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بغداد/ اأوراق

ويق���ول: ولد امل�س���رح العراق���ي يف الربع 
الأخ���ر م���ن الق���رن التا�س���ع ع�س���ر عل���ى 
الرهب���ان امل�س���يحيني يف  م���ن  جمموع���ة 
حمافظة املو�سل، فكانت البداية لها عالقة 
بامل�سرحي���ات الت���ي قدمته���ا الكنائ�س يف 
الع�س���ور الو�سطى م���دن املو�سل وروما 
وباري����س حي���ث كان الرهب���ان ير�سل���ون 
للدرا�س���ة ثم يع���ودون اإىل الع���راق للعمل 
امل�سيحي���ة..  املدار����س  يف  والتدري����س 
وحني اأ�س�ست الدولة العراقية عام 1921 
وج���د الفنان���ون العراقي���ون عل���ى قلته���م 
اأن ال�ستعم���ار الربيط���اين يط���وق عن���ق 
الوطن، فكان امل�سرح العراقي وطنيًا على 
يد موؤ�س�سه ورائده الأ�ستاذ حقي ال�سبلي، 
وال���ذي ا�ستب���دل ا�س���م املعه���د املو�سيقي 
با�س���م معهد الفنون اجلميلة بعد اأن اأدخل 
فيه ق�سم الفنون امل�سرحية ببغداد. وهكذا 
�ساع���ت عل���ى امل�س���رح العراق���ي فر�س���ة 
ذهبي���ة وه���ي النتب���اه ل���الإرث امل�سرحي 
الغن���ي واملتمثل يف الفرجة امل�سرحية يف 
طقو����س التعزية والتي ظهرت يف العراق  
بح���دود الق���رن الراب���ع الهج���ري.. يقول 
الباح���ث واملخ���رج العراق���ي حممد �سيف 
يف حديث���ه عن وطني���ة امل�س���رح العراقي 
اإن الق���در العراق���ي ق���د خ���زن يف اأعماق���ه 
درام���ا مل تنجز، حت���ى اأ�سبحت تراجيديا 
اأ�سطوري���ة ق���ادرة عل���ى اأن تنج���ز عم���اًل 
م�سرحيًا مبعناه احلقيقي، اإن الرتاجيديا 
الأ�سطورية من وجهة نظري هي مكان اأو 
بالأح���رى عر�س للعقيدة التي تتاأرجح ما 
بني الواقع واخليال..  فاملواجهة اختالف 
ياأخذ ج���ذره من طقو�س عا�س���وراء.. يف 
اجل�سد، وهي لي�س���ت ج�سدًا فرديًا، واإمنا 

ال���كل يف حركة واحدة متوح���دة متنوعة 
ومتنا�سق���ة، ل اأحد ميلك اأن يجزم اأن هذه 
الطقو����س متار�س ل�سبب دين���ي فقط، بل 
�سيبك���ي ال�سيعة م���ا دام احل�سني �سيكون 
�سفيعه���م يوم القيام���ة، و�سي�سرخون يف 
وج���ه ال�سيا�س���ي ال�سلطوي ال���ذي مل يقو 
عل���ى احتماله���م. وجدي���ر ذك���ره اإن ه���ذه 
الطقو�س منع���ت يف منت�سف ال�سبعينات 
م���ن الق���رن املا�س���ي يف الع���راق، وهك���ذا 
اأ�س����س ال�سيعة م���ن خالل ه���ذه الطقو�س 
م�سرحي���ة  لفرج���ة  الرح���ب  الف�س���اء 
تراجيدي���ة، ه���ذا امل�س���رح الطق�س���ي الذي 
كان اأرت���و يبحث عن���ه وكروتوف�سكي يف 
م�سرح���ه الفق���ر.. واأخ���رًا يذه���ب بيرت 
ب���روك اإىل قري���ة اإيراني���ة نائي���ة ليق���ول 
بعده���ا �ساه���دت �سيئًا من اأق���وى الأ�سياء 
الت���ي �ساهدتها يف امل�س���رح يف اأميا وقت 
م�س���ى: جمموع���ة م���ن اأرب���ع مئ���ة قروي 
يجل�سون حتت �سجرة ينتقلون من هدير 
ال�سحكات اإىل النحيب العلني، رغم اأنهم 
يعرفون متامًا نهاية الق�سة، فقد �ساهدوا 
احل�سني �سابقًا وهو يتعر�س خلطر القتل، 
وكي���ف كان ين���اور اأع���داءه، وا�ست�سهاده 
بعدئذ، وعندما ميوت احل�سني يغدو �سكل 
امل�س���رح حقيق. ولكن ال�س���وؤال الأهم هنا 
اأين هي التعزية يف امل�سرح العراقي وهو 
وري���ث ه���ذه الرتاجيديا الت���ي متت على 
اأر�سه؟. اإن ثلثي املجتمع العراقي املكون 
م���ن الطائف���ة ال�سيعية الت���ي متار�س هذه 
الطقو�س بكل وجدانها اأنتجت م�سرحًا مل 
نرد واأعني مل جنر عليه بحثًا اأو ن�ستقرئه 
اأو نخ����س جتربة واحدة في���ه. واإذ نعتقد 
يف ه���ذا البحث، اأن هذه الفرجة م�سرحية 
متتلك من عنا�سر الدراما والرتاجيديا ما 
يجعله���ا اأن تك���ون مادة فني���ة مهمة تغني 
امل�س���رح العراقي ب�سكل خا����س وامل�سرح 

العرب���ي ب�سكل ع���ام، لنا اأن نعي���د �سوؤالنا 
مرة اأخرى: اأين ه���ي التعزية يف امل�سرح 
العراقي؟ واجلواب لي�س خافيًا على اأحد، 
فال�سلط���ة الر�سمي���ة يف الع���راق ومنذ اأن 
تكونت الدولة هي �سلطة طائفية، فقد اأبعد 
ال�سيعة عن مراكز احلكم، وملا بداأ خمرجو 
امل�سرح الذين در�سوا يف رو�سيا واأوروبا 
واأم���ركا بتجارب جاه���زة متاأثرة باملكان 
ال���ذي در�سوا في���ه، كما ان اأغل���ب املثقفني 
يف العراق كان���وا ومازالوا يتفادون هذه 
اإىل  ينظ���رون  ع���ام  وب�س���كل  الطقو����س، 
الإ�سالم ب�سكل فوقي متاأثرين بالفل�سفات 
الأخ���رى، مو�سح���ًا اأن الثقاف���ة ال�سائ���دة 
لدين���ا تنا�س���ت الإ�سراق���ات العظيم���ة يف 
الإ�سالم واملتمثل���ة يف الت�سوف واإخوان 
ال�سف���ا واملعتزلة والقرامطة ه���ذا للمثال 
ولي�س احل�سر. واجلدي���ر ذكره اأن العهد 
الإ�سالم���ي املتمثل بابن ر�س���د وابن �سينا 
والفاراب���ي وابن خلدون، هو ذلك الع�سر 
ال���ذي بزغت م���ن خالله اأوروب���ا، واأخرًا 
لدين���ا عق���دة نق����س حقيق���ة وه���ي اأننا ل 
جني���د اكت�س���اف ذاتن���ا ونلح���ق بالآخ���ر 
الذي يتجاوزنا باكت�ساف���ه لنا، ابتداًء من 
املنج���ز القت�س���ادي لق���د ع���رت اأوروبا 
عل���ى النف���ط يف بالدن���ا لتبيعنا اإي���اه اإىل 
املنج���ز الثقايف الذي ذكرن���اه �سلفًا، فعلى 
�سبيل املثال وحينم���ا يتحدث خمرج مثل 
بي���رت بروك عن م�س���رح التعزية، تتك�سف 
لن���ا اأهمي���ة ه���ذه الطقو�س وتب���دو عندئذ 
والتاأم���ل  وال�ستق���راء  للبح���ث  �ساحل���ة 
ب���ان اأهمية بح���ث هذا املو�س���وع ودرجة 
حيويته يف الزمن الراهن، يكمن يف اأنني 
اأبحث عن املنجز ال�سخ�سي والهوية، فال 
ن�ستطي���ع اأن نثبت جغرافيتنا من دون اأن 
منتل���ك تاريخنا، فعندما اأقف على امل�سرح 
واأح���رك ي���دي اأو راأ�س���ي اأو اأطل���ق نف�سًا 

ح���ارًا اأ�سع���ر بانتمائ���ي 
احلقيق���ي له���ذا الفعل ال���ذي ي�سبح اأكر 

األف���ة عندم���ا تعل���ق الراي���ات والقنادي���ل 
معلن���ة ع���ن اأي���ام عا�س���وراء.. ويذك���ر ان 
مرا�سي���م ه���ذه املنا�سب���ة ق���د حت���دث عنها 
بع����س الرحال���ة وال�سف���راء الأوروبي���ني 
الذي���ن عا�سوا يف اإيران يف القرن ال�سابع 
ع�سر اأمثال الأمل���اين اولياريو�س 1671م 
والفرن�سي تافرنيي���ه، واإن اأول من �ساهد 
عر�س���ًا للتعازي واأطل���ق عليه ا�سم عر�س 
م�سرحي درامي ه���و الإنكليزي فرانكلني 
وذلك ع���ام 1788م ويق���ول ال�سر لوي�س 
بيلي 1879م وه���و دبلوما�سي بريطاين 
عا�س يف طه���ران اإذا توجب قيا�س جناح 
الدراما عن طريق التاأثر الذي حتدثه على 
الذين األفت من اأجلهم، اأو على امل�ساهدين 
الذي���ن متث���ل اأمامه���م، ف���ال توج���د اأب���دًا 
م�سرحي���ة فاقت الرتاجيدي���ا املعروفة يف 
الع���امل الإ�سالمي با�سم احل�سن واحل�سني 
عليهم���ا ال�سالم. ويرى حمم���د عزيزة يف 
كتاب���ه الإ�س���الم وامل�س���رح ظاه���رة غياب 
امل�س���رح يف العامل الإ�سالمي. وال�ستثناء 
الوحي���د لقاع���دة الغي���اب امل�سرح���ي ه���و 
التعازي ال�سيعية الت���ي اأعطت منذ القرن 
ال�ساب���ع ال�س���كل الدرام���ي الوحي���د الذي 
يعرف���ه.. اإن اإعادة متثيل واقعة ا�ست�سهاد 
احل�س���ني ب���ن عل���ي كل ع���ام يف الع���راق، 

ه���ي تعبر النا�س ع���ن الرغبة يف حماكاة 
الواقع���ة التي حتاول الن�سالخ عن الدين 
يف اأحي���ان كثرة، وذلك ملحاكاة الظروف 
الثقافي���ة  امل�ستوي���ات  عل���ى  امل�ستج���دة 
والجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة عل���ى الوج���ه 
الأخ�س. ويقول الدكتور فا�سل �سوداين 
يف درا�س���ة ل���ه بعنوان"التع���ازي طق����س 
درام���ي �سعبي"من املع���روف اأن التعازي 
يف بداية ن�سوئها كانت تقليدًا حيًا ملاأ�ساة 
الإمام احل�سني ب���كل تفا�سيلها الواقعية، 
ولك���ن مبرور الزم���ن مل تعد طق�س���ًا دينيًا 
فح�سب واإمنا امتزجت باحلياة ال�سيا�سية 
والجتماعي���ة، حيث اأن بطلها احل�سني مل 
يعد رمزًا دينيًا فقط بل رمزًا لبطل قومي، 
ثوري ي�ستلهم ال�سعب ثوريته وت�سحيته 
اإن  لق���د قلن���ا  اإع���ادة ذك���راه.  م���ن خ���الل 
احل�س���ني اأ�سب���ح بط���اًل قومي���ًا وثوري���ًا، 
تنعك����س ثورت���ه وماأ�سات���ه عل���ى الواق���ع 
التظاه���رات  ه���ذه  اأن  ف���رى  املعي�س���ي، 
ا�ستغل���ت �س���د الظل���م ال���ذي يع���اين من���ه 
الإن�س���ان يف العراق املعا�س���ر. فكثر من 
ه���ذه الق�سائ���د والأغ���اين والأ�سع���ار لها 
اأبع���اد واأه���داف �سيا�سية تدع���و الإن�سان 

للثورة على واقعه الذي يعاين منه.

ــــــــدارات ــــن اص م

اأهميــة الطقو�ــس الدينيــة الرتاجيديــة مل تكن جمــرد مرا�شيم ارتبــط احياوؤها 

بالتقاليــد العقائديــة، وامنــا ا�شهمــت يف تطويــر م�شرية امل�شــرح العراقــي، مثلما 

ا�شهمــت الطقو�ــس اليونانيــة يف بنــاء امل�شــرح االإغريقــي. هــذا مــا اأورده الباحث 

الدكتــور منا�شل داود من خال ل كتابه"م�شرح التعزية يف العراق"وال�شادر عن دار 

املدى للثقافة والن�شر. مبيناً ان امل�شرحيني يف كل العامل اعتمدوا على ا�شتلهام مادة 

ن�شو�شهم من املالحم والق�ش�س الفلكلورية التي اأنتجتها �شعوبهم على مر الع�شور، 

فاأ�ش�شوا بذلك م�شرحهم، وطوروه لي�شبح مادة اإن�شانية فنية جدلية، حتى تكون 

ملدار�س خمتلفة، وما زال البحث م�شتمراً.

فمنــذ �شتان�شالف�شكي واإىل اليوم تتناف�س رو�شيــا واأوروبا واأمريكا يف طرق تربية 

املمثــل كل باأ�شلوبهــا، واإذا مــل االأوروبيــون من طريقــة عملهم ذهبــوا اإىل ال�شرق 

الكت�شاف هذه الطقو�س يف بالد ال�شم�س.

مسرح التعزية في العراق

اأهداف �شيا�شية تدعو االإن�شان للثورة على

واقعه وتلهمه معاين الت�شحية
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ت���دور اأح���داث الرواي���ة  والفيلم ح���ول كوازميودو، 
البط���ل الرئي�س���ي للفيل���م، �س���اب م�س���وه م���ن اأ�سول 
غجرية ن�ساأ يف ظ���ل تربية �سارمة من القا�سي كلود 
فرول���و وال���ذي ت�سب���ب يف مقت���ل اأم���ه وحب����س اأبيه 
بحجة تطهر باري�س من الغجر، فللتكفر عن خطئه 
قرر اأن يعتنى بكوازميودو بنف�سه، واأطلق عليه ا�سم 
)كوازمي���ودو( والذي يعنى )ن�س���ف مكتمل(، فعا�س 
كوازمي���ودو طيل���ة حيات���ه منعزًل يف ب���رج نوتردام 
بع���د حتذيرات القا�س���ي كلود فرول���و املتكررة حول 
جتن���ب الب�س���ر متهم���ًا اإياهم ب�س���وء اخلل���ق، واأنه ل 
�سدي���ق لكوازمي���ودو اإل القا�سي نف�س���ه، فهو الذي 
رعاه واأطعمه وك�ساه بعد اأن هجرته اأمه وكل الب�سر 
بح�سب قوله، ولكن كوازميودو كان يرغب دائمًا يف 
اكت�ساف العامل املحيط به، والختالط بالب�سر الذين 
داأب على مراقبتهم م���ن موقعه اأعلى الربج، و�سجعه 
عل���ى القي���ام بالأم���ر اأ�سدق���اوؤه التماثي���ل املتكلم���ة 
الثالث���ة، ومل يجد خرا م���ن مهرجان احلمقى والذي 
يق���ام �سنويًا بباري�س كفر�سة ل���رى النا�س عن قرب 
لأول م���رة يف حيات���ه، فيهب���ط اإىل مي���دان الحتفال 
متنك���رًا لكيال يع���رف القا�سي كلود فرول���و �سيئًا عن 
خروجه وع�سيان���ه لأمره، وظن حا�س���رو املهرجان 
اأن كوازمي���ودو قد تنك���ر خ�سي�سًا لدخ���ول م�سابقة 
اأب�سع رجل بباري�س، ولكنهم عندما اكت�سفوا حقيقته 
واأنه لي�س متنكرًا اأ�س���اوؤوا معاملته، وقيدوه تعبرًا 
عن �سخطهم من تواجده معهم، ومل يجد معينًا له يف 
اأزمت���ه اإل اأزمرالدا، الت���ي قدمت له يد العون وحلت 
وثاق���ه، وهرب���ت عندم���ا اأراد القا�س���ي كل���ود فرولو 
اعتقالها بتهمة عدم الن�سياع لأوامره، وكما �ساعدت 
اأزمرال���دا كوازميودو على اله���رب يف املرة الأوىل، 
�ساعدها على الهرب من حر�س القا�سي، ووعدته باأن 
تع���ود اإليه ثاني���ة، عندها �سعر كوازمي���ودو باأن قلبًا 
م���ا اأحبه، و�سارت احلياة اأك���ر اإ�سراقًا بعد �سعوره 
مبي���ل اأزمرال���دا اإليه، ولكن وبع���د اكت�ساف هروبها 
يج���ن جن���ون القا�سي كل���ود فرولو، وياأم���ر ب�سرعة 
اعتقاله���ا لرغبته يف الزواج منه���ا، واإل فحرقها حية 
اإذا م���ا رف�س���ت طلبه، ويب���داأ يف اعتق���ال كافة الغجر 
والإ�س���اءة له���م يف حماول���ة للعثور عل���ى ازمرالدا، 
وق���ام باإ�س���رام النار يف كافة اأنح���اء باري�س حماوًل 
العث���ور عليه���ا، ولك���ن قائ���د احلر�س فيب����س يرف�س 

ه���ذا الأ�سل���وب، م���ا يت�سب���ب يف حدوث �سق���اق بينه 
وبني القا�سي كل���ود فرولو والذي ياأمر بقتله، اإل اأن 
فيب����س ومب�ساعدة اأزمرالدا يتمك���ن من الهرب، ول 
ي�سيب���ه اإل �سهم ي�سقطه يف نه���ر الرين الذي �سرعان 
م���ا انت�سلت���ه من���ه اأزمرال���دا واأر�سلت���ه اإىل �سديقها 
بط����س  ع���ن  بعي���دًا  املخل����س كوازمي���ودو لرع���اه 
القا�س���ي كل���ود فرول���و، ويتحطم قل���ب كوازميودو 
ثاني���ة بعدما عل���م اأنه لي�س اختي���ار اأزمرالدا، واإمنا 
ه���و القائد فيب�س الذي اتخذت���ه اأزمرالدا حبيبًا لها، 
ولكن���ه يع���د مب�ساعدته���ا والإبق���اء على فيب����س اآمنًا 
مع���ه، ولكن وعلى غر الع���ادة، يق���وم القا�سي كلود 
فرولو بزيارة كوازمي���ودو يف وقٍت متاأخر، في�سرع 
باإخف���اء فيب�س حتى ل يعتقل���ه القا�سي كلود فرولو، 
وهنا يتهم���ه القا�سي بتهريب اأزمرالدا، ويلقى على 
عاتق���ه م�سوؤولية الدمار الذي حل بباري�س، ويخدعه 
حمدثًا اإي���اه اأنه �سار يعلم مبكان )�ساحة العجائب(، 
امل���كان ال���ذي تتواجد في���ه اأزمرالدا وبقي���ة الغجر، 
واأن���ه اأعد األفًا م���ن اجلنود للهجوم عل���ى املكان، هنا 
ينطل���ق كل م���ن كوازمي���ودو وفيب����س يف حماول���ة 
لإب���الغ غجر )�ساح���ة العجائب( بني���ة القا�سي كلود 
فرول���و نحوهم، ويتبع���ون قالدة اأعطته���ا اأزمرالدا 
لكوازمي���ودو حتم���ل خريطة مل���كان تواج���د )�ساحة 
العجائ���ب(، ولك���ن القا�س���ي كل���ود فرول���و يتبعه���م، 
ويقتح���م )�ساح���ة العجائ���ب( وياأ�س���ر كاف���ة الغج���ر 

باري����س  اأه���ل  واأم���ا  وهك���ذا  فيه���ا،  املتواجدي���ن 
وكوازمي���ودو ذات���ه، فُيخ���ر القا�س���ي كل���ود فرولو 
اأزمرال���دا اأما بالزواج منه اأو بحرقه���ا حية، وتاأبى 
اأزمرالدا ذلك، فيق���وم القا�سي كلود فرولو باإ�سرام 
الن���ران بالأخ�س���اب املقي���دة به���ا اأزمرال���دا، ولكن 
كوازمي���ودو وللم���رة الثاني���ة ينق���ذ اأزمرال���دا م���ن 
النران، وي�سعد بها اإىل ملجئه يف حماولة حلمايتها 
م���ن القا�سي كلود فرولو، ولكن القا�سي كلود فرولو 
ياأم���ر باقتح���ام نوت���ردام لإع���ادة اأزمرال���دا والنيل 
م���ن كوازمي���ودو، اإل اأن فيب����س اأقن���ع اأه���ل باري�س 
ب�سرورة الت�سدى لذلك الهجوم، وهنا تقوم املعركة 
ب���ني جنود القا�سي كلود فرول���و واأهاىل باري�س يف 
حماولة ملنعهم اقتحام نوتردام، وي�سارك يف املعركة 
كوازميودو واأ�سدقاوؤه التماثيل الثالثة من موقعهم 
باأعلى نوتردام، واأثناء املعركة يتمكن القا�سي كلود 
فرولو م���ن اقتحام نوتردام، وي�سل اإىل كوازميودو 
واأزمرال���دا حم���اوًل قتله���م، ويطل���ع القا�س���ي كلود 
فرولو كوازميودو على حقيقة والدته، اأنها ماتت يف 
حماولتها اإنقاذه مثلما يحاول كوازميودو الت�سحية 
بنف�س���ه يف �سبيل اإنقاذ اأزمرال���دا، وهنا يته�سم اأحد 
التماثيل حتت قدم���ي القا�سي كلود فرولو، وي�سقط 
ميتًا و�سط النران التي ت�سبب يف اإ�سعالها، وي�سقط 
كوازمي���ودو م���ن ف���وق ال���ربج ولك���ن فيب����س ينقذه 
ويرد ل���ه جميل حمايته قباًل، وته���داأ املعركة ويخرج 
كوازمي���ودو اإىل النا�س الذين حمل���وه على الأعناق 
بعدم���ا اكت�سفوا اأنه رغم خلقته امل�سوهة اإل اأنه ميلك 

قلبًا طيبًا.
تناول���ت ال�سينم���ا ه���ذه الرواي���ة بع���دد م���ن الأف���الم 
الروائي���ة ففي ع���ام 1923 مت حتويله���ا اىل فيلم من 
بطول���ة وال����س وور�سل���ي، ل���ون �س���اين، ويف ع���ام 
1939  �سارك ببطولت���ه وليام ديرتل، ت�سارلز لوتن، 
مورين اأوهارا، ويف عام 1956 اأحدب جني دلنوي، 
اأنت���وين كوي���ن، جين���ا لولوبريجيدا. وع���ام 1982 
ماي���كل تك���ر، اأنت���وين هوبكين���ز، دي���رك جاكوبي، 
جون جيلغود، لي�سليان داون، اما يف عام 1996 فقد 
انتجتها والت ديزين يف فيلم ر�سوم متحركة، واخر 
انت���اج لها كان عام 1997 بطولة بيرت ميداك، ماندي 
باتينك���ني، ريت�س���ارد هاري�س، �سلمى حاي���ك، اإدوارد 

اأترتون، بنديك.

