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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق 

فن يح���اول من خالل التفكري واخليال ان يتجاوز 
اآالم الواق���ع، فري�ص���م �ص���ورة اجم���ل واأبهى لعامل 
ميك���ن ت�صييده عل���ى االأر�ض، تلك ه���ي اليوتوبيا 
، حل���م االن�ص���ان االأبدي ومق�ص���د كفاحه يف �صبيل 
ال�صع���ادة. درا�ص���ة للباحث حممد كام���ل اخلطيب 
�صّمنه���ا كتاب���ه املو�ص���وم )اليوتوبي���ا املفق���ودة( 
وال�ص���ادر عن دار )املدى( للثقافة والن�صر. م�صريًا 
اىل ان���ه يبح���ث يف اجتاه معاك����ض، اإذ انه ينطلق 
م���ن ظاهرة ت���كاد تكون غ���ري مرئي���ة او موجودة 
يف الثقاف���ة العربي���ة احلديث���ة، حم���اواًل تق�ص���ي 
غيابه���ا وا�صبابه ونتائجه �صم���ن الفن اليوتوبي، 
ب���دءًا بحل���م االن�ص���ان االأول بع���امل اآخ���ر م���رورًا 
مبدر�صة فرانكفورت الفل�صفي���ة النقدية يف القرن 
الع�صري���ن، والت���ي تفت���ح باب���ًا وا�صع���ًا للم�صتقبل 
واليوتوبي���ا ع���ر مب���داأ االأم���ل ال���ذي ترك���ز عليه 
رواي���ات اخليال العلمي واأفكار وتخطيطات املدن 
الفا�صل���ة وامل�صتقبلي���ة و�صواًل اىل اآخ���ر يوتوبيا 
روائي���ة كتبها األدو�ض هك�صل���ي يف �صتينات القرن 
الع�صري���ن.. ي�صتعر����ض الباحث حم���اور التفكري 
اليوتوب���ي يف الفك���ر العرب���ي احلدي���ث با�صكال���ه 
ان  مبين���ًا  والديني���ة.  وال�صيا�صي���ة  االجتماعي���ة 
االأخ���رية تق���وم عل���ى حم���وري املا�صي وم���ا بعد 
احلياة، وتنطلق بعك����ض اليوتوبيا احلديثة التي 
تنطلق م���ن الواقع لتبني عامل���ًا م�صتقبليًا تخييليًا 
قائم���ًا يف الال مكان، اما الدينية فيمكن ان ن�صميها 
باليوتوبي���ا االلهي���ة املنطلقة من م���كان حمدد هو 
اجلزيرة العربية مه���د الدعوة اال�صالمية وموطن 
الوح���ي قبل اأكرث من األف وخم�صمئة عام، معترة 

ان ذل���ك الزم���ن هو الع�صر الذهب���ي الذي يجب ان 
يع���ود اليه احلا�صر. ويو�صح الباحث ان مميزات 
هذه اليوتوبي���ا حتن اىل فردو����ض مفقود بدل ان 
ترن���و اىل فردو����ض ماأم���ول، وتنظ���ر اىل اخلالق 
معتم���دة دار اال�صالم ال االن�ص���ان، فهي دعوة يقف 
مثله���ا االأعلى وراءها وال ي���راءى امامها. وبذلك 
يكون انتماوؤها اىل دع���وات ما قبل ظهور الع�صر 
احلديث وب���روز مفاهيم التقدم وفاعلية االن�صان. 
يف  لالن�ص���ان  �صيئ���ًا  تفع���ل  ال  اليوتوبي���ا  وه���ذه 
احلا�ص���ر وامل�صتقب���ل الدنيويني �ص���وى الرهيب 
والرغي���ب، فهي تعت���ر احلياة كله���ا ج�صر عبور 
موؤقتًا وه�صًا ملا بعد املوت حيث احلياة احلقيقية، 
ومبعنى اآخ���ر هذه احلياة الدنيا ه���ي املوت، وما 
بع���ده احلي���اة.. ام���ا اليوتوبي���ا اال�صراكية فهي 

دنيوية ب�صرية بداأت مالحمه���ا منذ اوا�صط القرن 
التا�ص���ع برغ���م ان كل االأفكار مبا فيه���ا الدينية يف 
التاريخ الب�ص���ري كانت ت�صري اليها، وبلغت مداها 
م���ن  الث���اين  الن�ص���ف  يف  حتقيقه���ا  وحم���اوالت 
الق���رن الع�صرين، وقد تاأ�ص�ص���ت على فكرة العدالة 
وامكاني���ة االن�ص���ان يف ت�صييد عامل���ه وم�صوؤوليته 
في���ه، انها يوتوبيا املجتم���ع اال�صراكي. ثم ي�صري 
الباح���ث اىل ان ه���ذه اليوتوبي���ا قزم���ت يف كثري 
من االحي���ان اىل جمرد مطلب �صيا�صي، كما قزمت 
اليوتوبي���ا الدينية اىل جمرد دع���وات مذهبية او 
طائفية، واحيان���ًا تربط باأحداث وتغريات جتري 
يف اماك���ن معين���ة م���ن الع���امل وخ�صو�ص���ًا خالل 
الق���رن الع�صرين. لكن فكرة اليوتوبيا اال�صراكية 
اعم���ق من ذل���ك يف الفك���ر االن�ص���اين، وابعد مدى 

يف الزمن وكل الثقاف���ات، كما هي اعمق غورًا يف 
املخيل���ة وال�صمري واالأخالق الب�صرية، لذا مازالت 
م�صتم���رة و�صتبق���ى م���ا دام هن���اك فق���ر وا�صطهاد 
ومر����ض وت�ص���اوؤل. وهن���اك يوتوبي���ات �صيا�صية 
لكنه���ا ا�صي���ق مدى مث���ل فك���رة الوح���دة العربية 
او القومي���ة ال�صوري���ة او الفرعوني���ة امل�صرية او 
الفينيقي���ة اللبنانية، وه���ي يوتوبيات مرحلية لها 
طابع امل�صاريع واالأحالم ال�صيا�صية يف بناء حياة 
اف�صل واعادة زمن مفقود، وبهذا ال ميكن اعتبارها 
يوتوبي���ات ان�صانية �صاملة حمركة للتاريخ العام، 
فه���ي رد فعل على واق���ع اجتماعي �صيا�صي حمدد، 
وحماول���ة لتجاوز ه���ذا الواقع.. وي���رى الباحث 
م���ع ع���دم وج���ود يوتوبي���ا فكري���ة حديث���ة ف���ان 
الديني���ة وال�صيا�صي���ة �صارتا توؤث���ران يف الثقافة 
االجتماعي���ة العربية. فال�صيا�صي���ة اكرث تاأثريًا من 
الفك���ر يف املجتم���ع العرب���ي، اأي ان اليوتوبي���ات 
املتوجهة اىل املا�صي او اىل امل�صتقبل القريب هي 
االأك���رث فاعلية من التي حتاول ان تبني او ت�صوغ 
عامل���ًا ان�صاني���ًا �صاماًل �ص���واء عر  مذاه���ب فكرية 
وفل�صفي���ة او تخييلية فني���ة متقدمة كما هو احلال 
يف املذاه���ب والفل�صفات واليوتوبي���ات االأوربية 
املحدثة. وهنا ين���وه الباحث اىل انه ي�صتثني من 
ذلك كل���ه اجلن�ض الروائ���ي، باعتب���اره ينتمي اىل 
االأدب وم���ن خالله حقق���ت الثقافة العربي���ة تقدمًا 
ملحوظ���ًا يف الن�صف الثاين م���ن القرن الع�صرين. 
مبينًا ان منط التفكري الديني الغيبي املتوجه اىل 
املا�صي، واىل ما فوق الواقع يف تفكريه وتخييله 
اليوتوبي يكاد يكون م�صتولي���ًا على اآلية الذهنية 
الثقافية فيمنع الفكر العربي من ابداع يوتوبيات 
ت�ص���وغ م�صروع حي���اة جديدة، كم���ا فعلت وتفعل 
املخيل���ة والفك���ر االأوروبيني العاملي���ني منذ ع�صر 
�ص���كل احلي���اة  االأوروبي���ة يف �صياغ���ة  النه�ص���ة 

