل املرئي 

لكل القوى التي زرعتها الطبيعة فينا “. 
الن�ش���ة تلي���ارد موؤرخة، و رمب���ا ت�شتهر اكرث 
ب���� “ �ش���اأن ملك���ي “ و هي حكاي���ة عن جورج 
الثال���ث و ا�شرت���ه. رواية “ ام���واج احلرب “ 
هي روايته���ا الوىل.  تف�شل الرومان�شية بني 
هاريي���ت و ون�ش���ور – بع���د ا�شتعاله���ا – يف 

تولي���د الكث���ري م���ن احل���رارة، و يب���دو احلل 
مت�شرع���ا.  الرومان�شي���ة  ملتاعبه���ا  النهائ���ي 
الكتاب عبارة عن كتاب نت�شفحه رغم حبكته. 
و لي�ض م���ن املفاجىء ان تك���ون ال�شخ�شيات 
التاريخية لالن�شة تليارد اكرث امتاعا و اقناعا 
م���ن �شخ�شياته���ا املبتك���رة. اآرث���ر ويلي�شلي، 
دوق ولينغت���ون، يظه���ر هن���ا ك�شخ�شية اكرث 
تعقي���دا من البطل املندف���ع املاجن الذي نعتقد 
باننا نعرف���ه: البعيد، الزاه���د، ال�شاخر، ناكر 
اجلمي���ل، املتح�ش����ض من  مول���ده اليرلندي، 
املغرور لكن���ه حمرت�ض من فخ���اخ  ال�شهرة و 
التملق، اخلائف من اخل�شائر الب�شرية نتيجة 

احلروب التي يوؤججها بكفاءة لمعة. 
يف الت���واءة غ���ري حمتمل���ة لكنه���ا مقنعة جدا 
ذل���ك  الدوق،كيت���ي،  زوج���ة  تلي���ارد  حت���ّول 
املخل���وق الب�شيط، املتوعك ال���ذي يحتمل كل 
�ش���يء اىل خملوق خاٍل م���ن النوثة،  ت�شمن 
– مب�شاعدة روثت�شايلد – ا�شتقالل ماليا عن 

زوجها البعيد املتعجرف. 
“ تنتب���ه  احل���رب  “ ام���واج  رواي���ة  خ���الل 
تلي���ارد ب�شكل خا�ض اىل م���اأزق املراأة و كيف 
غ���ريت احلرب حياتها يف ذل���ك الزمن، احيانا 
لالف�شل. هذا الفهم ي�شاعد على حفظ روايتها 
من النوعية احلبي�ش���ة التي تبتلي بها احيانا 

الروايات التاريخية حتى اجليدة منها. 
ان عر����ض املا�ش���ي يف رواي���ة تلي���ارد – او 
حاف���ة  عل���ى  يق���ف   – النابلي���وين  الع�ش���ر 
الع�شرن���ة. ت���كاد لن���دن ت�شيء ب�ش���كل يجعل 

�ش���وء ال�شموع بائدا، و ه���ذا �شيغري – يقول 
هاريي���ت – طريقة ارت���داء املالب�ض و ترتيب 
الديكور يف غرف املنزل. احدى ال�شخ�شيات 
يقوم بتج���ارب  نقل ال���دم، روثت�شايلد يبتكر 
م�شارب���ات  يف  يتعام���ل  و  جدي���دا  متوي���ال 

جتارية فيها الكثري من املجازفة. 
هن���اك ا�شطراب���ات يف العم���ل بع���د احل���رب، 
عندما يعود اجلن���ود اىل الوطن و يكت�شفون 
وظائفه���م  عل���ى  ا�شتول���ت  ق���د  امل�شان���ع  ان 
بال�شاف���ة اىل ح�ش���ول تغي���ريات يف القي���م 
الخالقية العامة تبدو ماألوفة لطلبة الرياء و 
النف���اق يف املنا�شب  العليا. يتذكر ولينغتون 
تاأثري و نفوذ  الدين،  “ التحم����ض لال�شالح، 
الن�شاء احل�شريات، لكن اليوم ل ي�شتطيع اي 
رجل ان يظهر امام النا�ض و هو ثمل جدا كما 
كان )ب���ت( معت���ادا و املحظي���ات م�شرتخيات 
عل���ى ذراعيه “، و ي�شتنتج “ قد افعل ما ا�شاء 
يف اخلل���وة، لك���ن يج���ب ان ا�ش���رب راأ�ش���ي 

