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في البدء
 عالء املفرجي

س��ينما الواق��ع
تاأت���ي اأهمية كتاب )�سينم���ا الواقع.. درا�س���ة حتليلية يف 
ال�سينما الوثائقي���ة( للناقد كاظم مر�سد ال�سلوم، يف كونه 
ي�سغ���ل فراغ���ًا وا�سح���ًا يف املكتب���ة ال�سينمائي���ة العربية 
للكت���ب التي تهتم به���ذا النوع امله���م يف ال�سينما.. خا�سة 
واأن اأ�سل���وب تناول هذا املو�سوع من قب���ل املوؤلف اعتمد 
العلمي���ة والر�سان���ة املنهجي���ة يف الدرا�س���ة، مم���ا يجعله 

مرجعًا علميًا ل غنى عنه..
اخت���ار املوؤل���ف لدرا�سته هذه 
بداي���ة موفقة ت�سمنه���ا ف�سل 
الكتاب الأول املعنون )فل�سفة 
احلقيق���ة والواق���ع يف الفيلم 
الوثائقي( وهو مدخل يجعلنا 
نتعاطى مع ن���وع خمتلف يف 
ال�سينما لطاملا التب�س تعريفه 
فيح���دد  هدف���ه..  وغم����س 
اجتاهني حكما تطور وتعامل 
ال�سينما الوثائقية مع الواقع. 
حيث يرى الأول اأن هذا النوع 
تعك����س  م���راآة  ال�سينم���ا  م���ن 
الواق���ع من دون تدخل خمرج 
اأو ممثل. والث���اين ينظر اإىل 
الواق���ع بو�سفه هدف���ًا ولي�س 

و�سيلة للو�سول اإىل الهدف.
هنا يختار املوؤلف مثًل موفقًا 
يتعلق بحادث���ة 11/ �سبتمرب 
والهجوم على برجي التجارة 

يف نيويورك باعتبار اأن زوايا 
النظ���ر اإىل الواقع هن���ا تختلف تبعًا للم���كان الذي يعي�س 
في���ه ال�سخ����س الناظ���ر وطبيع���ة ثقافته. وهو م���ا ج�سده 
�سن���ع فيل���م عن هذه احلادث���ة يتوله 11 خمرج���ًا من 11 
بلدًا، ومدت���ه 11 دقيقة.. ويتوقف الناقد ال�سلوم عند هذا 
املث���ل بتحليل الروؤى اخلا�س���ة بكل خم���رج اإزاء الواقعة 
احلقيقي���ة باإ�سق���اط اأيديولوج���ي ميثل ثقاف���ة بلد املخرج 

ونظرته اإىل الواقعة.
وكان ل ب���د للموؤل���ف وه���و ب�س���دد مو�س���وع ي�ستمل على 
الإحاط���ة املنهجي���ة والعلمي���ة بالفيلم الوثائق���ي، اأن يقف 
ولأ�س���كال  الوثائقي���ة  لل�سينم���ا  الفيلمي���ة  الأن���واع  عن���د 
تناوله���ا للواق���ع، باعتب���ار اأن التط���ور الكب���ري يف الواقع 
احليات���ي والجتماع���ي يفرت�س ظهور اأن���واع فيلمية يف 
هذه ال�سينم���ا، تتخ�س�س يف معاجل���ة وتناول جانب من 
جوان���ب هذا الواقع، وهو الأم���ر الذي يجعل املوؤلف يقف 
عند حتديد موؤرخي ومنظ���ري ال�سينما لهذه الأنواع رغم 
ه���ذا التحديد ياأت���ي متباينًا وفقًا لروؤي���ة كل واحد منهم.. 
وب���اإدراج طريق���ة واآلي���ة ت�سنيف ه���وؤلء املنظرين، يبدو 
وا�سح���ًا التداخل والت�سابه بينهم يف هذا املجال، وهو ما 
يدفع املوؤلف اإىل حتديد م�ستويني لهذا الت�سنيف؛ الأول: 
ه���و اأدنى وي�سمل اجلرائد واملجلت ال�سينمائية والأفلم 
التعليمية والعلمية، وامل�ستوى الثاين يطلق عليه الأفلم 

الوثائقية وهو امل�ستوى الأعلى.
م���ن ه���ذا املدخ���ل ينتق���ل الناق���د كاظ���م �سل���وم يف كتاب���ه 
للحدي���ث عن اجتاه���ات الفيلم الوثائق���ي، وجمالياته بني 
ال�سينم���ا والتلفزيون، وهي امل���رة الأوىل التي يدر�س بها 
ه���ذا املو�سوع مبثل هذا العم���ق، فا�سًا ل�ستباك طاملا كان 

مو�سوع خلف ملوؤرخي ونقاد ال�سينما..
ولكي تكتمل اأهمي���ة مو�سوع كتاب �سينما الواقع، يختار 
املوؤل���ف عين���ات متثل اأ�س���كاًل متنوع���ة من عملي���ة تناول 
الواقع يف الفيلم الوثائقي، حيث يختار جمموعة من اهم 

الأفلم الوثائقية التي اأنتجتها ال�سينما.

عبدالرحمن �سعد

اأعلن يف مركز عبدالكر مريغني 
م جائزة الطيب  نظ الثقايف و الذي ي

�سالح لالإبدا الروائي، عن منا�سفة اأ. 
عادل �سعد و اأ. �سارة اجلاك جلائزة هذا 
العام 2012 الدورة العا�سرة ، عن رواية 

) اأتا...خا�سرة النهار( لالأ�ستاذ/ 
عادل و ) خيانتئذ( لالأ�ستاذة/ �سارة 

و جاء يف تقرير جلنة التحكيم: و قد 
 روائيا تقدم لنيل اجلائزة 21 ن�سا
،و�سل للقائمة الطويلة 9 ن�سو�ض 

و للق�سرية 4 ن�سو�ض هي: نخل بال 
 اأكمام )عبا�ض اأحمد حممد( و م�سر

عزيز) حممد هارون عمر( و اأتا... 
خا�سرة النهار) عادل �سعد يو�سف( 

ويانتئذ)�سارة حمزة اجلاك(
 

اأول: الن����س 10/19 املعن���ون ب���� )اأت���ربا.. 
خا�سرة النهار(

ا�ستط���اع الكات���ب يف ه���ذا العم���ل اأن يق���دم 
ن�س���ا يحقق قدرا كبريا م���ن ال�سروط الفنية 
للعم���ل الروائ���ي م���ن حي���ث البن���اء واللغ���ة 
وال�سخو����س واملو�س���وع. اخت���ار الكات���ب 
لهذا العمل عنوان���ا دلليا خمتزنا بال�سعرية 
يحي���ل اإىل مرم���وزات اجتماعي���ة تاريخي���ة 
اجلمعي���ة  الذاك���رة  يف  خمتزت���ة  �سيا�سي���ة 
ال�سوداني���ة، ووفق���ا لإ�سرتاجتي���ة العنوان 
وتن�سي���ط  احلافزي���ة  خل���ق  عل���ى  القائم���ة 
املقروئي���ة ل���دى املتلق���ي وف���ق الكات���ب يف 
اختي���اره لهذا العن���وان املحت�سد بالدللت. 
م���ن حي���ث البن���اء وال�ستغال عل���ى تقنيات 
الكتابة جنح الكاتب اإىل حد كبري يف تقدمي 

كتاب���ة �سردية تعتمد التنوي���ع التقني بداية 
من اعتم���اده على العنونة الداخلية اجلاذبة 
اأو احلكمي���ة  املرفق���ة باملق���ولت الفل�سفي���ة 
ذات الرتب���اط مب�سم���ون العم���ل الروائي، 
اإ�ساف���ة اإىل جناحه يف بناء ال�سخو�س رغم 
تعددها وتداخلها ال�سريي والتاريخي، هذا 
مع تبادلي���ة وتعددية يف الروي ما بني اأكر 
م���ن �س���وت راو. الرواي���ة من حي���ث البناء 
مت�ساب���كا ومعق���دا  روائي���ا  بن���اء  اعتم���دت 
اإخ���لل مب�سمونه���ا  يت�ساف���ر �سردي���ا دون 
ودون ت�ستي���ت ل�سوته���ا احلكائي اأو متييع 
لبنائه���ا ال�سخو�سي مع اعتم���اد لغة تتوزع 
وال�سعرن���ة  النري���ة  اخل�سون���ة  ب���ني  م���ا 
ال�سردي���ة. م���ن حي���ث املو�س���وع ا�ستط���اع 
الكاتب اأن يحف���ر يف التاريخني الجتماعي 
وال�سيا�س���ي ملجتم���ع عطربة )رمزي���ا تعني 
ال�سودان(، وذل���ك بال�ستغال على امل�سكوت 
عن���ه جمتمعي���ا وتاريخ���ا من خ���لل دللت 
الأ�سم���اء والأل���وان وال�سري املخفي���ة للعبيد 
واجلواري والأدوار الأمومية املغيبة عمدا 
اإىل  ال�س���وداين،  الجتماع���ي  التاري���خ  يف 
جان���ب ا�ستغال الكاتب – رمبا لأول مرة يف 
الرواي���ة ال�سودانية – عل���ى �سرية النقابات 
العمالي���ة ال�سوداني���ة والبداي���ات اجلنينية 
لتكونه���ا باأبعاده���ا  الأيدولوجي���ة واملهنية 
ورمب���ا الثني���ة. الرواي���ة اإىل جانب كل ذلك 
قدم���ت عر�س���ا تاريخي���ا مهم���ا ملجت���زاأ م���ن 
تاري���خ ث���ورة 2 والتفريع���ات الجتماعية 
وال�سيا�سي���ة الت���ي انبثقت م���ع نهايات هذه 
الثورة املهمة جمتمعيا وتاريخيا ما يتوافق 
م���ع الن�س���ق الروائي له���ذا العم���ل. ب�سورة 
عام���ة جن���ح الكات���ب م���ن خ���لل الرتكي���ب 
البنائ���ي الناجح ملجموعة م���ن ال�سخ�سيات 
املتداخل���ة؛  حكاياته���ا  و�س���رد  الروائي���ة 
جن���ح يف تق���دمي عم���ل روائ���ي متما�سك من 
الكتاب���ة،  وطرائ���ق  واللغ���ة  البن���اء  حي���ث 
.)9( الدرج���ات  لني���ل  العم���ل  يوؤه���ل  مم���ا 

ثانيا: الن�س 10/18 املعنون ب� )خيانتئذ(
  يف ه���ذا العم���ل جن���ح الكات���ب يف تق���دمي 
�سورة �سردي���ة روائية لل���ذات الأنثوية يف 
مقابل ال���ذات الذكورية املهيمن���ة جمتمعيا. 

ه���ذا النجاح حتقق من خلل تطويع الكاتب 
تقني���ات الكتاب���ة املتعارفة ب�س���ورة جتعلها 
ذات خ�سو�سي���ة والتحامي���ة �سردي���ة به���ذا 
العم���ل. اعتم���دت الرواي���ة يف �سرده���ا على 
راو علي���م اإل اأن الكاتب ا�ستط���اع اأن يخرج 
به���ذا النم���ط ال�س���ردي املتع���ارف علي���ه اإىل 
رح���اب اأك���ر انفتاح���ا بخل���ق م���ا ميك���ن اأن 
اأ�سمي���ه ال���راوي املتواط���ئ داخ���ل وخارجا 
)داخ���ل امل وخارج���ه( اإ�ساف���ة اإىل م�سحة 
الغمو�س التي غلَّف بها الكاتب هذا الراوي 
مما خل���ق حالة ت�سويقي���ة – ثرية - حمفزة 
على القراءة. الرواي���ة يف بنائها الت�سييدي 
ا�ستفادت من جممل الفنون املجاورة )�سعر، 
ت�سكيل، درام���ا( وا�ستطاع���ت اأن ت�سحذ بها 
العم���ل �سرديا وبنائي���ا دون اإخلل بال�سياق 
الروائ���ي. الرواية من خ���لل تقدميها لق�سة 
�سم���اح الرتاجيدي���ة قدمت عر�س���ا كرنفاليا 
طقو�سي���ا ن�سويا ي���كاد يغطي كاف���ة �سرائح 
املجتم���ع ال�سوداين، كم���ا ا�ستغلت بق�سدية 
�سردي���ة عل���ى مو�سوع���ات امل�سك���وت عن���ه 
م���ع  العبيد..ال���خ(  )ال�س���رراي،  جمتمعي���ا 
رب���ط كل ذلك م���ع التاريخ���ي )ال�سودانوي( 
يف حال���ة تداخ���ل م���ا ب���ني احلا�س���ر الآين 
واملا�س���ي التاريخ���ي. كم���ا قدم���ت الراوية 
يف ف�سائه���ا املرتام���ي و�سف���ا مكاني���ا حقق 
درجة عالي���ة من اجلمالية الفني���ة �سواء من 
خلل الو�سف ال�ستع���ادي املتما�سك اأو من 
خ���لل الو�سف املكاين التف�سريي والنف�سي 
وال���دليل. الرواي���ة يف �سعوده���ا احلكائي 
الناج���ح �سرح���ت وبرتكيز عال م���ا ميكن اأن 
اأطلق عليه ق�سايا اجلندر من خلل مواجهة 
درام�سعري���ة بني �سخو�س الرواية املتنوعة 
مع تقاطعات الراوي املنحاز حينا واملحايد 
حين���ا اآخ���ر. ب�س���ورة عام���ة جن���ح الكات���ب 
يف تق���دمي عمل روائ���ي حمت�س���د مو�سوعا 
و�سخو�سا ومتفرد تقني���ة من بني ن�سو�س 
امل�سابق���ة، مما يوؤهل���ه لنيل الدرج���ات )9(.
جلنة التي كان���ت ت�سمن كل من د. م�سطفى 
ال�س���اوي و اأ. من�سور ال�س���ومي و د. اآ�سيا 

وداعة الله.

 كاتب �سودا/ اخلرطوم

جائزة الطيب صالح لإلبداع الروائي الدورة العاشرة 
بالمناصفة



3

القليل  اإل  عنه  ُيعَرف  ل  الذي  يان،  ومون 
الكثري  م��ع  ه��ي احل��ال  مثلما  يف اخل���ارج 
بارز  �سخ�س  نوبل،  بجائزة  الفائزين  من 
يف ال���وط���ن، م��ع��روف ب���رواي���ات م��ن��ه��ا “ 
ن��ه��دان ك��ب��ريان وورك����ان وا���س��ع��ان “، “ 
 Wa وا   “  ،“ ُيبلياين  وامل���وت  احل��ي��اة 
 Red “و  ،“ ال�سندل  �سجرة  “ موت   ،“
املقالت  من  و�سل�سلة   ��  “  Sorghum
اأ�سبحت   )وق����د  ال��ق�����س��رية.  وال��ق�����س�����س 
لزانغ  �سعبيًا  فيلمًا   Red Sorghum

ييمو، وكان �سعبيًا يف الغرب اأي�سًا(.
فقد �سعت اجلمهورية ال�سعبية اإىل جائزة 
نوبل للأدب ب�سراهة ولوقٍت طويل اإىل حد 
اأن ذلك اأ�سبح هَو�سًا �سايكولوجيًا قوميًا �� 
“ عقدة نويل “ ال�سني، كما عرب عن هذا يف 
)وقد  تلفزيونية.  معّلقون وبرامج  الغالب 
لهاث  عن  جيدًا  كتابًا  لوفيل  جوليا  كتبت 
ال�سني وراء جائزة الأدب(. وكان حتقيق 
ا�ستفتاء  مبثابة  ال���دوام  على  ُيعترب  ذل��ك 
ومقيا�س  ال�سني،  يف  الثقافة  تطور  على 
هللت  ال�سبب،  ولهذا  العامل.  حول  للنفوذ 
ورحبت  مويان،  لفوز  ال�سينية  ال�سحافة 
به باعتباره �سناعة للتاريخ اأوًل �� الوطني 

ال�سيني الأول للفوز بجائزة الأدب.
ماآزقًا  اأح��دث��ت  ق��د  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  اأن  غ��ري 
للبلد. ففي عام 2000، فاز الكاتب ال�سيني 
  Gao Xingjian غاوزينجيان  املولد 
باجلائزة. وكان يف حينه مواطنًا فرن�سيًا، 
من  ع��ام��ًا  خم�سني  اأم�����س��ى  ق��د  ك���ان  لكنه 
ب�سدة  نتاجه  والت�سق  ال�سني،  يف  حياته 
ال�سينية  احلكومة  اأن  حد  اإىل  باملو�سوع 

مل تعرف يف الأول ماذا تفعل بها.
و�سادف اأن كان رئي�س الوزراء زوروجني 
اآنذاك يقيم موؤمترًا �سحفيًا يف اليوم الذي 
ُمنحت فيه، فهّناأ احلائز على اجلائزة قائًل: 

“ اإنني م�سرور جدًا اأن مُتنح جائزة نوبل 
ال�سينية.  باللغة  مكتوبة  اأعمال  ملجموعة 
اآلف  م��ن  تاريخًا  ال�سينية  للحروف  اإن 
فتنة ل  ال�سينية  ال�سنني وللغة  عديدة من 
تن�سب “. وعدا اأن رئي�س الوزراء مل يكن 
قد عرب عن اخلط الر�سمي بعد: فغاو، كما 
ات�سح، كان قد انتقد احلزب ال�سيوعي يف 
املا�سي، ولهذا مل تكن احلكومة م�سرورة 
با�سم  باأية حال بجائزته. واأعلن املتحدث 

ُيظهر  لغاو“  منحها  اأن  اخلارجية  وزارة 
م���رة اأخ����رى اأن ج��ائ��زة ن��وب��ل ل����لأدب قد 
واأن  خفية،  �سيا�سية  ل��دواف��ع  ا�سُتخدمت 
اأن  ومع   .“ عليه  التعليق  ي�ستحق  ل  ذلك 
بع�س الكّتاب ال�سينيني �� مبن فيهم الفائز 
ي�ستح�سنونها،  كانوا   �� مويان  العام،  هذا 
فاإن احتاد الكّتاب قال اإن فوز غاو“ يثبت 
اأن اللجنة جاهلة جدًا “. واإىل يومنا هذا، 
هناك كتب �سينية عن جائزة نوبل للأدب 

التاريخ  من   2000 �سنة  بب�ساطة  حت��ذف 
)وهي ال�سنة التي فاز فيها غاوباجلائزة(. 
ويحتل مويان منزلًة بني الكّتاب املعا�سرين 
املن�سورين على نطاق وا�سع داخل ال�سني 
وهي  واملنفيني(،  اللجئني  مع  )باملقارنة 
�سوتونغ،  هوهوا،  اأي�سًا  تت�سمن  قائمة 
جلائزة  تر�سيحه  يكن  ومل  ���س��و.  ووان���غ 
يحظى  املوؤ�س�سة،  من  ب  وهواملقرَّ نوبل، 
بتقبل بع�س النقاد املحليني. وبعد اأن فاز، 
اأية  لديه  لي�س   “ الفائز  موزيك�سواإن  قال 
احلائز  جتنب  وق��د   .“ م�ستقلة  �سخ�سية 
اجلديد على اجلائزة مناق�سة �سيا�سة منح 

يواجه  نف�سه  يجد  رمب��ا  لكنه  اجل��ائ��زة، 
اأ�سئلة متوا�سلة حول رغبته يف منا�سرة 
ال�سجن  يف  ال���ذي���ن  ال�����س��ي��ن��ي��ني  ال��ك��ّت��اب 

اأوحتت ال�سغط.
لل�سني.  بالن�سبة  اأهميته  له  مويان  وفوز 
مكان  يف  ال��ك��ت��اب��ة  ب��ح��ي��اة  ف���ه���واع���رتاف 
فيه،  ك��ات��ب��ًا  ي��ك��ون  اأن  امل���رء  على  ي�سعب 
بع�س  �سيكافح  اأن���ه  يف  ال��واح��د  وي��اأم��ل 
بع�س  ي��زال  ما  التي  والت�سحية  العظمة 
ما  يف  بهما  ي�سعرون  ال�سينيني  املفكرين 
مبرور  لكن  ال��ع��امل.  يف  مبكانتهم  يتعلق 
الزمن، ياأمل املرء يف اأن ُت�سبح نوبل اأقل 
اأهميًة بالن�سبة لل�سني. و�سيكون ذلك، بعد 
بال�سبط  البلد  اأن  على  علمة  �سيء،  كل 
تطمح  ال��ت��ي  الثقافية  ال��ق��وة  م��ن  ه��ون��وع 
اأعلن  عام 1986،  ففي  ال�سني.  تكونه  لأن 
بيكني  من  خا�س  بوجه  حتري�سي  كاتب 
اأن هاج�س الن�سغال بنوبل “ �سبياين “. 
وقد فاز بها بعد اأربع وع�سرين �سنة. وكان 
نوبل  بجائزة  فاز  لكنه  ليوزايوبو،  ا�سمه 
يق�سي  وال��ي��وم  ل����لأدب.  ولي�س  لل�سلم، 
احلكم   من  ع�سرة  احلادية  زايوبوال�سنة 
على  “التحري�س  ب�سبب  بال�سجن  عليه 

تدمري �سلطة الدولة".
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مو يان و ” عقدة نوبل ” في الصين
تكون االأكادية ال�سويدية، 

مبنحها جائزة نوبل لالأدب 
قد   ،Mo Yan يان  ملو   2012

اب  فت بواحد من كتاع
ال�سني امل�سهورين، و اأجنزت 

اأي�سا واحدة من اأكث�ر متابعات 
 : احلكومة ال�سينية ا�ستمرارية

له  كن تقب حامل جائزة نوبل
�سيا�سيا، على حد قول اإيفان 

اأو�سمو�ض يف مقاله هذا املن�سور 
يف �سحيفة النيو يوركر. 

 تقول �سهادة االأكادية: “ 
 اإن مو يان، و من خالل مزي

من الفنتازيا و الواقع، الروؤى 
 التاريخية و االجتماعية، اأبد

رنا يف تعقيده بتلك  يذك عاملا
العوامل التي يف كتابات وليام 

فوكرن و غابرييل غار�سيا 
ماركيز، و يف الوقت نف�سه يجد 

نقطة انطالق departure يف 
 و املورو االأدب ال�سيني القد

ال�سفوي.