حا�صرًا وم�صتقباًل الأوروبا والعامل معًا.      

اأطل����ق منتدى البدائ����ل العربي للدرا�صات ومنظم����ة هيفو�ض، يوم 
االثن����ني 16 ت�صري����ن الثاين اجلاري من ب����ريوت، كتاب "املواطنة 
واملكون����ات املجتمعي����ة يف املنطق����ة العربي����ة"، يف بداي����ة اأعم����ال 
جل�ص����ات موؤمت����ر يحم����ل نف�����ض اال�ص����م وا�صتمر ليوم����ني مت فيهما 
عر�����ض ملحاور الكت����اب ودرا�صاته بح�ص����ور اأ�صح����اب الدرا�صات 
املن�ص����ورة به، باالإ�صاف����ة اإىل عدد اآخر م����ن الباحثني وال�صحفيني 

من عدة دول عربية.
ادار اأعم����ال املوؤمتر و�صارك يف جل�ص����ات حواره عدد من املفكرين 
والباحثني املهتمني بهذا ال�ص����اأن، حيث ادارت اجلل�صة االفتتاحية 
يف يوم����ه االأول لالحتفال باإط����الق الكتاب د. مها يحيى، مب�صاركة 
د. ف����واز طرابل�ص����ي، متحدثا ع����ن "االأقليات ومفه����وم املواطنة"، 
"املواطن����ة والدول����ة يف  العجات����ي متحدث����ا  واالأ�صت����اذ/ حمم����د 
املنطق����ة العربية". وج����اءت اأعمال اجلل�ص����ة االأوىل حتت عنوان: 
اأ/ "املواطن����ة والتنوع املجتمعي بني امل�ص����رق واملغرب" ادارها 

دورين خوري، وحتدث فيه����ا اأ/يو�صف لعرج عن "حالة االأمازيغ 
يف املغ����رب العربي"، ت����اله د. �صعد �صلوم متحدثا ع����ن "التعددية 

وم�صتقبل املواطنة يف العراق".
ونظم����ت يف اليوم الث����اين واالأخ����ري جل�صت����ان، ادار االأوىل التي 
حتمل عن����وان: "املواطنة والفئ����ات االجتماعي����ة" اأ/اأ�صامة �صفا، 
وحت����دث فيه����ا د. جورج فهم����ي، اأ/�صباح احل����الق، على الرتيب 
ع����ن "اأزم����ة املواطن����ة من خ����الل احل����ركات ال�صبابي����ة يف م�صر"، 
و"املواطنة وحقوق الن�صاء يف �صوريا". وجاءت اجلل�صة الثانية 
واالأخرية بعنوان: "التعددي����ة والتعبئة ال�صيا�صية" واداررها اأ/

كاوا ح�صن، وحتدث فيها اأ/وليد حدوق عن "املواطنة واالنق�صام 
املجتمع����ي يف ليبيا". واختتم املوؤمت����ر بكلمة د. هبه روؤوف عزت 

عن "اآفاق التنوع املجتمعي يف املنطقة العربية".

ويحت����وي الكت����اب عل����ى 11 درا�ص����ة متنوع����ة عالوة عل����ى مقدمة 
كتبته����ا د. مه����ى يحي����ى )لبن����ان(، يليه����ا ف�ص����ل متهي����دي بعنوان 
عق����ب  العرب����ي  الوط����ن  االجتماعي����ة يف  واملكون����ات  "املواطن����ة 
الث����ورات العربي����ة.. ا�صتكم����ال البنية اأم تغي����ري يف امل�صار"، بقلم 
اأ/حمم����د العجات����ي )م�ص����ر(. ثم ياأت����ي الكت����اب يف ثالث����ة اأق�صام 
يحت����وي االأول من����ه عل����ى اأرب����ع درا�ص����ات حال����ة، االأوىل بعنوان 

"ديناميكيات االنق�صام املجتمعي بعد الثورة يف ليبيا.. االأقليات 
وره����ان املواطن����ة، كتبه����ا اأ/وليد ح����دوق )تون�����ض(، تليه����ا ثانيا 
درا�ص����ة د. ج����ورج فهمي )م�ص����ر( "اأزمة املواطن����ة يف م�صر: ملاذا 
ف�صل����ت احلركات ال�صبابي����ة املطالبة بدولة املواطن����ة؟ حالة احتاد 
�صب����اب ما�صب����ريو واحتاد �صب����اب النوبة الدميقراط����ي"، ثم تاأتي 
ثالث����ا درا�ص����ة اأ/�صباح احل����الق )�صوريا( ع����ن "املواطنة وحقوق 
الن�صاء )�صوريا منوذج����ا("، ورابعا الدرا�صة املعنونة ب�"العراق: 
التعددي����ة وم�صتقب����ل املواطنة يف ظل التح����والت الراهنة" والتي 

كتبها د. �صعد �صلوم )العراق(.
ويتناول الق�صم الثاين من الكتاب منوذجني من دول اجلوار هما: 
"حق املواطنة لالأقليات العرقية يف تركيا: حالة االأكراد" بقلم د. 
فولي����ا اأت����كان )تركيا(، و"ق�صي����ة املواطنة يف اإي����ران بني ال�صياق 

واملطالب" والتي كتبتها اأ/نوران �صيد اأحمد )م�صر(.
اأم����ا الق�صم الثالث فيتعر�ض الأربع ح����االت اإثنية، فيكتب اأ/عبا�ض 
املر�ص����د )البحرين( ع����ن "االندم����اج املوؤجل: احلال����ة ال�صيعية يف 
اخللي����ج و�صيا�ص����ة املواطنة"، ث����م تاأت����ي درا�صة اأ/�صم����ري مرق�ض 
)م�ص����ر( عن "امل�صيحيني الع����رب"، تليها درا�ص����ة اأ/ر�صتم حممود 
)�صوري����ا( ع����ن "م�صتقب����ل املواطن����ة وامل�صاأل����ة الكردي����ة" واأخريا 
درا�ص����ة اأ/يو�صف لع����رج )املغرب( بعن����وان: "املواطن����ة والتنوع 
الثق����ايف )االأمازي����غ يف �صم����ال اأفريقي����ا( درا�صة حالة ع����ن اململكة 

املغربية".
وتتوف����ر ن�صخ من الكتاب مبقر منت����دى البدائل العربي للدرا�صات 
بالقاهرة، و�صيتم توفري ن�صخ����ة اإلكرونية منه على موقعه خالل 

اأيام.