باحلائط “.
الرئي�شي���ة  املهم���ة  تلي���ارد  مل تهم���ل الن�ش���ة 
للروائ���ي التاريخي، و ه���ي اعطاء املعلومات 
الق���ارىء  م���الأ  اي   – ب���الأمل  ال�شع���ور  دون 
بتفا�شي���ل عما كان يح�شل بالفعل يف حينها. 
الن���داء الكب���ري لكتابه���ا ه���و ان التاري���خ هنا 
ي�شب���ه الزئب���ق ال���ذي يتخ���ذ ا�ش���كال جدي���دة 
تختلف كثريا عما كنت تت�شوره، بينما تبقى 
الطبيع���ة الب�شري���ة ثابت���ة ب�ش���كل حزين لكنه 

مليء بالطمئنان. 

متتل���ك الثقافة بو�شفها قيمة رمزية ومعرفية مكانة خا�شة يف البنية 
الجتماعية وال�شيا�شية والتاريخية، لأي جمتمع حديث، بل ويقا�ض 
رقي املجتمع بدرجة رقي ثقافته...ولذا تظهر احلاجة اليوم اأكرث من 
اأي وقت اآخ���ر اإىل اإيالء الثقافة العراقية اهتمام���ًا جديًا، اإذ ي�شتحيل 
بن���اء مقوم���ات الدولة احلديث���ة دون اإر�شاء قواع���د وممهدات املقوم 

الثقايف. 
ه���ذا م���ا ن�ض عليه الناق���د فا�شل ثام���ر يف كتابه املو�ش���وم “اإ�شكالية 
العالقة بني الثقايف وال�شيا�شي “، والتي نراها مدخاًل معرفيًا لواقع 

الثقافة العراقية واملثقف العراقي وطبيعة العالقة بينهما.
ت�شم���ن الكتاب جمموعة من املقالت الق�ش���رية، اأقرتب البع�ض منها 
م���ن فن املقالة الأدبي���ة، والبع�ض الآخ���ر اأقرتب من البح���ث النقدي.
م�شج���اًل في���ه جوانب مهم���ة من ردود اأفع���ال املثقف العراق���ي بعد اأن 

ا�شتطاع التخل�ض من الرث النفاقي القمعي ومن الحتالل.
  اأول ه���ذه املق���الت جاءت بعنوان “ اأ�شئلة اأم���ام ماهية اأزمة املثقف 
العراق���ي الي���وم “  وهن���ا يت�ش���اءل املوؤل���ف يف حماول���ة من���ه لو�شع 

الأ�شبع على اجلرح.فيت�شاءل عن: 
ماهية هذه الأزمة؟ واأين تكمن؟ وتتمثل؟

ه���ل يع���اين املثقف العراقي الي���وم من اأزمة هوية تدفع���ه اإىل البحث 
عن هوية اأخرى؟

ه���ل يع���اين املثقف العراق���ي من ر�شو����ض �شيكولوجي���ة خطرية قد 
تتخذ مالمح متزق؟ 

اأه���ي ازم���ة الالمنتم���ي؟ او ه���ي اأزمة ال�شط���دام باحلداث���ة ومن ثم 
العوملة وانهيار احللم بدولة املواطنة؟.