ترجمة / عادل العامل
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جا�سم العايف  

�س���در للأ�ستاذ الدكتور “ق�سي �سامل علوان” 
- ع���ن دار  الفك���ر للن�س���ر والتوزيع- دم�سق- 
كتاب���ه املو�سوم “ احلركة  النقدية حول �سعر 
اأبي نوا����س يف الرتاث النق���دي والبلغي”. 
يف املقدم���ة يذكر الدكت���ور ق�سي �سامل علوان 
اأن ال�ساعر”اأب���و نوا����س” م���ن اب���رز اأع���لم 
ال�سع���ر العربي على مر ع�س���وره وقد تهياأ له 
م���ن ال�ساعرية ما بواأه ه���ذه املكانة، واإذا كان 
�سع���ره  قد تردد على ال�سنة العامة يف ع�سره 
وحت���ى الآن، ف���ان األ�سنة النقاد ه���ي الأخرى 
كان���ت  تك���ر م���ن تردي���ده والوق���وف عنده، 
والدرا�س���ات احلديث���ة اأي�سًا تناول���ت  �سعره 
فُدِر�َس يف كتب متخ�س�سة  فيه وبع�سها على 
وفق املناهج احلداثوية النقدية املختلفة، لكن 
الباحث ي���رى اإن دار�سة �سع���ر” اأبو نوا�س” 
يف �س���وء النقد العربي الق���دمي مل يتح لها اأن 
تت���م عك����س املتنبي، ال���ذي مت���ت درا�سته يف 
درا�س���ة اكادمي���ة قدمها” حممد عب���د الرحمن 
�سعي���ب”،  وكذل���ك در�س���ت احلرك���ة النقدي���ة 
العربي���ة مذه���ب “اأب���ي مت���ام” يف الق���دمي، 
قدمها “حممود الربداوي”، كما متت درا�سة 
�ساعرية اأبي العلء املع���ري يف نظر القدامى 
م���ن قب���ل الباح���ث “حمم���د احل���اج م�سطفى 
احل���اج” وثمة درا�سات اأخ���رى تناولت عددًا 
م���ن ال�سع���راء القدام���ى الع���رب يف خمتل���ف 
الأوان  ان���ه:اآن  ق�س���ي  د.  ي���رى  الع�س���ور.  
لن ُتدر����س احلرك���ة النقدية ح���ول �سعر اأبي 
نوا����س يف ال���رتاث النقدي و البلغ���ي اإذ اإن 
“ درا�ستنا ل�سعر هذا ال�ساعر الكبري يف هذا 
املجال �ست�ساعدن���ا  على جتلية �سورة �سعره 
يف جان���ب مه���م من تراثن���ا اإل وه���و اجلانب 
معرف���ة  عل���ى  للوق���وف   ،)9 النقدي”)����س 
جان���ب تطبيقي من هذا النقد، و م���ا اأ�سهم به  
يف ر�سم �س���ورة هذا ال�ساع���ر والكيفية التي 
در����س بها �سع���ره، وما رافق ذل���ك  من توفيق 
اأو اإخف���اق اأو كليهم���ا،  وللوقوف من الناحية 
الأخ���رى، على املفاهي���م والجتاهات النقدية 
الت���ي عرفته���ا حرك���ة النق���د العرب���ي الق���دمي 
واآليته���ا ومعرفة تل���ك املفاهي���م والجتاهات 
الت���ي اأ�سهم���ت يف تاأ�سي����س جان���ب يف نقدنا 
الأدب���ي- الأكادمي���ي، وما زالت تعم���ل عملها 
يف ه���ذا امل�سمار، بالإ�ساف���ة اإىل اأنها تتناول 
مكون���ًا ثقافي���ًا مهم���ًا م���ن ال���رتاث، وحماولة 
اإحياء ال�سالح واملهم منه ويف �سوء املفاهيم 
ان  اإىل  الباح���ث  احلديثة.يذه���ب  النقدي���ة 

الكثري من ال���رتاث النقدي العربي ما زال يف 
�سمري الزمن، وبع�سه���ا درا�سات متخ�س�سة 
يف اأب���ي نوا����س بال���ذات ومنه���ا: ر�سال���ة يف 
م�ساوي���ه و�سرقات���ه لب���ن عم���ار، واأخب���اره، 
واملخت���ار من �سع���ره  والنت�سار ل���ه والكلم 
عل���ى حما�سن���ه لل�سمي�ساط���ي، وغريه���ا م���ن 
اأخباره ومنها حديث ابن الندمي  يف فهر�سته 
بالإ�ساف���ة اإىل ع���دد من روايات���ه  ودواوينه. 
وم���ع ذل���ك يق���رر د. ق�سي:” ان م���ا و�سل من 
درا�س���ة �سع���ره لي����س بقلي���ل، فبالإ�سافة اإىل 
بع�س الكت���ب املتخ�س�سة في���ه، ثمة من كتب 
النق���د اخلا�س���ة والعام���ة التي ن���ادرًا ما خل 
كت���اب منها م���ن الإ�س���ارة اإىل اأب���ي نوا�س اأو 
الوق���وف عن���د جوان���ب �سع���ره و�سخ�سيته، 
املث���رية للج���دل، وع�س���ره )�س15(.ق�سم د. 
ق�س���ي �سامل علوان  كتاب���ه على بابني.  الأول 
البناء ال�سعري ودر�س فيه عرب ثلثة ف�سول، 
اللغة وال�سورة وبن���اء الق�سيدة وتناول يف 

الف�سل الأول ظواهر عدة وقف عندها النقاد، 
القدام���ى،  يف �سع���ر اأبي نوا�س منه���ا اإحكام 
لغت���ه، و�سع���ة اطلع���ه اللغ���وي وا�ستعمال���ه 
املتكلم���ني   واألف���اظ  الأعجمي���ة  الألف���اظ 
وم�سطلحاتهم  واتخاذه الأ�سلوب املوّلَد، كما 
يبحث م���ا ذهب اإليه بع�س النق���اد  مما عّدوه 
من اللحن واخلطاأ يف اللغة لدى اأبي نوا�س، 
وقد ناق����س  الباحث كل ذل���ك ب�سعة معقبًا مع 
تبي���ان راأيه يف هذه اجلوان���ب ومنها مثًل اأن 
الأ�سل���وب املولَّ���َد مل يكن اأ�سل���وب اأبي نوا�س 
وح���ده بل هو  م���ن ظواهر ع�س���ره اللغوية، 
كم���ا ان���ه مل يعم���د اإىل ه���ذا الأ�سل���وب يف كل 
�سع���ره ويع���د الباحث تغري املعج���م ال�سعري 
ل���دى “اأبو نوا����س” يعود  اإىل تغ���ري احلياة 
عل���ى  وانفتاحهم���ا  والثقافي���ة  الجتماعي���ة  
ثقافات وممار�سات اجتماعية منفتحة متعددة 
م���ن دون ت�س���دد يف ذل���ك الع�س���ر، وبالن�سبة 
للقي���م ال�سعرية الت���ي ميزت ال�ساع���ر حينها، 

يذك���ر الباح���ث اإذا كان���ت الع�س���ور ال�سابق���ة  
متيل عمومًا اإىل الألفاظ الفخمة  يف �سعرها، 
ف���ان  الع�سر ال���ذي عا�س فيه “ اأب���و نوا�س” 
اخ���ذ ميي���ل يف غ���ري الأغرا����س  التقليدي���ة 
املعروف���ة “كامل���دح والرث���اء وغريه���ا وم���ال 
بو�س���وح اإىل الألف���اظ الرقيق���ة البعي���دة عن 
تلك اخلامة وهو ما عرف بالأ�سلوب املولََّد”. 
وح���ول وج���ود اللحن واخلط���اأ يف اللغة  يف 
بع����س �سع���ره، اأورد اآراء َمْن ق���ال بذلك وَمْن 
رّد عليه���م، كما تناول ال�سواب يف وجود هذا 
الأمر ومل يكن دي���وان “اأبو نوا�س” و�سعره 
بعيدًا عنه. وتناول  يف الف�سل الثاين اهتمام 
النق���اد ب�سور اأبي نوا����س ال�سعرية من خلل 
الكث���ري م���ن النم���اذج املبثوثة يف كت���ب النقد 
والبلغ���ة ويعق���ب عل���ى كثري من تل���ك الآراء 
ومب���ا يتنا�سب  وي�ستدعي���ه التعقيب البحثي 
املحايد. اأما يف الف�سل الثالث فتناول ما لفت 
اأنظار النقاد يف بن���اء الق�سيدة عنده كاملطلع 
والتخل�س واخلامتة ب�سبب من نظرة العرب 
القدام���ى اإىل البي���ت ال�سع���ري املف���رد ل اإىل 
الق�سي���دة كله���ا، ويع���زو ذل���ك اإىل” ولوعهم 
بالإيجاز وباملثل ال�سائر واهتمام علماء اللغة 
ورواة الأدب ببي���ت ال�ساهد اأو املثل”. وق�سم 
الباح���ث الب���اب الث���اين عل���ى اأربع���ة ف�سول 
ه���ي: ال�سرق���ة، والطبع  وال�سنع���ة واملوقف 
الأخلق���ي والدين���ي م���ن �سع���ر اأب���ي نوا�س، 
وقد در�س الباح���ث يف هذا اجلانب من كتابه 
الآراء املتع���ددة يف )زهد( اأب���ي نوا�س موؤكدًا 
�س���رورة جت���اوز املفاهيم القدمي���ة حول هذا 
املو�سوع وحماول���ة البع�س، قدميًا وحديثًا، 
ق�سر املعنى على تف�سرياتها فقط، عادًا ذلك من 
باب اخليارات ال�سخ�سية والقناعات الفكرية 
وحريته���ا التي يج���ب اأن ل تفر�س عمدًا على 
�سخ�سي���ة اأب���ي نوا����س و�سع���ره، ث���م در����س 
املبالغ���ة والغلو يف وجهات النظر جتاهه يف 
ه���ذا اجلانب وكذلك اإخ�س���اع �سعره بق�سدية 
الني���ل منه وم���ن اإمكاناته ال�سعري���ة املتميزة 
يف ع�س���ره وكذل���ك حالي���ًا وتو�س���ل الباحث 
اإىل اأن ال�ساعر” اأب���و نوا�س” كان �سادقًا مع 
نف�س���ه يف كل ما كتب من �سعر وذلك من خلل 
قدراته ال�سعرية املتميزة املعروفة عرب حتليل 
ق�سائده  يف املج���ون والزهد. ومن املعروف 
ع���ن اأبي نوا�س انه ق���د قراأ القراآن الكرمي  يف 
بدايات���ه عل���ى “يعق���وب احل�سرم���ي” حت���ى  
رم���ى اإليه يعق���وب بخامته وقال ل���ه:” اذهب 
فاأن���ت اأق���راأ اأه���ل الب�س���رة” كما يذك���ر ذلك “ 
اأخب���ار  اب���ن منظ���ور يف”الف���رح والته���اين 
احل�س���ن ب���ن ه���اين” ملوؤلف جمه���ول، ن�سخة 

م�سورة عل���ى )ميكروفيلم( حتقيق عبد 
 ،1966 القاه���رة  الطح���اوي-  العلي���م 

ونزهة الألباء يف طبق���ات الأدباء، حتقيق د. 
اإبراهيم ال�سامرائي- بغداد 1970. كما عرف 
عنه: “ انه يع���رف جيدًا نا�سخ القراآن الكرمي 
ومن�سوخ���ه وحمكم���ه ومت�سابه���ه” كما يذكر 
ذلك  ابن املعت���ز يف طبقات ال�سعراء- حتقيق 
عب���د ال�ستار فراج- القاه���رة ط2 1968، وقد 
و�سف���ه “ ال�سلح ال�سف���دي “باأنه فقيه غلب 
علي���ه ال�سعر”، ومل يكتف “اأبو نوا�س” بذلك 
بل م�سى اإىل البادية العربية واأقام فيها عامًا 
كام���ًل “ليتعل���م العربي���ة والغري���ب فيها عن 
طريق الأعراب والخت���لط معهم وامل�سافهة، 
حي���ث �سفاء اللغ���ة، وحي���ث كان يطلبها كبار 
اللغوي���ني يف ع�سره،كما انه اأحف���ظ لأ�سعار 
القدم���اء واملخ�سرم���ني واأوائ���ل الإ�سلميني 
واملحدث���ني ما اأ�س���اف اإىل حم�سوله اللغوي 
اأ�سراره���ا  معرف���ًة باللغ���ة العربي���ة ودقائ���ق 
اأن  حت���ى  ولهجاته���ا،  اأ�ساليبه���ا  واخت���لف 
اجلاح���ظ قال فيه:” م���ا راأيت اأح���دًا اعلم من 
اأبي نوا�س، ول اأف�سح لهجة”)�س 16-12(.

يلح���ظ اأن كت���اب د. ق�س���ي �سامل عل���وان هو 
�سم���ن املح���اولت اجلادة لفتح ح���وارات مع 
املعا�س���رة معتم���دًا يف  الجن���ازات الفكري���ة 
- النقدي���ة  الرتاثية و كتاب���ه على )110( من 
املراج���ع الرتاثي���ة واحلديث���ة ويثبت ذلك يف 
)����س210 -222(  وكذل���ك اعتم���اده بع����س 
املراجع الأجنبية باللغة الإجنليزية. والكتاب 
هو ر�سالة دكتوراه تقدم بها املوؤلف اإىل اإحدى 
اجلامع���ات امل�سرية ونال به���ا درجة المتياز 
باإ�س���راف الأ�ستاذ الدكتور عب���د املنعم تليمة، 
يف اأواخ���ر �سبعينيات الق���رن املن�سرم، لكنه 
مل يعم���د لن�سرها حينه، وذل���ك ملوقف النظام 
املنه���ار و�سلطته الثقافية م���ن “ اأبي نوا�س” 
ال���ذي ُع���د �ساع���رًا مارق���ًا �سعوبي���ًا فار�سي���ًا، 
وحت���ى “جمو�سيًا”، خا�س���ة اأن راأ�س النظام 
يف اجتم���اع ثقايف، خلل احل���رب  العراقية- 
الإيرانية، ط���رح فكرة اإعادة النظر يف اأ�سماء 
وال�سواخ����س  واملح���لت  ال�س���وارع  بع����س 
البغدادية التاريخي���ة مبا ين�سجم مع التوجه 
الذي اأطلق عليه ب�)القومي- العروبي( ومنها 
تغيري ا�سم �سارع “اأبو نوا�س” ورفع متثاله، 
و�سمت اجلميع اإزاء ذلك الطلب، لكن الراحل 
)جربا اإبراهيم ج���ربا(، كان بني احلا�سرين، 
فق���دم حينه���ا مداخل���ة ثقافي���ة مو�سع���ة حول 
ذلك ال�س���ارع وتر�سخه يف الذاك���رة اجلمعية 
و�سهرت���ه  والثقافي���ة،  ال�سعبي���ة  العراقي���ة 
الوا�سع���ة عامليًا با�سمه احل���ايل،  وقد تراجع 
حينه���ا راأ����س النظ���ام ع���ن طلب���ه ه���ذا وعده 
للنقا�س”.                                                                                قابل  اقرتاح  “جمرد 

�سم���ن م�سروع األف كتاب للأطف���ال، اأ�سدرت دار �سبرييز 
للطباع���ة والن�س���ر يف دهوك كتاب )ق�س����س جميلة جدًا( 
ترجَمه���ا حج���ي جعفر لفلدمي���ري �سوتييف ث���لث ع�سرَة 
ق�س���ة للأطفال م���ن اللغة الأملانية اإىل اللغ���ة الكردية. هذا 
وق���د اأ�س���درت دار �سبريي���ز ثماني���ة وخم�س���ني كتابًا من 
عي���ون الأدب العامل���ي املكت���وب للأطف���ال، وم���ن الفلكلور 
الك���ردي، كما كانت ت�س���در جملة كرب ال�سهري���ة للأطفال. 
ويف كلِّ ق�سة عربٌة وحكمة ودر�ٌس يف الأخلق واحلياة، 

يف الق�سة الأوىل فرخ البط وفرخ الدجاجة يخرجان معًا 
م���ن البي�سة، يح���اول الأخري تقليد الث���اين يف كلِّ �سيء، 
و�س���وًل اإىل ال�سباح���ة يقفُز يف املاء، يغ���رق، ينقذه فرخ 
البط���ة ويقول: �ساأع���ود ثانية اإىل ال�سباح���ة، يجيبه فرخ 
الدجاج���ة: اأن���ا لن اآتي مع���ك. والعربة األ ي�س���ري اأطفالنا 
َع���ات يقولون: اإْن اأح�س���ن النا�س اأح�سّن���ا، واإن ظلموا  اإمَّ
ظلمن���ا، واحده���م ل راأَي َلُه، يتبع كلَّ اأح���ٍد على راأيه، ول 
يثب���ت عل���ى �س���يء، �سعي���ف الإرادة قلق م���رتّدد. الق�سة 

الثاني���ة بعنوان)ثلث قطط(�سوداء وبي�ساء ور�سا�سية 
الل���ون، راأيَن ف���اأرًا قفز يف برميل الطح���ني، قفزَن وراءُه، 
خرج���ت القق���ط بي�س���اء الل���ون، راأي���َن �سفدع���ًا، القطط 
البي�س���اء الثلث���ة طادرت���ه دخ���ل اأنب���وب مدخن���ة، دخلَن 
وراءُه، خرج���ت القط���ط �س���وداء. القطط ال�س���وداء راأيَن 
�سمك���ة، قف���زَن يف امل���اء، ع���ادت القط���ط بي�س���اء �سوداء 
ر�سا�سي���ة. وهي اأنَّ كلَّ التغيريات الطارئة تزول ويعود 
ال�سيء اإىل اأ�سلِه. وكذلك بقية الق�س�س ممتعة وم�سلية.

 قصص جميلة جدًا

الحركة النقدية حول شعر أبي نواس 
في التراث النقدي والبالغي    
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يف احل���امل ي�ستيق���ظ  لل�ساعر علي حممود 
خ�سري ثمة تعبري عن هموم جنوبه، وحلم 

لع�سق اأكر طراوة واأمل:
ك���م حّدثت���ك بعده���ا ع���ن اأجنحت���ي التي ل 

تخفق
عن حقائق خذلتنا واإ�ساعات �سادقة 

 عن ذكري���ات ت�ُطلق وحو�سه���ا على اأيامنا 
العارية

اأن  خماف���ة  اأفر�سه���ا  احلكاي���ا  ملل���ت    ...
ت�ُن�سى

واأطلق اأنفا�سها لئل ت�سداأ
مللت ال�سبل نب���ذل فيها اأعمارن���ا املحّدبة، 

ول تعرفنا )�س 11(
ي�ُ��لب����س ال�ساع���ر ع���ري الكلم���ات اأث���واب 
البلغ���ة اللغوية، التي ترتق���ي والأ�سلوب 
احلكاي���ا   / العاري���ة  )اأيامن���ا  احلداث���وي 

اأفر�سها /  اأعمارنا املحدبة(
تنطلق �سعرية الن�س من ال�سور املندرجة 
املع���ربة،  البلغي���ة  الكلم���ة  اإط���ار  �سم���ن 
وبلغة الكلم���ة القابلة للتاأوي���ل والإيحاء 
والرم���ز، كم���ا يف )ع���ري الأي���ام، وفر����س 

احلكايا، والعمر املحّدب(:
كان اللي���ل وقتها على اأمّت �س���واده والريح 

خلفك تنبح

البارح���ة عن���د اكتم���ال الأ�س���ى عل���ى حافة 
جرح نبيل يبداأ )�س16(

ي�ستنه����س ال�ساعر ارث���ه ال�سعري من لغة 
ال�سياب )املطر، الريح،..(.

ه���ذا الهاج�س القل���ق، والو�س���ف املتغري، 
ين�س���اأ اأ�سئلة خمتلفة ل���دى املتلقي، ي�سعى 
م���ن خلله���ا لحت���واء املعن���ى باأك���ر م���ن 

دللة:
غائم وجه املاء
للفتات ال�سود

تاريخ اآهل بال�سمت
وللتوابيت عط�س )�س 29(

يرغ���ب ال�ساعر لأي���ام هادئ���ة ملوؤها الفرح 
والطماأنين���ة، عل���ى الرغ���م م���ن ت�ساوؤميته 
ن�سو�س���ه  م���ن  مقاط���ع  يف  الوا�سح���ة 
ال�سعري���ة، ف���ل امل���اء ترم���ق ظم���اأ الحياء  
العطا�س���ى، ول العط�س يوق���ف التوابيت 
املتزاي���دة اأثر احل���رب، في�ستع���ري ال�ساعر 
لغ���ة ال�سماء للماء، �سانع���ا وجها له )غائم 
وج���ه املاء(، وهذه �س���ورة �سعرية، ير�سم 
عربها ال�ساع���ر ا�ستعارة بلغي���ة، فيجعل 
للم���اء وجه���ا، وي�اأخ���ذ �سفة غي���م ال�سماء  
ملحم���ا للماء، وبذلك متت���زج لغة التفاوؤل 
)املاء / احلي���اة( ب��لغة الت�س���اوؤم )الغيم / 

العتمة والظ���لم(، بالإ�سافة اإىل املفردات 
)اللفت���ات  ت�ساوؤمي���ة  لغ���ة  ع���ن  املع���ربة 
ال�س���ود / تاريخ اآهل بال�سمت / للتوابيت 

عط�س(.
يهيم���ن الو�س���ف يف )احل���امل ي�ستيق���ظ( 
املقرن برغب���ة املعرفة،  وهيمن���ة ال�سوؤال، 
امل�ستفه���م نحو اأجوبة ل ب���ّد منها، ي�سعها 

ال�ساعر لدى املتلقي:
هل اأجعل اأ�سابعي يف اأُذين،

كي ل اأ�سمع نحيبها
كيف مّرت البارحة

مباذا فّكر رجال املارينز
قبل ان يقتحموا عليها الدار

)1ماذا �سيقولون للرب ّ )�س
ان م���ا مييز ن�سو�س علي حممود خ�سري، 
تلك الرغبة مب�ساركة املتلقي با�ستفهامه،اذ  
ب���ات ال�س���وؤال الي���وم ي�س���كل ب���وؤرة مهمة 
لبل���وغ اللغ���ة الثقافي���ة، ل�سّد ف���راغ الذات 
القلق���ة، خا�س���ة حينم���ا يق���رتن ال�س���وؤال 
بالتنا�س، فحج���م املعرفة ي���زداد بانغلق 
حجم املبا�سرة اللغوية، اإذ يتنا�س ال�ساعر 

مع الآية القراآنية الكرمية:
م���ن  اأذانه���م  يف  ابعه���م  اأ�سَ ))َيْجعل���ون 
حمي���ط  والل���ه  امل���وت  ح���ذر  ال�سواع���ِق 

بالكافرين((
فيتغ���ري جعل الأ�سابع من اأ�سابع جماعية 
ك���ي ل ي�سمع���وا �س���وت ال�سواع���ق، اإىل 
اإ�سبع ذاتي ك���ي ل ي�سمع النحيب، وبذلك 
تهيمن ال���ذات بو�سفها رّد فع���ل ل�سخ�سية 

ال�ساعر نف�سه و�سط زحام الأ�سياء:
املطر يبكي 

يغ�سل دم ال�سحايا 
)8 العالق يف هوائنا )�س

اإن ال�س���ورة ال�ستعارية ل���� )املطر يبكي(، 
ت�ستدع���ي التاأمل، مبحاكاة املطر وال�ستاء 
على حّد �س���واء، بكاء املط���ر يعني الرغبة 
بالهط���ول، ومعنى املط���ر الأ�سمى يتجلى 
باحلي���اة، مع ارتباط اآخر ب�سورة �سعرية 
فتتكاث���ف  بهوائن���ا(،  )العال���ق  اأخ���رى 
ال�سور البلغي���ة، لتعلق يف ذهن القارئ، 
في�سدو الكلم غري مبا�س���ر، ي�سفي معناه 
اإىل �سف���رات رمزي���ة وا�سئل���ة تخ�سع اإىل 
اإجابات املتلقي ت���ارة، وتارة اأخرى ي�سع 

الأجوبة لدى املتلقي من دون �سوؤال:
النهر 

)9 دمعة جتري على خّد الأر�س )�س
 تتجل���ى رغب���ة ال�س���وؤال يف ماهي���ة الذات 
املتاأملة للأ�سياء، والنهر واحد من ال�سياء 

التي تهيمن على الأر�س، وال�ساعر يحّول 
�سورة النهر وجريانه، با�ستعارة بلغية، 
ي�سّكل م���ن خللها لوحة فني���ة ا�ستعارية، 
عندما يجعل الأر�س ج�س���د اأنثى، والنهر 
دمع���ة جتري على خد تل���ك الأنثى، وبذلك 
يح���ّول لغ���ة التف���اوؤل واحلي���اة )النه���ر / 
احلي���اة،، الأر����س / اخل�س���ب والنم���اء( 
اىل ت�س���اوؤم قد يكون مرغوبا فيه )النهر / 

دمعة،، جتري على خد الأر�س(.
ان لغ���ة ال�ساع���ر تنطل���ق م���ن ذات���ه، وم���ا 
تكّر�سه تل���ك الذات من رغب���ة بالبوح على 
اأقل احتمال، بوح مبا تتاأمله ذات ال�ساعر، 
�سواء انها اعرتفت بخ�سارات املا�سي، او 

انها تنبهت مبا �سيحدث:
اأتاأمل ال�ساعة قا�سية، ل تنتظر

اأتاأمل نف�سي وانا اأتامل )�س 57(
حمم���ود  عل���ي  ل���دى  الوق���ت  ق�س���وة  ان 
خ�سرّي تتمح���ور �سمن مدل���ولت احلياة 
وقيا�ساته���ا، روؤي���ة تن���درج عل���ى ثنائيات 
متناق�س���ة، كالهدم والبن���اء، الو�سول من 
عدم���ه، الف���وز او اخل�س���ارة، النتهاء يف 
اآخر املطاف، نحو ال���ذات املتاأملة القلقة.. 
ال���ذات الت���ي ترغ���ب ب���ان ل ت���رى احلياة 

متوقفة.