عن البيان

اليوتوبيا المفقودة
ت���ج���اوز واق�����ع م���ع���اش ب���اق���ت���راح ع���ال���م ب��دي��ل 

المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية

يف الع���دد 3497 م���ن ملح���ق "اوراق" ال�صادر 
ع���ن جريدة املدى يف �صفحة 15 طالعنا امللحق 
بعر����ض كتاب يحمل عن���وان "مغنيات بغداد.. 
تاأريخ وحكايات" ، والكتاب يوؤرخ لقيان بغداد 
يف الع�صور العبا�صية املختلفة وغالف الكتاب 
يحمل عنوان "مغنيات بغداد يف ق�صر الر�صيد 
واأوالده" ومادت���ه م�صتل���ة م���ن كت���اب االأغاين 

وغريه. 
 وقد و�صعه اأو اأعده خري الله �صعيد، وهو ا�صم 
مل ي�صب���ق يل ان تعرف���ت عليه يف جمال الكتابة 

الفنية او غريها.
مانري���د قوله ان مادة الكت���اب اخذت من بطون 
الكت���ب الت���ي اأرخ���ت لف���رة الع�ص���ر العبا�صي 

وغريه.
 وق���د �صب���ق للكات���ب عب���د الك���رمي الع���الف ان 
ا�صدر كت���اب "قيان بغداد"، وتن���اول فيه نف�ض 
املو�ص���وع ولرمبا ذهب ابعد من ذلك عندما ذكر 
ا�صماء مغني���ات ا�صتهرن منهن "دنانري". وبعد 
�صن���وات عمل���ت يف جملة االذاع���ة والتلفزيون 
كما عملت يف الدائ���رة نف�صها ما اتاح يل اللقاء 

ببع����ض املغنيات وامللحن���ني وال�صعراء فكتبت 
عن بع�ض من ه���وؤالء مو�صوعات حتت عنوان 
�صنوات  الذكري���ات". وبعد  دفر  م���ن  "اوراق 
�ص���ار لدي خزي���ن م���ن املو�صوع���ات وال�صور 
واملعلومات الت���ي دفعنني لتاألي���ف كتاب حتت 
عنوان"مغني���ات بغ���داد"، و�صدر ه���ذا الكتاب 
والق���ى النج���اح م���ن النق���اد والق���راء عل���ى حد 
�ص���واء. وبع���د �صن���وات قام���ت دائ���رة املاأمون 
التابعة لوزارة الثقاف���ة و�صمن م�صروع بغداد 
عا�صم���ة احل�ص���ارة برجم���ة هذا الكت���اب اىل 

خم�ض لغات.
وق���د �ص���در الكت���اب، ولك���ن �صاأنه �ص���اأن الكتب 
والرطوب���ة  املخ���ازن  حبي����ض  ظ���ل  االخ���رى 

واالأر�صة.
كم���ا اتفقت مع دار اجلواه���ري على اعادة طبع 
الكتاب بع���د اإ�صاف���ة ماا�صتجد يف ه���ذا املجال 

واأظنه �صي�صدر يف الزمن القريب العاجل.
بع���د كل ذل���ك ياأت���ي احده���م لي�ص���رق العن���وان 
ويوؤل���ف كتاب���ا ماأخ���وذا من بط���ون الكتب ومل 
ي���اأِت بجديد مما كتبه العالف ولرمبا غريي من 

املهتمني باملو�صيقى والغناء.
نح���ن نرح���ب بالكتاب���ة ع���ن تاأري���خ املو�صيقى 
والغن���اء العرب���ي والعراق���ي كما فعلن���ا �صابقا 
عندم���ا �صرعت بتاأليف كتاب ع���ن ناظم الغزايل 
�صفري االأغنية العراقية، وطبع باأكرث من مطبعة 
م���زورة م���ع ت�صويه ا�ص���م جد املوؤل���ف من �صامل 

و�صليم وجا�صم.
كم���ا اأ�صدرن���ا كتاب���ا ع���ن اأع���الم ورواد املق���ام 
العراق���ي وكتاب األ���وان الغن���اء الريفي وكتاب 

عن الغناء العراقي.
ه���ذه املوؤلف���ات اعتم���دت ميداني���ا يف اللقاء مع 
املغن���ني واملغني���ات مع اال�ص���ارة اىل ماورد من 

معلومات هنا وهناك.
م���ع االأ�صف كرث اجلّه���ال واملدعني الذين يدلون 
بدلو غري دلوهم م���ع اعتقادهم بحماقة ال�صهرة 
الت���ي قد تك���ون عارا عل���ى مدعيه���ا واالأمر كرث 

على م�صتوى االدب والثقافة ب�صورة عامة.

كمال لطيف سالم
مؤلف كتاب مغنيات بغداد

س��رق��ة ل��ي��س��ت ف���ي م��ح��ل��ه��ا !
سعيد هللا  وخ��ي��ر  س��ال��م  لطيف  ل��ك��م��ال  ب��غ��داد"  "م��غ��ن��ي��ات 