  ويف خ�شم هذه الأ�شئلة يدعو املوؤلف جميع املثقفني اإىل اإقامة حوار 
م���ع الذات والآخر، واإ�شاءة امل�شتقب���ل للجيل اجلديد،وذلك من خالل 
حتدي���د املعنى الفل�شفي ملفه���وم الآخر، وجتنب الت�ش���ور ال�شارتري 
لالآخ���ر ذلك الت�شور الذي  و�شعالآخريف قال���ب اجلحيم.داعيًا اإياهم 
اإىل المتثال اإىل قول جاك  ديريداعندما جعل الحتكاك بالآخر �شرط 
ا�شا�ش���ي للتجديد. ومي�ش���ي املوؤلف يف ذكر م�شتلزم���ات احلوار مع 
الآخ���ر مثل احرتام ال���راأي الآخر، واعتماد مب���ادئ احلوار الوطني.

وم���ن خالل دعوت���ه اإىل تقبل الآخر ومناق�شة اآرائ���ه مبو�شوعية يرد 

يف ه���ذا الكت���اب على الته���م التي وجهه���ا ال�شاعر �شع���دي يو�شف له 
�شخ�شي���ا واإىل الناق���د يا�ش���ني الن�شري خا�ش���ة واإىل املثقف العراقي 
عموم���ًا. فيوؤك���د اأن ه���ذه التهم تتطلب ح���وارًا �شفاف���ًا واأمانة علمية، 
ومي�شي يف مناق�شة هذه التهم ب�شفافية ليخرج بنتيجة مفادها باأنها 
تهم���ًا ظاملة،مررت م���ن قبل بع�ض احلاقدي���ن، واأ�شتغل فيه���ا ال�شاعر 
�شع���دي يو�شف. فاملثق���ف العراقي كما يذكر يقف الي���وم على اأر�شية 
�شلبة وهو ينا�شل مع �شعبه ملواجهة التحديات.ويعود يف �شفحات 
لحق���ة ليوؤكد ثانية ب���اأن املثقف العراقي مثله مثل ال�شعب العراقي قد 
تعر����ض اإىل الكث���ري م���ن التجني والأقاوي���ل من قبل اأو�ش���اط عربية 

واأجنبية بدوافع �شيا�شية مف�شوحة.
ام���ا عن واق���ع الثقاف���ة العراقي���ة فتحت عناوي���ن عدة ملق���الت كتبها 
الناق���د يف فرتات زمني���ة متقاربة،وجمعه���ا يف ه���ذا الكتاب،يناق�ض 
واقع الثقافة العراقي���ة، ودور املثقف العراقي يف تو�شيع رقعة القيم 
الثقافية،والدعوة اإىل تاأ�شي�ض جمل�ض وطني للثقافة ،   مطالبًا بجعل 
املوؤ�ش�شات الثقافية جزءًا من موؤ�ش�شات املجتمع املدين،  فت�شاعد اإىل 
حد كبري يف تعميق الدميقراطية لهذه املوؤ�ش�شات، ويبعدها عن �شبح 
البريوقراطي���ة واملركزي���ة، ويحررها م���ن �شلطة الق���رارات الفردية.

وعلى �شوء ذلك يناق�ض العالقة اجلدلية بني املثقف وال�شلطة.
ويف هذا ال�شياق يبح���ث يف العالقة بني الثقافة والدميقراطية وهي 
كم���ا ي�شفها عالقة ع�شوية وجدلي���ة عميقة. فالدميقراطية ل تقوم اإل 
على القي���م الثقافية،والثقاف���ة بطبيعتها اجلوهرية متي���ل اإىل ف�شاء 
الدميقراطي���ة الف�شيح،حيث العرتاف بالتن���وع والختالف والتمرد 
واحل���وار ورف����ض التقوق���ع واخل�ش���وع. ومن خالل بي���ان وحتليل 
ه���ذه العالقة اجلدلية يوؤك���د على اأ�شالة الثقاف���ة العراقية،وانفتاحها 
عل���ى الآخر من���ذ مطلع الق���رن الع�شري���ن واأن مرت بف���رتات ع�شيبة 
فر����ض عليها ال���راأي الواح���د واأ�شاع���ت لونًا م���ن الإره���اب الفكري.  
حمماًل م�شوؤولية ذل���ك على الأحزاب واحلركات ال�شيا�شية والدينية.