براءة الذات إزاء مرآة اآلخر
خضي��ر محم��ود  لعل��ي  يس��تيقظ   الحال��م 

نت�� ال�سعر دائما ع��ن ذات ال�ساعر، وما  ي
حتمل��ه م��ن ثقاف��ة وهم��وم وهواج���ض، 
فال�سع��ر كما يع هلدرن )اأكث�ر امل�ساغل 
ب��راءة(، فه��و، اأي ال�سع��ر، منب��ع ب��راءة 
ال��ذات ال�ساع��رة واملعة ع��ن مكبوتات 
االإن�س��ان وما يحمل��ه من هم��وم وت�ساوؤل 

دائم.
يقول نوفال�ض ان ال�سعر ))نقل للنف�ض اأو 
 للع��امل اخلارجي بكليته، حت��ى االألفا
الع��امل  م��ن   الأنه��ا في���ض  تثب��ت ذل��ك 

الداخلي للنف�ض((.

اأثري حم�سن الها�سمي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ويف اجابت����ه عن تل����ك الأ�سئل����ة �سرعان ما 
يوج����ه العزاوي اأ�سابع الته����ام التي اأدت 
اإىل تهج����ري امل�سيحيني وتهدي����د وجودهم 
اىل ال�سيا�سية المريكية الرامية اىل تفكيك 
واإع����ادة  العراق����ي،  الجتماع����ي  الن�سي����ج 
�سياغ����ة البني����ة ال�سيا�سي����ة والجتماعي����ة 
وف����ق منط التفكيك والتف�سي����خ الذي يدعم 
اإىل  بالإ�ساف����ة  الع����راق،  يف  م�ساحله����ا 
القوى املحلية املتحكمة بامل�سهد ال�سيا�سي 
العراقي، التي حت����اول ب�سط هيمنتها عرب 
التهمي�����س والت�سيي����ق عل����ى خمتلف فئات 

ال�سعب العراقي.
وبع����د جول����ة �سريع����ة يق����وم به����ا املوؤل����ف 
يتن����اول فيها البع����اد التاريخي����ة للوجود 
امل�سيح����ي يف الع����راق، وما جن����م عنه من 
ا�سهام����ات موؤث����رة للم�سيحي����ني يف تاريخ 
وحتدي����ده  واحلدي����ث،  الق����دمي  الع����راق 
خل�سائ�����س الهوي����ة امل�سيحي����ة، يج����د اأن 
ا�ستقرار امل�سيحيني يف العراق �سكل اأبرز 
دعائ����م وح����دة الع����راق الوطني����ة، وركيزة 
ا�ستندت اإليها جمي����ع احلكومات العراقية 
يف ت�سكي����ل مع����امل هوية وطني����ة يتعاي�س 
يف ظله����ا اجلميع، مما يعني يف النهاية اأن 
الأزمة التي يعي�سها م�سيحيو العراق اليوم 
ه����ي اأزمة طارئ����ة وذات اأ�سب����اب حمدودة، 

ميكن تلفيها وف�سحها ب�سهولة.
وب����ني الكاتب اأنه وعلى الرغم من الرتاجع 

الن�سبي يف عمليات ا�ستهداف امل�سيحيني، 
اإل اأن����ه يف ظ����ل بق����اء الأو�س����اع الأمني����ة 
وال�سيا�سي����ة املنغلق����ة عل����ى حاله����ا، فاإن����ه 
م����ن املرج����ح اأن يعود ذل����ك ال�ستهداف يف 
اأي حلظ����ة تتقاط����ع فيه����ا م�سال����ح فرق����اء 
العملي����ة ال�سيا�سية يف العراق، الأمر الذي 
دف����ع املوؤل����ف اإىل ال�ستنت����اج اأن م�ستقب����ل 
الع����راق �سيبق����ى تكتنف����ه  امل�سيحي����ني يف 
عر�س����ة  و�سيظ����ل  املخاط����ر،  م����ن  الكث����ري 

للتقلبات.
ولذل����ك جن����د املوؤل����ف يطال����ب مبجموع����ة 
ل�سم����ان  واملواق����ف  الإج����راءات  م����ن 
وج����ود م�سيح����ي فع����ال وطن����ي، ل يعاين 
م����ن التهمي�����س وال�سته����داف، واأول تل����ك 
الجراءات هناك توحيد القوى ال�سيا�سية 
والديني����ة امل�سيحي����ة خلطابه����ا ال�سيا�سي 
الذي عليه اأن يدين ب�سكل �سريح م�ساريع 
املحا�س�سة الطائفية والدينية، واأن يف�سح 
كل القوى الداخلية واخلارجية التي تقف 

خلف تلك امل�ساريع.
اأما ثاين تلك الجراءات فهو رف�س القوى 
امل�سيحية للم�ساريع الأجنبية الوافدة التي 
ت�سجع امل�سيحي����ني على الهج����رة، وتي�سر 
�سبل احل�س����ول على القام����ة وال�ستقرار 
مم����ا  واأوروب����ا،  املتح����دة  الولي����ات  يف 
الثقافي����ة  وانتماءاته����م  جذوره����م  يقط����ع 
والجتماعية عن موطنهم الأ�سلي العراق. 

كما يوؤكد املوؤلف على اأهمية العمل من اأجل 
تغيري مواق����ف القوى اخلارجي����ة الكربى 
م����ن الو�سع الطائفي يف الع����راق، اإذ يبدو 
للع����زاوي اأن����ه متى م����ا غريت تل����ك القوى 
م����ن �سيا�ساتها الداعم����ة لنظام املحا�س�سة 
عوام����ل  وتغذي����ة  والعرقي����ة،  الطائفي����ة 

النق�سام يف امل�سهد العراقي،.
و�سع����ت على �سيا�س����ة عقلنية تق����وم على 
حتق����ق  الت����ي  ال�سرتاتيجي����ة  امل�سارك����ة 
والح����رتام  ال�سي����ادة  وف����ق  م�ساحله����ا 
املتب����ادل، ف����اإن ذل����ك �سي����وؤدي اإىل حتقي����ق 
قدر م����ن ال�ستقرار يف العراق، المر الذي 
ينعك�����س ايجابًا على ا�ستق����رار امل�سيحيني 
واندماجهم م����ن جديد يف ن�سي����ج الوحدة 

الوطنية العراقية.
كتاب����ه  خامت����ة  يف  املوؤل����ف  يطال����ب  كم����ا 
الع����لم  وو�سائ����ل  العراقي����ة  احلكوم����ة 
بتبن����ي  ال�سيا�سي����ة  الفعالي����ات  وخمتل����ف 
خط����اب م�س����وؤول يعم����ل على توف����ري كافة 
الجراءات الت����ي ل جتعل امل�سيحي ي�سعر 
�سبي����ل  عاب����ر  اأو  غري����ب  �سخ�����س  وكاأن����ه 
يعي�����س يف وط����ن لي�����س وطن����ه، فاملطلوب 
الي����وم اإع����ادة ثق����ة امل�سيحي����ني، وغريه����م 
من اجلماع����ات الدينية الأخ����رى، بوطنهم 

ومبجتمعهم العراقي.

عن/ م�سارات

الكتاب: م�سيحيو العراق حمنة احلا�سر وقلق امل�ستقبل

تاأليف: دهام حممد العزاوي

النا�سر: ال��دار العربي��ة للعلوم نا�س��رون مركز اجلزيرة 

للدرا�سات بريوت الدوحة 2012

ال�سفحات: 223 �سفحة

القطع: املتو�سط

محنة الحاضر 
وقلق المستقبل 
مسيحيو العراق

يطرح كتاب »م�سيحيو العراق حمنة احلا�سر وقلق امل�ستقبل«، لدهام حممد 
العزاوي، جمموعة من الت�ساوؤالت حول واقع وم�ستقبل الوجود امل�سيحي يف 
العراق، وذلك بعد االحتالل االمريكي للعراق، وما جنم عنه من تدمري ملعامل 
الدولة العراقية وموؤ�س�ساتها، ون�سوء احلرب االأهلية بني مكوناتها االإثنية، 
وظهور عملية �سيا�سية م�سوهة تقوم على املحا�س�سة الطائفية والعرقية.

ويت�ساءل املوؤلف يف بداية كتابه عن عمليات اال�ستهداف املنظم للم�سيحيني 
العراقيني، وهل هي ت�ستهدف امل�سيحيني دون غريهم، اأم اأن هذه االأعمال كانت 
تطال جميع فئات املجتمع العراقي، بغ�ض النظر عن انتماءات العرق والطائفة 
والدين؟ ثم ما هي القوى املحلية التي تقف وراء ا�ستهداف امل�سيحيني؟ وما 
امل�سلحة ال�سيا�سية التي جتنيها تلك القوى من وراء ا�ستهداف امل�سيحيني 
وتهجريهم؟ وما موقف القوى ال�سيا�سية العراقية الر�سمية وال�سعبية من ذلك 
اال�ستهداف؟

ر�سيد احلاج �سالح
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قحطان جا�سم جواد

للرتجمة والن�سر �سدر كتاب  داراملاأمون  عن 
ج��دي��د ي��ح��م��ل ع��ن��وان )ق�����س�����س م��ن الدب  
الفرن�سية  عن  ترجمته  الفريقي(  الن�سوي 
  152 يف  وي��ق��ع  ح�سن  حممد  مها  املرتجمة 
�سفحة من القطع ال�سغري. ور�سمت  لوحاته 

الت�سكيلية الفنانة زينب عبد الكرمي.
لنها  الق�سرية  بالق�سة  الهتمام   ج��اء  لقد 
وت�سدهم  القراء  اهتمام  على  ت�ستحوذ  باتت 
اليها على عك�س الرواية التي تتميز بال�سهاب 
والطناب واحل�سو والبتعاد عن املو�سوعة 
الكتاب  هذا  على  ويلحظ  للرواية.  الرئي�سة 
ان اختيار املبدعات من القا�سات الفريقيات 
متقدمة  م�ستويات  حققن  لنهن  دقيقا  ج��اء 
التقنية  او  املو�سوعة  �سبيل   على  ���س��واء 
والبنية الق�س�سية. وقد جاء الختيار ب�سبب 
ده���رُا  ظ��ل  ح��ي��ث  الف��ري��ق��ي  الدب   تهمي�س 
طويُل مهمُل وينظر اليه على انه نتاج ار�س 
باحليوانات  تعج  ال��ت��ي  املظلمة،  ال��غ��اب��ات  
وال�سكان  امل��خ��ي��ف��ة  وال���زواح���ف  ال�����س��اري��ة 
الفريقية  ال��ق��ارة  واب��ن��اء  املعدمني.  ال�سود 
ان��ت��زع��وا ع��ن��وة م��ن ج��ذوره��ا و���س��درت اىل 
بكل  الغربية  وال��ع��ب��ودي��ة  النخا�سة  ���س��وق 
ب�سر  انهم  رغ��م  ووح�سية.  ظلم  م��ن  مافيها 
�سوى  ب�سيء  الغرب  عن  يفرتقون  ول  مثلنا 

فقدانهم حلريتهم.
وقد ظهر يف هذه القارة العديد من الديبات 
البداع  خطوط  ور�سمن  واقعهن  عن   كت
لري�سمن  املرعبة  الغابة  ودخلن  الن�ساين، 
الن�سان من الداخل، من داخل املعاناة ذاتها. 

ياأتي  الفريقيات  الديبات  ق�س�س  وترجمة 
النفتاح  اج��ل  م��ن  ال�ساحر   عاملهن  ل��ول��وج 
كما  بالحرى–  او  لهن.  الخ��ر  الوجه  على 
ات�سال  اعادة   - مها ح�سن  املرتجمة  ت�سميها 
ادعاءات  ف�سلت  الن�سانية  يف  ب��اأخ��وات  لنا 
تفوق البي�س يف ابعادهن عنا، وابعادنا عن 
التنقيب يف افكارهن وال�سياحة يف ف�ساءات 

ابداعهن.
من  جمموعة  الكتاب  مرتجمة  اختارت  وق��د 
�ساثو   جي�سلني  منهن  الفريقيات  القا�سات 
ومي�سلني  فيريا  ومرييام  ا�ساموا  ومي�سيل  
وت��ان��ي��ل بوين   ك��ل��ري  وم�����اري  ل��ي��ب��ايل  ذو 
وايدنا  اري�سوا  و�سارلوت  اهو  موند  وروز 

ماري�سكا.
 ف��م��ن ق�����س�����س ج��ي�����س��ل��ني ���س��اث��و اخ���ت���ارت 
مواليد  من  و�ساثو  اجل��دران(  ق�سة)هم�سات 
ك���ان وزي����رُا،  ال��ك��ون��ف��و وال���ده���ا   1969يف 
من  ال�سيا�سية  العلوم  يف  املاج�ستري  ونالت 
جامعة كيبك يف كندا. وهي قارئة  نهمة منذ 
يف  ومثلت  كثريا  امل�سرح  واح��ب��ت  �سغرها 
عام  منذ  كندا  يف  وتعي�س  الكونغو.  جامعة 
ادبية  منظمات  ع��دة  يف  ع�سو  1996وه���ي 
عاملية، والقت حما�سرات عن هموم وم�ساكل 

املراأة املهاجرة.

ملي�سيل  القابوق(  ق�سة)�سجرة  اختارت  كما 
ا�ساموا امل�ست�سارة الرتبوية التي ولدت  يف 
فرن�سا عام 191ويف عام 1962 قامت باأول 
ثم  زوجها.  موطن   العاج  �ساحل  اىل  �سفرة 
ا�ستقرت هناك منذ عام 1977وهي ام لربعة 
اولد. وماعدا الكتابة  متار�س مي�سيل اليوغا 

مع  فرن�سا  اىل  ع��ادت  وقد  بالزيت.  والر�سم 
زوجها يف عام 2001 بعد تقاعدها.

كذلك اختارت ق�سة )احلادثة( للقا�سة مرييام 
لوبيه  غواد  م�ستعمرة  يف  ولدت  التي  فيريا 
حقبة  ام�ست  ،199وه��ن��اك  ع��ام  الفرن�سية 
�سافرت  ج��دت��ه��ا.  م��ع  طفولتها  م��ن  ط��وي��ل��ة 
اىل  وع���ادت  الثانوية  واكملت  فرن�سا  اىل 
املكتبات.  يف  ال��دب��ل��وم  ���س��ه��ادة  دك��ارل��ت��ن��ال 
وتزوجت من كاتب ال�سيناريو بولني فيريا، 
من  اك���ر  م��ن��ذ  ال�سنغال  يف  تعي�س  وه���ي 
)اجلائزة  رواياتها  ابرز  من  عاماُ.  ثلثني 
الوىل( و)خطيب روزيتا( و)جواز �سفر 

للجنة( و)الظلل القادم من اجل�سر(.
واختارت ق�سة )ال�سقف( للقا�سة مي�سلني 

فيتنام  يف   1950 عام  ولدت  التي  غوليبايل 
واك��م��ل��ت درا���س��ت��ه��ا الول��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة يف 
العلقات  يف   الدبلوم  ونالت  العاج.  �ساحل 
العاج  �ساحل  غ��ادرت  ثم   199، عام  العامة 
ثم  اع���وام،   �ستة  فيها  ومكثت  املك�سيك  اىل 
لتقيم  هناك. وكتبت عدة  دب��ي   اىل  �سافرت 
كتب للطفال ونالت جائزة يف ادب الطفال 

عن روايتها )المري( و)الفاأرة البي�ساء(.
والع�ساة(  )بانغانتي  ق�سة  اخ��ت��ارت  كما 
ملاري كلري داين وهي من مواليد الكامريون 
ثم  الداب  ج��ام��ع��ة  يف  درا���س��ت��ه��ا  واك��م��ل��ت 
نالت  حيث   وام��ري��ك��ا،  وامل��ان��ي��ا  انكلرتا  يف 
الخت�سا�س يف الرتجمة من جامعة جورج 
مع  ومثلت  اي�سا،  ال��رواي��ة  وكتبت  ت���اون. 
جماعة الللئ  ال�سود وعملت مرتجمة فورية 

يف اجلمعية العامة بالكامريون.
ق�سة  اخ��ت��ارت  ب���وين  ت��ان��ي��ل  ق�س�س  وم���ن 

)اجل��ح��ي��م يف اجل��ان��ب الخ���ر م��ن احل���دود( 
وتعمل  وك��ات��ب��ة  وفيل�سوفة  ���س��اع��رة  وه���ي 
ديفوار.  ك��وت  يف  الداب  كلية  يف  ا�ستاذة 
من  الن�سانية.  والعلوم  الفن  مادة  وتدر�س 
موؤلفاتها )لي�س ثمة حديث مفرح( و)المل كل 
يوم( بال�سافة اىل روايات وق�س�س للطفال 

ودواوين �سعرية.
وللقا�سة روزموند اهو دو �سانتا اختارت 
 19 مواليد  من  وه��ي  )املع�سكر(  ق�ستها 
عام  العاج  �ساحل  اىل  رحلت  ثم  فرن�سا  يف 
زوجها.  مع  عاماُ  ثلثني  فيها  1961وق�ست 
للتفرغ  فرن�سا  اىل  ع���ادت  ت��ق��اع��ده��ا  وب��ع��د 

ب�سورة جدية للكتابة.
للقا�سة  كذلك اختارت ق�سة )اوميو زاناكو( 
امل�سرحية   ال��ك��ات��ب��ة  اري�����س��وا   – ���س��ارل��وت 
وال��روائ��ي��ة وال�����س��اع��رة وامل��رتج��م��ة. وهي 
ع�سو موؤ�س�س ورئي�س فخري جلمعية  كتاب 

املحيط الهندي. ولدت عام 
يعمل  كان  196ووالدها 
طبيبا وزوجها يف ال�سلك 

الدبلوما�سي.
 وت�������س���ك���ن ح���ال���ي���ا يف 
م���دغ�������س���ق���ر م�����ن اب�����رز 
م�������س���رح���ي���ات���ه���ا)ث���م���ن 
ال�������������������������������س���������������لم(
 ) ي�سة لفر ا ئر لطا ا ( و
وم�����������ن ق�������س�������س���ه���ا 
وق�سة  )امل������راه������ق( 

)اوميو زاناكو(.
واختارت من ق�س�س 
ايدنا ماري�سكا مريي 
ابندا ق�سة )انني منها( والكاتبة من مواليد 
1976يف  الغابون ورحلت اىل فرن�سا �سمن 
البكالوريو�س يف  نالت عنها   درا�سية   بعثة 
التجارة  يف  العليا  ال�سهادة  نالت  ثم  الدب  
�سغفت  ال���دويل.  الت�سويق   يف  ث��م  الدولية 
منها  الق�س�س  من  العديد  وقدمت  بالكتابة 
و)حياة  ع�سرة(  ال�ست  �سنواتي  )ابت�سامة 

الغري( و)انها متطرعلى املدينة(.
م��ه��ا حم��م��د ح�سن من  امل��رتج��م��ة  ان  وي��ذك��ر 
يف  املاج�ستري  �سهادة  1956حت��م��ل  مواليد 
بغداد  بجامعة  ال��ل��غ��ات  كلية  م��ن  ال��رتج��م��ة 
الفرن�سي،  الثقايف  املركز  الدلف من  و�سهادة 
للدرا�سات  امل��اأم��ون  جملة  حت��ري��ر  وم��دي��رة 
والبحوث.وكاتبة عمود يف ال�سحافة وكاتبة 
ق�سة ق�سرية. وفازت بجائزة الدولة للبداع 
اكر من 60  عام 2010وترجمت  والرتجمة 

كتابا.

قصص من األدب النسوي اإلفريقي 
محاولة إلعادة اكتشاف اإلبداع اإلفريقي

ح�سني ر�سيد

عن دار �س����ردم للطباع����ة والن�س����ر يف ال�سليمانية �سدر 
لل�ساعر والناقد فاروق م�سطفى كتاب بعنوان “جماعة 
 )15( �كركوك، التتمات اللحقة” حيث جاء الكتاب و ب

�سفحة من احلجم املتو�سط.
ميك����ن عد الكت����اب بالوثائق����ي لدرا�ست����ه جماعة كركوك 
الأدبي����ة، وتاثريه����م يف امل�سه����د الأدب����ي والثق����ايف يف 
الع����راق والوطن العربي خا�س����ة يف مرحلة ال�ستينيات 

التي �سهدت ولدة هذه اجلماعة.
 مقدم����ة الكت����اب ب����ني فيه����ا الكات����ب، امري����ن رئي�س����ني 
ح����ول احقي����ة ال�س����م الأدب����ي الف����لين �سم����ن اجلماعة 
اأو خلف����ه.  الأم����ر الأول منج����زه الأدب����ي والإبداع����ي 
امل�ساه����م يف حتديث الأدب العراق����ي وفتح اأفاق جديدة 
اأمام����ه، والثاين ه����و ا�ستمرار �سداقته م����ع من يف قلب 

اجلماعة. 
ال�سداق����ة  حميمي����ة  م�سطف����ى  ف����اروق  املوؤل����ف  يذك����ر 
وقدا�سته����ا يف روح اأفراد جماعة كركوك الأدبية، مفندا 
بذل����ك ما ج����اء يف كت����اب “املوج����ة ال�ساخب����ة” لل�ساعر 
�سامي مهدي يف ب�سع  �سفحات وكانت �سهادات �سدهم 
اأك����ر من �سهادات بحقهم، فقد ذكر مهدي حتى من اأطلق 
عليه����م ا�س����م “جماع����ة كرك����وك” مل يكون����وا “جماعة” 
باملعن����ى املعروف عن اجلماع����ة الأدبية. كما يذكر اي�سا 
اأنه����م مل يكونوا عل����ى وئام، ول كان����ت بينهم وحدة يف 

املواقف. 
وح�سب ذك����ر م�سطفى ظلت برلني م����كان تواجد فا�سل 

اجلماع����ة  اف����راد  وظ����ل  ال����راوي،  موؤي����د  و  الع����زاوي 
يزورونها ويلتق����ون يف العطل واملنا�سبات والإجازات 
ال�سيفية،وق����د واظب اأنور الغ�س����اين و�سركون بول�س 
على زيارة برلني كلما �سنحت لهما الفر�سة. كذلك المر 

مع �سلح فائق الذي زارها مطمئنا على �سحبه.
و�سم����ن مقال����ة بعن����وان “ جماع����ة كرك����وك قطوف من 
بواكريه����م املنج����زة” يق����ول املوؤل����ف اإن  اأن����ور حممود 
�سام����ي  ال����ذي ع����رف  “اأن����ور الغ�س����اين” ب����دا الكتاب����ة 
مرتجم����ا لق�سائ����د م����ن ال�سع����ر النكلي����زي، و�سرك����ون 
بول�����س ب����داأ الكتاب����ة قا�س����ا اإل ان����ه ذه����ب اىل ال�سعر. 
وان يو�س����ف احلي����دري هو الآخر ب����داأ مرتجما لق�سائد 
انكليزي����ة ول����ه بع�����س الق�سائ����د املنث����ورة يف ال�سحف 

واملجلت الأدبية. 
ويف مقال����ة “ َعْوٌد اإىل جماع����ة كركوك وهمومها” يذكر 
املوؤل����ف اإن الأب يو�س����ف �سعي����د ب����داأ الكتاب����ة يف جمال 
الأوىل”  “املج����زرة  بعن����وان  ول����ه م�سرحي����ة  امل�س����رح 
واملطبوعة مبطبعة ال�سمال. ويف  مقال “ حكاية �سعراء 
م����ن كركوك” يذكر فاروق م�سطف����ى تعرفه على جماعة 
كرك����وك ولقاءاته����م وجتوالته����م يف �س����وارع كرك����وك 
وجل�ساتهم املتحرف�سة يف املقاهي وهم جمردون من كل 
�س����يء اإل ق�سا�ساتهم الإبداعية واأحلمهم بعامل يحكمه 
مبدعون وحمكموه ع�ساق للإبداع وبني هوؤلء واولئك 

متتد النتاجات الإبداعية لعبور اأفكار الرومان�سية. 
وي�ستعر�����س املولف يف مقالته “وفم����ي يكتظ بع�سائر 
الأوراق املاط����رة” كيفي����ة تعرف����ه عل����ى جماع����ة كركوك 
ومدى ان�سجامه مع املبدعني م����ن تلك اجلماعة واأماكن 

لقاءاته����م، حي����ث ميك����ن ع����د املقال����ة �سه����ادة نقي����ة ع����ن 
اجلماع����ة.  كما ذكر تعلق اجلماعة به وهو �سغري ال�سن 
قيا�سا باأعم����ار املبدعني من اجلماعة املذك����ورة لأ�سباب 
اأوله����ا تخ�س�سه يف اللغ����ة العربية ودرا�سته لدابها يف 
كلي����ة الآداب والثاين حفظه لع�سرات الق�سائد واملقاطع 
وبلن����د  البيات����ي  امث����ال  حمدث����ني  ل�سع����راء  ال�سعري����ة 

وال�سياب.  
 ويف مقال����ة “ بني جماعة كرك����وك وجماعة النا�سرية” 
يوؤكد م�سطفى اأوا�سر ال�سداقة واملودة بني اجلماعات 
الأدبية ل �سيما جماعت����ي كركوك والنا�سرية فيتعر�س 
للظروف الت����ي مت فيها التعارف بني عبد الرحمن جميد 
الربيع����ي و فا�سل العزاوي وفائق ح�س����ني وعزيز عبد 

ال�ساحب و�سداقات وتعارفات اخرى. 
ويت�سم����ن الكتاب مق����الت نقدية مكتوب����ة بلغة �سعرية  
دفاقة كم����ا �سم الكت����اب �سورا جدي����دة جلماعة كركوك 
للكات����ب  م����ردان  الكت����اب مبح����اورة ن�س����رت  وينته����ي 
والأدي����ب ف����اروق م�سطف����ى ح����ول الأدب ال�ستين����ي من 

القرن املا�سي يف العراق.
يذكر ان جماعة كركوك والتي تعد من اجلماعات الهامة 
واملوؤث����رة جدا يف الو�سط الثق����ايف والبداعي العراقي 
والعرب����ي مل تن����ل حقها من درا�س����ات توثيقي����ة ونقدية 
ومل ي�سدر عنها �سوى كت����اب واحد وهو كتاب “الروح 
احلي����ة” لفا�سل العزاوي، الذي يعد واحدًا من ال�سماء 
اللمع����ة يف اجلماع����ة. لي�سيف الكات����ب والناقد فاروق 
م�سطفى كتابا هاما يتناول الكثري من اجلوانب اخلفية 

واملعروفة عن جماعة كركوك الدبية.           