م����ن اص��������دارات
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق

الباح���ث  ابتدع���ه  مرك���ب  م�صطل���ح  الفولكل���ور 
االجنلي���زي ولي���م ج���ون فون���ر ع���ام 1846 ليحل 
حمل امل�صطلح القدمي املوروث���ات العامة، ويعني 
ابداع ال�صعب �صمن مرحلة معينة من تاريخه عر 
االأجيال. درا�صة للباحثة الدكتورة ح�صة الرفاعي 
 � ت�صمنه���ا كت���اب بعن���وان )املاأث���ورات ال�صعبي���ة 
النظري���ة والتاأوي���ل( وال�ص���ادر ع���ن دار )امل���دى( 
للثقاف���ة والن�ص���ر. م�ص���رية اىل اأهمي���ة الفولكلور 
يف التطوي���ر االجتماع���ي واالقت�ص���ادي والثقايف 
للمجتم���ع االن�صاين لكونه حرك���ة دينامية متغرية 
تع���ر عن فل�صف���ة االن�ص���ان وتفاعله الدائ���م مع ما 
ي�صتج���د من خ���رات فكري���ة ومادي���ة تراكم عر 
االجيال فيكون م�صدرًا ثرًا من تراث �صعبي جدير 
بالبح���ث والت�صني���ف واإلهام االأدب���اء والكتاب من 
خالل هذه املاأثورات ال�صعبية ونقو�صها وزخارفها 
التي تزين ن�صو�ض االأدب والفن.. وتوؤكد الباحثة 
عل���ى دور االإب���داع ال�صعب���ي الفاع���ل يف ت�صكي���ل 
مالمح االأمة وحتديد هويته���ا على �صوء نظريات 
ومناهج الوعي االإن�صاين ال�صامل بدور الفولكلور 
يف �ص���ون ما�ص���ي االأمم وال���ذود ع���ن حا�صره���ا 
وم�صتقبلها.  ان الثقافة ال�صعبية الغنية باإبداعاتها 
الفني���ة الرفيع���ة اأ�صبحت ت�صكل ينبوع���ًا ثرًا ينهل 
من���ه االأدب���اء، وي�صتله���م من���ه الفنان���ون مناذجهم 
و�صوره���م االإبداعي���ة، وق���د اكت�ص���ف الباحث���ون 
القدرات االبداعية للفنان ال�صعبي يف جميع اأمناط 
االب���داع الفك���ري وامل���ادي، منه���ا ال�صع���ر والغناء 
والرق����ض واأهمه���ا قدرت���ه عل���ى االرجت���ال ح�صب 
مقت�ص���ى احل���ال ك�صعراء الب���االد، وهو ف���ن ي�صبه 
امل���وال الق�ص�ص���ي على ابت���داع ن�صو����ض جديدة 
يف كل م���رة ين�ص���دون فيه���ا االأغنية م���ع املحافظة 
عل���ى اخل�صائ�ض الفني���ة التقليدية للب���االد والتي 
بينها التمحور حول حدث واحد.. ويتفاعل االأدب 
ال�صعب���ي مع غ���ريه م���ن االآداب ب�ص���ورة م�صتمرة 
فكم���ا يعتمد الفن���ان ال�صعبي اأحيان���ًا على امل�صادر 
املكتوب���ة مناذجه ال�صعري���ة والروائية يقوم اأدباء 
معروف���ون با�صتله���ام اأن���واع م���ن االأدب امل���روي 
وت�صمينها موؤلفاتهم، وق���د يتجاوز اال�صتلهام يف 

بع����ض االأحيان جمال االأدب اإىل اأمناط فولكلورية 
احلي���اة  ومظاه���ر  والتقالي���د  كالع���ادات  اأخ���رى 
ال�صعبية، ففي جمال ال�صعر مثاًل يوظف العديد من 
ال�صعراء املحدثني االأ�صطورة كداللة رمزية، ويعد 
بدر �صاكر ال�صياب م���ن اأكرث ال�صعراء اعتمادًا على 
االأ�صط���ورة ما يدل على ثقافته يف جمال االأ�صاطري 
ال�صرقية والغربية التي اتخذ منها و�صيلة للتعبري 

عن اآرائ���ه ال�صيا�صي���ة اإىل جان���ب اإ�صاراته لبع�ض 
الع���ادات والتقالي���د املعروفة يف البيئ���ة ال�صعبية 
العراقي���ة.. ويع���رف عب���د الوهاب البيات���ي باأنه 
وج���د يف التاري���خ والرم���ز واالأ�صط���ورة اأقنع���ة 
فني���ة  للتعبري ع���ن املحنة االجتماعي���ة والكونية. 
وتذك���ر الباحث���ة ان الفنان ال�صعب���ي التزم بقواعد 
تاأليف تقليدية ثقفها بالفطرة واملعاي�صة وحماكاة 

اأ�صالف���ه م���ن املبدع���ني، اإ�صاف���ة اإىل قدرت���ه عل���ى 
االبت���كار والتجدي���د ال���ذي يعك����ض تف���وق الفنان 
ومتي���زه عن غريه من املوؤدي���ن.. والفنان ال�صعبي 
ق���درة على التاأثري يف جمه���وره واال�صتحواذ على 
اهتمامهم باأغاني���ه اأو حكاياته من خالل ا�صتخدام 
اأ�صلوب خا����ض يف االإلقاء يعتمد عن�صر الت�صويق 
واإثارة خيال ال�صامع كالتالعب باالألفاظ والتوقف 
املوؤقت عن متابعة االن�صاء اأو الرواية يف املواقف 
الدرامية العنيفة. وال�صع���ر العربي خ�صع ملعايري 
و�صم���ات املاأثور ال�صعب���ي املتعارف عليه���ا عامليًا، 
املعروف���ني  اجلاهلي���ة  �صع���راء  ق�صائ���د  وبع����ض 
تتواف���ق خ�صائ�صه���ا الفني���ة م���ع ال�صع���ر ال�صعبي 
�ص���واء يف القبول اجلمع���ي او نظمها وفق تركيبة 
فنية متجان�صة، ومن �صمنها ق�صائد املعلقات التي 
اختريت ب�صورة جمعية ومن اهم �صماتها انها تبداأ 
بالب���كاء على االطالل، ثم تنتقل اىل و�صف الرحلة 
والراحل���ة، ثم الغزل حتى تبل���غ الق�صيدة غر�صها 
اال�صا�ص���ي ال���ذي يختل���ف من �صاع���ر الآخ���ر، واذا 
ا�صتعر�صنا املعاين وال�صور ال�صعرية التي ت�صكل 
بني���ة الق�صي���دة ف�ص���وف جندها متماثل���ة ب�صورة 
وا�صح���ة يف عك�ض مالمح البيئة ال�صحراوية بكل 
ما ت�صمنت من اأ�صباب احلياة ومقوماتها الطبيعة 
القا�صي���ة، وه���ي مظاهر وظيفية مع���رة عن حياة 
االن�صان و�صراعه الدائم مع �صظف العي�ض وجدب 
م���وارده. وتبني الباحثة ان املعي���ار الوظيفي يعد 
م���ن اأهم �صم���ات املاأث���ور ال�صعبي واأكرثه���ا متيزًا 
له ع���ن �صائر األوان االبداع االن�ص���اين، فاذا انتفت 
وظيفة الفولكلور �صقط من �صياق التداول اجلمعي 
وحت���ول اىل م���وروث يحفظ يف املتاح���ف او بني 
دف���ات الكت���ب. وله���ذا ال�صب���ب مل ت�صم���د مقومات 
ال�صع���ر اجلاهلي االأ�صا�صية امام التطور الذي طراأ 
على ال�صعر العرب���ي بانتقال العرب اىل احلوا�صر 
وا�صتقرارهم فيها. ولقد لفتت ال�صلة احلميمة بني 
ال�صعر ال�صعب���ي وال�صعر اجلاهل���ي اهتمام بع�ض 
الباحثني يف جم���ال الدرا�صات املقارنة. كما ت�صري 
الباحث���ة اىل ان الفولكلور يف القرن التا�صع ع�صر 
كان متاأث���رًا اىل ح���د كب���ري بالنزع���ة الرومان�صي���ة 
وح���ركات التحرر الوطن���ي من ربق���ة اال�صتعمار، 
وكان الدار�ص���ون املتاأثرون بهذا االجتاه ينظرون 
اىل املدين���ة واحل�صارة واملظاه���ر املادية االأخرى 
على انها معاول هدمت مقومات املجتمع الطبيعية 
والروحي���ة، فال�صع���ر والف���ن لي�ص���ا نتاج���ًا ثقافيًا 
يعتم���د تقليد ا�صكال فني���ة جامدة وامنا هما عملية 
ا�صت�صفاف للم�صاع���ر االن�صانية وا�صتجابة عفوية 

للظروف الطبيعية والتاريخية لالأمة.