كتب اىل الشاشه

أحدب نوتردام لفيكتور هيجو

ـــــــداد/ عــــالء املــفــرجــي اإع

ــــــــدارات ــــن اص م



العدد )3172( السنة الثانية عشرة  االحد )14( أيلول 42014

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

  �سدر عن دار احلكمة يف لندن كتاب للباحث والأديب 
عدن���ان ح�سني اأحم���د كتابه املو�س���وم )اأدب ال�سجون 
خالل �سنوات احلكم الدكتاتوري يف العراق 1963-
2003 – درا�سة نقدية تطبيقية( يحتوي الكتاب  على 
378 �سفح���ة من القطع الكبر وعل���ى مقدمة و�سبعة 
ف�س���ول وخامتة  تنط���وي على النتائ���ج التي تو�سل 
اليه���ا الباح���ث ،يرك���ز البحث عل���ى تعري���ف مفردتي 
)ال�سج���ن واملعتق���ل( يف اأدب ال�سج���ون  يف التاريخ 
، حي���ث يوؤكد الباح���ث  على واق���ع اأدب ال�سجون يف 
الع�س���ر اجلاهلي واملعاناة  ال�سديدة لالأديب ال�سجني 
يف ظل غياب احلريات ، وقد كتب الكثر من ال�سعراء 
يف تل���ك احلقب���ة ع���ن معاناته���م يف ال�سج���ون وه���ي 
عب���ارة ع���ن )قبور لالأجي���اء(، وقد ذك���ر الباحث مثال 
ل�ساع���ر اأو اأديب ع���ن كل ع�سر من الع�س���ور املا�سية 
وكي���ف مت ت�سفيته���م داخ���ل ال�سجون ل�سب���اب �ستى 
منها املعار�سة او النتقاد ، لكن ما يوؤكد الباحث على 
م���ّر الع�سور لي�س بهذا الكم م���ن املعتقلني وال�سجناء 
مل���ا ح���دث يف ف���رتة حك���م البع���ث ، حي���ث قب�س���وا 
عل���ى اغل���ب املعار�سني له���م وزجوه���م يف ال�سجون 
واملعتق���الت واملن���ايف البعيدة ، ومار�س���وا عليهم كل 
ا�س���كال التعذي���ب املتع���ارف عليه���ا ، وكان م���ن اأ�سهر 
تلك ال�سجون يف الع���راق  )اأبو غريب وق�سر النهاية 
واحلاكمي���ة و�سج���ون الأم���ن يف جمي���ع املحافظ���ات 
و�سجون املخابرات( حتى جتاوز عدد ال�سجون 120 
�سج���ن، منه���ا ما كان عبارة عن انف���اق حتت الأر�س ، 
ام���ا يف الوط���ن العربي فق���د عرفت ا�سم���اء ال�سجون 
منها )اأبو زعبل،وتزمام���ارت ، واجلويدة(، مل ي�سلم 
اأه���ل العل���م والأدب والفكر من ال�سج���ون واملعتقالت 

ب�سبب القمع وال�سطهاد الفكريني.
   لك���ن م���ع تغ���ر الأنظمة واحل���كام جن���د اأن اجلالد 
نف�س���ه  قد يتح���ول اإىل �سحية ، لكن عندم���ا نتابع ما 
يح�سل الآن يف البلدان الأوروبية  والعامل املتح�سر 
ق���د و�سعت ح���دًا لهذا القمع ، اأم���ا يف العراق والعامل 
العرب���ي مل يقت�س���ر القمع على نظام حم���دد دون اآخر 
، فالأنظم���ة اجلمهورية ل تختل���ف كثرَا عن الأنظمة 
امللكي���ة ، فالأيديولوجي���ات العربية ، �س���واء القومية 
منه���ا اأم الي�ساري���ة اأم الديني���ة ، ل ت�ستطي���ع اأن متتد 
 ، الأج���ل  ال�سع���ارات ق�س���رة  م���ن م�ساح���ات  اأك���ر 
وق���د �سه���دت كله���ا مراحل ولدته���ا وموته���ا على حد 
ال�سواء، فكانت اأجه���زة ال�سلطة هي كوابح لتطلعات 
املواطن���ني واأحالمهم  املتطلعة للمعارك الدميقراطية 
مقاب���ل نقي�سه���ا احلكومي ال���ذي يلتج���ئ اإىل العنف  
لقم���ع املواطن���ني ، لذلك ا�سبحت العالق���ة بني املثقف 

وال�سلط���ة عالق���ة ت�سادمي���ة ودموي���ة يف الكثر من 
اوجهه���ا ، ونعني باملثقف هن���ا كاتب الن�س الإبداعي 
على وجه التحديد كاأن يكون ق�سة ق�سرة اأو ق�سيدة 
اأو م�سرحي���ة اأو �س���رة ذاتي���ة وم���ا اإىل ذل���ك ، يذك���ر 
الباح���ث عدنان ح�سني يف �س68 ع���ن رواية الكاتب 
عب���د الرحمن منيف )�س���رق املتو�س���ط( التي �سدرت 
عام 1975 يقول"تتوفر على زمكان افرتا�سي،فلي�س 
هن���اك م���ا ي�س���ر اإىل �سنة حمددة ب���داأت فيه���ا اأعمال 
القم���ع والإذلل والتعذيب الوح�سي ، كما اأن الرواية 
تخلو من اأية اإ�سارة مكانية حمددة حتمل ا�سمًا معينًا 
يحيلن���ا اإىل بقع���ة جغرافي���ة عربي���ة ، لآن الروائ���ي 
تعن���ي  املتو�س���ط( وه���ي  )�س���رق  بعب���ارة  ا�ستج���ار 
�سوريا،لبن���ان،الأردن، الع���راق، ال�سعودية، الكويت 
، قط���ر وما اإىل ذل���ك من بلدان ال�س���رق الأو�سط"هذه 
الرواي���ة هي �س���ورة حقيقي���ة للحياة العراقي���ة اإبان 
اأن ي�س���رع  احلك���م البعث���ي الدكتات���وري ، لك���ن م���ا 
الق���ارئ بق���راءة الن�س حت���ى يكت�سف م���ن دون جهد 
اأو عن���اء كبري���ن اأن املكان الفرتا�سي ه���و العراق. 
وخ���الل قراءتن���ا ملا كتبه عبد الرحم���ن منيف من اأدب 
مكّر����س عن ال�سجون تبني لنا بالدلي���ل القاطع اأنه قد 
اّطل���ع جيدًا عل���ى هذه الأمكنة �سواء خ���الل امل�ساهدة 
العيانية اأم ال�ستماع اإىل ق�س�س و�سهادات ال�سجناء 
ال�سيا�سيني الذين  م���روا بهذه الأمكنة اأو ق�سوا فيها 
مُددًا زمنية طويلة ، هذه الأمكنة قد تكون �سحراوية 
واملخاب���رات  الأم���ن  اأجه���زة  ت�ستعمله���ا  �سري���ة   اأو 
والأجه���زة الأمني���ة اخلا�سة  قد ظل���ت جمهولة وهي 

اأغلبها انفاق ودهاليز �سرية حتت الأر�س.
   من خالل الطالع على الرواية يبني لنا عبد الرحمن 
مني���ف  ب���اأن �سخ�سية اجل���الد هنا بدوي���ة فاإنه يكره 
الق���راءة والكلم���ة املكتوب���ة ، فه���م م�ساب���ون بعق���دة 

الثقافة والأدب والفن.
  اأم���ا يف الف�سل الثاين فقد تن���اول الباحث مو�سوع 
)الزم���ان وامل���كان الفرتا�سي���ان يف اأدب ال�سج���ون( 
تارة عن طري���ق التمويه والتخف���ي واملواربة وتارة 
اخ���رى عن طريق الرم���ز والإع���ارة والفرتا�س لكي 
ي���دروؤوا عنه���م ال�سبهات ،كم���ا تن���اول الف�سل مفهوم 
البط���ل ال�سلبي واإ�سكالي���ة ال�سق���وط ال�سيا�سي التي 

تعر�ست لها �سخ�سيات متعددة يف الرواية.
   ام���ا رواي���ة عب���د ال�ستار نا�س���ر )ن�س���ف الأحزان( 
فيوؤك���د الباح���ث يف �س73"ه���و ال�س���وت احلقيق���ي 
لعب���د ال�ست���ار نا�سر، والوجه الآخر املخّب���اأ له، اإل اأن 
�سخ�سي���ات عبد الرحم���ن منيف يف )�س���رق متو�سط 
وال�سجار واغتيال مرزوق وق�سة حب جمو�سية( هي 
�سخ�سيات برمتها تتعر�س للتنكيل اجل�سدي والقمع 
ال�سيا�سي والإرهاب الفك���ري والختطاف والتغييب 
الق�س���ري والت�سفيات اجل�سدية والقتل الب�سع ، هكذا 
توا�سل���ت متوالية العنف عل���ى ك�سر اإرادة ال�سحية ، 

وتفتيت �سالبتها.

   اأم���ا يف الف�س���ل الثال���ث اخلا����س بثنائي���ة اجل���الد 
وال�سحي���ة ، يتن���اول الباح���ث عدنان ح�س���ني ثنائية 
القام���ع واملقموع  التي تر�سخت يف فكر �سلطة البعث  
خ���الل حقبت���ي انق���الب 1963 وانق���الب ع���ام1968 
حت���ى 2003 ، حيث ارتكب احلر����س القومي جمازر 
كب���رة انتقم فيها من كل مناوئي���ه من الي�سار ، لكنهم 
�سرع���ان م���ا وج���دوا انف�سه���م يف ال�سج���ون ذاته���ا ، 
وق���د و�سح ذل���ك الأديب فا�سل الع���زاوي يف )الروح 
احلي���ة والقلعة اخلام�سة( ، يقول العزاوي"ل ت�سبح 
ال�سحي���ة �سحي���ة اإل لعتقادها باأن دمه���ا ي�سكب من 
اأج���ل احلقيقية ، ول ي�سبح اجل���الد جالدًا اإل لميانه 
ب���اأن �سياطه تق���ود البغال التي جتر عرب���ة التاريخ"، 
وبح�س���ب فا�س���ل الع���زاوي ف���اإن اجل���الد يه���دم يف 
ال�سحي���ة قدرتها على احلب ، كم���ا تهدم ال�سحية يف 

اجلالد ثقته بنف�سه يف الوقت ذاته.
   ك�س���ف الباحث اإىل اأن اأغلب ال�سجون العراقية  تقع 
يف الأماك���ن النائي���ة ج���دًا ويف قل���ب ال�سح���راء ، اإل 
اأن كتاب���ات اأدب ال�سجون بنماذجه���ا املختلفة تنت�سر 
وتت�ساع���ف عقب الث���ورات والنقالب���ات والهزائم ، 
كم���ا هو يف رواي���ات فا�سل الع���زاوي وكتبه النقدية 
، لك���ن يف قراءة نقدية  فاح�سة  جن���د هنالك امكانية 
تب���ادل الأدوار ب���ني ال�سحية واجل���الد ، فال غرابة ان 
ي�سبح اجلالد �سحية كما يف رواية )مدينة من رماد( 
واأن يتحول ال�سحية اإىل جالد كما يف رواية )القلعة 
اخلام�س���ة( حيث ظل العراقيني وق���ودًا دائمة ملحرقة 

املوت.
    م���ن خالل متابعتن���ا لأدب ال�سج���ون العراقية جند 
القا�س و الروائي الوحيد الذي اعرتف بخطاأ وقوفه 
اإىل جانب �سلطة البعث هو الكاتب عبد ال�ستار نا�سر 
، فاعت���ذر للمثقف العراقي خا�س���ة ولل�سعب العراقي 
عام���ة عن كل مواقفه ال�سابقة التي ا�سقطته يف فخاخ 

خديعة النظام.
  يف الف�س���ل الراب���ع خ����س الباح���ث ه���ذا الف�س���ل 
)لل�سالم���ة الفكري���ة و للن�سو�س البداعي���ة  وقانون 
املطبوعات و�سلطة الرقيب وتوظيف ال�سرة الذاتية 
وا�ستنطاق الذاكرة(، فقد �ساغت �سلطة البعث قانون 
املطبوع���ات والن�سر وقد اقتب�س منه���ا الباحث املادة 
)16(  اخلا�س���ة مبحظ���ورات الن�س���ر ال���ذي يعت���رب 
ف���خ للكّتاب العراقي���ني، يوؤكد الباح���ث عدنان ح�سني 
يف �س172"الرقي���ب العراق���ي ل���ه تاري���خ طويل من 
الرعونة والبالدة والغباء...فاإن رقيب �سدام ح�سني 
ل يج���د �س���رًا يف التوقي���ع على �سج���ن اأو اإعدام اأي 
كات���ب عراقي ينتهك هذا الك���م الهائل من املمنوعات ، 
ب���ل اإن الكتاب���ة يف العراق قد بات���ت اأ�سبه بامل�سي يف 
حقول الألغ���ام"، وهذا ما ح�سل للروائي عبد ال�ستار 
نا�س���ر الذي ذاق م���رارة ال�سج���ن النف���رادي ب�سبب 
ن����س اإبداع���ي جت���اوز فيه اخلط���وط احلم���راء التي 
ر�سمه���ا قانون املطبوع���ات العراقي ، ففي عام 1974 

ن�س���ر نا�سر ق�س���ة ق�سرة بعن���وان )�سيدنا اخلليفة( 
يف العدد التا�سع من جملة )املوقف الأدبي( ال�سورية 
ال�س���ادرة يف �سب���اط 1974، وق���د ا�س���ار الرقيب من 
دون لغ���ة جمازية معقدة اإىل اأن )اخلليفة( يف الق�سة 
الق�س���رة ه���و نف�س���ه )خليف���ة( العراق اأحم���د ح�سن 
البكر،ذك���ر الروائي مم���ا تقوم به بع����س قوى المن 
ومنه���م  �سرط���ة الآداب ، كان���ت  يف تل���ك الفرتة تقوم 
بج���ز ال�سعر الطويل لل�سب���اب والزدراء منهم وق�س 
�سراويل ال�سارل�ستون وطالء افخاذ الفتيات اللواتي 

يرتدين التنورات الق�سرة.
الكت���اب  ت�سم���ن  فق���د  اخلام����س  الف�س���ل  يف  اأم���ا    
ثقاف���ة العن���ف وا�سكالية املثق���ف وال�سلط���ة والن�س 
التحري�سي  وال�سوريايل وجدلية الهيمنة والحتواء 
والعقيدة الوثوقية وثقافة العنف،ففي �س 217 ذكر 
الباحث ظاهرة الروائي ح�سن مطلك والقا�س حممود 
جنداري"هذي���ن الأديب���ني خطط���ا لقلب نظ���ام �سدام 
ح�سني مع نخبة من ال�سب���اط العراقيني الأحرار اإىل 
جان���ب عدد من املثقف���ني  الذين ينتم���ون اإىل عدد من 
القبائ���ل العراقية مثل الطيب اأحم���د الغربي الُعبيدي 
، ونا�س���ر حمم���ود العب���ادي والك���ردي اآواة ح�سن"، 
فكانت للروائي ح�سن مطلك مواقف �سجاعة وقف بها 
بوج���ه رموز النظام حتى الق���اء القب�س عليه وتنفيذ 
حك���م الع���دام �سنق���ًا حتى امل���وت ، مما اأث���ار اعدامه 
نقم���ة الو�سط الثق���ايف العراقي ، فهوخط���اط و فنان 
ت�سكيل���ي وقا����س وروائ���ي وكاتب م�سرح���ي ينتمي 
اإىل كّت���اب الق�س���ة والرواية الطليعي���ني يف العراق، 
كان���ت روايته الأوىل )دابادا( التي ن�سرت عام 1988 
عن ال���دار العربية للمو�سوعات ، فق���د و�سفها د. عبد 
الل���ه ابراهيم حيث يق���ول"ل تعتمد ه���ذه الرواية... 
عل���ى التف�سر وو�سف �سل���وك ال�سخ�سيات والعناية 
بال�سته���الل وال���ذروة واحلل..اإذ َتُعّد ذل���ك جزءًا من 
امل���وروث ال���ذي ل بد م���ن النط���الق من���ه اإىل ما هو 
جديد.. اإىل ما هو مبتكر"، فقد اختار الروائي ح�سن 
مطلك خالل العقد الثال���ث والأخر من حياته ا�سعب 

امل�سالك واأوعرها يف كتابة ن�سه البداعي املخاتل.
  لذل���ك اأن الأدب التحري�س���ي يكتب���ه الأدب���اء الذي���ن 
يعي�س���ون اح���رارًا يف ال�سجن الكبر كم���ا هو احلال 
يف رواي���ة )الفتي���ت املبعر( للكات���ب حم�سن الرملي 

ورواية )اإعجام( ل�سنان انطوان .
اأما الف�س���ل ال�ساد�س فق���د خ�س�سه الباح���ث لل�سرة 
الذاتي���ة واأدب املذك���رات ودور امل���راأة يف ال�سح���وة 
ال�سالمي���ة والعنف اجلن�سي ملذكرات ع�سر �سجينات 
�سج���ون وحماج���ر  للم���وت يف  تعر�س���نَّ  عراقي���ات 
الطاغي���ة وق���د دون���ت ه���ذه املذك���رات م���ن قب���ل علي 
العراق���ي وزوجته فاطة العراقي ،ويف اجلزء الخر 
م���ن ه���ذا الف�س���ل عر����س الباح���ث كت���اب )يف اأروقة 
الذاك���رة( للقا�س���ة والروائية العراقي���ة هيفاء زنكنة 
، لك���ن لالأمان���ة العلمي���ة اأن اأك���ر الأح���زاب تعر�ست 
ا�سالمي���ة  اح���زاب  كان���ت  الطاغي���ة  حك���م  ملناه�س���ة 
وي�ساري���ة ، وق���د تعر����س مثقفيه���ا واع�سائه���ا اإىل 

التعذيب والقتل والت�سفيات اجل�سدية.
  الف�سل ال�سابع والأخر بحث الباحث يف فن ال�سرة 
الذاتية منها ال�سيا�سية والت�سجيلية والروائية ، منها 
ال�س���رة الذاتية املزدوجة )جدار ب���ني ظلمتني( التي 
كتبه���ا كل من بلقي����س �سرارة ود. رفع���ت اجلادرجي 
هي ا�سلوب فني جديد عال���ج فيها الكاتبان مو�سوعًا 
واحدًا يعتمد على التقنية اللونية،كما ك�سف الباحث 
من خ���الل كتابه و�سائ���ل التعذيب املادي���ة واملعنوية 
منه���ا ال�س���ب وال�ست���م والتحق���ر والكلم���ات البذيئة 
وال�سرب بالع�سي املكهربة واحلرق باملكواة وغرها 

من و�سائل التعذيب.
   يعترب الكتاب م���ن الكتب املهمة الذي در�س بدرا�سة 
نقدي���ة تطبيقية  اأدب ال�سجون وقد �سدَّ فراغًا و نق�سًا 

كان يف املكتبة العربية.

الحك��م  س��نوات  خ��الل  الس��جون  أدب 
الدكتاتوري في العراق 2003-1963

مل يكــن اأدب ال�شجون واملعتقالت ظاهرة جديــدة يف امل�شهد الثقايف العراقي 
خا�شة والعربي عامة ولكن قد ُعرف هذا النمط من النتاج االأدبي يف ع�شور 
موغلــة يف القــدم ، منهــا الع�شــر اجلاهلــي وع�شر �شــدر االإ�شــالم  واخلالفة 
الرا�شدة والع�شر االأمــوي والعبا�شي واالأندل�شي ، لذلك يتاأكد لنا اإن وح�شية 
النظــام الدكتاتــوري البعثي هــي ظاهرة غــري م�شبوقة يف ظلمهــا وق�شوتها 
وبربريتها.لقــد اآن االأوان لتعرية النظام القمعــي املقبور ، وف�شح جرائمه 
لكي ال تتكرر الفواجع واملحن مرة اأخرى مع ال�شعب العراقي اخلا�شر االأوحد 
الــذي فقد االأخوة واالأبناء واالأخوات واالآبــاء واالأمهات ، بدماء مترغت بها  
ال�شحية يف ال�شجون واملعتقالت ال�شرية الأجهزة النظام االأمنية والقمعية.