اس��������ت��������ذك��������ارات ج�����م�����اع�����ة ك�����رك�����وك
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الفي�س ان�سم اإىل اآلف اجلنود والدبابات 
الأمريكي���ة التي ن�س���رها اجل���رال باتون 
قبال���ة الآلف م���ن الدبابات الرو�س���ية يف 
فجوة فولدا ال�سه���رية وهو املمر الفا�سل 
بني ال�سل�س���ل اجلبلية عل���ى احلدود بني 
اأملاني���ا ال�سرقي���ة واأملانيا الغربي���ة والتي 
غزاها هانيبال قبل عدة قرون عديدة، عاد 
نابلي���ون وبات���ون لي�سلكا نف����س الطريق 
كان���وا  الأمريكي���ني  ال�سرتاتيجي���ني  لأن 
يتوقع���ون م���ن اجلي�س الأحم���ر الرو�سي 
امل���رور من تل���ك الفج���وة لل�سيط���رة على 
لأملاني���ا  املالي���ة  العا�سم���ة  فرانكف���ورت 
الغربي���ة وبالتايل على كل اأوربا الغربية، 
يف خ���لل تل���ك ال�سن���وات الع�سيب���ة املح 
ق���ادة اأملانيا ال�سرقية ومنه���م وزير الدفاع 
اأن وج���ود الفي�س بري�سلي فوق الأرا�سي 
الأملاني���ة يعد مبثاب���ة تهديد ق���وي للبلد 

وخطورته تكمن باإغوائه ل�سبابنا، 
احل���زب  زعي���م  �س���رح  بينم���ا 

ال�سيوع���ي وال���رت اأولرب�س���ت 
يف اأح���د املوؤمترات الثقافية 

للحزب قائل:
نرف����س  اأن  ليكف���ي   -

الراأ�سمايل  النحطاط 
فق���ط بالكلم���ات ب���ل 

علين���ا اأن نق���دم اأف�س���ل �س���يء حت���ى على 
م�ستوى الغناء �سد ما ميثله ذلك املنت�سي 

الذي يدعونه بري�سلي.
عل���ى  ال�سرق���ي  الأمل���اين  الهج���وم 

بري�سلي جاء بعد اأن �سهدت قاعات 
الرق����س هناك دع���وة �سريحة من 
ال�سب���اب مبمار�سة رق�س���ة الروك 

اأند رول التي قلبت مفاهيم الرق�س 
والت���ي  عق���ب  عل���ى  راأ�س���ا  الأمل���اين 

�سبق وتوارثه���ا الآباء عن الأجداد ما 
ح���دا بال�سلط���ات املحلي���ة اىل منع تلك 

الرق�سات يف كافة املراق�س والنوادي، 
لكنه���م �سرعان ما واجه���وا غ�سبا �سديدا 
من ال�سباب املراهقني الذين �ساروا و�سط 

ين���ة  مد

ليبزي���غ وه���م يهتف���ون باأعل���ى 
اأ�سواتهم:

يحي���ا  بري�سل���ي..  يحي���ا   -
بري�سلي

بينما هتف اآخرون:
اإ�س���ارة  يف  وال���رت،  يحي���ا   -
اإىل رئي�س احل���زب ال�سيوعي 

الأملاين.
بينما انطلقت مظاهرات مماثلة 
م���ن قب���ل املعجب���ني بربي�سلي مت 
البلغ عنه���ا يف دري�س���دن باأملانيا 
ال�سرقي���ة ومناط���ق اأخرى م���ن البلد 
�سيف عام 1959، حكمت بعدها املحاكم 
الأملاني���ة على 15 متظاه���را من ال�سباب 
بال�سج���ن ملدد تراوحت ب���ني ال�ستة اأ�سهر 
اإىل الأرب���ع �سن���وات ون�س���ف، كان الراأي 
امل�سوؤول هناك يقول باأن الفي�س ليختلف 
يف تهدي���ده عن تهديد املوؤ�س�سة الأمريكية 
بل قد يك���ون اأخطر بتاأث���ريه املبا�سر على 
ال�سب���اب خا�س���ة، بينم���ا كان امل�سوؤولون 
الع�سكري���ون الغربي���ون يرف�س���ون هذا 
الراأي ويحر�سون على ا�ستغلل 
�سعبيت���ه حل�س���د الدعم حللف 
�سمال الأطل�سي بني ال�سباب 

الأملاين.
الفي����س بري�سل���ي وم���ع 
الغنائي���ة  حفلت���ه  اأن 
تاأخ���ذ  كان���ت  الراق�س���ة 
حي���زا كب���ريا م���ن وقت���ه 
هن���اك، اإل اأن���ه كان ي�سعر 
يف ق���رارة نف�سه اأن معظم 
م���ن عرفهم ليري���دون اي 
ن���وع م���ن احل���رب خا�سة 
يف كوري���ا التي بداأ اإ�سمها 
ي���رتدد وهو يح���اور وليام 
تايل���ور ال�سابط يف �سلح 
ال���دروع الذي ق���ال له خلل 
يف  جمعتهم���ا  ا�سرتاح���ة 

اإحدى املناورات:
- اأملاني���ا لي�س���ت ه���ي اله���دف 
الآن،  لرو�سي���ا  الرئي�س���ي 
فاحل���رب القادم���ة ق���د تب���داأ يف 
م���كان م���ا يف كوري���ا ولي�س يف 

فجوة فولدا!
تايل���ور ه���ذا اليوم ه���و اأحد كبار 

مرك���ز  يف  القوم���ي  الأم���ن  م�ست�س���اري 
والدولي���ة  الإ�سرتاتيجي���ة  الدرا�س���ات 
بوا�سنط���ن وق���د ن�س���ر اكر م���ن 17 كتابا 
القوم���ي  الأم���ن  ع���ن  تتح���دث  جميعه���ا 
الأمريك���ي، اأم���ا كولن باول فه���و غني عن 
التعري���ف خ���دم مع���ه الفي����س عندم���ا كان 
لي���زال �سابط���ا �سغ���ريا يعم���ل يف اأملانيا 
وق���د كتب يف �سريت���ه الذاتية ع���ام 1995 
والتي حملت عن���وان “ رحلتي الأمريكية 
“، حتدث فيها عن الفرتة التي ق�ساها مع 
الفرق���ة املدرعة الثالث���ة يف اأملانيا للأعوام 
1958 - 1960 كم���لزم اأول وه���و بع���د 

ليتجاوز من العمر 21 �سنة يقول:
- كان���ت وحدتن���ا ت�س���ارك يف املن���اورات 
التدريبي���ة يف فج���وة فولدا الت���ي �سهدت 
يف الوق���ت نف�سه م�ساركة الفي�س بري�سلي 
ه���ذه  لبع����س  اأده�سن���ي مبعرفت���ه  ال���ذي 
الأ�سلح���ة الثقيلة، فكل قطع���ة من املدفعية 
عنهم���ا  يعل���م  كان  ر�سا����س  مدف���ع  وكل 
ال�سيء الكث���ري، ومع اأن البن���ادق ومدافع 
الهاون والدباب���ات والأ�سلحة امل�سادة لها 
كان���ت جميع���ا قد تهي���اأت ل�س���رب الرو�س 
يف اللحظ���ة الت���ي يتدفق���ون به���ا عرب تلك 
الفج���وة، فق���د كانت ل���دى الفي����س اأ�سئلة 
عديدة وحا�سم���ة مل اأجد لها جوابا وقتها، 
باول هذا �سبق وان �سغل م�ست�سارا للأمن 
القوم���ي للرئي����س ورئي�س هيئ���ة الأركان 
امل�سرتك���ة، وبالتايل فاإن تلك الأ�سئلة التي 
دارت ع���ام 1959 مل يجب عنها حتى وهو 

يكتب �سريته تلك.
يبقى اأن نذك���ر اأن جون وير �ساحب هذا 
الكت���اب “ كي���ف ن�سين���ا احلرب الب���اردة: 
رحل���ة تاريخي���ة ع���رب اأمري���كا “ ال�س���ادر 
عن مطبع���ة جامعة كاليفورني���ا هو اأ�ستاذ 
للتاريخ فيها �سبق واأن قدم من قبل خم�سة 
كتب اثن���ان منها ع���ن ع�سو فرق���ة البيتلز 
ج���ون لين���ون الذي قت���ل يف اأمري���كا، وله 
العديد م���ن اللق���اءات الإذاعية ويكتب يف 
نيوي���ورك تامي���ز و N P R و �سحيف���ة 
لو�س اجنل�س وكثريا ما يكون �سيفا على 

التلفزيون الوطني و C N N وغريها.

�سحيفة / الديلي بي�ست
جون ويرن 

كتاب مثير يحكي عن الفيس بريسلي

سالح أمريكا السري في الحرب الباردة!

اأ�سب��ح ملك ال��روك وح��ده قوة خا�س��ة وجهت �س��د االأمل��ان ال�سرقيني، 
ه��ذا ما كتبه جون ويرن الكاتب االأمريك��ي املعروف عن م�ساهري الرجال 
الذي��ن �ساهموا مبعرفة اأو دون معرفة منهم يف احلرب الباردة التي دارت 
رحاه��ا بني الواليات املتحدة االأمريكي��ة واالإحتاد ال�سوفيتي �سابقا عقب 
انته��اء احل��رب العاملي��ة الثانية يف كت��اب جديد له حمل عن��وان “ كيف 
نن�س��ى احل��رب الب��اردة “، ويرن اأف��رد ف�سال كام��ال عن الفي���ض بري�سلي 
وال��ذي عرف مبلك الروك اأند رول وه��و االأكرث�سهرة يف اأمريكا والعامل، 
حي��ث اأنتجت له هولي��وود 33 فيلما غنائيا راق�س��ا يف خم�سينيات القرن 
املا�سي، وخ��الل االأعوام 1958 - 1960 �سيق للخدم��ة الع�سكرية يف اأملانيا 
يف وح��دة للدبابات االأمريكية العاملة هناك خالل اأزمة برلني ال�سهرية 
ما جعلت القيادة الع�سكري��ة تغتنم فر�ستها با�ستغالل �سهرته يف احلرب 
الب��اردة التي بداأت تلوح بني املع�سكرين الغربي وال�سرقي الدائرة هناك 
وذل��ك باإف�ساح املجال له باإحياء حفالت راق�س��ة للجنود االأمريكان ومت 
نق��ل تلك احلفالت مبا�سرة عن طريق الراديو املوجه للق�سم ال�سرقي من 

اأملانيا.

ترجمة / اأحمد فا�سل
مع الرئي�س ريت�سارد نيك�سون
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ل املكان، ول املدن، ول اجلغرافيا تعني �سيئًا بالن�سبة 
اإىل ميلل���ر، فالإن�س���ان واح���د يف كل م���كان، واحلي���اة 
واح���دة، والبوؤ�س الإن�ساين واحد، ذل���ك البوؤ�س الذي 
وّلدت���ه ال�سناع���ة والتطور العلمي لو�سائ���ل الرفاهية، 
والت���ي يق���ول عنه���ا و�سائ���ل الرفاهي���ة لي�س���ت �سوى 
ع���كازات اأ�سابتنا بال�سلل، والب�سرية مل تزدد اإن�سانية 
عرب الخرتاعات والكت�سافات، بل ازدادت لاإن�سانية، 
وغ���دا اإن�س���ان ه���ذا الزم���ن كئيب���ًا ويائ�س���ًا ووحي���دًا 
ومهزومًا... واأكر م���ن ذلك، اإن�سان هذا الزمن ل ميلك 
نف�س���ه، لأّن���ه ُمربَمج، مبعن���ى اأّن حيات���ه واآلية تفكريه 
وطريق���ة عي�سه ُتربَمج وفق م�سال���ح ا�ستعمار يتخذ 
اأ�س���كاًل ح�سارية وغاياته، مت�سلح���ًا بالعلم و�سعارات 

جذابة مبطنة بالدمار.
يتح���دث ميلل���ر عن احل���روب الت���ي ُتزج به���ا ال�سعوب 
زّج���ًا، فال�سعوب الربيئة التي ل حتمل كراهية ل�سعوب 
اأخ���رى، جتد نف�سها منق���ادة يف اأتون كراهيات مروعة 
وُمن�س���اقة رغمًا عنها لرتكاب جمازر. ثّم يت�ساءل ميللر 
بب�ساطة عميقة، لفهم روح احلرب املري�سة: لن���فر�س 
اأنن���ي ه����زمُت���ك، فم���اذا اأنتظر �سوف تنتظ���ر فر�ستك 
للني���ل من���ي. ل ميك���ن اأن نحاف���ظ على ال�س���لم بتقييد 
النا�س وا�ستعباده���م. ال�سعوب ل تريد احلروب، تريد 
احلياة ب�س���لم، تريد عاملًا اإن�س���اني���ًا يقوم على اأ�سا�س 

.اأن تقتل ال�سعوب هتلرياتنا ومو�سولينياتنا
ويعترب ميللر اأّن احلرب هي �سكل من اأ�سكال اجلنون، 
�سواء اأكان���ت اأهدافها نبيلة اأم منحّط���ة، والقتال لي�س 
�س���وى ِفع���ل ي���دّل عل���ى الياأ����س بدل الق���ّوة، وعل���ى اأّن 

الإن�سان ُم�سو�س وغري طبيعي.
اأّم���ا احل���روب الكث���رية الت���ي خا�سته���ا الب�سري���ة، فلم 

تعلِّمه���ا �سيئ���ًا، ل كي���ف تتغلب على خماوفه���ا ول كيف 
حُت�ّس���ن معي�ستها، فالب�س����ري���ة ل تزال ت�سكن الكهوف، 
ونح���ن �سكان كه���وف دميقراطي���ون وواهم���ون، ولو 
ر  ا�ستم���رت الب�سرية يف احلروب والأحقاد ف�سوف ُيدمَّ
هذا الكوكب يف طرفة عني. والعلم اأ�سحى هو العباءة 

التي تختفي حتتها املظامل واحلروب.
ث���ّم ي�س���ف ميلل���ر تعا�س���ة الإن�س���ان، فيق���ول: �س���ار 
ا�س���م الإن�س���ان هو التعذي���ب، هذا هو ال�س���م احلقيقي 
للإن�س���ان، اإن�س���ان يع���ذب اأخاه الإن�س���ان، و�سط خواء 
رهي���ب، اإن�س���ان الي���وم َفَق���د احليوي���ة وامل���رح ومتعة 
 .احلي���اة، ون�س���ي عظم���ة اأن يك���ون املخل���وق اإن�سانًا
يوؤمن ميلل���ر اأن الإن����سان يجب اأن يبقى حيًا حتى بعد 
فناء ال�س��م����س والقمر. اإّل اأّن عظمة احلياة -براأيه- ل 
تك���ون اإل بالفن، وهو ُيذّكرنا هن���ا بقول �سهري لأندريه 

.غاية احلياة هي الفن :جيد
وُيعلن من���ذ ال�سفحات الأوىل اأنه �سريع حب باري�س، 
ه���ذه املدين���ة الت���ي متث���ل عظم���ة الف���ن وروح���ه. فهو 
يوؤم���ن اأن الف���ن ل مي���وت ب�سب���ب هزمي���ة ع�سكرية اأو 
انهي���ار اقت�س�������ادي اأو كارث���ة �سيا�سي���ة، لق���د اأنتج���ت 
فرن�س���ا املتح�س���رة م���ن الفن اأكر م���ن اأم���ريكا الف���تية 
 ر واملتغطر�سة وم���ن اأمل��انيا املتع���������سب���ة، فالفن يثوِّ
الأ�سي���اء )تعبري ابتك���ره الكاتب وا�ستّقه م���ن الثورة( 
ويحل���ل برباعة اآ�س���رة هيمنة التج���ارة ومنطق الربح 

على روح الفن.
اإن الف���ن احلقيق���ي ه���و ال���ذي ُيعطي املعن���ى لوجودنا 
وحياتن���ا، وهو يجعلنا اأرق���ى واأرهف يف التعاطي مع 
اأنف�سن���ا والنا�س من حولنا. الفن���ان -براأيه- هو الذي 
يتمكن من الإفلت م���ن الروتني، ويعمل من اأجل متعة 

العم���ل، والفن���ان هو الذي يث���ق بنف�س���ه ول ي�ستجيب 
للإث���ارة العادي���ة، فه���و لي����س كادح���ًا ول طفيلي���ًا، اإنه 
يعي����س كي يعرّب ع���ن نف�سه، وبفعله ه���ذا ُيغني العامل، 
فالف���ن اخلال���د احلقيق���ي ل ميك���ن اأن ُيدّم���ر، وحتى لو 
ُدّم���رت التماثي���ل واللوحات املهمة فاإن ق���وة التدمري ل 
ت�ستطي���ع اأن ُتدمر الأثر الذي تركته هذه التحف الفنية 
يف الع���امل ويف النا����س، فاملَداف���ع ت�ستطي���ع اأن تدمر، 

ولكن هل ت�ستطيع اأن تبدع
�س���وؤال على ب�ساطته ينغر�س كخنجر يف القلب، ونحن 
ن�سه���د اأ�سكاًل مريعة م���ن تدمري اجلم���ال والفن وحب 

احلياة والأمل... والإن�سان.

مُي�س���ك هري ميللر احلي���اة احلقة بني يديه، ويغو�س 
فيه���ا ب�سجاع���ة وثق���ة وف���رح. فالإن�س���ان الق���وي ه���و 
الإن�سان ال�سعي���د، وهو ُينّبهنا ك���م ابتعدت حياتنا عن 
احلي���اة اإىل اأن حتولن���ا جثث���ًا متحرك���ة وب�س���رًا اآليني 
بفعل تاأثري ال�سناعة، الت���ي اأينما ُوِجدت ُوجد البوؤ�س 

وال�سطهاد والكاآبة والياأ�س.
وككل رواياته، ُيذهلنا ميللر بعمق ثقافته وتنوعها، يف 
الر�س���م واملو�سيقى والكتب على حد �سواء. لكّن ميزته 
الأه���م تبقى يف نظرته ال�سمولية اإىل احلياة والوجود 
الإن�س���اين، وكاأنه يطّل على كوكبنا الذي يغلي بالعنف 
والبوؤ����س، من فوق، لي�سف احل���رب والفن وال�سيا�سة 

وال�سفر واملدن والأ�سخا�س بر�ساقة اآ�سرة...
كابو����س مكي���ّ���ف اله���واء رواي���ة تنبهن���ا اإىل حقيقة 
عي�سن���ا على الأر�س، الت���ي حتولت مع�سك���رًا م�سلحًا، 
وحتّول معه���ا الوجود الإن�س���اين اإىل وجود م�سعور، 
كما ل���و اأننا جميعًا يف قب�سة تدمريي���ة وح����سية، واأّن 

كلمنا لي�س �سوى عويل يائ�س.
لكن���ه ميدن���ا بق���وة ح���ني يق���ول اإن املعج���زات ل تزال 
حت���دث، واإن كل اإن�سان ميكنه اأن يحقق معجزة حياته 
وينجو من جحيم العنف واحل���روب والدمار و�سموم 
الرفاهي���ة التي ل ت���ورث اإل الياأ�س، وه���ذا ما ُي�سجعنا 
عل���ى اأن نثق بقلوبنا، لأن القلب ه���و قوة احلياة، واأن 
نتب���ع م���ا تهفو اإلي���ه نفو�سنا من حب وحري���ة و�سعادة 
و�سلم، على اأن ندمر العامل العقلي املظلم الذي زّجونا 
في���ه ويف �سراديبه امل���ظلمة، نتي���جَة ج�س��ع وطمع غري 

حمدودين ملن يّدعون اأنهم اأ�سياد العامل.

/ احلياة اللندنية

هنري ميللر يدافع عن الفن الذي ال يمكن 
تدميره

ها حديثا الأ�سامة  يف رواية هرني ميللر، ال�سادرة ترجمت
منزجلي عن دار »املدى« بعنوان ي�ستفز القار لغرابته 
ف الهواء«(، تتجلى موهبة الكاتب يف انتقاء  كابو�ض مكي«(
نا  كاملغناطي�ض ي�سد ما تخلق جوا عناوين كتبه، التي غالبا
اإىل كتابة مبد ال ي�سبه اإال ذاته، اإنه هرني ميللر.

ف الهواء«، وال  حمدد يف »كابو�ض مكي ال يوجد مو�س���و
اأحدا مت�سل�سلة، فالرواية هي رواية احلياة بكل زخمها 
وروعتها واأملها وكوابي�سها...

يبدو ميللر، الذي يقول عن نف�سه يف هذا العمل »اإما اأغرق 
اأو اأ�سبح«، �سابحا يف حميط احلياة بكل ج�سارة و�سغف. 
اإنه يقب�ض على احلياة كما لو اأنها كرة بني يديه، اإىل 
حد اأنه يده�سنا يف كل �سفحة ويف كل مقطع من الرواية 
بتحليالته واكت�سافاته وقراءاته حلياة الب�سر، فن�سعر 
ب�سيء من الذهول اأمام معرفته.

ر احلياة  من ال�سعب اإيجاد كاتب اأو �سخ�ض مثل ميللر يقد
لق االإن�سان كي يعي�سها. اإنه يوؤمن باأن  ة« التي خ احلق«
ا االإن�سان الذي يحمل  بل جنة. اأم ،االأر�ض لي�ست �سجنا
كنه ييز اجلنة حتى لو   ويرغب يف القتل، فلن م�سد�سا
جت�سدت اأمامه.