الشعبية  المأثورات 
مناهج الوعي اإلنساني لتشكيل مامح األمة وتحديد هويتها

الفتيت المبعثر من الخارج الى الداخل

ثائر شمس هللا 

�صدرع���ن دائ���رة العالق���ات الثقافي���ة العام���ة 
التابعة ل���وزارة الثقافة مطبوع جديد بعنوان 
نوري  والفن" للدكتور  الط���ب  بني  "حمطات 
م�صطف���ى بهج���ت، وم���ن حتري���ر معت���ز عناد 

غزوان الطبعة االأوىل بغداد  2015.
اإن اجله���د ال���ذي بذله ن���وري م�صطفى بهجت 
غ���ادر حدوده ال�صخ�صية، نح���و املدينة  بغداد 
وح�صارته���ا؛ وذلك الأنه مل ي�صن���ع )�صلعًا( بل 
�صاغ عالم���ات توؤكد اإّن م���وت )الفن( بتحوله 

اإىل �صلع���ة اأو ب�صاعة اأو اإىل �صيء من االأ�صياء 
لي����ض اإال ن�صق قد ال ي���دوم طوياًل، ما دام الفن 
واالإن�ص���ان يف االأ�صل مل ي�صتج���ب اإىل حتول 
الع���امل اإىل �صال�ص���ل م���ن الت�صادم���ات، بل مبا 
ي�صب���ه عم���ل القدر، حتدي���ًا اآخر يعي���د تعريف 

اخللود، بقلب االأبدية.
ع���دد �صفح���ات هذا الكت���اب 352 م���ن احلجم 
املتو�صط، و�صمم الغ���الف معتز عناد غزوان، 
وطبع يف مطابع دار ال�صوؤون الثقافية العامة 
التابعة ل���وزارة الثقافة، وباإ�ص���راف ومتابعة 
العالق���ات  دائ���رة  يف  االإعالم���ي  الق�ص���م  م���ن 

الثقافية العامة.

محطات بين الطب والفن.. 
إصدار حديث

م����ن اص��������دارات

وّج���ه وزي���ر الثقاف���ة وال�صياح���ة واالآث���ار فرياد روان���دزي بطبع كت���اب الباح���ث واملحقق الراحل عب���د احلميد 
الر�ص���ودي املعنون "من ت���راث العاّلمة م�صطفى ج���واد/ مباحث ودرا�صات يف اللغة والنق���د واالأدب والتاريخ 
واخلط���ط" يف مق���ر وزارة الثقافة، حتقيقًا لرغبة الر�صودي يف قيام ال���وزارة بطبع هذا الكتاب. يذكر اأّن وزير 
الثقاف���ة وال�صياح���ة واالآثار فرياد روان���دزي كان قد وّجه باال�صتجابة لكّل منا�صدٍة م���ن اأجل �صخ�صية ثقافية اأو 
فني���ة اأو اأدبية لها ب�صم���ة وا�صحة يف امل�صهد الثقايف العراقي، وقامت ال���وزارة وبتكليف من وزيرها بزيارات 

للكثري من بيوت مبدعينا لالطمئنان على اأحوالهم وللوقوف عن كثب على احتياجاتهم.

وزارة الثقافة تطبع كتاب الراحل
عبد الحميد الرشودي

د . عالء مشذوب

عنا�ص���ر الرواي���ة مهما ادعى م���ن اأدعى اأنه���ا ترتبط 
الن����ض  جمموعه���ا  يف  لتك���ون  تلفيقي���ة  بطريق���ة 
الروائ���ي، فاأنه���ا ال ت�صل اىل م�صت���وى الن�ض ، ان مل 
تكن قد ان�صهرت يف كيان واحد، وبطريقة كيمياوية 
بحي���ث ي�صع���ب اإع���ادة تل���ك العنا�ص���ر اىل �صريته���ا 

االأوىل ، كعنا�صر م�صتقلة.
ومن تل���ك العنا�صر الرئي�صة يف الرواية هي الفكرة، 
التي تكاد تكون مبثابة النواة التي حتمل كل ال�صمات 
التي يت�صم بها الن�ض، بل تكاد تكون هذه النواة هي 
العن�صر االأول واملكون ملا يتبعه من العنا�صر االأخرى 
كاالأ�صلوب واالأحداث وال�صخ�صيات ...الخ ، وتتمثل 
بالروح اىل اجل�صد ، فكما تن�صاب الروح يف االأ�صياء 
لتبع���ث فيها احلياة ، كانت فكرة عراقي الداخل التي 
متثل���ت يف الرواي���ة ال�صغ���رية اأو الق�ص���رية حت���ت 
عنوان )الفتيت املبعرث( للروائي حم�صن الرملي هي 
النواة التي التفت حوله���ا العنا�صر االأخرى . فكيف 
وظ���ف الروائي فكرته داخل الن�ض ، وكيف نظر اىل 

عراقي الداخلي من خالل روايته .
تتكل���م الرواي���ة عن عائل���ة �صخمة يف قري���ة هجرها 
)حمم���ود( وتبعه ال���راوي العليم بكل �ص���يء "باحثا 
عنه حاملا باأن نفعل �صيئا ما ون�صبح رجاال ي�صتحقون 
االح���رام كي تبحث عنا ، م���ن بعد ن�صاء مثل وردة ، 
ابن���ة عمتي الت���ي تنقلت ب���ني االأزواج حت���ى انتهت 
حت���ت ا�صماعي���ل الك���ذاب " . هذا ما يب���داأ به الراوي 

ن�صه بالهروب من العراق الذي طوقه اجلحيم باحثا 
عن حممود ، ومن ثم ي�صرد لنا تفا�صيل عائلة احلاج 
عجيل واأبنائ���ه ال�صبعة ون�صاءه���م وابنته اجلاحمة 