نبيل عبد االأمري الربيعي



5

ــــــــدارات ــــن اص م

بغداد/ اأوراق

جمموعة من ال�ساعرات اخلليجيات ي�سكلن ب�سمة خا�سة يف جمال الكتابة الدبية، يتم 
اختيارهن من قبل الناقدة )ظبية خمي�س( يف كتابها )الذات الأنثوية( وال�سادر عن دار 
)امل���دى( للثقاف���ة والن�سر، تتناول من خالل���ه الذات الأنثوية ب�سفتها حم���ورًا لدرا�سات 
تنام���ت خالل العقدين ف���ى مدار�س النقد الغربية، فتقول: اخ���رتت لهذه الدرا�سة خم�س 
�ساع���رات ينتمني للحداث���ة ال�سعرية العربي���ة، وان اأهميتهن لي�ست عل���ى نطاق الريادة 
الواح���دة فى جغرافيتهن بل لأنهن ي�سرتكن فى النتماء العميق لتجديد ال�سعر وتك�سف 
ال�ساعرة عرب درا�ستها عن اللغة ال�سعرية وال�سور املميزة لكل من حمدة خمي�س وجنوم 
الغ���امن و�سعاد ال�سباح وفوزية ال�سندى ومي�س���ون القا�سمى. م�ستنطقة جوانب كثرة 
بق�سائدهن من حيث ال�سور واللغة ال�سعرية ونظرتهن ملجتمعهن الذى اعترب خيارهن 
البداعى نوع من التمرد عل���ى �سلطته الدينية والجتماعية. ال�ساعرة البحرينية حمدة 
خمي����س ا�سدرت ع���دة دواوين منها: اعت���ذار للطفولة والرتانيم وم�س���ارات واأ�سداد.. 
ول���دت �سن���ة 1946 ون�س���رت اوىل حماولتها ال�سعرية ع���ام 1969، وتتمي���ز جتربتها 
بقوة العاطفة الوجدانية الذاتي���ة التى ت�سلطها على املو�سوعات الوجودية وامل�سامني 
الواقعية والأفكارالفل�سفية فتحولها اىل كتابة حية تعرب عن جتارب ذات نزعة وجودية 
واح�سا����س واقعي بعاطفة احلب.. وكان���ت حمدة يف بداية جتربتها تتلم�س طريقها يف 
ف�س���اء احلرية ورحابة احلي���اة، اإذ تقول: جتربتي يف الكاتب���ة خا�سة ومريرة فقد كان 
عل���ي دائمًا اخلروج من جلد الأنثى الناع���م واللتحام بخ�سونة الأحالم، وكان هاج�سي 
ه���و التعبر ع���ن الهم الن�س���اين ولي�س هم امل���راأة اجلزئي، فانا احمل ت���راث قرون من 
ال�سطه���اد اخلا�س وامل���زدوج، وكان على التجربة ان تخرج من ا�س���ار الهموم ال�سيقة 

التي تطرحها املراأة ب�سكل تقليدي لتلتحم بهم الن�سان وطموحاته يف ال�سمول.
وفيم���ا يخ�س ال�ساعرة جنوم الغامن من دولة المارات ت�سفها باأنها �سوت متفرد بذاته 
�سدح خ���الل الثمانينيات. وتق���ول: تنتمي يف عاملها ال�سع���ري اىل ال�سطورة واملفردة 
ال�سحرية، يحتلها عامل الباطن بطريقة ل تخرتقها اأحداث اخلارج. مبينة انها عملت يف 
جمال ال�سحافة ولها اهتمامات م�سرحية وت�سكيلية اىل جانب الق�سيدة. بداأت جتربتها 
يف من���اخ فن���ي ربط العديد من الفنانني بال�سداقة الفني���ة والبداعية، كما انها متزوجة 
م���ن ال�ساع���ر خالد ب���در. وانطلقت م���ن الق�سيدة الرومان�سي���ة يف بداياته���ا املبكرة اىل 
الق�سيدة الطقو�سي���ة ال�سطورية.. وجمموعتها"اجلرائر"ال�سادر عام 1991 تعرب عن 
الوج���ود ال�سط���وري املغرق يف اخليال مازجة احل�س���ور الديني يف اخلطاب ال�سعري 
م�ستح�سرة الفاظ املا�سي النرية وامل�ستوحاة من الرتاث العربي ال�سالمي وامل�سيحي 
يف اط���ار ق�سيدة نرية طويلة.. وتو�س���ح الكاتبة ان الذات النثوية يف ق�سيدة جنوم 
موغلة يف القدم مت�سربلة ب�ستار الروح والليل واملا�سي، م�ستعملة مفردات مثل مبارزة 
ال�سيوف وطعنات اخلناجر، باحثة عن الكهنوت القابع عميقًا يف ادغال الروح القدمية 
لن�س���ان اجلزي���رة العربية. وت�سف الكاتب���ة ق�سيدة جنوم الغامن بانه���ا ت�سبه الدخول 
اىل كه���وف من�سية وال�سرب من ينابيع غام�سة والتجوال م���ع بقايا اأرواح وخملوقات 

منقر�سة.
وا�ستثنائي���ة الع���امل العربي و�سف تطلق���ه الكاتبة على ال�ساعرة �سع���اد ال�سباح ل لقوة 
ا�سعاره���ا فنيًا وامن���ا ملزيج جراأة امل�سم���ون والقدرة على ن�سره ثقافي���ًا بح�سب و�سف 
الكاتب���ة. م�سيف���ة: ال�سباح اح���دى ال�ساعرات الن���ادرات اللواتي ا�ستطع���ن ان يفر�سن 
ح�سوره���ن عربي���ًا ع���رب ن�ساطات عدة �س���واء عرب م�ساندته���ا لبع�س املنظم���ات الأهلية 
كمنظم���ة حقوق الن�س���ان. ومل يكن هذا دائمًا ل�ساحلها، وق���د هوجمت من قبل املعنيني 
بالثقاف���ة اجل���ادة الذين راأوا ان مث���ل تلك املواقف ت�سهم يف دعمه���ا اعالميًا على ح�ساب 
اجل���ودة يف �سعره���ا، كم���ا انه���ا تعر�ست حلمل���ة غ�سب من اف���راد عائلته���ا احلاكمة يف 
الكوي���ت ب�سب���ب بع����س ق�سائدها الت���ي مدحت فيها اأح���د الروؤ�ساء الع���رب على ح�ساب 
ال�سخ�سي���ة اخلليجي���ة خالل ثمانيني���ات القرن املا�س���ي. وت�سر الكاتب���ة اىل ان �سعاد 
ال�سباح اق���رتن ا�سمها بال�ساعر نزار قباين نظرًا للت�سابه الكبر يف املفردات والأجواء 
ال�سعري���ة بينهما. وقد ادعى البع�س بان قب���اين هو من يكتب لها ق�سائدها، وخ�سو�سًا 
بانطالقته التاريخية املعروفة �سعريًا فيما يخ�س ت�سريح عامل املراأة وا�ستعارة �سوتها 
للحديث عن همومها ال جتماعية واجل�سدية يف ق�سائده. ومن جانبها اعرتفت ال�سباح 
ان قباين ا�ستاذها الذي تنتمي اىل مدر�سته. وعن �سرتها تقول الكاتبة: ن�ساأت ال�سباح 
يف الكوي���ت وعا�س���ت يف القاه���رة وبريطاني���ا حيث تلق���ت علومها الأكادميي���ة وكانت 
ب�سحب���ة زوجه���ا الدبلوما�سي انذاك، ولها العديد من البح���اث القت�سادية وخ�سو�سًا 

يف جمال الروة النفطية.
وتق���ول الكاتبة عن ال�ساعرة البحرينية فوزية ال�سندي: ولدت عام 1957، ودر�ست يف 
القاه���رة، كتب ال�سعر عام 1975 ون�سرته يف ال�سحف اخلليجة والعربية عام 79 � 80، 

وا�س���درت جمموعته���ا الأوىل"ا�ستفاقات"عام 84.. تاأثرت جتربته���ا مبناخات ق�سيدة 
الن���ر التي طرحت هيمنتها على اجواء ال�سعرية اخلليجية منذ نهاية ال�سبعينيات، كما 

تاأثرت بالحداث ال�سيا�سية العربية الدرامية الكربى.
وع���ن �سرة ال�ساعرة والر�سامة الماراتية مي�سون �سق���ر تذكر الكاتبة بانها عا�ست يف 
القاه���رة اكر من اأربعة وع�سرين �سن���ة ب�سبب و�سع �سيا�سي تعر�س له ابيها الذي كان 
حاكمًا لل�سارقة يف فرتة زمنية �سابقة. وهي الآن تعي�س يف ابو ظبي وتعمل يف املجمع 
الثق���ايف. ا�س���درت اربعة اعمال �سعرية واقامت العديد م���ن املعار�س الت�سكيلية.. ومن 
مالم���ح م�ستوي���ات اللغة ال�سعري���ة التعبرية لديها اللغ���ة الأنثوية الت���ي ت�سنع �سلتها 
باملف���ردات والألفاظ تعبرًا عن كينونة �سدي���دة يف الندماج مع واقع ال�سعرية الذاتية، 
كم���ا تفاجئ ذاتها ال�سعرية اللغة الفل�سفية بحكمة خا�س���ة، وتطغى على ق�سائدها اللغة 
الرمزي���ة التج�سيدي���ة. وتق���ول وا�سفة ق�سائده���ا: كل ق�سيدة يف جترب���ة مي�سون هي 
هند�س���ة ا�سافية ملعم���ار البحث عن امل���راأة بحريتها وذاتها البعي���دة، حتتاج اىل رحابة 
ل ج���دار له���ا كي تكتمل هند�سة ذلك البن���اء. وعليه فهي زوجة الف�س���اء وامتزاج الفراغ 
ال���ذي يحاول ان يهد وجوده خارجًا من ح�سار ال�سرخ وثقافته. مبينة ان نتاج مي�سون 
ال�سع���ري يدل���ل على املرحلة التي و�س���ل اليها ابداع ال�ساعرة العربي���ة. انه نتاج البوح 
اجل���ريء الذي يحاول ان ي�سل اع�ساء حريته ع���رب ج�سد الق�سيدة كذات انثوية عربية 
ما زال���ت ذاكرتها املادية م�ستيقظة وحماطة بالفوؤو����س والرماح وال�سيوف التي ت�سكل 

ثقافة الفرو�سية البدوية.
   

الطبعة العربية من 
كتاب"مغامرة حبوب 

اللقاح"
  

املوؤلف: كيم مي جيوجن
اأ�س���درت جمموع���ة الني���ل العربي���ة الطبعة 
العربية لق�س�س الأطفال املرتجمة عن الأدب 
الكوري"تب�سي���ط العل���وم: مغام���رة حبوب 

اللقاح... النباتات - تكاثر النباتات"
كاحل�س���رات،  اأجنح���ًة  النبات���ات  متل���ك  ل 
والطي���ور اأو اأرجاًل كاحليوان���ات، والب�سر. 
ولذلك، فهي ل ت�ستطيع اأن تتحرك من تلقاء 
نف�سه���ا. وهذا ه���و ال�سب���ب يف اأن النباتات 
بعي���دا  وبذوره���ا  ِلقاحه���ا  حب���وب  تر�س���ل 
مب�ساع���دة �سئيل���ة م���ن اله���واء )الري���اح(، 
واملاء، واحل�سرات، والطيور، واحليوانات، 
واأحياًنا م���ن الإن�سان.. اإن مغامرات حبوب 
اللق���اح، والب���ذور طريف���ة وعجيب���ة للغاية، 
فاحر����سْ عل���ى اأّل تفوتك ق���راءة معلومات 

طة عنها. مب�سَّ

الذات األنثوية..
�شاعرات ي�شرتكن فى االنتماء العميق لتجديد ال�شعر
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اع������������������������الم ف�����ي 

ــــــــدارات ــــن اص م

ولد ال�ساعر �سالح نيازي عام 1935 يف 
النا�سري���ة ودر����س املراح���ل الأوىل من 
حيات���ه فيه���ا، ويف بغداد اأكم���ل درا�سته 
الثانوي���ة ث���م تخ���رج م���ن دار املعلم���ني 
العالي���ة وعم���ل مع���دًا ومقدم���اُ للربامج 
الثقافي���ة يف الإذاع���ة، ويف ع���ام 1954 
عم���ل مذيع���ًا يف التلفزي���ون العراقي ثم 
ف�سل من وظيفت���ه عام 1956 ليعود اإىل 
الإذاع���ة بعد قيام ث���ورة الرابع ع�سر من 
متوز يف عام 1958. مل يكن عمله هادئا 
اأو م�ستق���را فق���د كان عر�س���ة للتقلب���ات 
ال�سيا�سي���ة حتى مت اعتقال���ه عام 1963 
بعد انقالب �سب���اط، لذا قرر اخلروج من 
الع���راق وعدم الع���ودة ف�سافر نحو حلب 
ث���م تركيا ومنه���ا اإىل لندن حي���ث ا�ستقر 

فيها منذ ذلك احلني.
دل���ف ني���ازي م���ن اأب���واب الغرب���ة نح���و 
احلري���ة والكتاب���ة والأب���داع، فق���د كان 
املنفى حمر�سا على التاأقلم والنظر نحو 
الوط���ن بعني املب���دع الذي يكت���ب وطنه 
�سع���رًا، فهو يق���ول: )اإن حنني العراقيني 
اإىل اأر�سهم قيمة اأدبية هي اأ�سطع واأنبل 

من دونية حياتهم اجلوفاء(.
وجتربت���ة الإعالمي���ة كان���ت متنوع���ة مل 
تتوق���ف عن���د ح���دود العم���ل يف اأذاع���ة 
وتلفزي���ون العراق،فق���د عمل يف الإعالم 
الربيطاين وعرف اأ�سمه �ساعرًا واإذاعيًا 
عم���َل يف اإذاع���ة لن���دن العربي���ة مذيع���ًا 
ومع���دًا ومق���ّدم برام���ج حت���ى تقاع���ده، 
ف�سال عن اهتمامه بن�سر املطبوعة الأهم 
بالن�سب���ة للمغرتبني العرب حيث وا�سل 
اإ�سدار جملة الغ���رتاب الأدبي يف لندن 
 ،2002 ع���ام  وحت���ى   1985 ع���ام  م���ن 
بجه���ود �سخ�سي���ة ومب�سان���دة زوجت���ه 
الروائية العراقية �سمرة املانع، وكانت 
هذه املجلة تعن���ى باأدب املغرتبني ب�سكل 
خا�س ول تزال بع�س اأعدادها موجودة 

على �سبكة الأنرتنت.
وجه���ود نيازي التي توزعت بني الإعالم 

ع���ن  تبع���ده  والتدري����س والرتجم���ة مل 
ال�سع���ر فف���ي ع���ام 1962 �س���در ديوانه 
ال�سم����س(  ف�س���ة  يف  )كابو����س  الأول: 
ال���ذي مث���ل ق�سي���دة واح���دة طويلة يف 
رث���اء اأخيه، حيث و�سف���ت تلك الق�سيدة 
اأو الدي���وان باأنها من الأعم���ال ال�سعرية 
الكب���رة اإىل جان���ب ق�سي���دة )املوم����س 

العمياء( لبدر �ساكر ال�سياب.
و�س���درت لني���ازي جمموع���ات �سعري���ة 
الداخ���ل(  اإىل  )الهج���رة  منه���ا  اأخ���رى 
)املفك���ر(،  و   ،1979 )نح���ن(  و   ،1977
)وه���م  و  املعل���ب( 1988،  )ال�سهي���ل  و 
ق�سائ���د(  )اأرب���ع  ث���م  الأ�سم���اء( 1996، 
يف لن���دن ع���ام 2003، و )ابن زريق وما 

�سابه( عام 2004.
اأم���ا نتاجات���ه الأدبية الأخ���رى فقد كانت 
جمموعة من الكت���ب الرية يف البحوث 
والدرا�س���ات منها اأطروحت���ه للدكتوراه 
الت���ي قدمه���ا جلامع���ة لندن ع���ام 1975 
وحمل���ت عن���وان )حتقي���ق دي���وان اب���ن 
املق���رب العي���وين م���ع درا�س���ة نقدي���ة(، 
وكت���اب )البط���ل والغ���رتاب القوم���ي( 
ب���روت 1999، وكتاب )املختار من اأدب 

العراقيني املغرتبني( اجلزء الأول.
ف�س���ال عن كتاب قي���م يف ال�سرة الذاتية 
)غ�س���ن مطع���م ب�سجرة غريب���ة( بروت 
2002، وه���و من كتب ال�سر التي تك�سر 
الطوق عن و�س���ف النفعالت والأحالم 
والدواخل النف�سية ل�ساعر يختار املنفى 
عل���ى الوط���ن ليف���وت على اجل���الد متعة 
النتقام منه، وهو حا�سل على لي�سان�س 
يف اللغ���ة العربي���ة واآدابه���ا م���ن جامعة 
 SOAS بغ���داد، وعل���ى الدكت���وراه من
بجامع���ة لن���دن، يقي���م يف لن���دن منذ عام 

.1963
ا�س���رتك يف عدد م���ن املوؤمت���رات الأدبية 
العربي���ة والعاملي���ة منها موؤمت���ر م�سرح 
خي���ال الظل بلن���دن والبين���ايل ال�سعري 

العاملي يف بلجيكا.

الشاعر والمترجم العراقي صالح نيازي
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بريوت )رويرتز( – 

عن���د احلدي���ث ع���ن كت���اب )ميثولوجي���ا اآلهة 
الع���رب قب���ل الإ�س���الم( لل�سا�س���ي ب���ن حممد 
ال�سيف���اوي ل بد من القول اإن الكتاب ا�ستمل 

على كثر من املعلومات املختلفة.
املعلومات الواردة يف الكتاب غزيرة ومتنوعة 
راوح���ت بني الرتاث اجلاهلي وتراث �سعوب 
املنطقة ومعتقداتها وما يبدو من عالقات بني 

�سمات هذي���ن الرتاثني والديانات التوحيدية 
وال�س���الم.  وامل�سيحي���ة  اليهودي���ة  الث���الث 
ي�ستن���د الكت���اب اىل كت���اب )الأ�سن���ام( لب���ن 

الكلبي وكتاب )اأخبار مكة( لالأزرقي.
ورد الكت���اب يف 240 �سفحة متو�سطة القطع 
و�س���در عن )املركز الثقايف العربي( يف الدار 
البي�ساء وبروت وعن )موؤمنون بال حدود( 
يف الدار البي�ساء يف املغرب. والكتاب اأ�سا�سا 
والعل���وم  الآداب  )كلي���ة  اىل  قدم���ت  درا�س���ة 

الن�سانية( يف القروان بتون�س.
الف�سل الول حمل عنوانا هو )امل�سهد الديني 
يف اجلزيرة العربية قبل ال�سالم(. معلومات 
الكت���اب غزيرة لكن م���ن املمكن الق���ول اإنه مل 

يحمل معلومات جديدة متاما.
الع���رب  يف عن���وان فرع���ي ه���و )معب���ودات 
قب���ل ال�س���الم( حت���دث املوؤلف ع���ن اجلزيرة 
�سم���ال  اىل  نظرن���ا  اذا  اإنن���ا  فق���ال  العربي���ة 
اجلزي���رة العربية"جن���د الغ�سا�سنة من عرب 
اجلن���وب القحطاني���ني ونق�س���د قبائل غ�سان 
وق�ساعة وربيعة وقد اتبع الغ�سا�سنة الديانة 

امل�سيحية.
"اأما جنوب اجلزيرة فكانت بالد اليمن التي 
تنو����س ب���ني اليهودية يف ظل حك���م زرعة بن 
كعب بن ح�س���ان امللقب بذي نوا�س احلمري 
الذي اعتن���ق اليهودية وا�سطه���د امل�سيحيني 
يف بالد اليم���ن وامل�سيحية التي مل تنت�سر ال 
يف عهد النجا�سي الذي فتح البالد ثم اعتنقت 

املجو�سية يف عهد ك�سرى انو �سروان.
اأحيانا يهوديا يف منطقة  "اأم���ا ال�سرق فكان 
بن���ي احلارث وحم���ر من ب���الد اليمن وكذلك 
ك���ربى...  ث���الث  قبائ���ل  املتمثل���ة يف  ي���رب 
بني قري�س���ة... وبني النظ���ر وبني قينقاع 
حليف���ة قبيل���ة اخل���زرج العربي���ة. وه���ذا م���ا 
اأف���رز ف�سيف�س���اء عقدية. الدهري���ون واليهود 
واملجو����س  والوثني���ون  وامل�سيحي���ون 
وال�سايئ���ة والحناف. وكان���ت قبائل العرب 

وما جاورها موزعة بني هذه الديانات."
وحت���ت عن���وان ه���و )ال�سنمي���ة وال�س���ورة 
عن"عب���ادة  املوؤل���ف  حت���دث  املحاكي���ة( 
الب�سر"وقال"ونق�س���د بذل���ك تاألي���ه الن�س���ان 

اأو م���ا ميك���ن ان يعرب عنه بامن���وذج الن�سان 
املوؤل���ه. وم���ن جتلي���ات ه���ذا الطق����س عب���ادة 
يف  املتمثل���ة  والأرواح  واملالئك���ة  الن�س���ان 
الأج���داد والأ�س���الف وذوي الرح���م وال�سادة 

واأعيان القبيلة."
ا�س���اف يق���ول"اإن العتقاد ب���الأرواح ي�سغل 
حي���زا كب���را عن���د اجلاهلي���ني وامل���راد ه���و 
اعتقاده���م ب���ان هن���اك �سيئا ما ي�سك���ن بع�س 
والعي���ون  والكه���وف  والأحج���ار  الأ�سج���ار 
والآب���ار واجلبال اأي ان ه���ذه الظواهر تكمن 
فيها ق���وة خارق���ة ت�ستطيع التاأث���ر يف حياة 
النا����س. فتقربوا اليها بالت�س���رع والزيارات 
وطبيع���ة  والن���ذور.  والأدعي���ة  والذبائ���ح 
الأرواح ح�سب اعتقادهم غر منظورة ال انه 
ميكن ان تربز وتتجلى يف هيئات خمتلفة."