وه���ذا ما دفع البع�ض م���ن املثقفني اإىل البحث عن الهوي���ة م�شت�شهدًا 
برواي���ة �شليم مط���ر يف روايته “ امراأة القارورة  “ التي �شدرت عام 
1990ورواي���ة حمم���د خ�ش���ري “ ب�شرياث���ا “ ورواية مه���دي عي�شى 
ال�شقر “ املقامة الب�شرية “ ووفق ما يرى الناقد الأ�شتاذ فا�شل ثامر 
اأن هذه لي�شت حالة تخ�ض املثقف العراقي فقط، واإمنا ت�شمل املثقف 
العرب���ي عموماَ، مما ميك���ن القول باأن الكثري م���ن الدرا�شات الفكرية 
ملفك���ري النه�شة والتنوير يف الثقافة العربية اإمنا كانت تدور ب�شور 
متباين���ة حول هذا ال�شع���ور املبهم بالهوية. وكم���ا ي�شفه بحث �شائك 
وملتب����ض لتداخل���ه مع عدد كب���ري م���ن املفاهي���م والت�شورات،والتي 
جتع���ل مفه���وم الهوية ذات���ه غائمًا.وحلل ه���ذه ال�شكالي���ة يدعو اإىل 
تع���دد الهوي���ات للفرد الواحد. فالف���رد العراقي ميتل���ك هوية فردانية 
و�شخ�شي���ة متيزه عن الآخر، ويف الوق���ت ذاته ميتلك هوية اأثنية اأو 
قومي���ة اأو دينية ولديه هوية وطنية حتددها مبادئ املواطنة بو�شفه 
مواطنًا عراقيًا.وهنا لبد لنا من القول باأن هوية املواطنة يجب اأن ل 

تعلو عليها بقية الهويات.
وم���ن املوا�شيع  الأخرى التي يناق�شها يف هذا الكتاب مو�شوع اأزمة 
النق���د الأدب���ي العرب���ي، التي كرث احلدي���ث عنها موؤخ���رًا يف الو�شط 
الثق���ايف والدبي،وو�شل���ت عند البع�ض م���ن الأدب���اء اإىل الت�شريح 
مب���وت النقد الدبي. ويف هذه املقالة واملقالت الالحقة يناق�ض الناقد 
فا�ش���ل ثامر ه���ذه الأزمة من كاف���ة وجوهها ومرك���زًا يف الوقت ذاته 
عل���ى نبوءة د. عبدالله الغذامي عن “ م���وت النقد الأدبي”، مبيننًا “ 
اأن جوه���ر الأزمة يكمن يف غياب امل�شروع الثقايف والنقدي ال�شامل، 
والكتف���اء بعمليات انتقائية اأو ترقيعي���ة اأو نقلية، تنتهي يف الغالب 
اإىل ط���رق م�ش���دودة “. حم���اوًل رد العتب���ار للنق���د  الأدبي من خالل 
وظائفه املتنوعة،والنظر اإىل النق���د الثقايف ب�شفته اأحد انواع النقد 
الأدبي،ولي����ض بدياًل عنه. ومي�ش���ي الناقد يف بيان روؤيته هذه يف “ 
����ض 150 - 168 “وعل���ى �شوء ذلك يدعو الناق���د العربي ليدرك باأن 
النق���د الأدبي مل مي���ت، بل اأخت���ار وظائف جديدة.ويف ه���ذا ال�شياق 
يناق����ض �شعي الناقد العربي اإىل املوازنة بني طريف النزعة الو�شفية 

والنزعة املعيارية. 
 ويف �شفحات لحقة يتذكر عددا من الكتاب والأدباء العراقيني،الذين 
عانوا من �شي���اط ال�شتبداد ال�شلطوي والدين���ي مثل مو�شى كريدي 
وح�ش���ني مردان وكامل �شياع وغريهم،ووفاًء من���ه اإىل اأولئك الرواد 
العظام،يثن���ي على مزاياه���م و�شمودهم. معاتب���ًا املثقفني العراقيني 
الذين ما عادوا يتذكرون زمالءهم من الأدباء وال�شعراء واأعالم الفكر 
والف���ن الت�شكيلي.وهنا لبد من التاأكيد على م���ا ذكره الأ�شتاذ فا�شل 
ثام���ر ب���اأن “الثقافة الت���ي ل حت���رتم تاأريخها وتاأري���خ رموزها،تظل 