ه������ي������ف������اء ب����ي����ط����ار

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

  تظ���ل املعلق���ات ال�سبع ميدان���ا خ�سبا لآراء 
الباحث���ني والدار�س���ني، وق���د الف���ت يف هذا 
املي���دان العديد من الكت���ب والدرا�سات التي 
اإبداع���ا  بو�سفه���ا  املعلق���ات  ه���ذه  تناول���ت 
خمتلف���ا وموؤ�س�س���ا لل�سعري���ة العربية، وفد 
اختل���ف الدار�س���ون ح���ول اأبعاده���ا الفني���ة 

وتاريخها وم�سادرها و�سراحها.
  وياأت���ي كت���اب الدكت���ور، �سليم���ان ال�سطي 
)املعلق���ات وعي���ون الع�س���ور( وال�سادر يف 
�سل�سلة عامل املعرفة املجل�س الوطني للثقافة 
الدرا�س���ات  مقدم���ة  والفن���ون والآداب، يف 
اجل���ادة التي تناول���ت هذه املعلق���ات بوعي 
نق���دي متميز، حي���ث ا�ستط���اع الباح���ث اأن 
يزيح ع���ن بالنا الكثري م���ن القناعات والتي 
ا�ستندت اىل الأوه���ام والتاريخ امل�سطرب، 
وبهذا ل ميكن اأن ت�ستقيم هذه الأوهام اأمام 
ال�ستق���راء التاريخ���ي املو�سوع���ي والنظر 

النقدي التحليلي.
   وق���د اأ�س���ار الباح���ث يف متهي���ده للكت���اب 
اإىل اأ�سب���اب ت�سميته���ا باملعلق���ات واختلف 
ال���رواة ح���ول عدده���ا ،حي���ث اأو�س���ح هذه 
احلقيق���ة وبي���ان دق���ة م���ا و�س���ل اإلين���ا عرب 
الع�سور م���ن اجتهاد وتع���دد يف الروايات، 
عل���ى  تعليقه���ا  يق���ررون  فهن���اك موؤرخ���ون 
اأ�ست���ار الكعب���ة  واآخ���رون ينف���ون مثل هذه 
الق�سي���ة وبني الدكتور ال�سط���ي اآراء بع�س 
امل�ست�سرقني الذين اعتنوا بدرا�سة املعلقات 
نولدك���ه(  )تي���ودور  الأمل���اين  كامل�ست�س���رق 
و)الفريد كرمير( و)اهلورد( و)ت�سالزليال(، 
بالإ�سافة اإىل عدد من املوؤرخني والدار�سني 
الع���رب الذي���ن اختلفوا حول ه���ذه املعلقات 
ا�سمه���ا وعدده���ا، فهن���اك من يقره���ا وهناك 
ال�سم���اء  مقدم���ة  يف  يرف�سها،وياأت���ي  م���ن 
الت���ي تناول���ت املعلقات،الرافع���ي، وحمم���د 
اخل�سر وطه ح�سني وعبد املتعال ال�سعيدي 
والدكت���ور احمد احل���ويف و�سوق���ي �سيف 
وجرج���ي زي���دان والزي���ات وب���دوي طبانة 

ونا�سر الدين الأ�سد وغريهم.
وخل����س الدكت���ور ال�سط���ي اإىل اأن املعلقات 
متث���ل خمت���ارات نال���ت عناي���ة خا�س���ة يف 
التوثي���ق والعر�س وال�س���رح، ومت تدوينها 
ب�س���ورة منظمة بداي���ة الق���رن الثالث ع�سر 
،كما اأنها انح���درت �سمن الدواوين ال�سبعة 
الت���ي كانت يف مقدمة الدواوي���ن التي اهتم 

بها العلماء جمعا وتوثيقا.
   ويف الف�س���ل الأول املعن���ون ب���� )يف البدء 
كان���ت ال�س���روح( اأو�س���ح الباح���ث دواف���ع 
الهتمام بهذه الق�سائد و�سروحها املتعددة، 
وكي���ف كان رواته���ا املعا�س���رون ل�سعرائها 
ي�ستو�سحون  ما ا�ستع�سى عليهم من معان 
يف بع����س الق�سائ���د، مبين���ا املراح���ل التي 
ن�سج���ت فيها ه���ذه ال�سروح، كم���ا اأ�سار اإىل 
الطريق���ة، اأو املنه���ج الذي تبن���اه اأبو �سعيد 
ال�سري���ر وهو ميث���ل �سفوة ال�س���روح لهذه 
الق�سائد. وتناول الدكتور ال�سطي ال�سروح 
بعد الق���رن الرابع الهجري حي���ث اأ�سار اإىل 
ك���رة اأعداده���ا واعتماده���ا عل���ى الأ�س���ول 

ال�سابق���ة، اذ بقي���ت ت�ستمد منه���ا املعلومات 
وت���دور يف فلكه���ا اقتبا�س���ا اأو نق���ل كام���ل، 
وم���ن هذه ال�س���روح، ه���و �سرح ال���زوزين، 
النب���اري،  ال���ربكات  واأب���ي  والتربي���زي، 
واللخم���ي، والوهراين، واحللب���ي، وهناك 
القم���م  اب���ن  ك�س���رح  للمتاأخري���ن  �س���روح 
الكم���وين، وكم���ال الدين الدم���ريي واحمد 
بن الفقي���ه والع���ويف والفاكه���ي، بالإ�سافة 
اإىل وج���ود �سروح اأخرى ظه���رت يف القرن 
الع�سرين، خ�سو�سا عن���د ا�سحاب الجتاه 
الإحيائ���ي لل���رتاث العربي والذي���ن اهتموا 
به���ذه الق�سائ���د، كالنع�س���اين وال�سنقيط���ي 
والغلييني، وبكري �سيخ اأمني وطلل حرب 
وعبد امللك مرتا�س الذي ا�ستفاد من املناهج 
احلديث���ة يف قراءته له���ذه الق�سائ���د، حيث 
تن���اول نظ���ام الن�س���ج اللغ���وي يف املعلقات 
معتمدا على الأ�سلوبي���ة باعتبارها الإجراء 
الذي ي�سبط �سطح النظام الن�سجي للكلم، 
بالإ�سافة اإىل درا�سة الإيقاع ورمزية املراأة، 
وقد اندرجت هذه الدرا�سة كما بني الدكتور 
ال�سطي �سم���ن حقل النروبولوجيا، حيث 
تناولت احليز الكلي، م�سنفا اإياها من حيث 

دللتها على املياه والأمكنة.
   ويف الف�س���ل الث���اين املعن���ون ب�)نظ���رات 
تعليمية: �س���روح الدواوين( اأو�سح املوؤلف 
الهدف الوا�سح من هذه ال�سروح ،واملناهج 
النظ���رة  عل���ى  انعك�س���ت  الت���ي  التعليمي���ة 
اخلا�س���ة وطريق���ة كل �س���رح ،وق���د خل�سها 
�سمن ثلثة اجتاهات رئي�سية حتت اإطارها 

التعليمي وهي:
املنه���ج  الفن���ي.    ب.  التعليم���ي  املنه���ج  ا. 
التعليم���ي اللغ���وي.       ج. املنه���ج التعليمي 

التلفيقي. 
   وق���د مثل للمنه���ج الأول )التعليمي الفني( 
بالأعل���م ال�سنتمري، وه���و ي�سع عدة ملمح 
بج���لء  اهتم���ام  اأوله���ا:  ل�سرح���ه  رئي�سي���ة 
وتو�سي���ح معنى اللفظ الغام�س على طلبه 
وقارئي���ه، وه���ذا ي�ستدع���ي )تف�س���ري جميع 
املعن���ى  جوان���ب  اإدراك  وثانيه���ا:  غريب���ه( 
وفهم���ه، فاخرتاق حاج���ز اللفظ ي���وؤدي اإىل 

الإطالة ب���ه، اأما امللمح الثالث فهو: الهتمام 
بالغام�س من الإعراب، اأما الرابع: فالإيجاز 
من دون اإخلل اأو اإملل وعدم الإ�سراف يف 
الروايات اأو التوقف عند اخللفات، وتق�سي 
معاين الغريب، وهذا كله ي�سعه �سمن كلمة 
جامع���ة لعله���ا متث���ل امللم���ح اخلام�س حيث 
اإن خطت���ه تهت���م وتوؤك���د اأن)فائ���دة ال�سع���ر 
معرفة لغته ومعن���اه(. ومّثل للمنهج الثاين 
)اللغ���وي التعليم���ي( بالبطليو�س���ي، ال���ذي 
مث���ل �سرحه لهذا الجتاه، حيث يربز الهدف 
اإح�سا�س���ه  فيت�س���اءل  اللغ���وي،  التعليم���ي 
باملعن���ى بدرج���ة وا�سح���ة، يعر����س لأقوال 
العلم���اء اللغوي���ة، مع م�س خفي���ف للمعنى، 
وه���و ل ي�سي���ف جدي���دا كم���ا يق���ول املوؤلف 
للمتمر����س يف ق���راءة ال�س���روح اأو م���ن ل���ه 
اطلع ب���ني يف ال�سعر اجلاهلي وفهمه ،وقد 
مثل له���ذه ال�سروح مبثالني الأول بني امرئ 
القي�س )فتو�سح فاملقراة مل يعف ر�سمها /ملا 
ن�سجتها من جنوب و�سمال(، واملثال الثاين 
بيت زهري بن اأبي �سلمى )راأيت املنايا خبط 
ع�س���واء من ت�سب / متته ومن تخطئ يعمر 

فيهرم(.
   وي���رى املوؤل���ف اأن البطليو�س���ي قد ا�ستمد 

اخلم����س  بالق�سائ���د  يتعل���ق  فيم���ا  �سرح���ه 
الداخلة �سم���ن الق�سائد ال�سب���ع من اأ�سلني 
اأ�سا�سي���ني هما �س���رح النب���اري و�سرح ابن 
النحا����س يف مراوح���ة ب���ني الطرح���ني م���ع 
اإدخ���ال بع�س املعلومات العامة معتمدا فيها 

على ثقافته العربية.
   كم���ا مّثل للمنهج الثالث )معلمون ملفقون( 
بالتربيزي واجلواليقي، والتي مثلت كتبهم 
جمموع���ة م���ن املعلومات واملوؤلف���ات املقلدة 
مل���ا �سبقه���ا اأو ملفق���ة بينها. وهن���اك نوعان 
من تلك الكتب، بع�سه���ا يلفق بالب�سط حيث 
يحوي جمموع���ة موؤلفات يف كت���اب واحد. 
والن���وع الث���اين فهو امللف���ق املخت�سر وهي 
مع���دة للطلب���ة وي�ستفيد منه���ا املعلمون يف 
الب�ساط���ة  اإىل  تنح���و  وه���ي  مهمته���م  اأداء 

والتلخي�س اأول والتلفيق ثانيا.
   وي���رى املوؤل���ف اأن منه���ج التربيزي يعنى 
باجلان���ب التعليم���ي التثقيف���ي ون�سو����س 
اأعمال���ه تق���دم لنا معلم���ا يوفق بني م���ا يراه 
يكم���ل بع�س���ه بع�س���ا، ويح���ذف م���ا يج���ده 
حمل، يق���دم حاجة املتعلم ل الع���امل، العابر 

ل املرتيث.
مبا�س���ر  امت���داد  فه���و  اجلواليق���ي  اأم���ا     

للتربي���زي متثل يف �سرح���ه علمه وطريقته، 
ويلح���ظ اأن اجلواليق���ي ذو عناية حمدودة 
بال�سرح وب�سيطة من حي���ث طبيعة التناول 
وحجم���ه، كم���ا يو�س���ح الدكت���ور �سليم���ان 
يزي���د  ل  اجلواليق���ي  �س���رح  اأن  ال�سط���ي 
عل���ى �س���رح التربي���زي، مقتن�س���ا املف���ردات 
والعبارات عنه وه���و يتبع منهجه  وطريقة 
عر�س���ه للم���ادة يف اأدق التفا�سي���ل، وكانت 

�سروحه هي تلخي�س للتلخي�س.
ب�)ن����س  املعن���ون  الثال���ث  الف�س���ل  ويف     
املعلق���ات ب���ني يدي الثقاف���ة اللغوي���ة( اأ�سار 
املوؤلف اإىل حتديد مفهوم املنهج اللغوي يف 
قراءة املعلقات، درا�سة الأدب يجب اأن تعنى 
مبادت���ه الرئي�سي���ة وه���ي اللغة، وم���ن هذه 
الأر�سي���ة ينطلق ا�سحاب ه���ذا املنهج نحو 
اإزالة اإبهام الكلمات من خلل تق�سي معناها 

ودللتها وموقفها املتميز يف الن�س.
   كم���ا ا�ستعر�س يف ه���ذا الإطار راأي الناقد 
النكلي���زي ا.ا. ريت�س���اردز ال���ذي رك���ز على 
علم دلل���ة الألف���اظ وتطورها، وق���د تو�سل 
يف درا�ست���ه املختلفة اإىل نتائج وا�سحة عن 
ماهية الأدب وا�ستخدامه للغة واختلفه عن 

ال�ستخدام العلمي لها.
   وبني الباحث اأن ال�سروح العربية القدمية 
لل�سع���ر، تعتم���د اأ�سا�س���ا على الفه���م اللغوي 
للن����س، ال���ذي تك���ون اب�سط �س���وره �سرح 
املفردات ثم تعميق النظرة لت�سل عند النقاد 
والبلغيني اإىل م�ستوى عميق بالغ اجلودة 
كما متثلت يف نظرية النظم عند عبد القاهر 

اجلرجاين.
    كم���ا تناول الدكت���ور ال�سطي ثلثة �سروح 
عنيت بهذا اجلانب وهي )�سرح ابن كي�سان( 
و)�سرح الق�سائد ال�سبع الطوال اجلاهليات(
لب���ن النب���اري و )�س���رح الق�سائ���د الت�س���ع 
امل�سهورات(لب���ن النحا����س، فاب���ن كي�س���ان 
ميث���ل يف �سرحه املقدمة الطبيعية لأ�سحاب 
املنه���ج اللغ���وي م���ن ال�س���راح، ويلحظ من 
طريقت���ه املب�سط���ة واملعتدل���ة ل يبتعد كثريا 
ع���ن مق�س���د البي���ت الأ�سا�س���ي، حي���ث يقدم 
مدخل طيب���ا وفهما معق���ول للمعنى، يتلقاه 
القارئ فتنطب���ع يف ذهنه �سوره كافية له ل 

اإ�سراف فيها.
   وي���رى الدكت���ور ال�سط���ي اأن ابن النباري 
ج�سد يف �سرح���ه املنهج اللغ���وي، مبفهومه 
القدمي، يف اأمت �سوره واأكرها تعبريا عنه، 
كم���ا امتاز منهج���ه بالتوفيق ودق���ة امل�سادر 
التي ي�ستقي منها مادت���ه و�سرحه للمفردات 
يف م�ستوياته���ا املتعددة. اأم���ا ابن النحا�س 
فق���د تبن���ى منهجا لغوي���ا خا�س���ا، يف�سر من 
خلل���ه ال�سع���ر وي�سرح���ه من الزاوي���ة التي 
يرى اأنها اجلان���ب  املهم. وان اأكر �سروحه 
عب���ارة ع���ن درو����س واآراء متفرق���ة لعل���وم 
النحو مطبقه على ال�سعر، كما يتميز �سرحه 
مقارن���ة باب���ن النب���اري بع���دم اإكث���اره من 
ال�سواه���د علما اأن ق�سايا اللغة والإعراب قد 

�سغلت م�ساحة وا�سعة من �سرحه. 

قراءة:  عبد االأمري خليل مراد

المعلقات وعيون العصور
قراءة رائدة لتراثنا الش��عري والكشف عن جماليات 

المعلقات السبع

د. �سليمان ال�سطي
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   ويف الف�س���ل الراب���ع املعنون ب�)الزوزين: 
نظرات فني���ة(، تناول املوؤل���ف اأهمية املنهج 
اللغوي يف درا�سة الن�سو�س الأدبية، مبينا 
اأن اللغ���ة يف ال�سع���ر لي�ست و�سيل���ة اإي�سال 
بل هي و�سيل���ة تعبري ،وفرق وا�سع بني لغة 
الإي�س���ال ولغ���ة التعب���ري، مبين���ا اأن درا�سة 
ال���زوزين من خ���لل كتابه )�س���رح الق�سائد 
ال�سبع(باأنه���ا درا�سة فني���ة خرجت عن اإطار 
الفهم اللغ���وي ،حيث حاول يف �سرحه جمع 
حما�س���ن ا�سحاب املنه���ج اللغوي واخت�سر 
الزوائ���د وال�ستط���رادات وح�س���ر فهمه يف 
الن����س الفن���ي وبنيت���ه، يف ح���دود الطاقة، 
بيان فه���م معنى الق�سيدة فهم���ا جيدا، لي�س 
من جهة حرفية الألفاظ، ولكن بالنفاذ اإىل ما 
يقول���ه ال�ساعر، مدركا اإ�سارات���ه وتلميحاته 
م���ن ال�ستعان���ة وال�ستف���ادة م���ن املع���ارف 

الأخرى.
    ويرى الدكتور �سليمان ال�سطي اأن املتاأمل 
يف �س���روح ال���زوزين ي�ستطي���ع اأن يتلم�س 
بع�س اخل�سائ����س الفنية التي  تختلف عن 
�سابقته���ا، لرتباطه���م باملرحل���ة ال�سفاهي���ة، 
فال���زوزين  ا�ستفاد من امل�سادر املدونة التي 
اأث���رت معارفه وقدرت���ه على التق���اط املعني 
بح�س نقدي يختلف عمن �سبقه كابن كي�سان 
والنب���اري، وق���د متيزت �سروح���ه باحل�س 
الفن���ي  يف ق���راءة البي���ت ال�سع���ري، وكذلك 
اإح�سا����س فني وراءه اأ�سا�س علمي ي�ستطيع 

من خلله النقاد اإىل الن�س ال�سعري.
    وبني املوؤلف اأن الزوزين كان حري�سا على 
اإك�ساب �سرحه ال�سيغ الفنية وقد عني عناية 
خا�س���ة بهذا اجلانب وهذا ما ميكن مل�سه يف 
مواقع كثرية م���ن �سرحه، وقد حاول جاهدا 
ا�ستق�س���اء جوانبها املختلف���ة حتى يعطيها 
حقه���ا من البي���ان ليت�سح مداه���ا املتميز يف 
البيت، وانه اأحيان���ا يق�سر �سرحه اأو اأكره 
عل���ى �سف���ة معين���ة مثل���ت حم���ورا اأ�سا�سيا 
ال���زوزين  اأن  املوؤل���ف  وي���رى  البي���ت،  يف 
حق���ق توازن���ا معقول بني املع���ارف اللغوية 
والتاريخي���ة الت���ي وق���ف عنده���ا ال�س���راح 
الآخ���رون وب���ني احلاج���ة اإىل فه���م اجلانب 
الفن���ي يف الق�سي���دة بادراك ح���دود الألفاظ 

ودللة املعنى وال�سور الفنية. 
    ويف الف�س���ل اخلام�س املعنون ب� )نظرات 
نقدية تراثية( كانت للدكتور ال�سطي نظرات 
نقدي���ة اإزاء �س���روح املعلق���ات ودورانها يف 
اأكر م���ن موقف نق���دي قدمي ، حي���ث اأجمل 
اأ�سا�سي���ني،  ملمح���ني  يف  املواق���ف  ه���ذه 
اأولهم���ا: ك���رة ورود اأبي���ات املعلق���ات عند 
هوؤلء النق���اد، حتى اإننا لنخ���ال اأن يف هذه 
ال�س���ذرات الكث���رية عامل���ا متكام���ل، ولي����س 
علين���ا اإل اأن جنم���ع ه���ذا ال�ست���ات لت�ستوي 
اأمامن���ا النظرية النقدية العربية القدمية من 

خلل هذه الن�سو�س املحددة.
    اأم���ا امللم���ح الث���اين، فان���ه يت�س���كل عندما 
تق���رتب من ه���ذه الن�سو����س النقدية وتنفذ 
اإىل الداخ���ل وتلم�سه���ا ملم�س���ة مبا�س���رة، 
ون�سعه���ا بع�س���ا اإىل بع����س، �سنلح���ظ  ان 

دورانه���ا املتك���رر يف ع�س���رات الكت���ب اإمن���ا 
ميثل ت�سخما �سكليا.