وقال"وقد اقرتن���ت يف الغالب عبادة املالئكة 
بعبادة اجلن."

ويف ف�س���ل بعن���وان )البحث يف هوي���ة الإله 
عن���د العرب قب���ل ال�س���الم( ق���ال الباحث"اإن 
يع����س الآله���ة تطل���ق عليه���ا عب���ارة مالئك���ة 
وبع�سه���ا تطل���ق عليه���ا عبارة ج���ن وبع�سها 
الآخر تطلق عليها عب���ارة اله اأو الله اأو الرب 

مع تداخل �سديد."
وزاد عل���ى ذل���ك قول���ه اإن لفظة ال���ه وردت يف 
كت���اب )ال�سنام( نح���و ع�سرين م���رة اأما يف 
)اأخبار مكة( فتوات���ر ا�سم الله نحو خم�سني 
م���رة. وق���د ورد الكثر من الأ�سم���اء املقرونة 
بايل مثال جربايل عذرايل كرب ايل او�س ايل 

ايل يهب ايل ي�سع.. اىل اخر ذلك.
ويف راأيه انه اذا اأردنا ان نفهم ديانات العرب 
قب���ل ال�س���الم فال ميك���ن فهم مفه���وم الألوهة 

مبعزل عن �سي���اق الديانات الخرى امل�سرية 
وال�سومري���ة البابلي���ة والتدمري���ة والهندي���ة 

واملجو�سية واليهودية وامل�سيحية.
وقال"اإننا جن���د الكثر من الأ�سماء املتواترة 
التي حملت كلمة"الله"مثل زيد الله واأمة الله 
وعب���د الله الذي ت�سمى ب���ه والد نبي ال�سالم 
فل���و مل يكن ه���ذا الله موج���ودا فكيف ت�سمى 

عبد الله بهذا ال�سم.؟
"وق���د ورد لف���ظ االل���ه يف كت���اب )الأ�سنام( 
اأك���ر م���ن ع�سري���ن ومائ���ة م���رة واأك���ر م���ن 

خم�سني ومائتني مرة يف )اأخبار مكة(."
ويف احلدي���ث ع���ن كت���اب )اأخب���ار مك���ة( نقل 
يف  الكعب���ة  قري����س  بن���اء  ذك���ر  يف  املوؤل���ف 
اجلاهلي���ة انه���م جعل���وا يف دعائمه���ا �س���ور 
النبي���اء و�س���ور ال�سج���ر و�س���ور املالئك���ة 
فكان فيها �س���ورة ابراهيم خليل الرحمان... 
و�س���ورة عي�س���ى ب���ن م���رمي واأم���ه و�سورة 

املالئكة."
وقال"لق���د تاأث���ر ع���رب اجلاهلية مب���ا حولهم 
وخا�س���ة اأم���ور الدي���ن والثقاف���ة والتج���ارة 
فق���د اأدخل اأهل مكة بعد عه���د ا�سماعيل عبادة 
الأوث���ان التي ا�ستوردوها غالب���ا من الأنباط 

يف ال�سمال.
ولعلهم لأ�سباب �سيا�سية وجتارية واقت�سادية 
كانوا يرحبون بكل اأنواع الأ�سنام والأوثان 
لت�سجي���ع عبادها على زيارة مك���ة مما اأحدث 
ح���راكا ديني���ا واجتماعي���ا واقت�ساديا وهكذا 
حت���ول الف�ساء املك���ي اىل معر����س لالأ�سنام 
والأوثان حت���ى بلغت ثالثمائة و�ستني �سنما 
وف���ق ما ج���اء يف )اأخبار مكة( وم���ا جاء فيها 

من الآثار."

علي لفته �شعيد

م���رت م�سر بتحدي���ات كبرة على م���ر تاريخها املعا�سر 
من���ذ حرب ال�ستنزاف اىل اغتيال انور ال�سادات وحرب 
ت�سري���ن و�سقوط حكم مبارك لتك���ون م�سر امام مفرتق 
طرق جديد يف الواقع اجلديد الذي متثل بالدميقراطية 
التي ج���اءت بها حقبة ما بعد مب���ارك وهي احلقبة التي 
يعده���ا الكث���ر من املراقب���ني الأ�سع���ب يف التاريخ بعد 
�سع���ود الخ���وان امل�سلمني اىل �سدة احلك���م حني اختار 
اول  يف  للجمهوري���ة  رئي�س���ا  مر�س���ي  حمم���د  ال�سع���ب 
انتخاب���ات دميقراطية وهي كم���ا يوؤكد الكثرون جاءت 
ل�سال���ح الخوان كره���ا بحكم مبارك او م���ا اطلق عليهم 
الفل���ول ولكن الحداث التي �سهدته���ا م�سر خال عام من 
حكم الخ���وان غرت خارط���ة الواقع العرب���ي والواقع 
امل�س���ري ب�س���ورة خا�سة.كما ان ما ح�س���ل خالل العام 
الخ���واين ان �س���ح التعبر حت���ول بعده���ا اىل �سقوط 
وهو ما دعا الكاتب والعامل امل�سري �سالح �سم�س الدين 
اإ�سماعي���ل ان يوؤل���ف كتابا عن ا�سب���اب �سقوط الخوان  
الذي �سدر موؤخرا ع���ن موؤ�س�سة �سم�س للن�سر والإعالم 
بالقاهرة وحمل عن���وان )اأ�سباب �سقوط حكم الإخوان( 
يق���ع يف 256 �سفح���ة م���ن القط���ع املتو�س���ط، والع���امل 
امل�س���ري ه���و اأ�ست���اذ الكيمي���اء النووية مبعه���د الطاقة 

الذري���ة بجامع���ة التكنولوجي���ا بفيين���ا، واملتخ�س����س 
باملفاع���الت  الدقيق���ة وامل�ستخدم���ة  الأجه���زة  بن���اء  يف 
النووية البحثية، واأ�س���رف على العديد من امل�سروعات 
الدولي���ة لتطوير الأجهزة النووية وتركيبها يف عدٍد من 
املفاع���الت يف خمتلف دول العامل؛ بالتعاون مع الوكالة 
الذرية الدولي���ة بفيينا...وتقول املوؤ�س�سة معرفة به من 
ان���ه قادر عل���ى ان يقول راأي���ه بعلمية ويع���ربرِّ عن وجهة 
نظ���ر اأح���د علم���اء م�سر باخل���ارج عن جمري���ات الأمور 
والأح���داث ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة والجتماعية بعد 
25 يناير، وخا�سة بعد و�سول الإخوان امل�سلمني حلكم 

م�سر.
يوؤك���د املوؤلف يف كتاب���ه اأن الدميقراطية ثقافة وتر�سيخ 
ة عالية وانح�سار  ه���ذه الثقافة يف جمتمع به ن�سب���ة اأُميرِّ
امل�س���ادر الثقافي���ة يف العموم عل���ى الف�سائيات وبع�س 
ح���ف ؛حتى عند الُنخب���ة املتعلرِّمة، ثم الفقر وانعدام  ال�سُ
الق���درة على العي����س الك���رمي لقطاعات عري�س���ة، تظهر 
م���دى التح���دي لدف���ع امل�س���رة الدميقراطي���ة، وم���دى 
اأهمي���ة وم�سوؤولية وحكم���ة من يت�سدى لقي���ادة الفرتة 
النتقالي���ة؛ ف���رتة ع���دم ال�ستق���رار والتي �س���وف متتد 
ل�سن���وات طويل���ة قد ت�س���ل اإىل 15 عاًم���ا، لتتعاقب عدة 
انتخابات للمجال����س النيابية والرئا�سية، ويتم جتريب 
التيارات الإ�سالمية والليربالية والثورية، وغرها، قبل 

اأن ت�سبح الأمور اأكر و�سوًحا و�سفافية ملعظم قطاعات 
ال�سعب امل�سري..ويعتقد املوؤلف ان هذه الفرتة �ستكون 
من اأخطر الفرتات يف تاريخ م�سر احلديث..ويتعر�س 
الكت���اب اإىل الواقع ال�سيا�سي امل�سري وم�ساكله، ويقّدم 
بع����س احلل���ول لها بطريق���ة مبا�س���رة اأو غ���ر مبا�سرة 
من خ���الل عر�ٍس اأدب���ي يت�سمن معلوم���اٍت، اأو اإ�ساراٍت 

ك بخم�سة اأ�س�س: لق�سايا يف اإطار التم�سُّ
� اأوًل: دعم م�سرة ثورة 25 يناير.

� ثانًي���ا: تقدمي بع�س القرتاح���ات للم�ساكل القت�سادية 
والجتماعية.

� ثالًث���ا: حماولة دم���ج الإخ���وان يف الن�سي���ج ال�سيا�سي 
امل�سري.

� رابًع���ا: حتقي���ق ال�ستق���رار ال�سيا�س���ي والقت�س���ادي 
وال�سالم الجتماعي.

ك بالإطار الدميقراطي. � خام�ًسا: التم�سُّ
 الكت���اب يت�سم���ن ثمانية وع�سرين مق���اًل وورقة بحثية 
تتن���اول معظم م�س���كالت املجتم���ع امل�س���ري وق�ساياه، 
الكهرب���اء  الأ�سا�سي���ة،  البني���ة  الف�س���اد،  الفق���ر،  مث���ل: 
والطاق���ة، الدعم، الأج���ور وال�سرائب، تطوي���ر التعليم 
الفن���ي، ال�سم���ان الجتماع���ي، �سحة اأطفالن���ا، التوافق 
ال�سيا�س���ي، هيب���ة الدول���ة، البلطج���ة ال�سيا�سي���ة، ملف 

امل�سريني باخلارج.

أسباب سقوط حكم اإلخوان
كتاب بعني مغرتب م�شري يرى داخل بالده

الساسي الضيفاوي.. وآلهة العرب قبل اإلسالم
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Codex Seraphinianus
ه���ذا الكت���اب مكت���وب بلغ���ة غ���ر مفهوم���ة وم���زود 
 Codex  ، م�ستحيل���ة  تو�سيحي���ة  ب�س���ور 
Seraphinianus م���ن الكتب الأكر غرابة يف 
العامل ن�سر يف عام 1981 من قبل املهند�س املعماري 

..Luigi Serafini اليطايل
ل احد يعرف ما مق�سده من هذا الكتاب الذي يعتربه 
كتاب���ا علمي���ا ، حيث ان ه���ذا الكتاب مل���يء بال�سور 
الغريب���ة، وكتب بخط الي���د والر�سوم���ات اي�سًا قام 
بر�سمه���ا وتلوينها بنف�سه. اخذ ه���ذا العمل معه ملدة 
�سنت���ني ، وام�س���ى العلم���اء العدي���د م���ن ال�سن���وات 
حماولة لفه���م هذا الكتاب ، لكن النتيجة هي مل يروا 
اب���دًا مثل هذه اللغ���ة من قبل، كتبه���ا اي ان�سان على 

مر التاريخ!

Soyga
يف 10 مار����س ع���ام 1552 ع���امل الريا�سي���ات جون 
دي ح�سل���ت معه حمادثة ودية مع احد املالئكة ، فهو 
كان لدي���ه اميان قوي يف العلوم والعلوم الغام�سة ، 
وحياته كلها تعتب��ر بني الواقع وعامل الروح..وكان 

قد جمع اكرب مكتبة يف لندن.
لك���ن كتاب���ا واحدا من ب���ني هذه الكتب لف���ت انتباهه 
وق�س���ى معظ���م الوق���ت يف ف���ك رم���وز ه���ذا الكتاب 

."Soyga"الغام�س الذي كان ا�سمه
داخل الكتاب يوجد ما يقارب 40،000 ر�سالة مرتبة 
بطريق���ة ع�سوائية عم���ل جون دي بجه���د لرتجمتها 
من ث���م ادرك انها طال�سم �سحرية ومل يتمكن من حل 
رم���وزه ل���ذا قرر بالذه���اب اىل رحلة ابع���د من عاملنا 
حي���ث انه ا�ستعان بو�سيلة روحي���ة لأ�ستدعاء املالك 
اأوري���ل، وافتت���ح املحادث���ة ب�س���وؤال اذا كان الكت���اب 
يعن���ي اي �سيء.. فاأجاب���ه اأوروي��ل اأن ه���ذا الكتاب 

اأعطى لآدم يف جن��ة ع��دن!
بع���د وف���اة ج���ون دي، مت فق�����د الكتاب مل���دة حوايل 
500 عام، ولك���ن مت العثور على ن�سختني منه واحد 
موج���ود يف املكتب���ة الربيطاني���ة والخ���ر يف مكتبة 

اك�سفورد والرموز ل تزال بدون حل!

 Prodigiorum Ac Ostentorum
Chronicon

 Chronicle of باإ�س���م  اي�س���ًا  املع���روف 
Portents and Prophecies ، كت���ب ه���ذا 
 Conrad الكتاب يف عام 1557 من قبل الفرن�سي
Lycosthenes.. وه���و كت���اب مو�سوعي حيث 
جم���ع في���ه كم���ا هائ���ال م���ن الح���داث منذ زم���ن ادم 
وحواء وغط���ى امورا عديدة مثل الك���وارث املوثقة 
والفي�سان���ات وزخ���ات ال�سه���ب وو�س���ف وحو����س 

البحر والف�سائيني وخمتلف املوا�سيع الدينية!
الكت���اب مف�س���ل ب�س���كل ل ي�س���دق ويح���وي على ما 
يق���ارب 1000 ر�سمة تو�سيحية مازال يوجد العديد 
من الن�سخ التجارية من ه���ذا الكتاب ويباع بالآلف 

من الدولرات!

Ripley خمطوطات
عندما بداأ ا�سحاق نيوتن اخلو�س يف عامل اخليمياء 
اهت���م اىل حد كبر باإعمال ج���ورج ريبلي الذي كتب 
العديد من الأعم���ال يف هذا املجال ، واكر عمل مهم 

كان معروف باإ�سم خمطوطات ريبلي.
املخطوط���ات كانت عب���ارة عن �سور ت�س���رح و�سفة 
�سن���ع حج���ر الفال�سفة ، وه���ي امل���ادة اخليالية التي 
حت���ول الر�سا����س اىل الذه���ب ، وعل���ى الرغ���م م���ن 
ان خمطوط���ات ريبل���ي �ساع���ت ، ق���ام جمموعة من 
الفنان���ني يف القرن 16 بنفل بع����س العمال ، يوجد 
الن م���ا يقارب 23 م���ن خمطوطات ريبلي كل ن�سخة 
تختل���ف قلياًل عن الخرى من حيث احلجم وال�سور 
والتفا�سي���ل ، اكرب خمطوطة طوله���ا 6 امتار يوجد 

يف داخلها الكثر من الر�سومات التو�سيحية.

The Story Of The Vivian Girls
وهي واحدة من الق�س�س الأكر غرابة وتعقيدًا قام 
بتاأليفه���ا ه���ري دارغر الذي كان يعم���ل حار�سًا يف 
�سيكاغ���و، وكان منعزل ل احد يعلم م���ا يقوم به، اأو 

يهتم اأ�ساًل بوجوده.
بعد وفاته مت اكت�ساف عمله الذي قام به وهو موؤلف 
م���ن 15،145 �سفح���ة، كان عنوان���ه )ق�س���ة بن���ات 
فيفيان( يتحدث فيه عن عوامل غر واقعية.. وامتال 
الكت�����اب بعدد كبر من الر�سومات واللوحات املائية 

والذي اعترب فيما بعد من اهم العمال الفنية.

The Rohonc Codex
وه���و واحد م���ن الكت���ب الأك���ر غمو�س���ًا يف وقتنا 
احلايل، اطلق عليه ه���ذا ال�سم ن�سبة ملدينة روهوك 
بهنغاري���ا ، حيث ان اللغ���ة املكتوبة غر مفهومة ول 
اح���د يعلم عنه�ا �سيء.. كما ان ا�سل هذا الكتاب غر 
مع���روف من اين اتى ا�س���اًل ومل ي�ستطع العلماء فك 

�سيفرة اللغة..
مت التربع بهذا الكتاب يف اوائل القرن 19 لالأكادميية 

الهنغارية للعلوم وهو موؤلف من 448 �سفحة.

ك���ت���ب م���ع���ق���دة م��ن��س��ي��ة

توجــد على رفوف املكتبــات العاملية كتب رمبا ن�شيها الزمن اأو تنا�شاها الأ�شباب معقولة على ما اظن.. من بينها انها 
كتــب غــري مفهومة ومعقدة جــداً وال احد ي�شتطيــع فهم اي �شيء منهــا اأو رمبا كان ال�شبب هــو ال�شعور باالحباط 

والعجز يف قراءة كتب مو�شوعية �شخمة مكتوبة من قبل �شخ�س واحد مليئة بالر�شومات التو�شيحية!
يف هــذا القائمة بع�س الكتب التــي تعترب من اغرب ما قراأه االن�شان عرب التاريخ.. و اأرغب منك ان تتنا�شاها بعد 

ان تنتهي من القراءة!

عن موقع كتابي
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)Pride and Prejudice( 1 - كربياء وحتامل
ق���د تكون رواي���ة Pride and Prejudice الكال�سيكية التي األفتها )جني 
اأو�س���ن( هي اأ�سه���ر الرواي���ات الرومان�سية على الإطالق، وق���د متت ترجمتها 
جلمي���ع لغ���ات الع���امل، كم���ا اأعي���د اإنتاجها اأك���ر من م���رة يف ال�سينم���ا بنجاح 

�ساحق.
حتك���ي الرواي���ة ق�سة )اإليزابيث بيني���ت( وعالقتها ال�سعبة م���ع املتحفظ بارد 
العواط���ف رغم ذكائه )م�س���رت دار�سي(. ورغم اأن احل���ب ل يلبث اأن يربط بني 
قلبيهم���ا، اإل اأن���ه يبق���ى اأمامهم���ا التغلب عل���ى الكربياء وعلى بع����س �سماتهما 

ال�سخ�سية قبل اأن يبداآ يف ال�ستمتاع بروعة احلب.

)Anna Karenina( 2 - اآنا كارنينا
)اآن���ا كارنينا( ه���ي رائعة الأديب الرو�سي ال�سهر لي���و تول�ستوي، وقد اأعيدت 
طباعته���ا مئات املرات، وترجمت لعدة لغات ح���ول العامل، وحتكي الرواية عن 
)اآنا( الزوجة ال�سابة التي يدفعها القدر دفعًا اإىل عالقة عاطفية قوية ت�سطرها 
لالنف�س���ال ع���ن ابنها الوحي���د... وب�سب���ب تلك العالق���ة ُيلقى بها عل���ى هام�س 
جمتمع حكم عليها بالزدراء واملهانة. و�سر روعة رواية )اآنا كارنينا( لي�س يف 
طبيع���ة احلكاية، فهناك املئات من هذه الق�س����س، ولكن عظمتها تكمن اأوًل يف 
براع���ة املوؤلف الذي جن���ح يف التداخل مع الأحداث والتحرك بينها يف �سال�سة 
و�س���ط طبقة من النبالء الرو����س الذين ودعوا نظام الإقط���اع القدمي وانتقلوا 

اإىل اأر�ستقراطية جديدة.

)Jane Eyre( 3 - جني اإير
ينطب���ق عل���ى هذه الرواي���ة الكال�سيكي���ة لت�سارل���وت برونت نف�س م���ا ذكر عن 
الروايت���ني ال�سابقتني من حيث النجاح الذي �سمن لها اخللود. البطلة هنا هي 
الفت���اة ال�سابة )جني اإي���ر( التي تربت يف اأحد املالج���يء، وعندما تغادره جتد 
نف�سها يف موقف ل حت�سد عليه، حيث عليها الختيار بني البقاء بجوار الرجل 

الذي تع�سقه، وبني الأخالق واملباديء التي ت�سكل جوهر �سخ�سيتها.

)Outlander(4 - اآوتالندر
ه���ذه الق�سة الرومان�سية املوؤث���رة واخليالية من تاأليف 
ديانا جيبل���دون، بطلتها فتاة م���ن الع�سر احلديث جتد 
نف�سه���ا فجاأة وقد عادت اإىل املا�سي وحتديدًا اإىل القرن 
التا�س���ع ع�س���ر يف �سكوتالندا حيث تق���ع يف غرام رجل 
ا�سكوتالن���دي، وت�سبح م�سكلتهم���ا الأ�سا�سية هي كيفية 
البق���اء مع���ًا رغ���م اأن كل منهم���ا ينتمي لزم���ن يختلف عن 

الآخر.

)Love Story( 5 - ق�شة حب
تنتمي هذه الرواية الرومان�سية ال�سهرة اإىل ال�سبعينيات 
م���ن الق���رن الع�سري���ن، لك���ن تفا�سيله���ا ت�سل���ح ل���كل زمان 
وم���كان، حي���ث تتح���دث ع���ن �س���اب وفت���اة يقع���ان يف حب 
بع�سهم���ا البع����س، ويتزوجان رغ���م معار�س���ة عائلتيهما. 
ومع���ًا يكافحان ويح���اولن جتاوز كل امل�ساع���ب والعقبات 
واملاآ�س���ي حت���ى يظال مع���ًا اإىل النهاي���ة. الرواية م���ن تاأليف 

اإيري�س �سيجال.