واحفاده .
ومن ثم ي�صتعر�ض لنا مناذج من هذه العائلة ، ومنها 
�صع���دي الذي يحم���ل مر�ض اللواط���ة ، والذي يجر 
االآخرون على فعل القبيح به ، والذي �صيتحول فيما 
بع���د اىل بغداد لرياأ�ض فرقة )اأحباب القائد( وي�صبح 
�صخ�ض ي�ص���ار له بالبنان ، بينم���ا تتحول وردة هذه 
ال�صاب���ة اجلميل���ة التي ُيعدم زوجه���ا اىل الزواج من 
رج���ل ك���ذاب ا�صم���ه )ا�صماعيل الك���ذاب ( ملج���رد انه 
يحل���م باإعداد خطة لالنق���الب على الو�ص���ع الراهن، 
ولكنه كذاب ومل ينفذ ما وعد به . بينما يعدم النظام 
الفنان املوه���وب قا�صم وتبقى جثت���ه يف العراة ملدة 
ثالثة اأيام وم���ن بعدها حتمل لتوارى الرثى ، بينما 
يختف���ي الكائن الهج���ني عبود من �صاح���ة االأحداث ، 
ليخ�صع���وا اأحم���د هذا ال�ص���اب املجته���د اىل يح�صل 
عل���ى اأعلى الدرجات ولي�صب���ح قا�صي ميثل القانون 
البتزازه���م وعندما رف�ض دبروا ل���ه املكيدة " بعثوا 
اىل داره ام���راأة حتم���ل حقيب���ة تاج���ر، فتحها جوار 
اأقداح ال�صاي فوق الطاولة ، وراحت تخرج منها رزم 
ال���ورق النقدية مفتعلة حاجته���ا مل�صاعدته يف ق�صية 
، وحمل اأحم���د اأكدا�ض ال���ورق ليعيدها اىل احلقيبة 
منزعج���ا راف�صا، فالتقطوا له ال�ص���ور، هجموا على 
ال���دار، والتقطوا لريم���وا به يف ال�صج���ن )مرت�صيا( 
ويرج���ع اأطفال���ه اىل عمتي امل�صغل���ة بالنواح وم�صح 

خيط الدم النازل من تفاحة اآدم �ض90" .

تخل����ض فك���رة الرواي���ة اىل بق���اء �صع���دي اللوط���ي 
وا�صماعي���ل الك���ذاب يف العراق، بينم���ا باقي العائلة 
ما بني متويف ومهاجر وخمتفي ، وال�صوؤال، هل بلد 
بحج���م �صعب العراق يتح���ول اىل هذين النموذجني 
فق���ط ، اأمل يكن جن���وب العراق ثائ���ر هائج م�صطرب 
عل���ى م���دار حكم البع���ث، الذي عم���ل م���ا بو�صعه من 
تن�صي���ف االأه���وار اىل قت���ل اأهله ومب�صاع���دة الغرب 
دون طائ���ل، ومثله �صمال العراق ، اأمل يكن ثائرا على 
حكوم���ة البع���ث الفا�ص�صتية ومل يركن ل���ه بالرغم من 
جرائم���ه املتك���ررة يف املذابح والكيمي���اوي، اأمل يرث 
ال�صعب يف االنتفا�صة ال�صعبانية، وعند اإعدام بع�ض 
رج���االت الدي���ن املوؤثري���ن ، ب���ل حتول الع���راق اىل 
جمموعة م���ن املعتقالت العلنية وال�صرية وال�صجون 
وخماب���ئ كل اأجه���زة الداخلة واالأمني���ة وقد امتالأت 
باأج�ص���اد رف�ص���ت حك���م البع���ث ، ويف املقاب���ل كانت 
اغلب ال�صعوب واحلكومات املحيطة بالعراق معادية 
ل���ه ، ه���ل كان من املفرو�ض على ال�صع���ب العراقي ان 
يهاجر كل���ه عن طري���ق االأردن اأو �صوريا ، يف مقابل 
ج���واز �صف���ر تف���وق تكلف���ة اإ�ص���داره ال����)600( األف 
دين���ار ، ومن ي�صتقبله من الدول العربية اأو العاملية. 
ليخريه الروائي يف ن�ص���ه بني اأن يكون )لوطي( اأو 

)كذاب( . 
اأعتق���د ان الن�ض )الفتيت املبعرث( م���ن ناحية ال�صبك 
والن�صي���ج كان اأك���رث من رائ���ع، كما وامت���از بطريقة 
خا�صة به، هي اإعطاء بع�ض املفاتيح لالأحداث ليتبعها 
بالتف�صي���ل اجلمي���ل ، لغته الروائي���ة جميلة ورائعة 
و�صع���ت على ق���در معلوم ، كما ال يخف���ي ان الرواية 

قد ح�صلت على جائزة )اأرك�صنا االأمريكية – 2002( 
وهي االآن يف طبعتها الثانية . لكنه مل يكن موفق من 
ناحية الفكرة يف تق�صيم ال�صعب العراقي اىل عراقي 
داخل متخاذلني منك�صري���ن لوطيني وكذابني ، وبني 

عراقي اخلارج الذين نفذوا بجلدهم .
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

دك����ت����ور ج��ي��ف��اك��و
أجواء قلقة بين عنفوان العشق واالضطرابات الدموية 

بوري����ض با�صرن���اك �صاع���ر وروائي رو�ص���ي ولد ع���ام 1890، عرف بروايت���ه املوؤثرة عن 
االحتاد ال�صوفيتي )دكت���ور جيفاكو(، ومن ا�صهر ق�صائده ما ت�صمنته جمموعته ال�صعرية 
)حي���اة �صقيقي( والتي تعد من اأهم ما كتب يف رو�صيا خالل القرن املا�صي.. خالل احلرب 
العاملي���ة االأوىل در����ض يف خمتر للكيميائي���ات يف االورال، وهي التجرب���ة التي قدمت له 
مادة اأولية للرواية، ويف عام 58 منح جائزة نوبل لالآداب، لكنه رف�صها.. ويف عام 1960 
تويف ومل يح�صر جنازته �صوى بع�ض املعجبني املخل�صني.. ومل تن�صر روايته يف رو�صيا 

اال بعد عام 87 مع بداية البريي�صرويكا والغال�صنو�صت.

الكاتب في سطور

بغداد/ أوراق

طبي���ب و�صاع���ر وعا�ص���ق اأّرق���ه احلب 
وعّذب���ه البح���ث والفراق، ول���د اأواخر 
الق���رن التا�ص���ع ع�ص���ر، اأنه���ى درا�صت���ه 
اثناء احلرب العاملية االأوىل التي كانت 
تدور رحاها و�صط ظروف قلقة ب�صبب 
االأو�صاع واال�صطرابات الدموية التي 
ت�صهده���ا رو�صيا. اح���داث نطلع عليها 
يف رواي���ة )دكتور جيفاك���و( للروائي 
بوري����ض با�صرن���اك وال�ص���ادرة ع���ن 
دار )امل���دى( للثقاف���ة والن�صر برجمة 
نخب���ة م���ن االأدب���اء.. يق���ع جيفاكو يف 
بداي���ة حياته بحب تونيا وينجب منها 
طفل���ة.. ث���م يركه���ا متوجه���ًا للخدمة 
كطبي���ب اإبان احلرب، وهن���اك يتعرف 
على الفتاة ال�صابة الري�صا فيودوروفنا 
فيع�صقها راميًا بنف�ص���ه بني اأح�صانها. 
ويف اثناء ذلك تظهر الرا، وحكايتها ان 
ع�صي���ق والدتها اجلرنال �صرينيكوف 
كوماروف�صك���ي يحاول اغواءها، لكنها 
تتخل�ض منه بالزواج من حمبوبها يف 
ف���رة الطفول���ة بافلوفيت����ض اآنتيبوف 
والذي تفق���ده جمموعته خلف خطوط 
الع���دو، ثم تع���ده �صمن االم���وات لكنه 
يف واقع االأمر يكون ا�صريًا بني جدران 
ال�صج���ن، وبذل���ك تنقط���ع حيات���ه معها 