   واأ�س���ار الباح���ث اإىل اأن بواك���ري النظرات 
الأوىل كان���ت قائم���ة عل���ى اأ�سا����س املحاولة 
للفهم الأويل لن�س ه���ذه الق�سائد، وباألفاظ 
اأك���ر حتدي���دا، تلتقي بتف�س���ري ن�سو�س اأو 
اآلي���ات النقد التف�سريي الذي يحاول اأن يفك 
مغاليق الن�س الأدبي، وينفذ اإليه ابتداء من 
الن�س احل���ريف املبا�سر و�سول اإىل النظرة 
ال�سم���ل والإدراك الأعم���ق للن�س، مو�سحا 
اأن ال�ستق�س���اء العلم���ي الدقيق مل يطغ على 
احل����س النقدي القائم عل���ى التذوق الواعي 
امل�ستند اإىل اإحاطة دقيقة بنظر اأولئك النقاد 
اإىل الن�سو�س املتمي���زة �سرحا وتو�سيحا. 
فهم كما اختاروا وتناولوا الق�سائد املطولة 
�سرح���ا وتف�س���ريا، فاإنه���م اأي�س���ا نظروا يف 
داخله���ا مربزي���ن الأبيات اجلي���دة م�سريين 
اإىل اجلانب املتمي���ز منها ، �سواء يف املعنى 

اأو ال�سورة.
   وا�ستعر����س الدكتور ال�سطي راأي الآمدي 
واإب���راز  ال�س���ورة  متابع���ة  يح���اول  وه���و 
اأ�سبابه���ا وغايته���ا اخلفي���ة والكامن���ة وراء 
اإظهاره���ا باملظهر الذي اخت���اره لها ال�ساعر، 
اجلرج���اين  القا�س���ي  راأي  اإىل  ياأت���ي  كم���ا 
الذي ي�ستخل�س جوهر الفكرة التي ب�سطها 
الم���دي، حي���ث ي�سري اإىل الأبي���ات واىل اأن 

فيها اإفراطا يف ال�ستعارة، ولكنه مقبول.  
   ويف الف�س���ل ال�ساد�س املعنون ب�)املعلقات 
معلم���ون  احلدي���ث:  الع�س���ر  ونظ���رات 
ومتذوقون( يدر�س الباحث اهتمام اأ�سحاب 
حرك���ة الإحياء يف الع�س���ر احلديث بال�سعر 
ال�سب���ع،  الق�سائ���د  اجلاهل���ي، وخ�سو�س���ا 
حيث وج���د فيها اأ�سح���اب التعليم والنظرة 
املدر�سية جمال لنف����س الغبار عن درا�ستهم 

التي ران عليها غبار الزمن. 
   وب���ني الدكت���ور ال�سط���ي الخت���لف ب���ني 
ا�سح���اب ه���ذا التوج���ه وا�سح���اب النظرة 
علمي���ة  نظ���رة  ا�سح���اب  وه���م  اجلدي���دة، 
تكت�س���ب  ك���ي  بذرته���م  حوله���ا  يقذف���ون 
م�سروعي���ة القب���ول. اأم���ا ا�سح���اب النظرة 
الذوقية التاأثرية الذين يرتكون النف�س على 
�سجيتها اأمام الن�س الأدبي فاإنهم عادوا اإىل 
هذه الن�سو����س ووجدوا فيها جمال ملئما 

للدرا�سة ل�سدقها وملم�ستها جلوهر الفن.
  واأ�س���ار املوؤل���ف اإىل اأن اأغلبي���ة ا�سح���اب 
النظ���رة التعليمي���ة ينتم���ون اإىل ا�سح���اب 
املنه���ج التقلي���دي ال���ذي يتم�س���ك مب���ا اث���ر 
ع���ن القدم���اء، وبخا�س���ة ما ينتم���ي منه اإىل 
ه���ذا  لأ�سح���اب  ومّث���ل  الأوىل،   الع�س���ور 
املنهج بالنع�ساين وال�سنقيطي والغلييني، 
كم���ا تن���اول درا�سة الدكت���ور ب���دوي طبانة 
التي اهتمت باملنهج التعليمي مع ال�ستفادة 
م���ن تطور الدرا�س���ات الأدبي���ة، وقد متيزت 
ب���روز احلي���اة  بركيزت���ني هم���ا:  درا�سات���ه 
العربي���ة يف املعلق���ات اأول، والفن ال�سعري 

فيها ثانيا.
    وتوق���ف الدكت���ور ال�سط���ي عن���د ا�سحاب 

النظ���رة الذوقية ممثلة بطه ح�سني، بو�سفه 
اقرب الدار�س���ني الع���رب املعا�سرين لل�سعر 
اجلاهل���ي، ومتثيل هذا املنهج، اإذ اإن منهجه 
ميثل ناق���دا ذوقيا يعتد باملنه���ج العلمي يف 

حتقيق الن�س وتوثيقه لغويا وتاريخيا.
   وكان �سع���ي طه ح�سني ي�سعى يف �سروطه 
اإىل تلم�س طبيعة ال�ساعر ونف�سيته، معتمدا 
يف ذلك على الق�سيدة ذاتها مع فهمه لطبيعة 
ال�ساع���ر. وه���ذا التلم�س هدف���ه ج�س الروح 

العامة التي تكمن وراء الق�سيدة. 
  ويف الف�س���ل ال�ساب���ع املعن���ون ب�)املعلقات 
ونظرات الع�س���ر احلديث(تن���اول الدكتور 
لل�سع���ر  الدار�س���ني  اأه���م  ال�سط���ي  �سليم���ان 
اجلاهل���ي والق�سائد ال�سبع، حيث اأ�سار اإىل 
الدكت���ور م�سطفى نا�س���ف والدكتور وهب 
رومي���ة والناقد يو�س���ف اليو�سف والدكتور 
كمال اأبو ديب، فهوؤلء النقاد حاولوا درا�سة 
ال�سع���ر اجلاهل���ي م���ن خ���لل مناه���ج نقدية 

جديدة ا�ستغرقوا فيها روح احلداثة.    
م�سطف���ى  الدكت���ور  املوؤل���ف  واعت���رب   
نا�س���ف اأه���م ممث���ل لهذا الجت���اه يف جمال 
القدمي���ة، وبخا�س���ة  الن�سو����س  درا�س���ات 
الق�سائ���د ال�سبع، وق���د تابع هذا الجتاه يف 
كتابيه)درا�س���ة الأدب العرب���ي( و)وق���راءة 
ثانية ل�سعرنا القدمي(. كما �سعى نا�سف اإىل 
تاأكي���د دور الأ�سط���ورة يف ال�سع���ر العربي، 
ومل يقر فكرة تق�سيم ال�سعر اإىل مو�سوعات 
ب���ل اأك���د عل���ى وح���دة ال�سع���ر وف�س���اد فكرة 

املو�سوعات.
   وب���نّي الدكت���ور ال�سط���ي اأن الدكتور وهب 
رومي���ة يف درا�ست���ه )�سعرنا الق���دمي والنقد 
اجلدي���د( ق���د عال���ج اآراء الدكت���ور اإبراهي���م 
عبد الرحم���ن يف حتليلته للن�س اجلاهلي، 
يف  الوح�س���ي  الث���ور  ع���ن  يتح���دث  وه���و 
لوح���ة ال�سي���د، مبينا اأن املط���اردة حمكومة 
يف كل الق�سائ���د بنهاي���ة حمتوم���ة ه���ي قتل 
ال���كلب وجن���اة الثور قبل مغي���ب ال�سم�س، 
حي���ث اختلف رومي���ة مع اإبراهي���م يف هذه 
التو�سلت وعدم الت�سليم بدقتها كما تناول 
راأي الناق���د يو�س���ف اليو�س���ف يف كتابي���ه 
)مق���الت يف ال�سع���ر اجلاهل���ي( و)وبحوث 
يف املعلقات(، مبينا عدم دقة هذه الك�سوفات 
الت���ي ت�ستند اإىل مقول���ة الل�سعور اجلمعي 
املوغ���ل يف القدم، اإذ ي���رى الدكتور ال�سطي 
اأن الباح���ث مطالب باإثب���ات وطرح مربراته 
لإب���راز معطي���ات هذا العق���ل اجلمعي بعيدا 
عن املق���ولت العام���ة، فاملنهج ي���رتاوح بني 

عدة مناهج، وكاأنه اإحياء للمنهج التلفيقي.
  كم���ا اخذ عل���ى كمال اأبو دي���ب تبنيه املنهج 
البني���وي يف قراءته لل�سع���ر اجلاهلي، وقد 
ملراجع���ات  درا�ست���ه  و�ستخ�س���ع  خ�سع���ت 
واعرتا�س���ات، مثله���ا مث���ل اأي درا�س���ة ترى 
اأنه���ا حتدث جديدا غري م�سبوق، م�سريا اإىل 

اأن كمال اأبو ديب قدم منهجه ودرا�سته 
باعتبارهم���ا طف���رة تخل���ف وراءه���ا كل م���ا 
�سبقه���ا، متجاهل حماولت عدي���دة يف هذا 

امل�سمار.

ُبو الأْح�لم( بق�سة مكررة وحقيقية.. انتحار رجل م�سري  تنته���ي رواية )ُمَه�رِّ
خم�سين���ي غرقًا باإلقاء نف�سه يف مياه النيل، ملروره ب�سائقة مالية.. واإن اأخذنا 
النتح���ار كمعي���ار للخل����س الفردي، فاإن���ه ل ي�سلح للخل����س اجلماعي، لهذا 
حت���دث الثورات حينم���ا ت�سيق احلياة بال�سعوب التي تث���ور وتواجه ال�سلطة 
طلبًا )للعي�س � احلرية � العدالة الجتماعية � الكرامة الإن�سانية( لكن هل جنحت 

الثورات وخا�سة الثورة امل�سرية يف حتقيق هذه  الأهداف
ُب���و الأْح�لم( منظ���ورًا لل�س���وؤال ول تقدم اإجاب���ات، وتقوم  تق���دم رواي���ة )ُمَه�رِّ
الرواي���ة على )حكاية ُمتخيلة( بطله���ا التون�سي حممد البوعزيزي وامل�سري 

خالد �سعيد، وكلهما رمزان لثورتني يف تون�س ويف م�سر: 
)ات�س���ل خال���د �سعيد ب�سديقه حمم���د البوعزي���زي، كان يري���ده اإىل جانبه يف 
الذك���رى الأوىل للثورة، وكان ي�س���ر على اأن يظل مرابطًا يف ميدان التحرير.. 
ولك���ن اإىل مت���ى.. كان البوعزي���زي م�سغ���وًل باأح���وال بل���ده، وكان يبحث عن 
وظيف���ة غري عرب���ة اليد، الت���ي كان ا�ستخدامها غ���ري القانوين م���ن وجهة نظر 
ال�سلطات التون�سية، �سببًا يف كل هذا الذي ي�سهده العامل العربي.. �س 175(

ُبو الأْح�لم( ع���ن دار الأدهم يف القاهرة، يف 270 �سفحة  �س���درت رواية )ُمَه�رِّ
م���ن القطع املتو�س���ط، و�سممت غلفها هن���د �سمري، وهي العم���ل العا�سر الذي 

�سدر لل�ساعر وال�سحايف اإبراهيم امل�سري، بعد:
 1- لعبُة املراكب الورقية/ رواية 1998 دائرة الثقافة والإعلم، ال�سارقة.

)الرواي���ة الفائزة باملرك���ز الثالث يف الدورة الأوىل جلائ���زة الإبداع العربي - 
ال�سارقة(

ْهَرَوْرِديَّة/ �سعر 2007 طبعة خا�سة. 2- الزَّ
- ر�سي���ف القتل���ى “م�ساهدات �سحايف عربي يف الع���راق” 2007 املوؤ�س�سة 

العربية للدرا�سات والن�سر.
)الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة - فرع الرحلة ال�سحافية 2006(

- الديوان العراقي/ �سعر 2008 املركز الثقايف العربي - ال�سوي�سري.
5- مقتطفات البرية/ �سعر 2008 دار �سم�س.

6- الوعي والوجود/ �سعر 2009 دار مرييت.
7- حمرر كتاب: 

RED FLAGS“ by Amer Fares“
2009  -  McFarland & Company USA

 Memoir of an Iraqi Conscript Trapped Between)
(Invasion of Iraq  200  Enemy Lines in the

8- عادل و�سعاد/ رواية 2010 دار مرييت.
9- ال�سعُر كائٌن بل.. عمل/ �سعر 2010 دار بدايات.

صدر إلبراهيم المصري

بو األح�الم رواية  مه�رِّ
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 ه����ذا الكت����اب ينطوي عل����ى مه����ارة يف  �سرد 
حكاية علقة معقدة  مثرية للجدل بني هري 
الث����اين ورئي�����س ال�ساقف����ة املث����ري للمتاع����ب 

توما�س بيكيت.
الق����رون  تاري����خ  يف  �سخ�سي����ة  حت����ظ  مل 
الو�سط����ى مبث����ل م����ا حظي����ت ب����ه �سخ�سي����ة  
توما�����س بيكيت م����ن ال�سه����رة، ومل  تتعر�س 
�سخ�سي����ة اىل تراج����م  خمتلفة كم����ا تعر�ست 
له����ا �سخ�سي����ة بيكي����ت. فبالن�سب����ة للنكلي����ز 
كان  ال�سلح����ات،   ع�س����ر  حت����ى  الورع����ني 
بيكي����ت قدي�س����ا و�سان����ع معج����زات،  ي�سف����ي 
املجذوم����ني با�ستخ����دام دمه كمره����م، ويعيد 
العمى ب�سريا، ويحي����ي الطفال من املوت. 
ام����ا بالن�سب����ة اىل هري الث����اين، الذي اغلق 
�سريح����ه يف كانتربي واأح����رق عظامه، فانه 
لي�س ال  ثائرًا وخائن����ًا لأمريه. بالن�سبة اىل 
تي ا�س الي����وت، كان بيكيت مفكرا كاثوليكيا 
ع�سري����ا ب�س����كل غري����ب، حم�س����ن مبب����ادىء 
اخلقي����ة وديني����ة لكن����ه امت����لأ �س����كا  بنف�سه. 
وبالن�سب����ة اىل لوي�س واري����ن- موؤلف �سرية 
ه����ري الث����اين الع�سري����ة واخل�س����م اللدود 
لبيكيت –فق����د كان “ دينا�سورا دينيا “ بنى 

مقاومته ل�سيده على  “ كهنوتية �سيقة “. 
رغ����م تع����دد الرتاج����م وت�س����ارب الراء، فان 
ل  بيكي����ت  ع����ن حي����اة  ال�سا�سي����ة  احلقائ����ق 
يدنومنه����ا ال�س����ك. ول����د يف لندن ع����ام 1120 
ملهاج����ر نورمان����دي �س����ار فيم����ا بع����د تاج����را 
غني����ا ؛ كان امل����ال متوف����را لبيكي����ت ال انه مل 
يك����ن ميتل����ك مكان����ة اجتماعية،  اع����داوؤه من 
الر�ستقراطي����ني غالب����ا ما كان����وا ي�ستمتعون 
بتذك����ريه با�سول����ه املتوا�سع����ة. لك����ن فيم����ا 
ا�ستط����اع  فق����د  واملوهب����ة  بالتعلي����م  يتعل����ق 
ال�سعود ب�سرع����ة كبرية وعمل �سمن حا�سية 
رئي�����س ا�ساقفة كانرتب����ري حينها، مما جذب 
الي����ه انتباه امللك ال�ساب هري الثاين فجعله 
م�ست�س����ارا  له ؛ ويف �س����ن الرابعة والثلثني 

كان بيكيت ي�ساعد يف ادارة البلد. 
الرواي����ات التقليدي����ة تتحدث ع����ن الكثري من 
العلقات ال�سخ�سية بني ال�سابني. كان هري 
متهورا ويحب الن�س����اط اجل�سماين )خا�سة 
ال�سي����د(  والنهاك  والفكاهة القا�سية.  اتخذ 
بيكيت ا�سلوبا م�سابها يف احلياة خا�سة فيما 
يتعلق بال�سيد بوا�سطة ال�سقور واملقتنيات 
الفاخ����رة؛ حتى انه كان ميتلك حديقة حيوان 

خا�س����ة به فيه����ا ا�سراب من الببغ����اء وانواع 
م����ن الق����رود. يب����دوان ه����ري كان يعت����ربه 
املفك����ر  – لي�����س  املث����ايل  املراف����ق واخل����ادم 
اوالبريوقراطي اجلاف وامنا رجل روحاين 

جعله طموحه قابل للتكيف والتلعب. 
لك����ن بع����د وف����اة رئي�����س ا�ساقف����ة كانرتب����ري 
وتعيني بيكيت خليفة له من قبل هري، تغري 
�س����يء ما، وظه����ر جانب جديد م����ن �سخ�سية 
توما�����س بيكي����ت. فب����دل م����ن اخل����ادم امللكي 
امللهوف، ظه����ر رجل دين �سارم يتحدث بلغة 
الواجب����ات ال�سماوي����ة  ويداف����ع ب�سرامة عن 

حقوق كني�سته كما يراها هو.
ل ميك����ن الق����اء الل����وم عل����ى ه����ري يف ع����دم 
تكهنه بذل����ك. مل يكن بيكي����ت ق�سي�سا من قبل  

ومل يتلق التدريب الديني الكايف، وامنا كان 
ميتل����ك عقلي����ة حمامي لم����ع غالبا م����ا يك�سب 
ق�ساي����ا موكليه. الفارق هوان����ه بعد تن�سيبه 
يف ارف����ع من�س����ب ديني �سارت ل����ه جمموعة 
جديدة م����ن الوكلء يق����وم بخدمتهم: كني�سة 
امل�سيح ؛ ورئي�سها الدنيوي البابا ؛ وحاكمها 

العلوي الرب العظيم. 
هكذا تن�ساأ ظروف ل�سل�سلة من ال�سدامات بني 
بيكيت وهري الثاين ب�ساأن حقوق الكني�سة 
)يف م�سائ����ل مثل تعام����ل املحاك����م امللكية مع  
املجرمني من الق�س�سة، اوممار�سة  التما�سات 
من  هذه املحاكم  اىل حمكمة البابا( اأدت اىل 
هرب بيكي����ت من انكل����رتا وق�سائ����ه �سنوات 

طويلة يف املنفى الفرن�سي. 

ا�ستخ����دم هري ا�سالي����ب دفين����ة، مثل �سلب 
وطرد اقارب بيكيت ومنح عقارات كانرتبري 
جمان����ا  للمقرب����ني اجل�سع����ني.  راح بيكي����ت 
يق����اوم )بع����د �سم����اح الباب����ا ل����ه( با�ستخ����دام 
ات�س����الت مدوي����ة. ال�سفق����ة الت����ي جمعتهما 
لحق����ا كان����ت عاب����رة و�سعيف����ة ؛  الفر�س����ان 
الربع����ة الذين قتلوا بيكي����ت حال عودته اىل 
انكل����رتا ت�سرف����وا وفق م�سيئة ه����ري، رغم 

عدم  �سدور امر وا�سح بالقتل. 
ال�س���رية الذاتية اجلديدة جل���ون غاي ت�سرد 
ه���ذه الق�س���ة با�سل���وب واقع���ي مفع���م  ميلأ 
ال�سيا�سي���ة لنكل���رتا  م���ن اخللفي���ة  الكث���ري 
والق���ارة مبجمله���ا. وبينم���ا يح���اول غ���اي 
حتليل نف�سية ال�سخ�سيتني الرئي�سيتني فانه 
يحر�س على اجتناب التكهنات املف�سلة ؛ مت 
التعام���ل بحذر مع املفه���وم احلديث بوجود 
عن�س���ر  ا�سته���اء جن�س���ي يف علقتهما )كما 
جرى التلميح ب���ه يف فيلم ريت�سارد بريتون 
وبيرت اوت���ول(، كما مت ا�ستبعاد الدعاء بان 
بيكي���ت كان مثلي���ا. اك���ر الت�سدي���د هوعلى 
ال�سخ�سي���ة املعيبة لهري الث���اين، الذي كاد 
رف�سه لقب���ول الواقع - عندم���ا يت�سارب مع 

رغباته -  ان يكون مر�سا عقليا. 
هذا وقد يح���رف الق�سة ل�سالح بيكيت؛ لكن 
هن���اك ادلة عل���ى وجود عي���وب يف �سخ�سية 
بيكي���ت جتع���ل الق���ارئ يغ���ري تعاطف���ه اىل 
اجلانب الخر. فلدينا هنا رجل رف�س زيارة 
راعي���ه وظه���ريه الق���دمي – رئي����س ا�ساقف���ة 
فرا����س  وهوعل���ى   – العج���وز  كانرتب���ري 
امل���وت. لدين���ا  رج���ل ب���لط خب���ري  يرتك���ب 
تخبط���ات مثل �سجاره مع �سيده حول عباءة 
م���ن الفرواو، الخطر من ذل���ك، ا�ستقالته من 
من�س���ب امل�ست�س���ار دون موافق���ة م�سبقة من 

هري. 
يعترب ج���ون غاي  مف�سرا ماه���را للتعقيدات 
التاريخي���ة لعموم القراء، وهناك الكثري مما 
ميك���ن معرفته من هذا الكتاب. مع ذلك فغالبا 
م���ا ينزلق ن���ره اىل الرك���ود والبتذال: يف 
باري����س “ م�سه���د اجتماعي ناب����س باحلياة 
“، يدخل بيكيت “ زاوية �سيقة “ ويخ�سع 
يتاأجج غ�سب  بينم���ا   ،“ بالنار  “ للتعمي���د  
هري ب�سبب النهي���ار املتوا�سل لعلقتهما. 
انها حكاية تختلف عن حكاية تي ا�س اليوت 

بعدة ا�سكال. 

�س���در ع���ن دار �سفاف للطباعة والن�سر والتوزيع يف ال�سارقة كت���اب )الثورة النّوابية - درا�سة اأ�سلوبية 
يف ال�سعر العامي للمبدع “مظفر النواب”( للدكتور ح�سني �سرمك.

ياأت���ي ه���ذا الكتاب �سمن توجه ي�سع���ى الناقد اإىل حتقيقه يف درا�سة �سعر ال�ساع���ر الكبري مظفر النواب. 
في�س���ري الناق���د �سرم���ك يف مقدمته اإىل ذل���ك فيقول “يقوم هذا اجل���زء- من اأجزاء م�سروع���ي النقدي عن 
املب���دع” مظفر الن���واب”- على اأ�سا�س فر�سي���ة مركزية ت���رى اأن الحتفاء بال���دور ال�سيا�سي والتعبوي 
ل�سع���ر ال�ساع���ر واملنا�س���ل الثائر “مظف���ر النواب”- العام���ي والف�سيح- ق���د اأربك كث���ريا، وكثريا جدا، 
عملي���ة الإم�س���اك النقدي املقتدر مبنجزات الثورة الهائلة التي حّققها النواب يف بنية الق�سيدة، العراقية 
والعربي���ة، وم�سامينها. و�سيخت�س هذا اجلزء مب���ا اأ�سميته ب� “الثورة النوابية” يف الق�سيدة العامية، 
مو�سح���ا، عوامل اإن�ساجها، و�سريورتها، ومتظهراتها الفني���ة والفكرية واجلمالية، و�سورها الريادية، 

وتاأثرياتها يف الأجيال ال�سعرية التي اأعقبت النواب”.
ويف اإ�س���ارات �سريع���ة من خ���لل فهر�س الكتاب �سنتعرف عل���ى بع�س من توجهات الناق���د �سرمك وفهمه 
للتجرب���ة ال�سعري���ة التي خا�سها الن���واب، فنجد )بني الث���ورة النوابية وحركة ال�سي���اب الثورية، مظفر 
الن���واب رائد الث���ورة العامية احلديثة، احلداث���ة ال�سعبية!!، النّواب وحالة )ما بع���د احلب(، ال�سعر عيد 
ك���وين.. الق�سي���دة غبطة كوني���ة، اخليميائي، ح���زن النواب العجي���ب: مو حزن لكن حزي���ن!!، اجلر�س 

العا�سق: اأن�سنة النحا�س..(

للجدل م��ث��ي��رة  م��ع��ق��دة   ع��الق��ة  ح��ك��اي��ة 

الثورة النوابية

ا�سم الكتاب:    توما�ض بيكيت

ا�سم املوؤلف:   جون غاي

ترجم������ة:   عبداخلالق علي

�سورة حديثة للموقع الذي اغتيل به بيكيت بالكني�سة

�س����عد عل����ي
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مقاب���ل كل �سخ�س يتذكر عام 1968 ب�سبب 
التم���ّرد الباري�س���ي )منتهى ال�سع���ادة كانت 
يف تل���ك اللحظ���ة... اأو مل تك���ن(، فلب���د اأن 
هن���اك ث���لث اأو اأربع م���ّرات اأخ���رى يتذكر 
فيه���ا تل���ك ال�سن���ة باأنها ال�سن���ة التي حددت 
فيه���ا الربيت�س ريل نهاي���ة البخار مع قطار 
خ�سو�سي على خط �ساتل كارلي�سل. قطار 
 ،60 ت�سوقه قاطرتان من البلك فايف رقم

اإن مل تخني الذاكرة.
ع���ن ه���ذه احلما�س���ة ين�س���اأ اأدب. رجال يف 
عمر معني، مب���ا فيهم كاتب ه���ذه ال�سطور، 
األق���وا ملح���ة عل���ى كت���ب معنون���ة “ عمالقة 
البخ���ار “ )اأو �س���يء م���ن ه���ذا القبيل( منذ 
اأن رفعه���م اأباوؤهم على �سي���اج وطلب منهم 
اأن يلوح���وا باأيديهم حتي���ة ل�سائق القطار. 
كان���وا – ومايزال���ون – ي�سجعون كتبا من 
ه���ذا النوع: بورنوغرافي���ا لعا�سق البخار. 
بقاط���رة  م�سحوب���ا  �سك���وت  ))املي���دداي 
�سالف���ورد  اأوف  �سيت���ي  با�سفي���ك  �ستان���ري 
ياأخ���ذ املياه من اأحوا����س التيباي يف نهار 
ت�سريني م�س���رق من عام 195(( قد يكون 
عنوان���ا منوذجيا، و�سم���اء مملوءة بدخان 
هي الن�س���ف الأعلى ل�س���ورة فوتوغرافية 
منوذجي���ة. لكن كتابن���ا هذا ه���و لي�س حقا 
من ذلك النوع من الكتب – مل يكن العنوان 
ملئم���ا لو�س���ف غلن�س���ي ملهند�س���ي اآخ���ر 
قاط���رة بخارية عظيم���ة ول حلجته الآ�سرة 
ب���اأن املو�س���ة، ل العق���ل، ه���ي الت���ي قتل���ت 
ال�سف���ر البخ���اري، يف وق���ت كان���ت تقنيته 
مهي���اأة لنقل���ة مفاجئ���ة اىل الأم���ام، اأو على 
الأقل كان اأمامها �سنوات عديدة من احلياة 

النافعة اإقت�ساديا.
متاما مثلما اإتخذت �سفين���ة الإبحار �سكلها 
الأك���ر �سرع���ة، والأك���ر جم���ال، ال�سفينة 
ال�سراعية، يف ظل هيمنة امللحة البخارية، 
كذل���ك كان للقاطرة البخارية فرتاتها الأكر 
اإبت���كارا بع���د اأن ب���داأت ماكين���ة الإح���رتاق 
باملناف�س���ة يف ال���رب عل���ى خط���وط ال�س���كك 
احلدي���د، ويف اجل���و. يف بريطانيا، ال�سري 
نايجل غري�سلي وال�سري وليام �ستانريهما 