تعترب الروايــات الرومان�شية االأكثـــر انت�شاراً 
علــى االإطــالق بــني االأنــواع املختلفــة لالأدب 
املعا�شــر. ن�شتعر�س معكم جمموعــة من اأ�شهر 
واأجمل الروايات الرومان�شية يف االأدب العاملي، 
والتي حتول معظمها الأفالم �شينمائية خالدة، 
بل واأعيد اإنتاج بع�شهــا اأكثـر من مرة، وباأكثـر 

الرواي����ات من لغة:
الرومانس����ية 
االك���ثر انتش����ارا
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يخو����س الربوف�س���ر حبي���ب �س���روري 
ع���ن دار  ال�س���ادرة حديث���ًا  يف روايت���ه 
ال�ساقي يف ب���روت، حتت عنوان »ابنة 
�سو�سل���وف« يف املح���رم، ليحك���ي واقع 
ع���دن وه���ي  املعا�س���ر وتاري���خ  اليم���ن 
تتح���ّول اإىل مدينة مقه���ورة منّقبة، بعد 
اأن كانت لها ال�ساحات التي كانت ُمعرتكًا 
م�ساحن���ات  بددته���ا  الث���وري،  للن�س���ال 
الظالميني الذين حّول���وا ربيع عدن اإىل 
جهن���م مفتوح���ة على �سنوف م���ن القهر 

والتنكيل والقتل والإبادات اجلماعية.
من ا�سم اجلنة ن�سيب

 وي�سهب املوؤل���ف يف اقتنا�س اللحظات 
حي���اة  يف  وتاأث���رًا  توهج���ًا  الك���ر 
ع���رب  م�سائره���م.  وتتب���ع  �سخو�س���ه 
حياته���م  مالب�س���ات  وف�س���ح  تعريته���م 
الت���ي تعك�س جانبًا من الأزمة ال�سيا�سية 

والجتماعية التي ت�سهدها عدن.
بانورام���ي،  مب�سه���د  الرواي���ة  تب���داأ 
ي�ستعي���د م���ن خالل���ه بطله���ا الرئي�س���ي 
�س���رة  م���ن  خاطف���ة  »عمران"ملح���ات 

طفولت���ه، عرب تل���ك الإ�س���اءات الباهرة، 
وينتق���ل بالق���ارئ اإىل م���دارج الطفول���ة 
واملراهق���ة، ويتذك���ر تردده عل���ى »دكان 
الأعمى"وانتظ���اره »فات���ن« ابن���ة �س���امل 
ال���ذي كان  الب���ارز  ال�سيوع���ي  القي���ادي 
ُيطل���ق عليه لق���ب »�سو�سل���وف احلزب«، 
ن�سب���ة اإىل ميخائيل �سو�سلوف م�سوؤول 
احل���زب  يف  الإيديولوجي���ة  الدائ���رة 
ال�سيوع���ي ال�سوفييت���ي حينه���ا، وه���ي 
الفت���اة الت���ي �ستقا�سمه اأح���داث الرواية 
لحق���ًا وي�سميها »هاوي���ة«، قبل اأن تتخذ 

لنف�سها ا�سم اأمة الرحمن.
تاأ�س���ر »هاوية"قلب���ه، دون اأن ي���درك اأن 
عالق���ة حب عارم���ة �سرتبطه به���ا لحقًا، 
وحتدي���دًا بع���د عودته م���ن باري�س التي 
ق�سده���ا ليكمل درا�ست���ه اجلامعية فيها. 
وفاجع���ة فقدان���ه زوجت���ه الت���ي تع���رف 
اإليه���ا هن���اك يف انفج���ار نف���ذه �سلفيون 

اإرهابيون.
م���ن  جانب���ًا  ب�»هاوية"تعك����س  عالقت���ه 
وال�سيا�سي���ة  الجتماعي���ة  التناق�س���ات 

الت���ي �سهدته���ا اليم���ن اآن���ذاك، تهرب من 
»اليمن التقدم���ي« اإىل »اليمن الرجعي«، 
بع���د احلرب املدمرة ع���ام 1986، والتي 
منتف�س���ة  اليم���ن،  بانف�س���ال  انته���ت 
عل���ى والديه���ا الغارق���ني يف م�ساكلهم���ا 

واملنق�سمني على بع�سهما بع�سًا.
عل���ى  ان�سحب���ت  الالحق���ة  التب���دلت 
م�ستوي���ات العي����س كله���ا، مل يع���د ثم���ة 
�س���يء قائ���م عل���ى حال���ه. »هاوية"الت���ي 
انحرفت م���ن اأق�سى التح���رر والنفتاح 
اإىل اأق�س���ى التزم���ت والنغالق، اتخذت 
لنف�سه���ا ا�س���م »اأم���ة الرحم���ن«، وكاأنه���ا 
بذلك تري���د اأن يكون التغي���ر كيانيًا يف 
ال�سكل وامل�سم���ون، لتبداأ بعد ذلك رحلة 
اخت���ارت ميدانها �ساح���ات اجلهاد لتبث 
اأفكارها ال�سادمة واملن�سجمة مع ترهات 

الأ�سوليني واأ�ساليبهم التدمرية.
يف م���وازاة ن�ساطه���ا اجله���ادي القائ���م 
الأف���كار  تل���ك  ب���ث  اإىل  الدع���وة  عل���ى 
امل�سمم���ة، والت���ي تعي���د الب���الد �سنوات 
اإىل ال���وراء، اإىل زمن القبيلة والع�سرة 

ت�س���ر  واملدم���رة،  الغريب���ة  والفت���اوى 
حياته���ا ال�سخ�سي���ة يف الظ���ل، فرتت�سم 
حلظ���ات الع�سق املح���رم من خالل عالقة 
جتمعها بوالد زوجها، القيادي والداعية 
الإ�سالم���ي ال���ذي مل يك���ف ع���ن اإ�سه���ار 
الدعوة اإىل العن���ف، باعتبارها اأ�سلوبًا، 
يخت���زن ق���درًا م���ن النجاع���ة، وينطوي 
عل���ى حلول تن�سجم يف راأي���ه مع اأ�سول 

الدين.
اللتبا����س ال���ذي يحي���ق ب�سخ�سي���ة اأمة 
الرحمن جزء من كينونة املجتمع العدين 
القائ���م عل���ى جمموع���ة م���ن التناق�سات 
الهائل���ة، وهذا ما تف�س���ره طبيعة حياتها 
املرتبك���ة. تعي����س عالقة ح���ب عامرة مع 
عم���ران، ربيب طفولتها، وهو العلماين، 
التح���رري ال���ذي اآمن بربيع ع���دن واأمل 
بالتغي���ر، لك���ن الوقائ���ع خيب���ت ظن���ه، 
وعرف نكو�سًا باجتاه���ات، ل ميكنه اأن 

يقدر مدى الهوة التي �ستبلغها.

عن/ البيان االماراتية

من ح�س���ن �سنيعه منذ بدايات اهتمامات���ه الثقافية تكري�سه 
جله���وده البحثية والتوثيقية يف الك�س���ف عن تراث مدينته 
احللة التي اأ�سبحت حمط انظار امل�ستغلني بالتاريخ قدميه 
وجديده لعتب���ارات عديدة، و�سمن جه���وده ا�سدر املوؤلف 
الدكت���ور عبد الر�س���ا عو�س هذا ال�س���دار الثامن ع�سر يف 
�سل�سل���ة تراث احللة، اذ ا�سدر قبل���ه: �سعراء احللة ال�سيفية 
اي���ام الم���ارة املزيدي���ة وم���ا بعده���ا، و.... اأوراق حلي���ة، 
و�سفح���ات بابلية، و.... احللة يف العهد اجلمهوري الأول، 
و.... ادباء بابل وكتابها املعا�سرون )4 اأجزاء(، و... ا�سهر 
اجلرائم والغتيالت يف احللة، و... تاريخ الطب والأطباء 
يف احلل���ة، و... احلل���ة يف ثورة الع�سري���ن، و... و... و... 
وم���ا ل يت�سع املجال لذكره من هذه ال�سدارات التي حظيت 
بتثم���ني واعت���زاز املهتم���ني والباحث���ني يف ال�س���اأن احللي، 
ويج���ئ ا�س���داره هذا ��� جمال����س ومنتديات احلل���ة الثقافية 
والأدبي���ة ������ الطبعة الثاني���ة، ليوؤكد لنا ا�س���رار عو�س على 
اخلو�س يف ادق التفا�سيل والك�سف عن كل ما يعني احللي 
م���ن �سرورة الط���الع والتعرف على كن���وز مدينته العريقة 

وما قدمته من ا�ساءات معرفية قيمة لالإن�سانية..
ت�سم���ن الكت���اب ثالثة ف�سول بع���د مقدمة وتوطئ���ة �� وهي: 
الف�س���ل الأول: املجال����س و�سنوفها �س 13 ����� 44،والف�سل 
الث���اين: الحت���ادات واجلمعي���ات الثقافي���ة ����س 45 ��� 92، 
 ،116 ������ والف�س���ل الثال���ث: املجال����س املعا�س���رة ����س 93 
و�سنحاول يف هذه القراءة اإلقاء ال�سوء على الف�سل الثاين 
كنم���وذج للبحث والتوثي���ق باعتباره ف�ساًل مهم���ًا يتناول �� 

ح�سب املوؤلف والكتاب ���:

 1 �� املقاهي الثقافية
 2 ��� الندوات الأدبية

3 ��� ال�سعراء ال�سعبيون 
4 �� دور الثقافة اجلماهرية

5 �� احتاد الأدباء والكتاب / بابل  
 6 ��� جتمعات ثقافية اأدبية بعد 2003 م... 

 ويف توطئة الكتاب ي�سر موؤلفه الدكتور عبد الر�سا عو�س 
اىل ان:

احلّل���ة معناه���ا حم���ل الن���زول بالأر����س ح�سب لغ���ة القوم، 
وق���د ح���ّل بها اآل مزي���د ف�سميت )حّل���ة(، واحللة هن���ا نق�سد 
به���ا املدينة التي تقع ب���ني بغداد والكوف���ة، زارها عدد كبر 
م���ن الرحال���ة الع���رب والجانب، وق���د اأطنب���وا يف و�سفها، 
واطل���ق عليه���ا ا�س���م الفيحاء ����� )م���ن..؟ متى..؟( ����� ف�سميت 
احللة الفيحاء، لطيب هوائه���ا و�سفاء �سمائها وحلو مائها، 
وكان يطل���ق عليها قبل ان مي�سره���ا �سيف الدولة �سدقة بن 

من�سور الأ�سدي ))اجلامعني((،
يتن���اول الف�س���ل الث���اين ����� كم���ا اأ�سرنا ����� املح���اور واملراكز 
والتجمع���ات الثقافي���ة والأدبي���ة وم���ن بينه���ا دار الثقاف���ة 
اجلماهري���ة ������ اأورده���ا املوؤل���ف يف ����س 45 )دور(، وهي 
الت�سمية الر�سمية لها ولي�س كما اوردها )دار( يف �س 59 ��

يقول الدكتور عو�س عنها: 
وه���ي منظم���ة تبنته���ا �سيا�س���ة الدول���ة احلاكم���ة.... ال���خ، 
وال�سواب هي دائرة ر�سمية تابعة لوزارة الثقافة والعالم، 
ولي����س كما ا�س���ار اليه���ا املوؤل���ف، ويف معر����س حديثه عن 
اللج���ان الت���ي �سمته���ا ه���ذه الدائ���رة ي�س���ر اىل ان اع�ساء 

جلن���ة الفنون الت�سكيلية ه���م كل من الفنان���ني: �ساكر نعمة، 
ام���ني قا�سم خليل ����� وال�سواب هو: ام���ني عبا�س اخلفاجي، 

و با�سمة اخلزاعي ، وعبد الوهاب الفتالوي،
ويف حديث����ه عن احتاد ادب����اء بابل وظ����روف تاأ�سي�سه يقع 
املوؤل����ف يف التبا�����س توثيق����ي وا�س����ح اذ يق����ول: اجتمعت 
الهيئ����ة التاأ�سي�سي����ة يف دار ا�سطه جابر، مبحل����ة كريطعة �� 
وه����و مقر ن����ادي ال�سعراء ��� ال�سارة من����ي �� وبح�سور اكر 
م����ن خم�سني اأدبيًا وع�سرة مراقب����ني، وار�سل الحتاد العام 
)املرك����ز( الدي����ب عبد ال�ست����ار نا�سر لي�سرف عل����ى ت�سكيلة 
الف����رع وانتخاب ال�ساعر ال�سعبي �سياء طالب حيدر رئي�سًا 
للفرع....... وي�سي����ف عو�س: وبعد انتهاء الدورة الوىل 
جرت انتخاب����ات فاأ�سبح ال�ساعر جبار الكواز رئي�سًا للفرع 
بع����د ان طلب جمع من الدباء م����ن ال�سيد �سياء التخلي عن 
رئا�س����ة الحتاد ويذكر �سبع����ة ا�سماء من ه����وؤلء والذين ل 
�سل����ة له����م بالحت����اد �سوى ناج����ح املعموري وعب����د الهادي 
عبا�����س �س 69. ولالأمان����ة التاأريخية اأق����ول باعتباري اأحد 
امل�ساركني يف خطوات واجراءات التاأ�سي�س الأوىل ان هذا 
ال����كالم مل يكن دقيقًا، اذ ان الرئي�س الول للفرع كان موظفًا 
ع�سكري����ًا ومل يك����ن دائ����م احل�س����ور يف احلل����ة، فاقرتح����ت 
�سخ�سي����ًا باعتب����اري نائبًا للرئي�����س حينها اعف����اء الرئي�س 
وتكلي����ف ال�ساع����ر املرح����وم عل����ي احل�سيني ب����ادارة الفرع 
باعتب����اره اكرب الع�س����اء �سنًا وح�س����ورًا ثقافيًا، وعلى اثر 
ذل����ك التغي����ر الدراماتيكي جرى ما ج����رى ومت ال�ستف�سار 
من الهيئ����ة الدارية عن اآليات التغي����ر، وملزيد من الدقة مل 
تك����ن هذه الحداث جرت يف دار ا�سطة جابر وامنا يف مقر 

الحت����اد يف ح����ي املا�سطة وم����ن املعلومات غ����ر الدقيقة ما 
ورد م����ن ان: ويف تل����ك ال�سن����ني مت تخ�سي�����س قطعة ار�س 
على ال�ساطئ ال�سرقي ل�سط احللة �سمن حملة اخل�سروية، 
و�سي����د ف����وق الر�����س م�ستم����الت بام����وال الحت����اد )املركز 

العام(...
وللحقيق����ة ان املرك����ز الع����ام مل مين����ح فرعنا دين����ارًا واحدًا 
من����ذ ع����ام 1998 حتى 2003 م وان من ت����ربع بت�سييد املقر 
املهند�����س ال�ست�س����اري ن�سر جن����ل ال�ساع����ر املرحوم علي 
احل�سين����ي ومن اموال����ه اخلا�سة وكان الحت����اد يعتمد يف 
تغطي����ة فعاليته على م����ا يجود به ال�سدقاء م����ن م�ساعدات 
م�سك����ورة ولب����د من كلم����ة قب����ل ختام ه����ذه الق����راءة اأدعو 
م����ن خالله����ا الدكتور املوؤل����ف اىل متحي�����س الروايات التي 
يعتمده����ا لن يف بع�سها الكثر يف جماف����اة الواقع والقفز 
على الحداث ل �سيما وان �سهودها مازالوا على قيد احلياة 
وامتنى ل����و اأن الدكتور عو�س اختار �س����ورًا فوتوغرافية 
وا�سح����ة تو�سل ر�سالته����ا اىل م�ساهدها وان يعالج ما وقع 
يف غ����الف الكت����اب الأول م����ن ان �سنة ال�س����دور هي 2013 
يف ح����ني ان الغالف الداخلي ا�س����ار اىل �سنة 2014 م وهو 

ال�سواب..
    واأخي��������������������رًا 

اب����ارك للدكت����ور عبد الر�س����ا عو�س جه����ده التوثيقي الذي 
يبذله من اج����ل تراث احللة وتاأريخه����ا وحا�سرها وامتنى 
له املزيد من النجاحات يف �سبيل اغناء معرفتنا مبا يدعونا 
اىل مزي����د م����ن العتزاز بتاريخن����ا املجي����د وحا�سرنا الذي 

نتمناه.......... 

ابنة �شو�شلوف"حلظات موؤثرة يف تاريخ عدن"

مجالس ومنتديات الحلة الثقافية 
واألدبية....

�ــشــكــر حــاجــم الــ�ــشــاحلــي
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ــــــــدارات ــــن اص م

بغداد/ اأوراق

ي�سعى الدكتور الباحث جابر ع�سفور اىل ممار�سة فكرية نقدية واعية، ل 
تنف�سل عن النقد الأدبي اخلا�س، ول تبتعد عن احلا�سر واملا�سي والآخر 
والأن����ا، ول يتناق�س فيها الميان بخ�سو�سية الهوية الثقافية مع احلركة 
الكوكبي����ة.. وذل����ك من خالل كتابه )اآفاق الع�س����ر( ال�سادر عن دار )املدى( 
للثقاف����ة والن�سر معتم����دًا على متجيد الفردية والعقالني����ة كمرجعية للفكر 
الإن�ساين والإميان باأن التاريخ يتقدم بحركة �ساعدة على الدوام كما هو 
حال احل�سارة الغربية يف القرن التا�سع ع�سر �سارملان، وقد اعترب الغرب 
نف�سه مركزًا وحيدًا للعامل، وعلى الأطراف اأن ت�ستمد منه تاأويله للوجو�س 
الذي هو الأ�سل الواحد اأنطولوجيًا ومعرفيًا واأن تتبع خطواته اإن اأرادت 
حتديث����ًا ملجتمعاتها املتخلفة. لكن املولف يدر�����س امل�ساألة التحديثية لي�س 
على انه تعميم لنمط غربي واإمنا مبعنى ارتباط احلداثة مبالمح اإبداعية 
معينة تتمثل يف ن�سبية املعرفة والتجريب واملغامرة، وعدم الرتكان على 
امل�سلمات اجلامدة، ونفي املطلق، وجند هذه املالمح يف اأي زمان ومكان.. 
ومن هنا جاءت درا�سة املوؤلف لعالمات احلداثة يف الرتاث الأدبي العربي 
كت����اب مفهوم ال�سعر ومقال بالغة املقموع����ني.. واأي�سا يف الرتاث النقدي 
حي����ث در�س نظري����ات قدامة بن جعف����ر وابن طباطبا وح����ازم القرطاجني 
ف�س����اًل عن عبد الق����در اجلرجاين، وادرك اأن حم����اولت التحديث امل�سري 
من����ذ حممد علي هي حماولت غر�س النبت����ة الغربية يف اأر�س تختلف عن 
�سياقه����ا املادي التاريخي وموروثاتها القيمية، ودرجة تطورها ال�سيا�سي 
والجتماع����ي، ويف الوقت نف�سه عرف اأن احلداث����ة الغربية نف�سها والتي 
زعم����ت اأنها مركز اللوجو�����س قد و�سلت اإىل طريق م�س����دود غر تاريخي 
حني ت�سادمت دولها العظمى معًا يف حربني عامليتني قتل فيها مائة مليون 
اإن�س����ان، ف�ساًل عن الدمار الذي حلق باملدن وامل�سانع واملدار�س واملتاحف 
وه����ي جميعها اإجنازات حداثية مبعطيات احل�سارة التي تتاآكل وت�سحب 
وتنزوي.. فالفردية املمجدة نظريًا تاأكلها يف الواقع الدولة القومية التي 
توح�س����ت حينًا وتخابثت اأحيان����ًا حتى �سار الأف����راد بداخلها جمرد منط 
تنتجه عالق����ات الراأ�سمالية ونظ����م التعليم والتثقي����ف والدعاية والإعالن 
امللحق����ة به����ذه العالقات، وهكذا تب����ني اأن العقد الجتماع����ي الذي ت�سوره 
رو�س����و نوع����ًا من التحالف والرته����ان ملجتمع يتنازل ب����ه الفرد عن بع�س 
حريته لي�سمن كل حريته، وهو يف احلقيقة وهم ومثالية ل تت�سل بالواقع 
التاريخ����ي، فال�س����راع الجتماعي الذي تاأجج ب����ني الراأ�سماليني والعمال، 
وب����ني اأ�سحاب الأر�س والأجراء الزراعي����ني، وبني املالك العقاريني وبني 
البورجوازي����ني ال�سغار كان هو الذي يقرر ط����ول الوقت �سكل وم�سمون 
ه����ذا الرته����ان ال����ذي تك�س����ف عن ا�ست����الب �سري����ح، وكان انت����زاع حقوق 
وممتل����كات وجه����د الفق����راء ل�سالح الأغني����اء الذين كان����وا ي�ستولون على 
الدول����ة دائمًا حريًا باأن يجعل من الفرد مهم����اًل، واأن يقل�س ب�سكل م�ستمر 
اإمكانياته الروحي����ة والعقلية والنف�سية بدًل من اأن يطورها وينميها تبعًا 