ثقافة مقطوعة اجلذور، وعائمة يف �شدمي ل تاريخي. “
  ويف اخلتام ل ي�شعنا اإل القول بان املوؤلف مبقالته هذه التي قاربت 
املئة.ق���د و�شع النقاط على احلروف يف جمي���ع الق�شايا التي جت�شد 

واقع الثقافة العراقية واأعالمها خالل العقد الأول من هذا القرن.

إشكالية العاقة بين  الثقافي والس�ياسي
المثقف العراقي شاهدًا

تاأليف: فا�شل ثامر 

النا�شر: دار املدى – 

الطبعة االأوىل - 2012

مراجعة: فريدة االأن�شاري

آث��ار مع��ارك نابلي��ون و المعارك 
المحلية

ا�شم الكتاب: امواج احلرب

ا�شم املوؤلف: �شتيال تليارد

ترجمة: عبداخلالق علي

بامل�شادف���ة يع���رث املوؤل���ف عل���ى وثائ���ق 
اأمريكي���ة ر�شمية تر�شم ب���دم بارد خططًا 
العامل  ن�ش���اء  رب���ع  ن�ش���ل  داب���ر  “لقط���ع 
القادرات على احلمل”، بينهن 14 مليون 
�شحي���ة اأمريكي���ة، ب�شه���ادة مدي���ر مكتب 
احلكوم���ة الإحتادي���ة لل�ش���كان الدكت���ور 

رميرت رافنهولت.
هذه املذبحة التي ت�شتهدف ن�شل املاليني 
من الفق���راء وامل�شت�شعفني داخل اأمريكا 
وخارجه���ا والتي بلغت اأوج �شعريها يف 
عه���د الرئي�ض احلايل ب���اراك اأوباما، هي 

مو�شوع هذا الكتاب.
لقد بح���ث املوؤلف يف فل�شفته���ا واأخالقها 
وتقنياته���ا وجه �شحاياه���ا ليك�شف، كما 
�ش���ريى الق���ارئ، اأنه���ا اإ�شتم���رار لثقاف���ة 
الإبادات التي عا�ش���ت عليها فكرة اأمريكا 
امل�شتمدة م���ن فكرة اإ�شرائي���ل التاريخية 

على مدى اأكرث من 400 �شنة.
له���ذا ينه���ي اأب���رز الباحث���ني الع���رب يف 
الدرا�ش���ات الأمريكية، كتاب���ه هذا بف�شل 
خا����ض يبني في���ه وب�شه���ادات ن���ادرة اأن 
ال�شحابة  ه���و  الأمريكي  “الهولوك�ش���ت 
الت���ي اأمطرت الهولوك�ش���ت النازي” كما 
يق���ول الفيل�ش���وف ال�شهي���وين �شتيف���ن 

كاتز”.

اأمريكا واالبادات 
اجلن�شية
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ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن موؤ�ش�شة 

WWW. almadasupplements.com

مازلُت، اين  احيا،  باأين  عرفت  "كيف 
كما الدنيا، اأتنف�س، اأم�شي، ا�شُع املعطَف

األقيِه..؟
هل تعلم اين ميتٌة منذ �شنني؟

اأقبيٌة ال تعرفها الدنيا يولد فيها ب�شٌر وميوتون.
ي�شتيقظ فيها ال�شبح، يرى اأكوام خ�شاراٍت حمرتقة

ويرى اأرتاَل دخاٍن تتحرك ال تدري وجهتها
وال�شجر الواقف يف اجلهتني

ينتظر احلكم عليه؟
هي تلك مدينتنا، كل االيام هنالك ماتت خنقًا،

ال اأحٌد يفتح بابًا ويرى!

من اصدارات