الإ�سم���ني الأك���ر تذّك���را. كان خ���ط مالرد 
الإن�سياب���ي لغري�سلي هو ال���ذي اأحرز، يف 
عام 198، الرقم القيا�سي لقاطرة بخارية 
يف ال�سرع���ة )126 كلم يف ال�ساعة(، والذي 
ظ���ّل قائما رغم الدعاوى املناف�سة من املانيا 
والوليات املتحدة. �ستان���ري، اأي�سا، �سمم 
خط���ا اإن�سيابي���ا قوي���ًا للتج���ارة النكل���و- 
ا�سكتلندي���ة �� اأخذ خط���ه امل�سلك كثري التلل 

لل�ساح���ل الغربي بينما اأخ���ذ خط غري�سلي 
امل�سلك املنب�سط لل�سرق �� ورغم اإنه مل ي�سل 
اأب���دا اىل جم���د غري�سل���ي، ف���اإن ت�ساميم���ه 
الأنيقة يف �سنوات الثلثينات اأر�ست مظهر 

املاكينة الربيطانية حتى نهاية اأيامه.
م�ستع���ريا عب���ارة مايل���ز غوبال���ني “ رج���ل 
البخ���ار “، ينعم غلن�سي على هذه ال�سللة 
املتاأخرة من مهند�سي اللوكو �سفة احل�سمة 

والكرام���ة للبط���ل املتوا�س���ع، ورمب���ا ثمة 
�سيء بط���ويل )فر�س���ان املائ���دة امل�ستديرة 
لل�س���كك احلديد( يف �سعيهم امل�سمِم جلعل 
املاكين���ة البخاري���ة اأ�س���رع، اأق���وى واأك���ر 
فعالي���ة وقود، ح���ني لح يف الأف���ق اخلطر 
امله���دد لقاطرات الدي���زل وقاطرات ال�سحب 
الكهربائي���ة. بريطاني���ا، كان له���ا �سخ����س 
رادي���كايل يف اوليف���ر بولي���د، ال���ذي �سمم 
لل�ساوثرين ريل���واي ما يّعد من �سبه املوؤكد 
اأقب���ح قاطرة بخاري���ة يف كل الع�سور، لكن 
بحلول احلرب العاملي���ة الثانية كانت اأغلب 
الهند�س���ة البخاري���ة الربيطاني���ة حمافظ���ة 
اإذا قورن���ت بالإبت���كارات الت���ي ظه���رت يف 
فرن�س���ا، املانيا، والولي���ات املتحدة. كانت 
املاكينات الربيطاني���ة تبدو يف حالة جيدة 
ج���دا، تخفي ماكيناتها داخل اأ�سكال ناعمة، 
لكن املهند�س���ني الأجانب، اأمث���ال الفرن�سي 
اندري���ه �سابيلون، هم الذي���ن قاموا باأف�سل 

الفر�س لإعطاء م�ستقبل حلركة النقل.
تبّن���ى �سابيلون ما دع���اه غلن�سي مبقاربة 
كلي���ة للدينامي���ة احلراري���ة. اأول، اإ�ستوثق 
م���ن اأن البخ���ار يتدف���ق عرْب طري���ق املرجل 
وغرفة �سغ���ط البخ���ار واإ�سطوانة اإنطلق 
البخ���ار، ب�سكل حر بقدر الإمكان، مقلل اىل 
احلد الأدنى اأي اإن�سدادات. ثانيا، اإ�ستخدم 
نف�س البخار مرت���ني، بال�سماح له بالإنتقال 
من اإ�سطوانات ال�سغط العايل اىل ال�سغط 
الواط���ئ، وه���ي عملي���ة تع���رف بالرتكيب. 
التقنيت���ني مل تكون���ا معروفت���ني يف  كلت���ا 
بريطانيا، حي���ث اأغلب املاكين���ات البحرية 
وحت���ى القاط���رات البخاري���ة كان���ت مرّكبة 
من���ذ الق���رن 19، لك���ن ماكين���ات �سابيل���ون 
بلغ���ت م�ستوي���ات جديدة م���ن الرقي )التي 
كان���ت بالن�سب���ة للعق���ل الربيط���اين تعقيدا 
ل ُيعتَم���د علي���ه( يف ثقاف���ة ال�سك���ة احلديد 
الفرن�سي���ة، التي اأعطت طاقم القطار واجبا 
طويل الأج���ل على ماكين���ة اإ�ستثنائية؛ يف 
بريطاني���ا، ق���د يكون �سائ���ق القطار �سابط 
ال�سيط���رة ملاكينة بالرد ليوم وعلى ماكينة 
كنغ ف�سر للي���وم الذي يليه. النتيجة، يكتب 

غلن�س���ي، كان���ت عناي���ة حنون���ة لقاطرات 
بخاري���ة ))جت���ري مث���ل ماكين���ات خياط���ة 
�سامت���ة،(( م�ساوي���ة يف التعجي���ل وجه���د 
ال�سح���ب للجيل الأول من قاط���رات الديزل 

والقاطرات الكهربائية.
م���ا من مهند�س بخار ي�س���ك حقا باأن الطاقة 
الكهربائي���ة �ستنت�س���ر يف النهاية. ال�سوؤال 
الأكر اإثارة للنقا�س ه���و املدى الذي كانت 
حتتاج���ة قاط���رات الدي���زل كفج���وة توقف 
بني م�س���در طاقة واحد واآخ���ر، لأن قاطرة 
البخ���ار هي ماكين���ة قوية وزواله���ا الكامل 
اإقرتب من امل���وت بوقت مبكر جدا. يرف�س 
لوبي���ات  اىل  الل���وم  يوج���ه  اأن  غلن�س���ي 
النف���ط واملوؤامرات، حتى يف امريكا. كانت 
�سناعة الديزل، كما يكتب، ))�سابة، مزّودة 
بنف�س القدر من تقنيات اإدارة الأعمال التي 
ل�سناع���ة النف���ط، وه���ي �سي���ف م�ستدق ذو 
حدين بلغ���ة املبيع���ات والت�سوي���ق مقارنة 
بال�سي���ف عري�س احلد ل�سناع���ة البخار((. 
الدي���زل  يف ع���ام 195، عمل���ت قاط���رات 
ثمانية باملئة فقط من اأميال قطار امل�سافرين 
المريك���ي؛ يف 198، ت�ساع���د الرق���م اىل 
اأربع���ة وثلثني باملئ���ة؛ يف 1960، �سحبت 
النورثفول���ك اآن���د و�س���رتن اآخ���ر القاطرات 

البخارية من اخلدمة املنتظمة.
يف بريطاني���ا، كان���ت كلمة ال�س���ر يف نهاية 
اخلم�سينات ه���ي “ التحديث “. القاطرات 
ب���دت  اآرت����س،   ���البخاري���ة، مث���ل اليو�س
قدمية – اإبتعد ع���ن عجلتها! هل ميكن لها 
يوم���ا اأن تع���ود غلن�سي يعتق���د بذلك، مبا 
اأن هن���اك فحما تخّل���ف يف الأر�س اأكر من 
النف���ط واأن تو�سعا جديدا للماكينات ميكن 
اأن يكون اأك���ر فعالية حرارية من ماكينات 
�سابيل���ون. لك���ن الوق���ت مل يحن بع���د، كما 
اأعتقد، لنف�س الغب���ار عن البوك�س براوين 
والع���ودة اىل و�سعي���ة مراق���ب اخل���ط يف 
قط���ار  باإنتظ���ار  املحط���ة،  ر�سي���ف  نهاي���ة 

ال�سكوت�س اأك�سربي�س. 

عن �سحيفة الغارديان

كتاب ” عمالقة البخار ” لجوناثان غالنسي
ابتعد عن عجالتها!

عل��ى نح��و تلف يف حق��ول الفحم يف ال�س��ني، اإختفت 
القاط��رة البخارية كو�سيلة مهمة لنقل الب�سائع والنا�ض 
النهاي��ة  املا�س��ي. كان��ت  النهائي��ة للق��رن  ال�سن��وات  يف 
الفت��ة للنظر – ويف راأي هذا الكت��اب – �سريعة على نحو 
غري �س��روري. كانت بريطانيا ال ت��زال ت�سنع ماكينات 
بخاري��ة يف عام 1960، مع هذا وفقط بعد ثما �سنوات 
مت �سح��ب اخ��ر قاط��رة من اخلدم��ة. يف بع���ض البلدان 
)الوالي��ات املتحدة هي مث��ال رئي�سي( حل��ت النهاية يف 
وق��ت اأبكر من ذلك يف بع�سها االخر مثل الهند وجنوب 

افريقيا، كانت النهاية متاأخرة حتى الت�سعينات.
اإنه��ا، بالطبع، مل تختف بالكامل. املئات منها، رمبا حتى 
ظ��ت يف متاح��ف ومريا ال�س��كك احلديد،  ف الف، حاال
 بالبخ��ار ب�س��كل غ��ري منتظم يف رح��الت ع وت�س��ري
الب��الد )واأن��ا ال��ذي اأ�سكن قرب خ��ط رئي�س��ي يف لندن، 
 اأ�سم��ع احيان��ا اأ�س��وات �سافرته��ا(. لكنه��ا تبق��ى اأ�سي��اء
نفي�س��ة رمبا ال وجود الل��ة ميكانيكية مثله��ا اإجتذبت 
��ب رحيلها مثل  مث��ل هذا احلب ال�سدي��د والبهجة، او �سب

هذا احلزن.

ترجمة: عبا�ض املفرجي



العدد )2638( السنة العاشرة االحد )4( تشرين الثاني 142012

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

�سدر حديثا للروائي المريكي 
ريجارد رو�سو احلائز على 

جائزة بوليتزر للداب عن روايته 
)المرباطوريه ت�سقط(عمل جديدا 

با�سم )تدخلت(وهو عباره عن ثلث 
ق�س�س ق�سريه ورواية ق�سريه 

حيث عمد اىل بيعهم يف �سندوق مع 
لوحه بحجم بطاقه بريديه من عمل 
ابنته الر�سامه كيت واختار رو�سو 
دار ن�سر حمليه لطبع وبيع الكتاب 

وهو بهذا كما �سرح لو�سائل العلم  
ي�سعى اىل ت�سجيع بيع الكتاب 

حمليا بعد ان هاجم بيع الكتب عرب 
املواقع اللكرتونيه التي اعترب ان 
منوها امل�سطرد يف �سناعة الكتب 

اللكرتونيه وازدهار مبيعاتها على 
النرتنيت يعد تهديدا للمكتبات 

ول�سناعة الكتاب ولظهور كّتاب جدد 
ح�سب تعبريه.

ا�سته���ل الرفاع���ي كتاب���ه بالق���ول “تتب���دى 
الرم���وز وال�س���ارات والعلق���ات والثيمات 
والتعب���ريات املقد�س���ة واملفاهي���م وال���روؤى 
الديني���ة يف جم���الت حياتن���ا باأ�سره���ا ول 
يفل���ت منه���ا اي حق���ل ثق���ايف او مع���ريف او 
فن���ي او ادب���ي او �سيا�س���ي او اجتماعي او 
اقت�سادي فه���ي متتزج بكل �س���يء وتتجلى 
يف الزي���اء واللبا����س والطع���ام وال�س���راب 
وخمتل���ف امناط العلق���ات الب�سرية واللغة 

والن�سو�س ال�سفاهية واملدونة.
“وحت���ى لو تعمد �سخ�س ا�ستبعادها فاإنها 
تبق���ى م�سم���رة ول تختف���ي ب���ل ي�ستبطنها 
قلم���ه او ل�سان���ه ع���رب ا�ستبداله���ا باألف���اظ ل 
حتي���ل اىل تل���ك امل�سام���ني مبا�س���رة لكنه���ا 

تظل كامنة م�سترتة فيها.”
ا�ساف يقول ان املجتمع���ات الغربية “التي 
عمل���ت من���ذ ف���رتة طويلة عل���ى نف���ي الدين 
وتعبريات���ه م���ن عامله���ا مل ت�ستط���ع اجتثاث 
واحلل���ي  القلئ���د  به���ا  املكتظ���ة  رم���وزه 
الفني���ة  واللوح���ات  والتماثي���ل  والألب�س���ة 
وال�س���كال والر�س���وم املعماري���ة للمب���اين. 
وما زال ال�سع���ر والن���ر والفل�سفة وغريها 
من املعارف الن�سانية ت�ستخدم م�سطلحات 
ميتافيزيقي���ة واألفاظا حتيل اىل ميثولوجيا 

واأفكار مقد�سة.
“ورمب���ا ل تع���ر عل���ى فيل�س���وف او مفكر 
او ادي���ب او فن���ان او م�سل���ح يف التاري���خ 
تاأوي���ل  عل���ى  ي�ستغ���ل  مل  للغ���رب  القري���ب 
اثبات���ا  وا�ستنطاقه���ا  املقد�س���ة  الن�سو����س 
انتاج���ا  جن���د  ان  الن���ادر  وم���ن  نفي���ا.  او 
يق���ارب مو�سوع���ة  ابداعي���ا مل  او  معرفي���ا 
امليتافيزيقي���ا وم���ا ت�سي به م���ن مقولت او 

يق���ف منها موقفا حمايدا م���ن دون ان يغور 
يف مدياتها وي�سعى لتف�سريها وتربيرها او 
تفكيكه���ا وتقوي�سها. ب���ل ان ا�سهر املفكرين 
املناه�سني للدين اتخ���ذت الظواهر الدينية 
م�ساح���ة هامة م���ن كتابات���ه و�س���دد على ان 

حترير الر�س يبداأ من حترير ال�سماء.”
وق���ال اإن التدليل على ه���ذا ل يتطلب �سوى 
اإلقاء نظرة عاجلة على الفكر الغربي احلديث 
واملعا�س���ر ليت�س���ح م���دى ان�سغاله ب���كل ما 
وال�ستغ���راق  الديني���ة  بالظواه���ر  يرتب���ط 
يف تاأويله���ا وفهمه���ا م���ن مداخ���ل متنوع���ة 
انربولوجي���ا  مقاربته���ا  جت���ري  “فت���ارة 
واخ���رى  الدي���ن  انروبولوجي���ا  يف 
الدي���ن  اجتم���اع  عل���م  يف  �سو�سيولوجي���ا 
وثالث���ة �سيكولوجي���ا يف عل���م نف����س الدين 
ورابع���ة ل�ساني���ا ودللي���ا يف الهرمنيوطيقا 

وال�سمنطقا الدينية.. اإلخ.
عن  الراهنة  الن�ساني���ة  العلوم  تك���ف  “ول 
اج���رتاح قن���وات وم�سال���ك جدي���دة لدرا�سة 
متث���لت املقد����س يف الوع���ي وال�سلوك وما 
يفي����س ب���ه وي�سم���ره اللوع���ي اجلمع���ي 
والفردي م���ن اللهام والنك�ساف وال�سراق 
واجلذب���ة  والوح���دة  والحت���اد  وال�سه���ود 
والرع�س���ة وال�سك���رة والن�س���وة وال�سحوة 
وغريه���ا من احلالت والتج���ارب الروحية. 
كعام���ل  الدي���ن  اث���ر  حتلي���ل  و  بح���ث  ام���ا 
فع���ال يف احلي���اة ال�سيا�سي���ة والجتماعية 
اه���م  اح���د  فه���و  والثقافي���ة  والقت�سادي���ة 
م�ساغ���ل ور����س البحث وخمت���ربات العلوم 

الجتماعية.”
وحتدث عن ك�سر احتكار املعرفة الدينية يف 
الغ���رب وحتريرها م���ن الكهن���وت الكن�سي. 
وق���ال “ان ميزة الفكر الغرب���ي منذ انطلق 
ع�س���ر النه�س���ة ه���ي ك�س���ر احت���كار املعرفة 
الديني���ة وحتريره���ا م���ن دائ���رة الكهن���وت 
تلم���ذة  م���ن  للجمي���ع  واإتاحته���ا  الكن�س���ي 
كل  وبا�ستطاع���ة  وباحث���ني  ودارا�س���ني 
باحث ودار�س بحثه���ا ودرا�ستها باعتبارها 
�ساأن���ا عام���ا يتغلغ���ل يف املج���ال ال�سخ�سي 
والجتماعي للب�سر وتظه���ر اآثاره يف حياة 

الفرد وال�سرة واملجتمع والدولة.”
وقال ان التفكري الديني جتاوز للمرة الوىل 
“الرت�سيمات املغلقة التي فر�ستها الكني�سة 
وك�س���ف ع���ن ان الكت���اب املقد����س والتلمود 
متث���ل يف جت�سي���دات تاريخي���ة عديدة وان 
تاأويلته تنوع���ت بتنوع اجلماعات والفرق 
الديني���ة فلي����س هن���اك تدين �سحي���ح واآخر 
خمتلف���ة  جتلي���ات  هن���اك  واإمن���ا  خاط���يء 

للن����س ذاته يف املجتمع والتاريخ ول ميكن 
ف�سل فه���م الن�س وتاأويله ع���ن منط التمدن 
ال�سائد يف املجتمع وم�ستوى تطور العلوم 
واملع���ارف الب�سري���ة واإن الف���اظ الن����س ل 
تفي����س بذاتها باملعاين من دون افق انتظار 
املتلقي وتطلعاته واآمال���ه واأحلمه وروؤيته 
الكوني���ة وخلفياته ومرجعيات���ه وم�سبقاته 
الذهني���ة... وبكلم���ة موج���زة ان منحى فهم 
الدي���ن يت�سكل يف اطار فه���م الطبيعة وتقدم 

املعارف الن�سانية.
“هكذا ا�ستفاق التفكري الديني وبا�ستفاقته 
دخل���ت الب�سري���ة عه���دا جدي���دا حت���رر في���ه 
املعرف���ة  وانطلق���ت  قي���وده  م���ن  العق���ل 
او  كواب���ح  ب���ل  �س���يء  كل  يف  لتخو����س 
حمرم���ات وانخرط���ت كل م�ساغ���ل التفك���ري 
يف جمالت الت�ساوؤل والعرتا�س وتخل�س 
الن�س���ان من عبء الذاكرة ال���ذي يعطله عن 
العتم���اد على فهمه اخلا�س يف التعرف اىل 

نف�سه والعامل.”
وقال “لقد ا�ستطاع���ت اللهيات اجلديدة ان 
تر�سم ح���دود املقد����س والدني���وي وعرفتنا 
على القنعة التي تخلع على م�ساحة �سا�سعة 
مم���ا هو دنيوي لتجعله مقد�سا مثلما �سددت 
عل���ى ان حاج���ة الن�س���ان للمقد����س ابدي���ة 
وان تفج���رات القد�س���ي يف العامل ل تتوقف 
او جت���ف وكم���ا ل تط���اق احلي���اة م���ن دون 
مقد����س كذلك ل تط���اق حينم���ا تت�سع حدود 
املقد����س فتبتل���ع كل م���ا هو دني���وي وتخلع 
عل���ى كل ما هو دنيوي لبا�سا دينيا ول ترتك 
للعق���ل واخلربة الب�سرية جم���ال تتجلى فيه 
ابداعاته واكت�سافاته ومكا�سبه املتنوعة يف 

خمتلف حقول احلياة.”.

عب��د الجب��ار الرفاع��ي: حاجة اإلنس��ان الى 
المقدس أبدية

اجلب��ار  عب��د  الدكت��ور  العراق��ي  الباح��ث  يق��ول 
الرفاع��ي اإن حاجة االن�س��ان اىل املقد�ض ابدية واإن 

تفجرات القد�سي يف العامل ال تتوقف او جتف.
ا�س��اف اأن��ه كما ان احلي��اة ال تطاق م��ن دون مقد�ض 
كذلك ال تط��اق حينما تت�سع حدود املقد�ض فتبتلع 
كل م��ا هو دنيوي وتخلع على كل م��ا هو دنيوي لبا�سا 

دينيا.
ج��اء ذل��ك يف كت��اب “انق��اذ النزع��ة االن�ساني��ة يف 
الدين” ال�سادر عن )الدار العربية للعلوم نا�سرون( 
يف بريوت و)مركز درا�سات فل�سفة الدين( يف بغداد 

يف 302 �سفحة كبرية القطع.

ج������������������ورج ج����ح����ا

عبد اجلبار الرفاعي
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آفاق
 �سعد حممد رحيم

يدخل الدكتور فار�س كمال نظمي يف كتابه )الأ�سلمة ال�سيا�سية يف العراق 
� روؤية نف�سية/ مكتبة عدنان.. بغداد 2012( حقًل معرفيًا � تطبيقيًا جديدًا 
يف الدرا�س����ات العراقي����ة. معتم����دًا منهج����ًا مرّكب����ًا تتمثل نوات����ه بالتحليل 
النف�س����ي/ الجتماع����ي )الو�سف����ي(، وهو اأو�س����ع نطاقًا من عب����ارة )روؤية 
نف�سية( التي ع����ّرف بها كتابه. معتمدًا على الك�سوفات النظرية واملنهجية 
احلديث����ة م�ستخدمًا اإياها يف اإ�ساءة مناطق بك����ر )ملغومة( غري مفكر بها 
كث����ريًا. وكان الراحل الدكتور علي الوردي ق����د افتتح مثل هذه الدرا�سات 
من����ذ عقود، غري اأن الدكتور نظمي مي�س����ي خطوات اأبعد ويتجاوز بع�س 
اخلطوط احلمر )اخلطرية( التي تردد الوردي يف اقتحامها يومئذ. ورمبا 
تكون امل�ستجدات من الأحداث، واأجواء احلرية )الن�سبية( املتوفرة الآن، 
اإىل جان����ب التط����ور العلم����ي واملنهجي احلا�س����ل يف جم����الت الدرا�سات 
الإن�ساني����ة املختلفة منذ ذلك الوقت، ق����د اأتاحت لنظمي فر�سًا اأوفر للبحث 
والتحلي����ل وال�ستنتاج. واأح�سب اأن هذا الكتاب ب�سفحاته املائة وال�ستني 
يع����د اإرها�سًا، اأو مقدمة، اأو جتارب اأولية )بروفات( مل�سروع معريف كبري 
ي�سغل بال الدكتور نظمي. وهو بالتاأكيد اأهل لإجنازه ملا ميتلكه من قدرة 
معرفي����ة وحتليلي����ة، وذكاء ملّ����اح، وج����راأة يف اإ�س����اءة امل�ساح����ات املظللة، 

واملحجوبة، وامل�سكوت عنها.
   ينطلق كتاب الدكتور نظمي من طرح م�سكلة موؤداها متو�سع الدين "يف 
قل����ب احلدث ال�سيا�س����ي املتحكم مب�سائر مليني النا�����س يف بلدان ال�سرق 
الأو�س����ط"، ل�سيما بع����د انتهاء حقبة احلرب الب����اردة، والولوج يف ع�سر 
العومل����ة، وبدء ما �سمي بث����ورات الربيع العربي. لتك����ون احلالة العراقية 
مثال����ه يف ا�ستق�ساءات����ه وحفريات����ه، حي����ث التن����وع العرق����ي واملذهب����ي 
والطائف����ي، والأ�س����كال املختلف����ة الت����ي اتخذته����ا ال�سراع����ات الجتماعية 
وال�سيا�سي����ة تاريخيًا. وما اأف�ست اإليه من ملب�سات يف الراهن ال�سيا�سي 
والجتماع����ي. ومن غ����ري اأن يغيب عن ذهنه حقيق����ة اأن ذلك كله يجري يف 

اإطار تتوفر فيه اإمكانيات و�سروط قيام دولة مدنية حديثة. 
   تتحول امل�سكلة التي اأ�سار اإليها نظمي، على اأر�س الواقع، اإىل اإ�سكالية؛ 
اإىل جمل����ة من م�سكلت وم�سائل مت�سابكة ل ميكن حل واحدة منها مبعزل 
ع����ن الأخ����رى. فيما يتطل����ب بناء ت�س����ور )جم�ّس����م( علمي عن ذل����ك اإيجاد 
مقاربات نظرية خمتلفة ترى الإ�سكالية يف منظومة عنا�سرها وتفاعلتها 
وحتولته����ا املعقدة. وه����ذا يتطلب طرح الأ�سئل����ة ال�سحيحة التي �ستقود 