لت�س����ور رو�سو. ومن ناحية اأخرى، فاإن دول����ة �سمولية ا�ستبدادية زعمت 
اأنه����ا تاأ�س�ست ل�سالح الربوليتاريا ق����د اأدى قيامها اإىل الع�سف بكل اأحالم 
مارك�����س واإجنل����ز يف تخلي�����س الف����رد من ال�ست����الب وو�سع����ه على درب 
املمار�س����ة وامل�ساركة، وبدًل من اأن ت����ذوب دولة الربوليتاريا كلما ن�سجت 
كما ت����ذوب ال�سمعة بح�سب تعبر اإجنلز راأينا الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق 
يقوى عل����ى ح�ساب الأفراد اإىل اأن دهمته الكارث����ة فانهار كما تنهار عمارة 
�سخم����ة مل متتد اإليها ي����د الإ�سالح اإل يف حلظة ال�سق����وط.. اأما العقالنية  
ث����اين العنا�سر يف منظومة احلداثة الغربية فقد تكلفت الن�سبية الفل�سفية 
وم����ن قبله����ا الداروني����ة والفرويدي����ة بك�سف القناع ع����ن واقعها، ف����اإذا بها 
عاج����زة عن تف�س����ر ال�سلوك الب�س����ري اجتماعي����ًا وفردي����ًا، فرتاجعت ثقة 
العق����ل وح����ل حملها القب����ول املذعن بالالمعق����ول والعبث����ي والرتكيز على 
الق����وى الغريزية وت�سليمها القياد، ولعل انبع����اث الأ�سوليات الدينية يف 
كل م����كان اإمنا يع����رب يف اأحد م�ستوي����ات دللته عن ه����ذا الحتقار للعقل، 
وال�ستهت����ار مبنجزاته، وال�سخرية مبعجزه عن حتقيق الآمال التي كانت 
ق����د عقدت عليه. واي�سًا من الو�سائل التي اعتمدها املوؤلف ت�سور التاريخ 
ق����وة واعية م�ساندة لالإن�سان، ومتقدمة به اإىل الأمام وهي الثمرة الفكرية 
الهيجيلي����ة الت����ي �سرعان ما تبني اأنها فا�سدة يعب����ث الدود يف لبها، اإذ بات 
وا�سح����ًا اأن التاري����خ ل يتوق����ف اأحيان����ًا فح�س����ب بل يرتاج����ع اإىل الوراء 
اأحيان����ًا كثرة، ويف ع�سرن����ا بالذات راأينا اأن الوح����دات ال�سيا�سية تتفكك 
والعرقي����ات القدمي����ة تط����ل براأ�سها عل����ى ح�ساب فك����رة املواطن����ة، وراأينا 
الأ�سولي����ات الدينية تنبعث بل وت�سجع رمبا متهي����دًا لعودة اإقطاع كوين 
ت�سب����ح فيه القوى الكربى دوًل ل����وردات، اإذا كان املوؤلف يعلم اأن حتديث 
النق����د العرب����ي ومعه العق����ل الثق����ايف العربي ل ميك����ن اأن يتب����ع خطوات 
امل�س����روع الغرب����ي لهذه الأ�سب����اب، ولك����ن روح احلداثة األهمت����ه القفز اإىل 
قطار املعرفة ليتاأمل من نافذته امل�سهد العاملي لنهاية الكيانات الكربى مثل 
�سقوط الحت����اد ال�سوفيتي والحتاد اليوغ�ساليف، وظهور  اآليات جديدة 
تتح����دى به����ا اجلماهر النخ����ب احلاكمة مث����ل جماعات اخل�س����ر واأن�سار 
البيئ����ة، واملعار�س����ني للحروب والتج����ارب النووية والت�سلي����ح ف�ساًل عن 
تنام����ي منظومات املجتمع املدين عالوة على ظهور ما بعد الدولة القومية 
وتقل�س ال�ستقالل الوطني وتاآكل ال�سيادة، ويقابل هذا كله انبثاق اأ�سكال 
جديدة يف الفن����ون كعمارة الفقراء والأدب الغام�����س وامل�سرح التجريبي 
و�سينما الغد، وهي تبدو مرتبكة لأنها متاثل من يحاول ال�سعود يف ن�سق 
هابط، بيد اأن التحدي يف حد ذاته كاف لإنتاج اجلمال الغريب البودلري 
ن�سبة اإىل بودلر.. وهنا تكمن املفارقة، فاجلمال الغريب ال�سادق �سيكون 
ب����ال ريب اأف�سل من اجلم����ال املاألوف الزائف.. وبهذه ال����روؤى والأ�ساليب 
يك����ون الكت����اب عبارة ع����ن اإنتاج مفت����وح ما ب����ني املوؤلف ومفك����ري ما بعد 
البنيوي����ة وم����ا بع����د احلداث����ة، وهو به����ذا الإنتاج اإمن����ا يثب����ت ان القراءة 
احلقيقي����ة لبد واأن تقود اإىل الكتابة بالقدر ال����ذي تكون فيه الكتابة دافعًا 

لإعادة اإنتاج اأي قراءة.

باري�س )رويرتز( –
 قال���ت فال���ري تريافيلر ال�سديقة ال�سابقة للرئي�س الفرن�س���ي فران�سوا اأولوند يف 
كت���اب ي�سدر يوم اخلمي�س تك�سف فيه عن تفا�سي���ل العالقة كاملة اإن اأولوند حاول 
بعد �سهور من انف�سالهما العلني اأن ي�ستعيدها بالورود ودعوات الع�ساء ووابل من 

الر�سائل الن�سية و�سل يف اأحيان اإىل 29 ر�سالة يف اليوم.
وعا�س���ت تريافيل���ر )49 عاما( التي تعمل �سحفية يف جمل���ة باري مات�س يف ق�سر 
الإليزي���ه الرئا�س���ي ملدة عام ون�س���ف اىل ان اأف�ست اإحدى املج���الت التي تنتمي اإىل 
ال�سحافة ال�سفراء عالقة اأولوند ال�سرية باملمثلة جويل جاييه )42 عاما( يف يناير 

كانون الثاين.
وطبق���ا ملقتطف���ات ن�سرته���ا باري مات����س ي�سف الكت���اب الذي يق���ع يف 320 �سفحة 
اأحداثا غ���ر معروفة حتى الآن وكيف مزق اأولوند حقيبة بها اأقرا�س منومة عندما 

حاولت تريافيلر ابتالعها خالل انف�سالهما.
كما تطرقت تريافيلر اأي�سا لغرتها التي"مل ت�ستطع ال�سيطرة عليها"من �سيجولني 
رواي���ال الت���ي عا�س اولوند معه���ا اأكر من ربع ق���رن ولديهما اأربع���ة اأبناء وتتوىل 

حاليا اإحدى الوزارات يف حكومته.
وه���رع حلف���اء اأولوند لحت���واء اأي �سرر حمتم���ل قد يحدث له وه���و الرئي�س الأقل 
�سعبية يف تاريخ فرن�سا بعد احلرب ويكافح لدعم اقت�ساد يعاين من البطالة بن�سبة 

جتاوزت 10 باملئة والتي تقرتب من الرقم القيا�سي.
وقال وزير الزراعة �ستيفان لو فول وهو �سديق لأولوند اإن فرن�سا لديها ق�سايا اأهم 

من احلياة ال�سخ�سية للرئي�س.

كتاب ل�شديقة الرئي�س الفرن�شي تك�شف فيه عن تفا�شيل العالقة

آف����اق العص�������ر..
ارتباط احلداثة مبالمح اإبداعية يف الرتاث االأدبي العربي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

بغداد/ اوراق

وتراثي���ة  اأدبي���ة  مق���الت  جمموع���ة 
وتاريخي���ة يحت���ل ال�سعر فيه���ا م�ساحة 
كب���رة، جمعه���ا كاتبه���ا حمم���د ح�س���ني 
الأعرج���ي يف كتاب بعن���وان"يف الأدب 
وم���ا اليه"وال�سادر ع���ن موؤ�س�سة املدى 
للثقاف���ة والن�سر، م�س���رًا اىل انه يفتتح 
كتابه بالنجف مدين���ة العلم وال�سخرية 
والتناق�س كما ي�سَفها، مبينا انه يحبها 
لي����س لكونه���ا مدينت���ه وم�سق���ط راأ�سه 
وامن���ا لأنه���ا مدين���ة تاريخي���ة اأجنب���ت 
رموزًا اأدبي���ة وعلمية مهم���ة، من بينهم 
حمم���د باقر وحممد ر�س���ا واجلواهري 
وجم���ال الدي���ن وال�س���ايف النجفي، ثم 
ال�سامرائ���ي  ابراهي���م  الدكت���ور  يذك���ر 
ومكتب���ة احلكي���م وال�ساع���ر يفت�سنك���و 
واملتنب���ي و�سوق���ي ورباعي���ات اخليام 
العبا�س���ي  الع�س���ر  �سع���راء  وبع����س 
و�س���يء عن ق�سي���ة فل�سط���ني والأهوار 
اىل  وت�ستم���ر  ال�ست�س���راق  واأه���داف 
ثياب الإمرباط���ور واخوانيات ال�سكار 
حتى ق�سي���دة النر وموا�سي���َع عديدة 
اأخ���رى يف ال�سيا�سة والفك���ر.. ويقول: 
ه���ذا العت���داد بالعلم والعلم���اء ورموز 
الع���دل مل يعرف ال يف مدين���ة النجف، 
ولي����س ذلك بغري���ب عليها فمن���ذ عرفت 
مدين���ة النج���ف ن�ساأته���ا احلقيقية على 
ي���د الإم���ام ال�سيخ اأبي جعف���ر الطو�سي 
املت���ويف �سن���ة 460 ه���� كان���ت مدين���ة 
موقوف���ة على الفق���ه، وعلى الف���رار من 
ج���ور ال�سالجق���ة الطائف���ي وم���ا الي���ه. 
ويك�س���ف ان النج���ف تغار م���ن مدينتي 
الكوف���ة واحلل���ة غرة ال�سرائ���ر، وذلك 

لكونه���ا ورث���ت جم���د الكوف���ة العلم���ي 
والتاريخ���ي ف���ال تري���د ان يع���ود اليها. 
وام���ا احللة فقد انتزع���ت مكانة النجف 
احلل���ي  العالم���ة  زم���ن  يف  الفقهي���ة 
و�سارت هي مق���ر احلوزة العلمية. كما 
اجنب���ت اىل جانب احللي ابن طاوو�س 
واملحق���ق احلل���ي وع�س���رات �سواهما.. 
وعن اأ�ست���اذه ابراهيم ال�سامرائي يذكر 
انه ق�سده لت�سجيل مبا�سرته الوظيفية 
يف الدول���ة العراقي���ة. فيق���ول: هالن���ي 
من���ه ان اأخ���ذ الكتاب وو�سع���ه يف درج 
مكتبه.. وانتظرت �ست���ة ا�سهر من دون 
جدوى، وقلبت الأم���ر على وجوهه فلم 
اأج���د �سبب���ًا معق���وًل لت�سرف���ه.. وبق���ي 
�سغن التلميذ على ا�ستاذه مل يتغر وان 
لطف���ت منه �سنون الغرب���ة.. ومن جملة 
م���ا ذكره���م الأعرجي بني ف�س���ول كتابه 
الدكتور �سالح خال�س الذي مت تنا�سيه 
يف الو�س���ط الثقايف. ويع���ده من اأعالم 
الن�س���ال العراق���ي يف الق���رن الع�سرين 
وم���ن اب���رز الباحثني على قل���ة ما كتب. 
م�سرًا اىل الهم�س الذي كان يدور حوله 
كونه �سيوعي���ا، وال�سيوعية ترتبط يف 
اذهانهم بكثر من الرومان�سية ومعاداة 
ال�سلطة وامل�ساواة بني النا�س وحماربة 
ال�ستعمار وال�سالب���ة.. ويف مو�سوع 
رباعيات اخلي���ام وال�سعر العربي يذكر 
ان ترجمة ال�ساعر احمد ال�سايف لها تعد 
م���ن اح�سن الرتجم���ات اىل العربية مبا 
وجه ب���ه ال�سايف الدار�س���ني العرب من 
بحث يف تاأثر اخلي���ام بال�سعر العربي، 
ويعق���د هذا التاأثر على املعري مما جعل 
توجه الدرا�سات الأدبي���ة املقارنة تركز 
حول ه���ذه امل�ساأل���ة. فيق���ول الأعرجي: 

واأزع���م ان تاأث���ر اخلي���ام يف رباعيات���ه 
بال�سع���ر العربي اأو�سع م���ن هذا، بل ان 
بع�س املع���اين التي اأخذه���ا من املعري 
مل تك���ن من فل�سفة املع���ري نف�سه، وامنا 
اأخذها املعري من �سعراء اآخرين اأعجب 
به���م فطوره���ا. اأم���ا يف ف�س���ل"راأي يف 
ق�سيدة النر"يذكر ان���ه مل يتذوق منها 
�سوى ق�سائد املاغوط لكونها تعنى مبا 
ن�سمي���ه ال�سرب���ة ال�سعري���ة التي مت�س 
�سغ���اف القل���ب وت�ستف���ز العق���ل.. ومن 
ط���راف م���ا يت�سمن���ه الكت���اب يذك���ر يف 
مو�سوع"العودة اىل الذات � العودة اىل 
الأهوار"بان الإع���الم الر�سمي العراقي 
كث���رًا م���ا ي�س���ف اأهوارن���ا بفيني�سي���ا 
العراق. ويقول: يوم زرت فيني�سيا يف 
اأوا�سط ال�سبعينات وجدتني اأهزاأ واأنا 
يف �ساحة �سان���ت ماركو بتلك الت�سمية، 
واإذ وقف���ت ام���ام منزل الل���ورد بايرون 
ال���ذي �سكن في���ه مع ع�سيقت���ه اليطالية 
�سحك���ت م���ن فتن���ة وح�س���ن و�س���ورة 
ال�سيل���ة واجلرغد والع�ساب���ة وما اليها 
و�س���وًل اىل الو�س���م. ويخ�س�س ف�ساًل 
يتح���دث فيه عن كت���اب ال�ساعر والفنان 
اخلطاط حمم���د �سعيد ال�س���كار والذي 
�س���در ع���ن دار امل���دى للثقاف���ة والن�س���ر 
2001 م�س���رًا اىل ان اهميت���ه ل تاأت���ي 
م���ن كون���ه يتن���اول اأدب���ا راقي���ا �ساخرا 
فح�س���ب وامنا لأن���ه يوؤرخ مل���ا مل يوؤرخ 
م���ن اأدب العراقي���ني.. مبين���ًا ان���ه كتاب 
فريد م���ن نوع���ه ل يف اأدب الخوانيات 
فح�س���ب، وامن���ا يف حي���اة الأدب���اء غر 
املرئي���ة واملعروفة. وقد بل���غ عدد الذين 
تناوله���ن مائ���ة وخم�س���ني اأدبي���ًا منه���م 
اجلواه���ري والطاهر وبلن���د احليدري 

ور�س���دي  الدي���ن  جم���ال  وم�سطف���ى 
العام���ل والبيات���ي وع�س���رات �سواهم.. 
عراقي���ة  ثقافي���ة  مقالة"جتمع���ات  ويف 
هن���اك  ان  اىل  للتفريق"ين���وه  ولك���ن 
الكثر م���ن التجمع���ات الثقافي���ة املهمة 
والت���ي كان م���ن املمك���ن ان ت�سهم كثرًا 
يف بن���اء �سرح الثقاف���ة العراقية �سواء 
داخ���ل البل���د او خارج���ه، ولك���ن احيانًا 
يف�سل املثقف م�سلحته ال�سخ�سية على 
العام���ة. فيقول: يف دم�س���ق كان لنا يف 
اأوائ���ل الثمانينات جتمع كنت اأوؤمل فيه 
خرًا كثرًا ه���و رابطة الأدباء والكتاب 
العراقي���ني،  والفنان���ني  وال�سحفي���ني 
ي�س���در جملة"البديل"، ولكن حني هجر 
املثقف���ون العراقيون ال�سام اىل منافيهم 
الأوروبي���ة انف���رط التجم���ع.. ثم جرت 
حماولة مللمة اطرافه يف لندن، وانتخب 
ال�ساع���ر فا�س���ل ال�سلط���اين �سكرت���رًا 
له عل���ى امل بعث���ه من جدي���د، ف�سربت 
احلمي���ة الوطني���ة يف ع���روق ال�ساع���ر 
�سعدي يو�سف ان يوؤ�س�س برملانًا ثقافيًا 
يف املنف���ى. ودعي���ت اىل ه���ذا الربمل���ان 
فاعتذرت ع���ن احل�سور مت�سائاًل  األي�س 
من �س���اأن ه���ذا الربمل���ان ان يعل���ن وفاة 
اىل  ي�س���ر  ث���م  وا�سبابه���ا؟.  الرابط���ة 
ع���دم انبع���اث الرابط���ة من جدي���د، ومل 
يت���م تاأ�سي�س الربملان يف لن���دن، م�سبهًا 
اي���اه بربملانن���ا الت�سريع���ي يف بغ���داد. 
واأخ���رًا يق���ول: ه���ذا منوذج م���ن حال 
ثقافتنا العراقية فهل نحن �سائرون اىل 
بديل؟، ان احلالة تدعو اىل تاأمل، ولعل 
مفت���اح حلها ان نتدبر م���ن اأمثال العامة 
العراقي���ني يف الق���رن العا�س���ر امليالدي 

قولهم: الإمارة ولو على حجارة. 

-م�شطفى حممد
�سدر يف اأربيل كتاب جديد للروائي ال�سوري عبد 

الباقي يو�سف بعنوان:
 )الرتقاء يف درجات قراءة القراآن( 

وقع الكتاب يف عدة ف�سول منها: 
- كتاب التحولت الكربى    

- خ�سائ�س العالقة ب���ني الإر�سال الإلهي والتلقي 
الب�سري

- معامل الطريق ومنعرجات الفو�سى 
- التلقي القراآين وتروي�س النف�س 

-  قارئ القراآن ومهارة قوة املالحظ�ة 
-  القراآن الكرمي ومنهج احلياة

- م�سكاة قراءة تدبرية ل�سورة البقرة 
يت�سم الكت���اب بحداثته يف تن���اول جوهر العالقة 
ب���ني خ�سو�سي���ة الإر�س���ال الق���راآين، واإ�سكالي���ة 
التلق���ي الب�س���ري بكل م���ا يحتمل الن����س القراآين 

غنى يف عملية التلقي. 
ج���اء الكت���اب مرك���زًا عل���ى اإ�سكالية تع���دد املعاين 
القراآني���ة وف���ق تعدد م�ستوي���ات التلق���ي الب�سري 
متداخ���اًل يف ذلك املنجز الإن�س���اين الذي يتواكب 
ع���رب الأزمنة والأمكنة، وقد ق���ام املوؤلف يف منهج 

بحث���ه يف تقدمي �س���رح م�ستفي�س  ع���ن الب�سملة، 
ثم ق���دم تف�سرًا ل�س���ورة الفاحتة كمدخ���ل لعملية 
التلق���ي الق���راآين، ثم ق���ام بتف�سر و�س���رح �سورة 
البقرة كامل���ة كونها: ُتعن���ى بالتفا�سيل، وال�سرح 
امل�ستفي����س، وهي ت�سع اأ�س�س وقواع���د بناء اأمة 
جدي���دة، �س���وف ت�سرق عل���ى الع���امل، وتاأخذ على 

عاتقها م�سوؤولية ت�سحيح امل�سار الب�سري. 
اإنها �س���ورة مدنية بامتي���از، اأول �سورة نزلت يف 
املدينة، واأطول �سور القراآن الكرمي، تبداأ متدرجة 
يف تعري���ف قيمة الإن�سان، وتقدميه اإىل نف�سه، ثم 
تبنّي له ميزة التقوى، واآية ثم اآية تتدرج به، حتى 

ت�سن له ال�سرائع والقوانني والنوامي�س. 
وكما اأنها ُتظهر اأهل ال�سالح يف التاريخ الب�سري، 
كذل���ك ُتظهر اأه���ل الف�س���اد، يف حالة م���ن ال�سراع 
بني نزع���ة اخلر، ونزع���ة ال�سر. وهن���ا، فاإن هذه 
ال�س���ورة، الت���ي ا�ستم���ر نزوله���ا ع�س���ر �سن���وات، 
تربز مزايا هذا ال�س���راع، بالن�سبة لأهل ال�سالح، 
وهم يكت�سف���ون قيمة احلي���اة، وي�ستمتعون بلذة 

م�سوؤوليتهم جتاهها، 
اإنها �سورة ال�سرع الإلهي يف النا�س، كما اأنها تبنّي 

له حقوقه وواجباته. 

وراأى الكاتب ب���اأن �سورة البقرة هي �سورة منهج 
حي���اة جدي���دة، ملجتمع ي�ستم���د جتدده م���ن ثنايا 
ه���ذه املقومات اجلدي���دة، التي ت�سرعه���ا وتن�سها 

وتوؤ�س�س لها هذه ال�سورة. 
اإنها ث���ورة ا�ستنارية جديدة، وق���د وقع اختياري 
عل���ى ه���ذه ال�س���ورة، لتخاذه���ا منوذج���ًا للتلق���ي 
الق���راآين، لي����س لأنها اأط���ول اآيات الق���راآن الكرمي 
فح�سب، بل لكونها اأكر اآياته اإ�سهابًا يف التعر�س 

لتفا�سيل احلياة اليومية للنا�س.
�س���در الكت���اب يف ثالثمائ���ة �سفح���ة م���ن احلجم 
الو�س���ط عن جملة احلوار  الت���ي ت�سدر يف اأربيل 
– اإقلي���م كرد�ست���ان الع���راق، ويراأ����س حتريرها 
الأ�ست���اذ �س���امل احل���اج، كهدي���ة مع الع���دد اجلديد 
�سبتم���رب 2014 وهو الإ�س���دار التاأ�سي�سي الأول 
الذي �سوف تقبل عليه املجلة ال�سهرية يف مرحلتها 
القادم���ة كما نوه���ت اإلي���ه، حيث �ستق���وم بطباعة 
�سل�سلة كتب معا�سرة تقدمها كهدية لقّرائها مرفقة 

بالأعداد اجلديدة.