فيركها وحيدة. واثناء احلرب العاملية 
االوىل تتط���وع الرا للعم���ل كممر�صة، 
وتاأت���ي للبح���ث ع���ن زوجه���ا فيجمعها 
لقاء مع ي���وري اأندرييفيت����ض جيفاكو 
وين�صاأ بينهما �صعور باالجنذاب ولكن 
م���ن دون ان ي�صرحا لبع�صهما او يعر 
احدهما لالآخر ع���ن م�صاعره.. وعندما 
حتدث الث���ورة الرو�صية يلجاأ جيفاكو 
وزوجته اىل قرية من الريف الرو�صي 
يف منطقة االورال، وهناك يلتقي مرة 
اخ���رى ب���الرا الت���ي كان���ت تبح���ث عن 
زوجه���ا يف نف�ض املنطق���ة فتتفجر مرة 
اخ���رى م�صاعر احل���ب واحلن���ان التي 
كان���ت جتمعهم���ا، والت���ي تتعرقل مرة 
اخرى ب�صبب اح���داث الثورة وب�صبب 
اجلرنال �صرينيك���وف كوماروف�صكي 
احلبي���ب ال�صابق ل���الرا.. يبتعد يوري 
اأندرييفيت����ض جيفاكو لف���رات عديدة 
عن حبيبت���ه الرا لكن العالقة بينهما مل 
تتاأثر برغم كل ما يح�صل.. ومن جانب 
اآخ���ر يركز الكات���ب على النا����ض الذين 
جترفه���م االح���داث ال�صيا�صية من دون 
ان تك���ون له���م القدرة عل���ى احداث اي 
تغيري فيما يدور حولهم. وكيف تتغري 
املواقف وتتبدل االأفكار بني الثوار قبل 
ال�صلطة وبعدها، وم���اذا تفعل ال�صلطة 
يف الب�صر.. يعود الدكتور جيفاكو اإىل 
مو�صكو يف عام 1922 ليعي�ض يف فقر 
مدق���ع.. وي�صتغل ال�صت���اءات الطويلة 
للعودة اإىل كتابة ال�صعر.. واإبان قيامه 
بزيارة حملية، يلتقي بالرا ويبداأ معها 
عالق���ة عاطفية، ويت�ص���اركان يف بهجة 
وجودهم���ا معًا، ويخ���ر زوجته بعدم 
اإخال�ص���ه له���ا ويطل���ب منه���ا ال�صماح. 
وذات م���رة وبينما ه���و يتاأهب للعودة 
اىل منزله تق���وم جمموعة م�صاركة يف 
احل���رب االأهلي���ة الرو�صي���ة باختطافه 
خدمته���ا  يف  العم���ل  عل���ى  واإجب���اره 
كطبي���ب. وميكث هناك ل�صن���وات عدة 
اإىل اأن يه���رب يف اأح���د االأيام ومي�صى 
عائدًا اإىل الرا. وبعدها تكت�صف زوجته 

باأن���ه مل يع���د يف خميم ال�صج���ن وباأنه 
اتخ���ذ لنف�صه ا�صمًا قلميًا هو �صريلنك، 
احلكوم���ة  يف  ع�ص���وًا  �ص���ار  وباأن���ه 
اجلدي���دة املح�صن���ة. وعل���ى الرغم من 
اإال  وجي���زة  لف���رة  هن���اك  ا�صتق���راره 
اأن���ه مل يقم بزيارته���ا اأو بزيارة ابنته، 
معتزمًا اإنه���اء املهمة اأواًل. وتنتقل الرا 
للعي����ض مع جيفاكو، لكنهم���ا يكت�صفان 
باأنهم���ا مالحقان في�صافران اإىل مزرعة 
كان جيفاك���و قد عا�ض فيه���ا مع عائلته 
�صابق���ًا، ويعود اإىل كتابة ال�صعر معرًا 
عن خماوفه و�صجاعته وحبه لالرا من 
جهة، وع���ن خماوفه مع ظه���ور حبيب 
ال���ذي  كوماروف�صك���ي،  الق���دمي  الرا 
ب���دوره يخرهما باأن الث���وار يعلمون 
مبخبئهما وباأنهم �صيقتلونهما من دون 
ري���ب، ون�صحهم���ا با�صطحابهم���ا اإىل 
اخلارج، وكان باإمكانه اللحاق بعائلته 
نظرًا ال�صتياق���ه، لكنه يف�صل البقاء مع 
الرا م���ن اأجل اإنقاذ حياتها. لكنها برغم 
ذلك تركه وراءها وتذهب.. ويف اأحد 
االأي���ام من عام 1929 ي�صع���ر بالغثيان 
متاأثرًا بكل ما يدور حوله، وحني يكون  
يف عرب���ة الرام وبلحظة خاطفة قاتلة 
يلمح عن بع���د حبيبته الرا مت�صي على 
الر�صيف املحاذي لل�صارع الذي يعره 
ال���رام، فيح���اول اللح���اق به���ا، ولهث 
وراءه���ا كحل���م، ويلف���ت انتباهه���ا من 
دون اأن ت���درك اأنه حبيب عمرها ي�صرع 
جاهدًا للحاق به���ا، وعلى م�صافة ب�صع 
خطوات منها يقع اأر�صًا وتباغته �صكتة 
قلبية ليموت على الر�صيف الذي كانت 
ق���د عرت���ه الرا لتوها.. ثم تع���ود الرا 
لراه، فتدخ���ل اإىل املنزل لتجد ج�صده 
م�صجى هن���اك من دون حراك. فت�صاب 
باالنهي���ار.. اإال اأنها ت�صاع���د اأخاه على 
جمع كتاباته. ويعمل اأ�صدقاء جيفاغو 
عل���ى جمع اأ�صع���اره بعد م���رور خم�ض 
اأو ع�ص���ر �صنوات عل���ى احلرب العاملية 
الثاني���ة، حينم���ا فكر اأ�صدق���اء جيفاكو 

القدامى مليًا مب�صري بالدهم.