منطقيًا اإىل فر�س العثور على الأجوبة ال�سحيحة. اأ�سئلة من قبيل؛
   "اأه����و دي����ن اأم تدين اأم تديني اأهو اإ�سلم اأم تاأ�سل����م اأم اأ�سلمة اأهو دين 
اإيديولوج����ي حمدد العقائ����د والغايات يف اأذهان معتنقي����ه اأم هو �سورة 
اإدراكية �سيكولوجية حّمالة اأوجه حد الت�سّظي، ونحو كل وجه منها يتجه 
جمهور حمروم ومتع�سب ومتعط�س لأي يقني يريحه من اأزمته الهوياتية 
املتفاقم����ة يف ع�س����ر عومل����ي، تهيمن في����ه اأ�سن����ام التكنولوجي����ا وتنح�سر 

."العقلنية وت�سود اللمعيارية
   ول����ذا ل ينج����ر نظمي اإىل اإطلق اأح����كام انفعالية وقناع����ات مت�سرعة قد 
توه����م بها الأحداث من خلل �سورها ال�سطحية امل�سببة وامل�سللة. فريى 
اأوًل اأن ع����راق الي����وم؛ "ل ي�سهد اأ�سلمة �سمولي����ة �ساملة فح�سب، بل ي�سهد 
اأي�س����ًا �سراع ا�سلم����ات طائفية تّدعي كل منها اأحقيت����ه العقائدية امل�ستمدة 
م����ن )اإطلعه( املتفرد على ا�س����رار الإرادة الإلهية. وم����ع ذلك، فاإن املنظور 
النف�س����ي له����ذا الكتاب يف�سل الأخ����ذ بوجود )اأ�سلمة �سيا�سي����ة( واحدة لها 
عنا�س����ر بنائية حمددة متار�س وظيفة �سيكولوجية مت�سابهة اإىل حد كبري 
يف نفو�����س العراقي����ني عامة مهم����ا تباين����ت معتقداتهم بني ط����ريف التدين 

والإحلاد".
  ويت�سم����ن الكت����اب جمموع����ة من املق����الت/ الدرا�سات الت����ي كتبها خلل 
ال�سن����وات الأرب����ع املا�سي����ة، وه����ي مبجمله����ا ق����راءات يف كيفي����ة ت�س����ّكل 
الظاه����رة ال�سيا�سي����ة املقّنعة بالدين يف الع����راق ببعدها النف�س����ي، �ساعيًا 
لتقدمي "تف�سري متع����دد الأبعاد والزوايا لكيفية تفاعل  �سيكولوجيا الدين 
ب�سيكولوجي����ا ال�سيا�س����ة لإنتاج ظواهر �سلوكية جمتمعي����ة مهمة ب�سمنها 
 ."200 اأمن����اط ل�سخ�سيات اجتماعي����ة  بداأت بالربوز تباعًا بع����د ني�سان
وه����ذه الظاه����رة مل ت����اأت من ف����راغ، بل كان����ت له����ا اأر�سيتها الت����ي مهدتها  
"�سادية النظام ال�سابق" حيث الفراغ والعقم ال�سيا�سيني اللذين اأوجدهما 
خ����لل �سنوات حكم����ه الطويلة، والت����ي اف�ست اإىل م����ا نواجهه من حمن، 

الآن.
   ويبقى الفرتا�س )الأ�سا�س( الذي يختربه نظمي مرارًا طوال �سفحات 
كتاب����ه، ليبن����ي علي����ه اأف����كاره وروؤاه ه����و؛ "اإن حماول����ة فر�����س الأ�سلم����ة 
ال�سيا�سي����ة عل����ى املجتم����ع العراق����ي، ه����ي خي����ار يق����ع بال�سد م����ن النزعة 
العلماني����ة الجتماعي����ة الرا�سخة له����ذا املجتم����ع. لذلك فاإن اأح����د الأ�سباب 
الرئي�س����ة املف�س����رة ل�ستم����رار م�سل�س����ل ال�س����راع ال�سيا�س����ي  الدموي يف 
العراق هو نزعة الأحزاب الديني����ة احلاكمة فيه لت�سكيل املجتمع العراقي 
عل����ى �ساكلتها، اأي حماولة تطييفه ق�سرًا ع����رب اإخراجه من هويته امل�سلمة 
مبذهبيه����ا املتعاي�س����ني واإدخال����ه يف  هوي����ة تاأ�سلمية متع�سب����ة مبذهبيها 

املت�سارعني".
   ما زلنا يف مقدمة الكتاب، وللحديث بقية.

األسلمة السياسية - 1 -

�سعد ناجي علوان

يق���ول ال�ساع���ر الفذ )ريلك���ة( ان كتابة بي���ت واحد حقيق���ي و�سروري 
يتطلب من ال�ساعر ان يكون قد عا�س وا�ستوعب احلياة باأكملها.

فال�سعر يحتاج اإىل �سجاعة كبرية ملمار�سته، فهو اعرتاف وحتد وخلق 
حيوان موازية خل�ساراتنا التي ل تنتهي.

ميل���ك ال�ساعر )عبد الرحيم �سالح الرحي���م( تاريخًا طويًل من التعامل 
م���ع ال�سعر ميت���د اإىل اأكر من ثلثة عقود، ولذا ف���ان اإ�سداره ال�سعري 
)اأبواب الليل( عن موؤ�س�سة الرافد للمطبوعات، اأكرب من جمرد جمموعة 
�سعري���ة واأق���رب اإىل الأعم���ال الكامل���ة، فه���و ميث���ل م�س���اره ال�سع���ري 
)م�ساره( واأهم ما كتب طوال ذلك الوقت. ورغم زمنه ال�سعري الطويل 
بقيت جترب���ة ال�ساعر )الرحي���م( تخ�سع اإىل ن�سق متماث���ل من الروؤى 
والأف���كار، والت���ي كان���ت ت�ستولد بع�سه���ا البع�س نتيج���ة ال�ستغراق 

الذاتي، وطغيان احلزن واخلوف املت�ساعد مع الأيام...
))النجوم التي فوقنا

والتي خلبت لبنا
فانطلقنا بها يف دروب اخليال

رمبا، هي ال�سر عنٌي علينا
هل ترانا خدعنا بها كل هذي ال�سنني

دون اأن يختلي �سّرها
النجوم... هذا اجلمال املخيف

رمبا... رمبا
هي من يخطف اليوم اأرواحنا(()1(

ليغل���ق دائرة املعنى ح�سب ه���واه ويفر�س بال�س���رورة قامو�سًا معينًا 
فيم���ا يبغيه ويوؤكده الن�س املعتمد عل���ى تدوير الفكرة ل على تنميتها، 

فالق�سيدة عند )الرحيم( تغادر العتبة لتعود وت�ستقر ثانية عندها.
وق�س���ر يتعمده ويتكلفه ال�ساع���ر لتعلقه باحلال���ة النف�سية لديه ولي�س 
ق�س���ورًا متعلقًا باحلالة الفنية والإبداعية، فالرحيم يقراأ اخلوف خلف 
كل ب���اب، وخوف���ه يح�س���د الروح حتى ت�س���ري ه�سيمًا، اأم���ا املوت فهو 
مكاف���اأة غري جمزية لنهاية اللعبة امل�سماة جمازًا... احلياة )اأفكار تكر 

يف ق�سائده(.
وم���ع �سطوة ه���ذه املحددات على ن�سو�سه، اإل اأنن���ا جند ال�ساعر )عبد 
الرحي���م �سال���ح الرحيم( متوازن���ا وب�سكل جدي وهو يح���اور عوامله، 
ب���ل قد يتفرد بعدد من املمي���زات الناه�سة، فال�سعر حريته الكربى اأمام 

واقع يحاول اأ�سره منذ البداية وهو ين�سد براءة فقدت وخيبة تعلو
))تٌل من امللب�س القدمية

ن�سرتها اأمامي
فانتف�ست اأيامي

راك�سة يف الطرق احلزينة
تٌل من امللب�س القدمية

األب�سها
وهل يعود ان لب�ستها �سبابي
واجلدول الرقراق يف اليباب

واخلطوة الثابتة الرزينة(( )2(
ول���ن يج���د الرحيم تواأم���ًا وملذًا لقل���ق روحه امللتاعة �س���وى الطبيعة 
ومكوناتها الأ�سا�سية، ف�)الأ�سجار – الأزهار – الأوراق – احليوانات 
– الأحجار( �سورًا باذخة ي�ساحبها ال�ساعر كرفيق دائم يدرك اآلمها 
اأو متى ي�سعدها اجلذل )يحفل الكتاب بق�سائد متعددة يف هذا املنحى( 

)كم �ساعر يفعل ذلك(: 
))الأ�سجار

هل تقلقها الأيام
هل تاأ�سرها الأحلم

هل تتاأمل اأ�سراب الدب الأكرب يف الليل
الأ�سجار

هل يفزعها املن�سار
هل يحزنها اجلدب، وتفرحها الأمطار

هل تقراأ يف خوف لغة الليل
)( ))هل تبكي يف �سمت الليل

لك���ن ال�ساعر ولأ�سباب �سخ�سية ونف�سية كما تقدم مل يطوع اأو ي�ستغل 
م���ا ميلك من ثراء اإن�ساين مبهر، وظل يحاور ذات ال�سور ال�سعرية من 

جوانب عدة.
وهك���ذا قدم كتاب���ه ال�سع���ري املت�سم���ن )17( ق�سيدة بنكه���ة ما كتب 
م���ن ق�سائ���د متاأخرة )�سن���وات الألفني وما بعده���ا 102 ق�سيدة( وهي 
ق�سائ���د مكثفة وث���رة واأحيانًا اإعادة مل���ا تقدم من ق�سائ���د، وكذلك )27 
ق�سيدة زمن الت�سعينيات( و)6 ق�سائد زمن الثمانينيات( و)2 ق�سيدة 

ال�سبعينيات(.
ويبقى )عبد الرحي���م �سالح الرحيم( �ساعرًا يقلقه الوجود رغم فرديته 

وهو يبحث عن م�ساحة ل ي�سارطه فيها اأحد ليعرتف بخل�سه:
))اأ�سعنا الطريق

و�ساورنا هاج�س اأننا لن نعود
واأن املدى بيننا

بعيد بعيد
جل�سنا على تلة يف العراء

نحدق يف بع�سنا
وكان امل�ساء

نزيفًا من الربد فوق ال�سماء
وطاف باأرواحنا

�سدى من نحيب عميق
ملاذا اأ�سعنا الطريق اإىل بيتنا

)( ))ملاذا اأ�سعنا الطريق

وام�سال
 س� ساحة� اسيدة اق الديوان  

 س� ب�سسيدة اق الديوان  
 س� ارسسيدة اق الديوان  
 س� ريسيدة الق الديوان  

  
         

والجتماع����ي. ومن غ����ري اأن يغيب عن ذهنه حقيق����ة اأن ذلك كله يجري يف 
اإطار تتوفر فيه اإمكانيات و�سروط قيام دولة مدنية حديثة. 

   تتحول امل�سكلة التي اأ�سار اإليها نظمي، على اأر�س الواقع، اإىل اإ�سكالية؛ 
اإىل جمل����ة من م�سكلت وم�سائل مت�سابكة ل ميكن حل واحدة منها مبعزل 
ع����ن الأخ����رى. فيما يتطل����ب بناء ت�س����ور )جم�ّس����م( علمي عن ذل����ك اإيجاد 
مقاربات نظرية خمتلفة ترى الإ�سكالية يف منظومة عنا�سرها وتفاعلتها 
وحتولته����ا املعقدة. وه����ذا يتطلب طرح الأ�سئل����ة ال�سحيحة التي �ستقود 

منطقيًا اإىل فر�س العثور على الأجوبة ال�سحيحة. اأ�سئلة من قبيل؛
وحتولته����ا املعقدة. وه����ذا يتطلب طرح الأ�سئل����ة ال�سحيحة التي �ستقود 

منطقيًا اإىل فر�س العثور على الأجوبة ال�سحيحة. اأ�سئلة من قبيل؛
وحتولته����ا املعقدة. وه����ذا يتطلب طرح الأ�سئل����ة ال�سحيحة التي �ستقود 

   "اأه����و دي����ن اأم تدين اأم تديني اأهو اإ�سلم اأم تاأ�سل����م اأم اأ�سلمة اأهو دين 
اإيديولوج����ي حمدد العقائ����د والغايات يف اأذهان معتنقي����ه اأم هو �سورة 
اإدراكية �سيكولوجية حّمالة اأوجه حد الت�سّظي، ونحو كل وجه منها يتجه 
اإيديولوج����ي حمدد العقائ����د والغايات يف اأذهان معتنقي����ه اأم هو �سورة 
اإدراكية �سيكولوجية حّمالة اأوجه حد الت�سّظي، ونحو كل وجه منها يتجه 
اإيديولوج����ي حمدد العقائ����د والغايات يف اأذهان معتنقي����ه اأم هو �سورة 

جمهور حمروم ومتع�سب ومتعط�س لأي يقني يريحه من اأزمته الهوياتية 
املتفاقم����ة يف ع�س����ر عومل����ي، تهيمن في����ه اأ�سن����ام التكنولوجي����ا وتنح�سر 

العقلنية وت�سود اللمعيارية
   ول����ذا ل ينج����ر نظمي اإىل اإطلق اأح����كام انفعالية وقناع����ات مت�سرعة قد 
توه����م بها الأحداث من خلل �سورها ال�سطحية امل�سببة وامل�سللة. فريى 

اأوًل اأن ع����راق الي����وم؛ 
توه����م بها الأحداث من خلل �سورها ال�سطحية امل�سببة وامل�سللة. فريى 

اأوًل اأن ع����راق الي����وم؛ 
توه����م بها الأحداث من خلل �سورها ال�سطحية امل�سببة وامل�سللة. فريى 

اأي�س����ًا �سراع ا�سلم����ات طائفية تّدعي كل منها اأحقيت����ه العقائدية امل�ستمدة 
اأوًل اأن ع����راق الي����وم؛ 

اأي�س����ًا �سراع ا�سلم����ات طائفية تّدعي كل منها اأحقيت����ه العقائدية امل�ستمدة 
اأوًل اأن ع����راق الي����وم؛ 

م����ن )اإطلعه( املتفرد على ا�س����رار الإرادة الإلهية. وم����ع ذلك، فاإن املنظور 
النف�س����ي له����ذا الكتاب يف�سل الأخ����ذ بوجود )اأ�سلمة �سيا�سي����ة( واحدة لها 
عنا�س����ر بنائية حمددة متار�س وظيفة �سيكولوجية مت�سابهة اإىل حد كبري 
يف نفو�����س العراقي����ني عامة مهم����ا تباين����ت معتقداتهم بني ط����ريف التدين 

والإحلاد
  ويت�سم����ن الكت����اب جمموع����ة من املق����الت/ الدرا�سات الت����ي كتبها خلل 
ال�سن����وات الأرب����ع املا�سي����ة، وه����ي مبجمله����ا ق����راءات يف كيفي����ة ت�س����ّكل 
  ويت�سم����ن الكت����اب جمموع����ة من املق����الت/ الدرا�سات الت����ي كتبها خلل 
ال�سن����وات الأرب����ع املا�سي����ة، وه����ي مبجمله����ا ق����راءات يف كيفي����ة ت�س����ّكل 
  ويت�سم����ن الكت����اب جمموع����ة من املق����الت/ الدرا�سات الت����ي كتبها خلل 

الظاه����رة ال�سيا�سي����ة املقّنعة بالدين يف الع����راق ببعدها النف�س����ي، �ساعيًا 
ال�سن����وات الأرب����ع املا�سي����ة، وه����ي مبجمله����ا ق����راءات يف كيفي����ة ت�س����ّكل 
الظاه����رة ال�سيا�سي����ة املقّنعة بالدين يف الع����راق ببعدها النف�س����ي، �ساعيًا 
ال�سن����وات الأرب����ع املا�سي����ة، وه����ي مبجمله����ا ق����راءات يف كيفي����ة ت�س����ّكل 

لتقدمي 
ب�سيكولوجي����ا ال�سيا�س����ة لإنتاج ظواهر �سلوكية جمتمعي����ة مهمة ب�سمنها 

اأمن����اط ل�سخ�سيات اجتماعي����ة  بداأت بالربوز تباعًا بع����د ني�سان 
ب�سيكولوجي����ا ال�سيا�س����ة لإنتاج ظواهر �سلوكية جمتمعي����ة مهمة ب�سمنها 

اأمن����اط ل�سخ�سيات اجتماعي����ة  بداأت بالربوز تباعًا بع����د ني�سان 
ب�سيكولوجي����ا ال�سيا�س����ة لإنتاج ظواهر �سلوكية جمتمعي����ة مهمة ب�سمنها 

وه����ذه الظاه����رة مل ت����اأت من ف����راغ، بل كان����ت له����ا اأر�سيتها الت����ي مهدتها  
"�سادية النظام ال�سابق

وه����ذه الظاه����رة مل ت����اأت من ف����راغ، بل كان����ت له����ا اأر�سيتها الت����ي مهدتها  
"

وه����ذه الظاه����رة مل ت����اأت من ف����راغ، بل كان����ت له����ا اأر�سيتها الت����ي مهدتها  

خ����لل �سنوات حكم����ه الطويلة، والت����ي اف�ست اإىل م����ا نواجهه من حمن، 
الآن.

   ويبقى الفرتا�س )الأ�سا�س( الذي يختربه نظمي مرارًا طوال �سفحات 
الآن.

   ويبقى الفرتا�س )الأ�سا�س( الذي يختربه نظمي مرارًا طوال �سفحات 
الآن.

كتاب����ه، ليبن����ي علي����ه اأف����كاره وروؤاه ه����و؛ 
ال�سيا�سي����ة عل����ى املجتم����ع العراق����ي، ه����ي خي����ار يق����ع بال�سد م����ن النزعة 
العلماني����ة الجتماعي����ة الرا�سخة له����ذا املجتم����ع. لذلك فاإن اأح����د الأ�سباب 
الرئي�س����ة املف�س����رة ل�ستم����رار م�سل�س����ل ال�س����راع ال�سيا�س����ي  الدموي يف 
العراق هو نزعة الأحزاب الديني����ة احلاكمة فيه لت�سكيل املجتمع العراقي 
عل����ى �ساكلتها، اأي حماولة تطييفه ق�سرًا ع����رب اإخراجه من هويته امل�سلمة 
العراق هو نزعة الأحزاب الديني����ة احلاكمة فيه لت�سكيل املجتمع العراقي 
عل����ى �ساكلتها، اأي حماولة تطييفه ق�سرًا ع����رب اإخراجه من هويته امل�سلمة 
العراق هو نزعة الأحزاب الديني����ة احلاكمة فيه لت�سكيل املجتمع العراقي 

مبذهبيه����ا املتعاي�س����ني واإدخال����ه يف  هوي����ة تاأ�سلمية متع�سب����ة مبذهبيها 
املت�سارعني

   ما زلنا يف مقدمة الكتاب، وللحديث بقية.

ليغل���ق دائرة املعنى ح�سب ه���واه ويفر�س بال�س���رورة قامو�سًا معينًا 
فيم���ا يبغيه ويوؤكده الن�س املعتمد عل���ى تدوير الفكرة ل على تنميتها، 

فالق�سيدة عند )الرحيم( تغادر العتبة لتعود وت�ستقر ثانية عندها.
وق�س���ر يتعمده ويتكلفه ال�ساع���ر لتعلقه باحلال���ة النف�سية لديه ولي�س 
ق�س���ورًا متعلقًا باحلالة الفنية والإبداعية، فالرحيم يقراأ اخلوف خلف 
وق�س���ر يتعمده ويتكلفه ال�ساع���ر لتعلقه باحلال���ة النف�سية لديه ولي�س 
ق�س���ورًا متعلقًا باحلالة الفنية والإبداعية، فالرحيم يقراأ اخلوف خلف 
وق�س���ر يتعمده ويتكلفه ال�ساع���ر لتعلقه باحلال���ة النف�سية لديه ولي�س 

كل ب���اب، وخوف���ه يح�س���د الروح حتى ت�س���ري ه�سيمًا، اأم���ا املوت فهو 
ق�س���ورًا متعلقًا باحلالة الفنية والإبداعية، فالرحيم يقراأ اخلوف خلف 
كل ب���اب، وخوف���ه يح�س���د الروح حتى ت�س���ري ه�سيمًا، اأم���ا املوت فهو 
ق�س���ورًا متعلقًا باحلالة الفنية والإبداعية، فالرحيم يقراأ اخلوف خلف 

مكاف���اأة غري جمزية لنهاية اللعبة امل�سماة جمازًا... احلياة )اأفكار تكر 
كل ب���اب، وخوف���ه يح�س���د الروح حتى ت�س���ري ه�سيمًا، اأم���ا املوت فهو 
مكاف���اأة غري جمزية لنهاية اللعبة امل�سماة جمازًا... احلياة )اأفكار تكر 
كل ب���اب، وخوف���ه يح�س���د الروح حتى ت�س���ري ه�سيمًا، اأم���ا املوت فهو 

وم���ع �سطوة ه���ذه املحددات على ن�سو�سه، اإل اأنن���ا جند ال�ساعر )عبد 
الرحي���م �سال���ح الرحيم( متوازن���ا وب�سكل جدي وهو يح���اور عوامله، 
ب���ل قد يتفرد بعدد من املمي���زات الناه�سة، فال�سعر حريته الكربى اأمام 

واقع يحاول اأ�سره منذ البداية وهو ين�سد براءة فقدت وخيبة تعلو

ول���ن يج���د الرحيم تواأم���ًا وملذًا لقل���ق روحه امللتاعة �س���وى الطبيعة 
احليوانات 
الأحجار( �سورًا باذخة ي�ساحبها ال�ساعر كرفيق دائم يدرك اآلمها 
احليوانات 
الأحجار( �سورًا باذخة ي�ساحبها ال�ساعر كرفيق دائم يدرك اآلمها 
احليوانات 

اأو متى ي�سعدها اجلذل )يحفل الكتاب بق�سائد متعددة يف هذا املنحى( 

لك���ن ال�ساعر ولأ�سباب �سخ�سية ونف�سية كما تقدم مل يطوع اأو ي�ستغل 
م���ا ميلك من ثراء اإن�ساين مبهر، وظل يحاور ذات ال�سور ال�سعرية من 

( ق�سيدة بنكه���ة ما كتب 
 ق�سيدة( وهي 
ق�سائ���د مكثفة وث���رة واأحيانًا اإعادة مل���ا تقدم من ق�سائ���د، وكذلك )27
 ق�سيدة( وهي 

ق�سائ���د مكثفة وث���رة واأحيانًا اإعادة مل���ا تقدم من ق�سائ���د، وكذلك )
 ق�سيدة( وهي 

 ق�سيدة 

الديوان قسيدة الري �س    

  
         

غنــاء الــــذات
قراءة في تجربة عبد الرحيم صالح الرحيم 

الشــعريـــة



طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامدالتصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامداالخراج الفني  خـالـد خضيراالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجيتحرير  عالء المفرجي

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامدالتصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامداالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي
ء

ملحق يعني باخر اال�سدارات احلديثة ف�ي العامل ي�سدر عن موؤ�س�سة 

WWW. almadasupplements.com

لقد ثل��ت �سعرية احلداث��ة ال�سعرية العربي��ة يف نهاية 
املثل��ث  اأي��دي  عل��ى  اخلم�سيني��ات  ومطل��ع  االأربعيني��ات 
العراقي )ن��ازك املالئكة، بدر �ساكر ال�سي��اب، البياتي( يف 
تاأ�سي�ض بنية �سعرية �سمولية متما�سكة يل اإىل االن�سجام 
والتما�س��ك وتف��ارق التقاليد ال�سعرية لل�سع��ر الكال�سيكي 
والكال�سيكي اجلديد والرومان�سي يف االأدب العراقي خا�سة 

االأدب العربي ب�سورة عامة.

من اصدارات