في األدب وما إليه
مدينة العلم وال�شخرية والتناق�س اأجنبت رموزاً ثقافية مهمة

االرتقاء يف درجات تلقي معاين القراآن 
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بغداد/ اأوراق

ينظ���ر الن�سان اىل العامل من حوله على انه 
فكرة يج���ري تقييمها مثل مطب���وع �سيا�سي 
او اكادمي���ي.. وعلى ا�سا�سه���ا تكون املحبة 
والكراهي���ة وال�سفق���ة والق�س���وة، ت�ساوؤلت 
عدي���دة يطرحها الكات���ب والإعالمي الراحل 

احمد املهنا يف كتابه"الن�سان والفكرة 
نظري���ات يف ال�سيا�سة والثقاف���ة من امل�سهد 
ال�س���وؤون  دار  ع���ن  العراقي"وال�س���ادر 
الثقافي���ة العام���ة. وفي���ه مناق�س���ات لأف���كار 
وايديولوجيات متباينة، مارك�سية وقومية 
وا�سالمية �سمن روؤى فكرية ابرز ما ميثلها 
هو"انا احلق التي ت�ساوي اأنت الباطل"يف 
ح���ني تختف���ي الواحدية من الفك���ر التعددي 
الليربايل ال���ذي تتمحور اآفاق���ه يف احلرية 
والت�سام���ح وقب���ول الآخ���ر مما ي���راه املهنا 
غريب���ًا فيق���ول: ه���و هاج����س ينم���و عن���دي 
ويتو�س���ح يل ب�س���ورة تدريجي���ة من مقالة 
اىل اأخ���رى ان لالف���كار تاأث���رًا هائ���اًل عل���ى 
حياة النا�س، وهي الثقافات املنظمة لأمناط 
ال���ذي  والهاج����س  الن�س���اين..  ال�سل���وك 
يخرتق الكتاب لي�س هذا اجلانب العتيادي 
من عمل ال���روح فهو بديهي و�سليم ل ي�سكل 
همًا اأو قلقًا. وامنا الهاج�س املق�سود يتمثل 
يف ق���وة التدم���ر الت���ي ميك���ن ان تكت�سبها 
الأفكار.. ولعل اأكر من���اذج التفكر تدمرًا 
تل���ك الت���ي ت�ساوي ب���ني الن�س���ان واأفكاره، 

وتختزلهم���ا اىل كيان واحد موحد. وتاريخ 
الن�سان يف احد وجوهه م�سرح لقوة تدمر 
مث���ل هذه المناط من التفك���ر.. منذ حادثة 
اناك�ساغورا����س فيل�س���وف اأثين���ا الذي اتهم 
بالإحل���اد ونف���ي لقول���ه ان ال�سم����س لي�ست 
اإله���ًا. مو�سح���ًا اأن���ه بذل���ك اعت���رب املفكرين 
�ساري���ن بالق���در ال���ذي تع���د في���ه افكاره���م 
�س���ارة. ومل حتارب افكاره���م ح�سب وامنا 
تعر�س���وا للقت���ل والت�سري���د و�سوموا �سوء 
ال�سواه���د  تل���ك  اأخط���ر  وتع���د  الع���ذاب.. 
ه���ي الت���ي تذه���ب �سحيته���ا اأمم و�سع���وب 
وجماع���ات ملج���رد اأنه���ا غريب���ة اأو خمتلف���ة 
يف الع���رق او الدي���ن او املعتق���د، وقدمي���ا 
كان���ت كل ثقاف���ة تعد نف�سها متثي���اًل ح�سريًا 
للح���ق او الن�ساني���ة وما عداه���ا الباطل اأو 
الهمجي���ة. مبين���ًا ان دي���ن القبيل���ة هو قوام 
ثقافته���ا، يلزم ابناءه���ا بالمتناع عن احلاق 
الأذى ببع�سه���م البع����س، وجترميه���م اأمام 
الآله���ة اإن فعل���وا، بينما ت�سمح له���م ب�سرقة 
الغري���ب وغ�س���ه وا�سرتقاقه وقتل���ه.. ومثل 
مو�سول���ة  حي���ة  مات���زال  الثقاف���ات  ه���ذه 
بالآيديولوجي���ات الدوغمائي���ة التي ا�سبح 
الع���امل الثال���ث م�سرحًا له���ا من���ذ اربعينات 
الق���رن املا�س���ي اإذ ع�سف���ت بدميقراطي���ات 
هزيل���ة وجمتمع���ات متاأخ���رة كان ميكن لها 
ان تنم���و وتتط���ور. ويعد الع���راق احد هذه 
الأمثلة وهو ال�سا�س فيما يت�سمنه الكتاب، 
ففي مقال"النق���الب العراقي"يطرح �سوؤاًل 
عن معن���ى امل�سمون النقالب���ي الذي متثله 
ال�ستعان���ة بق���وات اجنبي���ة للخال����س م���ن 

نظام حكم حملي. وهو �سوؤال يتعلق باأفكار 
راكم���ت مراثًا كب���رًا م���ن الآلم. كما ميكن 
التمثي���ل عل���ى الهاج�س ذات���ه مبقالة"ع�سف 
احلداثة ورحمة التقليد"فرى كرامة طائفة 
ديني���ة ت�سحق مبنعها من ممار�سة �سعائرها 
التقليدية با�سم اأفكار حديثة. وب�سكل او�سح 
وح���رب  القوم���ي  مقالة"الفك���ر  يف  جن���ده 
اخلليج"فه���ي تعر����س �سورة بل���د ي�سحى 
ب���ه قربانا على مذبح فك���رة. ويتوا�سل منو 
الهاج�س ذاته حتى يتك�سف للعيان ويتحول 
اىل قناعة ل���دى الكاتب في���ن روؤية وموقفًا 
من خالل مقالة"الن�س���ان والفكرة"لنتعرف 
املعرف���ة  لتنمي���ة  كو�سيل���ة  الثقاف���ة  عل���ى 
وتو�سي���ع احلري���ة.. ون���رى ه���دف الثقافة 
جم�س���دًا يف خدم���ة احلي���اة الن�ساني���ة بدًل 
م���ن ان تكون احلي���اة الن�ساني���ة يف خدمة 
الثقافة. ومبوجب هذه الروؤية تنتقل القيمة 
املرجعي���ة من الأف���كار اىل الب�سر، والكرامة 
م���ن املعتق���د اىل ال�سخ����س، والقدا�س���ة من 
املعب���د اىل قلب الن�سان.. لي����س من ال�سهل 
ان ي�س���ع الف���رد م�ساف���ة بين���ه وب���ني ثقافته 
وواقع���ه وروح���ة او ب���ني نف�سه واف���كاره. 
فالفرد يولد وينمو ويعي�س يف و�سط يتلقى 
منه مبادئ للتفكر وقواع���د لل�سلوك ت�سكل 
الجتماعية"لأهل���ة  جملتها"الثقاف���ة  يف 
وع�سرته اأو احلياة الروحية ملجتمعه، ومن 
هذه املبادئ والقواعد ما يوؤلف الدين ومنها 
ما ي�س���كل بقية عنا�سر الثقاف���ة الجتماعية 
كالأع���راف والع���ادات والتقالي���د واخلي���ال 
والدع���اءات، �سع���ودا اىل عنا�س���ر الثقافة 

العاملية املمثلة بالفل�سف���ة والآيديولوجيات 
العنا�س���ر  وه���ذه  والف���ن،  والأدب  والعل���م 
ه���ي العيون التي يرى الف���راد واجلماعات 
م���ن خالله���ا انف�سه���م والآخري���ن واحلي���اة 
والتاري���خ والطبيع���ة.. ولكن ه���ذه العيون 
ق���د تت�سل���ب بفع���ل الزم���ن فت�سع���ب عليها 
روؤي���ة املتغ���رات وامل�ستجدات م���ن حولها. 
مو�سح���ًا ان احل�س���ارات غ���ر الغربي���ة مل 
تعرف جتربة الف�سل بني الن�سان واأفكاره. 
وه���ي جتربة ا�ستغرقت نح���و خم�سة قرون 
بداأت مع ظهور العلوم الطبيعية ثم تتابعت 
عل���ى م�ستوى الثقافة. ويذك���ر ان الواحدية 
هي نقي����س تعددية احلق الت���ي تقوم عليها 
الدميقراطي���ة او دولة القان���ون. مبينا عدم 
وج���ود وجه���ات نظ���ر خ���رة او �سريرة يف 
الدميقراطي���ة. وامن���ا ه���ي روؤى متعار�سة 
لل�سال���ح الع���ام، ولكل منها بع����س امليزات. 
ول ميك���ن اعتب���ار اأي منها �سائب���ة بطريقة 
مطلقة ل لب�س فيه���ا.. واخرًا يقول: ير�سم 
املفك���ر الأمرك���ي نورث���روب ف���راي �سورة 
املجتم���ع الدميقراط���ي احلدي���ث عل���ى انها 
اف���كار �سيا�سي���ة خمتلف���ة تت���وىل احلكومة 
مهم���ة احلف���اظ عل���ى ال�س���الم بينه���ا برغ���م 
اختالفه���ا، ف���ان تل���ك الفكار تتف���ق على قيم 
عام���ة هي اأفق لها جميعًا او مرجعية لتوليد 
احل���وار و�سبطه. وهذه القي���م هي احلرية 
املقايي����س  والت�سام���ح والفردي���ة.. وقيم���ة 
الت���ي توزن بها تلك الف���كار هي توافقها مع 
الرحمة واحرتامها حلي���اة الغر، وتوافقها 

مع ال�ستقامة الفكرية ونتائج العلم.   

ترجمة: عبا�س املفرجي

بعد ب�سعة ف�سول فق���ط، واجهت اأول حلظة م�سايقة يل: 
))النّق���اد... ي�سّرحون ب�سكل معتاد، م���ن اأجل الثناء على 
الرتجم���ة، انه���ا تب���دو كما ل���و انه���ا ُكِتبت اأ�س���ال يف اللغة 
النكليزي���ة. ه���ذا ثن���اء اأج���وف...(( وه���ي النقط���ة التي 
اأدركت عندها اأنن���ي يف ال�سبوع املا�سي فقط اأثنيت على 
ترجم���ة �س���ويف لوي����س للمجموع���ة الق�س�سي���ة ملار�سيل 
اآميي"الرج���ل ال���ذي �س���ار ع���رْب اجلدران"بنف����س العبارة 
بال�سبط. ))اأي���ن،(( ي�ساأل ديفيد بيللو����س موؤلف الكتاب، 
))ه���و الرب���ح يف ق���راءة رواي���ة بولي�سي���ة فرن�سي���ة ما مل 
يك���ن هناك �س���يء فرن�سي فيها؟(( عندئ���ذ تذكرت اأين قلت 
اأي�س���ا اأن ترجمة لوي�س احتفظت بنكه���ة غالّية، كما راأيت 
يف معظ���م الكتاب. عند نهاية الكتاب، يقّدم بيللو�س قائمة 
هازئة م���ن ال�سفات اخلالية من املعنى امل�ستخدمة من قبل 
نّق���اد الكتب يف و�سف الرتجمة التي يظنون انها مالئمة: 
�سل�س���ة، مفعمة باحليوية، اأنيقة... ا�ستخدمت اأنا ’’ جيدة 

ملعونة ‘‘، والتي مل تت�سمنها القائمة. 
ا�ستغ���ل بيللو����س ه���ذا الكت���اب، جزئي���ا، لدح����س الأفكار 
املقبول���ة ح���ول الرتجمة. اأن���ا بالكامل مع دح����س الفكار 
املقبول���ة، لك���ن، كم���ا قال���ت غلوري���ا �ستاين���م، ان احلقيقة 
�ستحررك، لكنها �ستزعجك اأول. كنت �ساأوافق بك�سل على 
القرتاح ب���اأن الرتجمة هي لي�ست بديلة ع���ن الأ�سل، لكن 
يف ه���ذا القول، كما ي�سر بيللو�س، �سيء من البالهة حني 
تعترب اأن بدياًل عن الأ�سل، يف الواقع، هو بال�سبط ما هي 
علي���ه الرتجمة. ولو مل تكن لدينا ترجمات، كما ي�سر هو، 
ملا كان لنا معرفة ع���ن الكتاب املقّد�س، واأعمال تول�ستوي، 

اأو عن"كوكب القردة". 
كان النا����س دائما يقولون اأ�سي���اء �سخيفة حول الرتجمة. 
ق���ال خوزي���ه اورتيغ���ا غا�سي���ت، ))تقريب���ا كل الرتجمات 
املنج���زة حت���ى الآن كان���ت ترجم���ات �سيئ���ة((، وي�ستعني 
بيللو����س بهذه العب���ارة مث���ال ي�سخر من���ه، بتجريبها مع 
ا�ستبدالت، مثل ))تقريب���ا كل الطفائيني حتى الآن كانوا 

اطفائي���ني �سيئ���ني.(( م�س���را اىل الهتم���ام ))املف���رط(( 
ال���ذي اأب���داه الباحث���ون لق�س���ة ب���رج باب���ل – البحث عن 
اأ�س���ل ووحدانية الل�سان الب�س���ري كانت و�سيته – يقول، 
���رف على نح���و مفيد.((  ))ل يب���دو وا�سح���ا اأن وقته���م �سُ
)بالأح���رى، فك���رة انه كان هناك لغة اأ�سيل���ة واحدة والآن 

تعددت هي بال�سبط عك�س املق�سود.(
ان���ه يرف�س القول املاأثور الق���دمي، باعتباره هراء ومتييز 
جن�س���ي، والذي ُعربرِّ عن���ه اأوًل بالفرن�سية، باأن الرتجمات 
مث���ل الن�ساء – لو ك���ّن جميالت فهّن غ���ر خمل�سات، واإن 
كّن خمل�س���ات فهّن غر جميالت؛ برغم ان���ه مل يذكر هراًء 
اك���ر حماقة ومتييزا جن�سيا، كان نابوكوف اكت�سفه حني 
ق���ال اأن الن�س���اء ل ي�سلحن اأن يكّن مرتجم���ات. واحد من 

الو�ساف الأقدم للمرتجم هو جمموعة معقدة املظهر اىل 
ل  حد ما من اوتاد م�سمارية تعني، يف ال�سومرية، ’’ املحورِّ
‘‘؛ ه���ذا م���ا يف�سله بيللو�س، وتاأمله ع���ن كلمات اللغات 
املتنوع���ة التي ت�ستخدم لفكرة الرتجم���ة هي يف حد ذاتها 

رة. منورِّ
لي�س هناك �سبب يجعلنا ل نثق ببيللو�س متاما. ل فقط لأن 
مرتجم���ني اآخرين، مثل مايكل هوفم���ان، تكلموا بحما�سة 
بالغة عن هذا الكتاب: لدى بيللو�س عالمات على هذا، حني 
ترج���م جورج بريك، الذي يعت���رب تالعبه باللفاظ حتديا 
لق���راءة لغته كما هي )ناهيك عن اعتبارها حتديا للكتابة(، 
ول���و ان���ه توق���ف فج���اأة عن���د رواية"الختفاء"ال�سه���رة 
املكتوب���ة بدون حرف ’ اإي ‘؛ جن���ح غيلربت اآدير يف ذلك، 

وبيللو�س ل ينكر حما�سنه.
ُكِت���ب هذا الكتاب على نحو ج���ذاب، وف�سال عن ذلك ت�سود 
الفتن���ة يف اأرج���اءه، واأي �سكوك قد تك���ون راودتني على 
رواج���ه، اإذ ان���ه عم���ل م���ن 400 �سفحة وح���ول الرتجمة، 
تب���ددت بالكام���ل. وبرغ���م اأن الكت���ب الت���ي ُترِجم���ت م���ن 
النكليزي���ة هي اأك���ر بع�س���رة ا�سعاف من الت���ي ُترِجمت 
اليه���ا – نح���ن جماع���ة لغوي���ة منعزلة – فال ب���د ان نحيي 
الب���داع يف فن الرتجمة. هذا الكتاب هو الطريقة الأف�سل 
م���ن اأي طريق���ة للقي���ام بذل���ك. اأي رد فعل ميك���ن اأن يكون 
لدي���ك، ع���دا الرهب���ة والأ�س���ف، ح���ني حت���اول اأن ترتج���م 
))اأبي����س كالثل���ج(( يف لغة مل َيَر ناطقوها الثل���ج اأبدا، اأو 
اأن ت�س���ادف واقعا مثل هذا الواق���ع: ))لي�س هناك ترجمة 
رو�سية وافية باملراد ل�سيء ب�سيط ب�سكل وا�سح مثل كلمة 

‘؟(( ’ ُجْن 
عن �صحيفة الغارديان 

اإلنسان والفكرة 
نظريات يف ال�شيا�شة والثقافة من امل�شهد العراقي

كتاب"أتلك سمكة في أذنك؟"
دح�س االأفكار املقبولة حول الرتجمة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بغداد/ املدى
كات���ب م�سرح���ي يت�س���اءل مع نف�سه ع���ن ا�ستطاعته التمثيل وه���و يف ال�ستني من عمره، ول���و كان يف �سبابه 
لوجد يف الأمر ما يليق.. واأمام ا�سطراره ي�سعر انه يف ماأزق.. لكنه �سرعان ما يذعن باأن املوهبة ل تعرف 
عم���رًا حم���ددًا ول ي�سنعها اأ�ستاذ او معهد ان مل تكن ا�ساًل موج���ودة فينا.. اأحداث نطلع عليها يف امل�سرحية 
ال�سعرية )لوليتا والقرد( لل�ساعر يحيى �ساحب.. وجند الكاتب ي�سرت�سل يف تاأمالته حول املوهبة في�سفها 
باجلوهرة الراقدة يف اأعماق الن�سان، لكنه �سرعان ما يب�سر قناع القرد اأمامه فيقول: اجوهرة هي ام قرد. 

انه امر م�سحك، وانا ابحث عن جوهرة يف اأعماقي فال األق اإل قردًا!.
اما لوليتا فهي ابنة الكاتب التي تفرح كثرًا بدورها فتتوجه اىل اأبيها تطلب منه ان ل يكتب لها دورًا اآخر: 
مت���ى اب�س���ر قو�س قزح من نافذتي واأرى منها متثيليات هواء ع���ذب. دور يجري يف باحة �سرك الرعب. ل 

احد يف هذا العامل ينقذين من دوري هذا. 

بريوت )رويرتز( – 

تت�س���م كتاب���ة الروائ���ي اجلزائ���ري وا�سيني 
الأع���رج يف روايته"مملك���ة الفرا�سة"بالعمق 
الفكري وال�سعري يف وقت واحد. انه يعرف 
جي���دا ما ي���ود قول���ه ويقوله بطريق���ة موؤثرة 
وموحي���ة ت�سل احيان���ا اىل حد حتمل لنا فيه 

الفجيعة بهدوء رهيب.
لك���ن قد يوؤخذ على هذا العم���ل الروائي غرقه 
يف تفا�سيل مع���ادة. يتكرر كالم كثر وافكار 
ترتدد بني فرتة واأخ���رى دون ان ت�سيف اىل 
الرواي���ة اي �سم���ة ايجابي���ة بل كل م���ا تفعله 
انها ت�سب���ب �سيئا من امللل و�سعورا بني فرتة 
واأخرى باأن ما يقدم اليك عرفته اكر من مرة. 

وذلك لي�س من اأ�سلوب وا�سيني العرج.
ج���اءت الرواي���ة يف 423 �سفح���ة متو�سط���ة 
القط���ع و�سدرت ع���ن دار الداب يف بروت. 
عن���وان الرواي���ة عل���ى الغ���الف هو"مملك���ة 
الفرا�سة"اما العنوان الداخلي فكان هو نف�سه 
ال انه حمل بعده هذا الكالم"نحن اي�سا نحب 

التاجنو ونرق�س على ج�سر املوتى".
يتناول الكاتب احلياة التي نتجت عن اأهوال 
احل���رب الهلي���ة اجلزائرية وم���ا خلفته هذه 
احل���رب من اث���ار يف اجلزائري���ني يف الوطن 

والغرتاب.
يلخ����س الكاتب وجهة نظره ب���كالم كتبه يف 
�سب���ه مقدم���ة �سغ���رة ت�سب���ق الف�س���ل الول 

للرواية.
قال"احلرب ثالثة انواع: حرب معلنة ومميتة 
حت���رق وتبيد عل���ى م���راأى اجلمي���ع. نهايتها 
خ���راب كل���ي واأبط���ال وطنيون وقب���ور على 
مرمى الب�سر. وح���رب اهلية حترق الخ�سر 
والياب�س يكي���د فيها الخ لخيه ول يرتاح ال 
اذا �س���رق منه بيته وحياته وحبه وا�سكن يف 

قلبه حقدا ل ميحى.
وا�ساف"وحرب اأخرة هي احلرب ال�سامتة 
الت���ي ل احد ي�ستطيع تو�سيفها لنها من غر 
�سجي���ج ول مالم���ح وعمياء. كلم���ا لم�سناها 
غرقن���ا يف بيا����س ه���و ب���ني الع���دم والكفن. 
فاحل���روب مهم���ا كان نوعها لي�س���ت فقط هي 
ما يح���رق حا�سرن���ا ولكنها اي�سا م���ا ي�ستمر 
فين���ا من رماد حتى بعد خم���ود حرائق املوت 
يف ظ���ل ظلمة عربي���ة تت�سع ب�سرع���ة الده�سة 

واخلوف."
جمموعة اأ�سخا����س -�سبعة واحيانا ثمانية- 
حاولوا ان ين�سوا احلرب الهلية والبغ�ساء 
ف�سكلوا الفرقة املو�سيقية )ديبو جاز(. تقول 
الراوي���ة ع�سو الفرقة"ك���ربت مع الكالرينات 
حت���ى �سع���ب عل���ي النف�س���ال عنه���ا. كان���ت 
وج���داين العمي���ق وو�سيلت���ي النتقامية من 

اجلالفة واملوت."
ت�سيف انه عندما قتل )ديف( او داوود ع�سو 
الفرقة"الذي كنت متعلق���ة به تغر كل �سيء. 
انف�سلت عن فرقة ديبو جاز وذهب كل منا يف 
اجتاه قبل ان يحاول )جو( اكربنا �سنا اعادة 

تركيب الفرقة من جديد."
ج���و او ج���واد"مل ي�ست�سل���م ابدا لق���در املوت 
ال���ذي اأ�سابنا جميع���ا يف ال�سمي���م. فقد كان 
اكرنا اإ�س���رارا على املوا�سلة واحلفاظ على 

ديبو جاز."
كانت املو�سيق���ى والفرقة املو�سيقية تعوي�سا 
له���ذه اجلماع���ة ع���ن الوط���ن. ثم���ة تعوي�س 
اخ���ر جاء بالن�سب���ة اىل )يام���ا( راوية الق�سة 
عرب ع���امل النرتن���ت م���ع حبي���ب افرتا�سي. 
كان���ت الراوية تتوا�سل عل���ى موقع في�سبوك 
عل���ى النرتنت"كالعادة مع حبيب���ي فادي او 

فاو�ست".
الراوي���ة �سارت هن���ا يف و�س���ع ي�سبه و�سع 
بيجمالي���ون ال���ذي �س���ار معلقا ب���ني التمثال 
الذي �سنعه اي ب���ني العمل الفني الالحمدود 
وب���ني الن�س���ان احلي واملح���دود ال���ذي بناء 
على طل���ب بيجماليون حول���ت اللهة التمثال 
الي���ه واعطته احلياة ليع���ود فيندم بعده على 
الخ���ر. انه���ا معلقة بني �س���ورة فاو�ست على 
النرتنت واملاأخوذة من رائعة جوته ال�سهرة 
وب���ني ال�سخ�سية احلقيقية اي �سخ�سية عامل 

الواقع لهذا"الفاو�ست".
تق���ول ل���ه ياما"خلين���ي ن�سوف���ك عل���ى الق���ل 
واتاأك���د من ان���ك حقيق���ة ول�ست حلم���ا هاربا 
ان  قب���ل  احبب���ت  اذا  ال�سكاي���ب  يف  حت���ى 
يداهمن���ي امل���وت يف مدينة ا�سبح���ت توفره 
ب�سخاء... اأريدك يل انت بلحمك ودمك. اأريد 
ان اأقتل هذا الرجل الفرتا�سي واوؤمن برجل 
مينحن���ي احلب. ا�س���م رائحة عط���ره وعرقه 
وا�سم���ع قهقهاته العالية وا�سعر بكل مل�سة من 

مل�ساته."
جعل ا�سمه فاو�ست وبدل ا�سمها الذي اعطته 

اي���اه اي ياما. كان يخاطبه���ا با�سم مارجريت 
او ماج���ي وتق���ول انه���ا خل�س���ت فاو�ست من 
براثن مفي�ستوفيلي�س او ال�سيطان الذي باعه 
روحه كما يف رواي���ة جوته الكاتب وال�ساعر 

الملاين ال�سهر.
والجتاه���ات  بال�س���ارات  مليئ���ة  الرواي���ة 
الفكري���ة املختلف���ة م���ن جوت���ه اىل �سموي���ل 
ج���اك  اإىل  زورب���ا  يف  وكازانتاك���ي  بيكي���ت 
دريدا وما بعد احلداثة وبكثرين غرهم من 
اإ�س���ارات اىل اح���داث اقت�سادي���ة واجتماعية 

يف العامل.
ابدل���ت ا�سم ابيها من زب���ر اىل زوربا وقالت 
ل�سديقته���ا"ل اري���د لوال���دي ان يكون الزبر 
بن الع���وام. ل اكره ه���ذا ال�سحاب���ي اجلليل 
ابدا ولكن���ي اكره احلرب واأك���ره ال�ست�سهاد 
او امل���وت املقد����س واأمق���ت الدم. م���اذا جنينا 
م���ن وراء ذلك كله؟ ل �س���يء وكاأن قدر النا�س 
ان ميوت���وا م���ن اج���ل ق�سي���ة. ياأت���ي بعدهم 
من ميح���و كل �سيء عن تفا�سيله���ا ويبداأ من 
ال�سفر وين�سئ اأقدارا جديدة يذهب �سحيتها 

الآلف ورمبا املاليني."
قت���ل ابوه���ا زورب���ا بر�سا�س���ة قنا����س وهو 
يودعه���ا عل���ى ب���اب بيت���ه ذاهب���ا اىل عمل���ه. 
ال�سلطات اأرادت منها ان توقع اإفادة تقول اإن 

اباها مات ب�سكتة قلبية. رف�ست ذلك.
يع���ود  عندم���ا  يام���ا  اوه���ام  بع����س  ت���زول 
فاو�س���ت الكاتب ال�سهر اىل البالد وت�ستقبله 
اجلماهر لتكت�سف عندما كلمته اأنه ل يعرفها 
واأن���ه لي�س ذل���ك ال�سخ�س ال���ذي دارت بينها 
وبين���ه ق�سة ح���ب ومئ���ات الر�سائ���ل. تعرف 
لحق���ا انه يرا�سل مئ���ات املعجبات الخريات 
واأن���ه ل يرا�سلهن �سخ�سي���ا بل ينوب عنه يف 

ذلك احد العاملني لديه من اقربائه.
ع���امل  يام���ا �سخ�سية"هاربة"م���ن  �سخ�سي���ة 
التعا�س���ة. تعي�س يف عامل الروايات وابطالها 
وع���امل الكت���ب ويدفعه���ا ول���ع �سدي���د باظهار 

املعرفة الفكرية والدبية واملخزون الثقايف.
عا�س���ت يف ع���امل افرتا�سي اعتربت���ه حقيقيا 
وهربت اإليه من العامل الفعلي لتعود فتكت�سف 
خيبته���ا. انه���ا بيجماليون ال���ذي يرتجح بني 
امل���راأة املوؤلف���ة م���ن حل���م ودم ولكنه���ا زائل���ة 
ت�سر اىل ال�سيخوخة وامل���وت.. وبني املراأة 
التمثال.. العمل الفني اخلالد لكن اخلايل من 

النفا�س الب�سرية وحقائق احلياة.

في مسرحية"لوليتا والقرد"
املوهبة وجود ذاتي ال ي�شنعه اأ�شتاذ اأو معهد

مملكة الفراشة 
وا�شيني االأعرج.. عمق فكري و�شعري وتفا�شيل معادة
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   او كما يقول املخرج الرو�سي بودفكن"كل 
لقطة م����ن الفيلم حتق����ق بالن�سب����ة للمخرج 
ال����ذي حتقق����ه  اله����دف  ال�سينمائ����ي نف�����س 
متام����ا  لل�ساعر"وه����ذه  بالن�سب����ة  الكلم����ة 
معادلة الروائي"احمد مراد" حيث متا�سى 
مع الكلمة  التقريرية ذات احلركة امل�سهدية 
الت����ي تت�س����رب بولي�سيا اىل ذه����ن القارئ، 
حمققا انفعالت ترتكز على التقاط الده�سة 
املتكررة،  كانه البطل واملخرج يف الرواية. 
اذ يعتمد على عن�سر ال�سينما املباغت لكل ما 
هو غر متوقع.  ليجذب القارئ من البداية 
اىل النهاي����ة،  و�سم����ن �سريالي����ة تاريخي����ة 
ملب����داأ  ق�س����ة قمي�����س املاأم����ون وحل�س����اب 
اجلمل او علم احلروف ولغة اجل�سد،  وكل 
ما من �ساأن����ه خمالفة علم النف�س يف مفهوم 
امل�����س ال�سيط����اين او الطال�سم الت����ي تعيد 
نف�سه����ا جدلي����ا و تاريخي����ا، والت����ي جتعل 
الق����ارئ ام����ام �س����ك يبحث بعده����ا عن يقني 
م����ا يف داخله وق����د جنح"احمد م����راد" يف 
جذب النفعالت احل�سية.  ليندمج القارئ 
يف روايت����ه ال�سينمائية بل ويبقى داخلها.  
ليحتف����ظ بقمي�����س املاأم����ون وبتاريخ رمبا 
اخط����اأ بع�س املوؤرخني فيه، فهل هذا هو ما 
يه����دف اليه"احمد مراد"من روايته ام اراد 
فتح باب النف�����س وطهارتها. كما فتح يحي 
كتاب"تاري����خ عجائ����ب الث����ار يف الرتاجم 

والخبار" للجربتي؟ 
مفاتيح و�سال�سل نف�سية اأتقنها طبيا،  ولكنه 
من����ح املر�����س النف�سي فر�س����ة للخروج من 
املعاير الطبية باعتباره مادة روائية غنية 
باملراج����ع وامل�سطلحات التي اعتمد عليها. 
لينطل����ق يف املاورائي����ات م����ع فك����ر ال�سحر 
وال�سع����وذة او بالح����رى التقلي����د الأعم����ى 
للغرب املبني عل����ى �سلوكيات ل تنتمي اىل 
جمتمعاتنا. ال انه قدم نهجا بولي�سيا يثر 
دوافع الق����راء به وبالأخ�س ال�سباب منهم.  
امن����ا ه����ذه ال�سلوكيات الغرائبي����ة من تاتو 
وخم����ر وح�سي�س الدخيل����ة علينا اجتماعيا 
برغ����م انه����ا قدمية املن�س����اأ لكنه����ا بعيدة عن 
ثقافتن����ا العربية،  و م����ع بع�س  املوروثات  
الذكوري����ة الت����ي ن�ساأن����ا عليه����ا ع����رب ازمنة 
م����ا زال����ت تتعاقب علينا تباع����ا حيث رف�س 
�سريف تزوي����ج اخته ليحيى.  ال ان"احمد 

مراد" تنحى عن ذلك بخفة وغمو�س و فتح 
لنا رحلة نف�سية مو�سولة تاريخيا بحقبات 
تت�سابه يف احداثه����ا �سمن ايحاءات دينية 
ادخ����ل عليها م����ن العل����م النف�سي م����ا ي�سفع 
لأدوية تدخل البالد دون معرفة م�سادرها،  
ورمب����ا ه����ي الت����ي ت�سب����ب هلو�س����ات تقود 
البع�����س اىل جرمي����ة مل يخطط لها،  ورمبا 
اىل عملي����ات انتحاري����ة اذ تفتح لهم ابواب 
العوامل الربزخي����ة لتنت�سي الرواح ويفقد 

الن�سان ال�سيطرة على نف�سه.  
ا�ستط����اع" احم����د رام����ي" حتفي����ز الق����ارئ 
عل����ى الروؤي����ة والإ�سغ����اء املتخي����ل،  ولكنه 
مل مينح����ه ادبي����ا �سياغ����ة روائي����ة ت����ري 
ال�س����ور  او  اللغ����وي  باجلم����ال  وجدان����ه 
البيانية القادرة على ادخاله اجواء الدب.  
امن����ا ادخله اىل متاه����ات نف�سية وتاريخية 
تعتم����د على احلركة والفعل،  وم�سطلحات 
مفاهيمية م����ن الكتب القدمي����ة التي تروي 
بع�س الح����داث املت�سابه����ة يف ايامنا هذه 
مع احلفاظ على ال����رواي العليم بكل �سيء 
حت����ى بكوابي�سه ال�سريالي����ة التي ا�ستيقظ 
منها وهو متزوج من حبيبته القدمية،  ومل 
ي�سعر ب����كل الأحداث الروائي����ة املتبقية مع 
�سوت نائل املتحدث الر�سمي با�سم �سريف 
الذي تزوج  يحيى من اخته فيما بعد والتي 
اعرتفت ل����ه بعدم ن�سيان����ه"ال انت..ف�سلت 
اإين بان�س����اك..ويف نف�س الوق����ت مرعوبة 
م����ن وجودك...بيج����ي يل كوابي�����س طوال 
الوقت..وان����ا ا�س����ال باتكل����م وان����ا نامية..
عارف..�ساع����ات باتخي����ل اين ممك����ن م����ن 
غر وعي انط����ق ا�سمك..او لو حتى عملت 
عملية..حتت البنج ممكن اتكلم عنك."فهل 
من جفاف لغ����وي ي�سيب رواية بحثت عن 
عنا�سر جذب للقراء ومل تبحث عن عنا�سر 

روائية ذات ا�س�س ادبية. 
ت�سج الرواي����ة مب�سطلحات طبية وا�سماء 
اجنبية وغالب����ا ا�سماء لزجاج����ات خمر او 
لعب فيديو او تب����غ او بار"�سكتت وقطبت 
جبينه����ا ملقي����ة بعينيه����ا بعي����دا ت�ستدع����ي 
 Son of the..سيئ����ا� الذاك����رة  م����ن 
ده  ب�����س  تاكي..تاك����ي  bitch"“..م����ني 
غالب����ا..و Gay"ا�سال ماي����ا كانت بتجيب 
Some Stuff..Stuff عن����ده  م����ن 

ب�����س؟  ايه؟..LSD“".....LSD"اي����ه؟ 
طي����ب معاك����ي حاج����ة م����ن ال stuff""ده 
دلوقتي؟..ماي����ا ه����ي الل����ي كان����ت بتجي����ب 
ع�سان تاكي مق����رف وبيحفلط ع�سان يعمل 
 Ohh My  "Delivery
Bay  انا م�س م�سدقة؟. هذا مع الهتمام 
باظه����ار بع�����س اان����واع جلمل����ة انكليزية،   
فم����ا املغ����زى م����ن اتع����اب الق����ارىء به����ذه 
امل�سطلحات الغريب����ة لكلمات تتقافز علينا 
م����ن هن����ا وهن����اك يف ح����وارات كان ميك����ن 
اختزاله����ا قدر الم����كان،  وبجمالي����ة ادبية 
ميح����و من خالله����ا ه����ذه الديباج����ات التي 
تفتق����ر ادبي����ا اىل معن����ى جمايل ل����و حاول 
الهتمام به مع مراعاة البحث يف �سفحات 
غوغل لكثر من انواع المرا�س التي اراد 

�سرحها للقارئ.
�س����راع نف�س����ي مري����ر يعاي�سه يح����ي وهو 
الطبي����ب النف�سي املعال����ج، وامل�ساب اي�سا 
ال����دواء  الأزرق"ذاك  مبوؤثرات"الفي����ل 
ع����وامل  اىل  ي�سحب����ك  ال����ذي  ال�سح����ري 
برزخي����ة،  ورمب����ا اىل هواج�����س النف�����س 
الب�سري����ة املتاأث����رة بالق�س�����س التاريخي����ة 
الت����ي ت�سخ����ر منه����ا الرواي����ة،   وتتما�س����ى 
معه����ا يف اآن. حم����اول بذلك خل����ق موتيف 
جديد لرواية هو بطله����ا، ولفيلم �سينمائي 
اخرج����ه روائيا ب�سرعة فني����ة افتقدت لعني 
الكام����را او لع����ني الروائ����ي املتمك����ن م����ن 
ادوات����ه،  ومبنظ����ور ماأل����وف غربي����ا،  ول 
يت�س����م بواقعي����ة احلي����اة الت����ي نعي�سها بل 
بعبثية وجودية وفو�سوية  تعم جمتمعات 
تاأثرن����ا بها وتتواجد يف تربتن����ا ال�سرقية.  
ال انن����ا اأمام كل ه����ذه التناق�س����ات املربكة 
يف �سياغ����ة مل التق����ط م����ن خلفياته����ا. ال 
الو�ساو�����س ال�سريالية وما هو متواجد يف 
ثقافات �سعبي����ة ذات ع�سوائيات ل متلك ال 
المي����ان بال�سعوذات وال�سح����ر والطال�سم 
حلالت����ه  معال����ج  كطبي����ب  ت�سخي�����س  ويف 
يقول:"املري�س يعاين م����ن حالة ان�سحاب 
اجتماع����ي م�سح����وب بتبل����د يف امل�ساع����ر 
يفق����ده الهتمام ب����كل م����ا حوله"با�ستثناء 
الكحول"تل����ك موؤ�س����رات وا�سح����ة لت�سرر 
ممرات املخ الع�سبية، وهو الذي قد يوؤدي 
ل�سماع ا�سوات واختالق مواقف مل حتدث، 

وبالت����ايل، فالرج����ح ح����دوث حال����ة ف�سام 
م�سحوب����ة بهلو�سة، مت����ت اثارتها بحبوب 
اثرت  اأزرق،  في����ل  ر�س����م  حتم����ل   DMT
بدوره����ا عل����ى م�ستقب����الت  ال�سروتونني 
)هرم����ون تنظي����م امل����زاج( الت����ي تدهورت 

تدريجيا من تاأثر الكحول.."
ح����رمي �سلط����اين وو�سم ال����وردة امل�سحور 
م����ع قافلة اجلم����ال، وم�ساه����د �سريالية من 
مار�ست����ان ق����الوون وع����ودة اىل �سفح����ات 
كت����اب انت�س����ل منه����ا"يف الربع����اء �سابعه 
نف����ذ اخلن����ق يف ام����راأة بح�س����ور زوجه����ا 
ويدع����ى املاأمون مع م����ن ح�سر، وهو الذي 
ار�س����د عنه����ا، وكان����ت ق����د ذبح����ت خادمتها 
ي�سب����ه  اح�سائه����ا  يف  وجنين����ا  وخياط����ا 
خلقة الكل����ب مثل وجهه واذني����ه وله نابان 
خارج����ان م����ن فمه،اخرجته باإب����رة طويله 
ومزقت����ه، وكان حا�س����را احلكم.."ديباجة 
فني����ة تخلخلت فيها الطال�س����م  بعلم الطاقة 
�ساكرا"وكت����ب  او"امل����ولدارا  اليجابي����ة  
حتتوي على ابواب متع����ددة من العناوين 
اجلاه����زة خلدم����ة الرواي����ة ذات املتاه����ات 
ال�سريالية والغيبيات املتالحقة  التى توىل 
فيها"احم����د مراد"ال�سيط����رة عل����ى القارئ 
ال����ذي ا�ستنت����ج يف النهاي����ة ان����ه وقع حتت 
تاأثر"رحلة الفيل الخرة...ما بني الكاف 

والنون!. 
وم�س����ات �سردي����ة �سريع����ة ن�ستفي����ق منه����ا 
بقيا�س درجات احلرارة يف كل مرة،  وهي 
النتق����ال من حال اىل ح����ال ومن بداية اىل 
بداي����ة خمتلف����ة، لنائ����ل اآخر ت����رك اثره يف 
اح�س����اء ام����راأة اخ����رى، ودائ����رة حم�س����وة 
بطال�س����م و�سح����ر يحيط بامرا�����س نف�سية 
معق����دة،  وح����وارات تعتم����د عل����ى مفردات 
غربي����ة ل حم����ل له����ا م����ن الع����راب او رمبا 
هي م����ن ادوات التجميل حلوارات افتقدت 
ال�سخون����ة البولي�سي����ة، وترك����ت لو�س����ف 
تقري����ري ب�سي����ط ي�ستحوذ عل����ى الجنا�س 
الدبي����ة الت����ي افتقدناه����ا يف الرواي����ة م����ع 
مراع����ات يف تركي����ب م�ستوح����ى من الكتب 
القدمية التي �سيطرت على مفهوم الرواية، 
فه����ل يحي����ا قارئ رواي����ة الفي����ل الأزرق يف 
ج�سد ورق����ي  بعد ان ا�ستف����اق من كابو�س 

روائي ي�سيب بهالو�س؟ 

في مسرحية"الرجل"
ا�شتياء وغ�شب ثم احتدام 

ومواجهة

بغداد/ املدى
رجل ي�س���كل م�س���در اإزعاج واإث���ارة غ�سب 
ملعقة و�سكني و�سوكة.. الأمر الذي يجعلهم 
يفك���رون يف طريق���ة ملواجهت���ه م���ن اجل ان 
يك���ون مهتم���ًا مب���ا يجب علي���ه م���ن مراعاة 
مل�ساعره���ن ووجودهن معه. وذلك من خالل 
ال�سعرية"الرجل"لل�ساعر يحيى  امل�سرحي���ة 
�ساحب.. يدور ح���وار بني ال�سكني وامللعقة 
وال�سوك���ة حول الرجل ال���ذي يرونه ل يهتم 
ب�س���يء �س���وى ان���ه يدخ���ل غرفت���ه �سباح���ًا 
ليجل����س خل���ف ت���الل م���ن الأوراق املكد�سة 
عل���ى مكتبه وه���و يف حالة تذم���ر من العمل 
حتى يغ���ادر غرفت���ه ع�س���رًا.. وتتفاقم حدة 
الغ�س���ب وال�ستياء لديه���م، فيوؤدي ذلك اىل 
�س���راع ومواجهة مع الرجل.. ويتم التفاق 
ب���ني ال�سك���ني وامللعقة فتدخ���الن غرفته لياًل 
وبي���د الأوىل مكن�س���ة والثاني���ة مم�سح���ة، 
وينتظرانه خمتبئتني يف الظالم.. حتى تتم 
املفاج���اأة فرتعد الرجل خوفًا ويطلب انارة 
الغرف���ة، لك���ن ال�سك���ني تعلم���ه ان ق�سيتهما 
يف�سده���ا النور، وتلك���زه باملكن�س���ة ومثلها 
تفعل امللعقة باملم�سحة وهما تقولن له بانه 
ب���ارد كالثلج وخام���د كاحلج���ارة. ويطلبان 
من���ه األ يجربهما عل ا�ستعمال �سالح خا�س 
ه���و خارق وح���ارق ولي�س ببعي���د عنه، وقد 
مت ت�سنيع���ه خ�سي�سًا له.. م���ا يجعله يزداد 
فزع���ًا ويطلب منهم���ا ان يعرفانه بنف�سيهما، 
فيذك���ران له التف���اح والرم���ان والبطيخ يف 

حماولة منهما جلذب انتباهه لأهميتهما. 

رحلة الفيل  األزرق األخيرة
قراءة يف رواية الفيل االأزرق 
للروائي" احمد مراد"

بلغــة  روايتــه  مراد"مزيــج  الروائي"احمــد  خلــط 
�شينمائية متحركة ال تنتمــي ادبيا اىل عنا�شر روائية 
مبعنــى الكلمة وبو�شوح ادبي.  اال انه حترر من القوالب 
الكال�شيكيــة املتعارف عليها لي�شعنــا اأمام التاريخ وجها 
لوجه،  ورمبا التاريخ املثري لل�شخرية بق�ش�شه وحكاياه 
امل�شبعــة باآثار ما زلنا نحتفظ بها  ، ومنها قمي�س املاأمون 
والكتــب القدمية جدا مع جراأة بولي�شيــة بطلها"نائل" 
ال�شيطــان املتلب�ــس بج�شد �شريــف، لريتقــي باحلا�شر 
نحــو مفاهيمه ال�شينمائيــة ومبفتاح الكلمــة الدرامية 

وال�شورة املوؤثرة او احلركة
�شحى عبدالروؤوف املل 



التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضريتحرير  عالء املفرجي
طبعت مبطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون
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