نبيل عبد األمير الربيعي
 

ليهود العراق دور كبري ومتميز يف جميع جماالت 
واالقت�صادي���ة  ال�صيا�صي���ة   ، العراقي���ة  احلي���اة 
واالجتماعية والثقافية ، كونهم فئة اجتماعية غنية 
من �صكان العراق منذ العهود االآ�صورية والكلدانية/ 
البابلي���ة ،حتى اأ�صبحت حياة اليه���ود التقليدية ال 
تختلف عن حي���اة امل�صلمني وامل�صيحيني العراقيني 
واأتباع بقية االأديان يف عالقاتهم اليومية، فتطبعوا 
بطب���اع العائالت العراقية، وكان���وا ي�صكلون جزءًا 
ع�صوي���ًا م���ن املجتم���ع العراق���ي بغ����ض النظر عن 
االخت���الف يف الدي���ن واملذهب ال���ذي كان ميار�ض 
يف بيوت العبادة. كانت لغة االأم ليهود العراق هي 
اللغ���ة العربية يف املناط���ق العربية واللغة الكردية 
يف املناطق الكردية، لذل���ك هم مواطنون عراقيون 

اأ�صليون من اأتباع الديانة املو�صوية.
�ص���در للباح���ث والكات���ب الدكت���ور كاظ���م حبي���ب 
ع���ن دار املتو�ص���ط كتاب���ه املو�صوم )يه���ود العراق 
عل���ى  يحت���وي  الكت���اب  املنتزع���ة(،  واملواطن���ة 
)800( �صفح���ة م���ن القط���ع الوزي���ري ، وغ���الف 
متميز ،وطباع���ة جيدة خالية من االأخطاء اللغوية 
والطباعي���ة. يتك���ون الكت���اب من جزءي���ن ، االأول 
يحتوي على �صبعة ع�ص���ر ف�صاًل ميثل تاريخ اأبناء 
الديانة اليهودية يف العراق منذ ال�صبي االآ�صوري 
االأول )721ق.م( وحت���ى هجرته���م االأخ���رية عام 
1971م، اأم���ا اجلزء الث���اين فت�صمن ا�صتطالع من 
قبل الدكتور حبيب لراأي يهود العراق واأو�صاعهم 
البل���دان  الع���راق وا�صتق���ر يف  م���ن  مم���ن هاج���ر 

ي�صم���ل  اإ�صرائي���ل،  يف  ا�صتوط���ن  اأو  االأوروبي���ة 
اال�صتطالع اإجاباتهم ممن اأ�صقطت عنهم اجلن�صية 
العراقي���ة، وق���راءة مكثف���ة يف اأجوبته���م م���ن قبل 
الدكتور حبيب. كما احتوى الكتاب على جمموعة 
�ص���ور مهم���ة مل تن�صر �صابقًا يف امل�ص���ادر ومواقع 
التوا�صل االجتماعي اأو املواقع االلكرونية. هذا 
الكت���اب هو الث���اين للدكت���ور حبيب ح���ول تاريخ 
يهود العراق .والدكتور كاظم حبيب كاتب وباحث 
و�صيا�ص���ي عراقي مع���روف �صدر ل���ه اأكرث من 20 
كتاب���ًا وكرا�ص���ًا يف الفك���ر واالقت�ص���اد وال�صيا�صة 
واملجتم���ع للفرة ب���ني )1968-2015م( والكثري 

من الدرا�صات واملقاالت املتنوعة.
      اجل���زء االأول م���ن الكت���اب ت�صم���ن ح���ال يهود 
العراق منذ بداية �صبيهم من قبل الدولة االآ�صورية 
1971م،  ع���ام  هجرته���م  وحت���ى  ق.م   721 ع���ام 
وقد اأ�ص���ار الدكتور حبي���ب اإىل دورهم يف احلياة 
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف احل�صارة 
الفت���ح  االآ�صوري���ة والبابلي���ة، ودوره���م يف ظ���ل 
االإ�صالم���ي، ومن ث���م ا�صتمر وجوده���م يف العراق 
خ���الل حقبة اخللف���اء الرا�صدين والدول���ة االأموية 
والدول���ة العبا�صي���ة ، ويف ظل الهيمن���ة الفار�صية 
والعثماني���ة، ويف عه���د املمالي���ك ف�ص���اًل ع���ن عهد 
الدول���ة العراقي���ة امللكية واجلمهوري���ات اخلم�ض 
املتتالي���ة،اإذ ما ت���زال جمموعة �صغ���رية جدًا منهم 
متواج���دة يف كني����ض طوي���ق ال يتج���اوز عدده���ا 

اأ�صابع اليد .
      ذكر الدكتور حبيب يف �ض28 انه)خالل جميع 
هذه العهود تعر�ض اليهود اأحيانًا كثرية لال�صطهاد 
واالجتماعي،كم���ا  ال�صيا�ص���ي  والتميي���ز  الدين���ي 
تعر�ص���وا اإىل اال�صتبداد واال�صطهاد والق�صوة مع 
بقي���ة رعايا ومواطني هذه الدول، ومن قبل النظم 
ال�صيا�صية التي �صادت فيها، ومتتعوا اأحيانًا اأخرى 
باحلرية الدينية والو�ص���ع االجتماعي االعتيادي 
والو�ص���ع املايل املتباين من فئ���ة اجتماعية اأخرى 
لذل���ك  العراق���ي(،  ال�صع���ب  اأبن���اء وبن���ات  كبقي���ة 
ن�صتنت���ج اأن يه���ود الع���راق خ���الل جمي���ع املراحل 
ال�صيا�صي���ة قد تعر�صوا اإىل اال�صتبداد واال�صطهاد 
اإال يف الن�صف االأول من عه���د الدولة العبا�صية،اإذ 
كان هن���اك ت�صامح دين���ي اإزاء االأديان االأخرى من 
غ���ري امل�صلمني اأكرث ت�صاحم���ًا مما كان عليه املوقف 
م���ع اأتب���اع املذاه���ب الدينية يف االإ�ص���الم، لكن يف 
العه���د االأخري م���ن الدولة العبا�صي���ة مار�ض الوالة 
اال�صطه���اد والق�صوة م���ع اأبناء الديان���ة اليهودية 

وحتى مع بع�ض الفرق االإ�صالمية.
كما اأكد الدكتور حبيب يف �ض31 على دور الوزير 
يف الدول���ة العبا�صية علي ب���ن عي�صى يف ا�صطهاد 
اأبناء الديان���ة اليهودية مبا ي�صمى )اأهل الذمة(من 
خمتل���ف الديانات عدا الديان���ة االإ�صالمية اإذ قال:" 
ويوؤكد ه���ذا الن�ض املوقف الديني املتزمت للوزير 
عل���ي بن عي�صى اإزاء اأهل الذمة، اإذ اأنُه و�صفهم يف 
طبقة تقع بني امل�صلمني والبهائم بقوله )لي�ض بيننا 

خالف يف اأن معاجلة اأهل الذمة والبهائم �صواب(، 
كان هذا التمييز موج���ودًا وملمو�صًا لدى الغالبية 
العظم���ى من امل�صوؤولني و الكث���ري من علماء الدين 
والق�ص���اة والق���ادة الع�صكريني يف تل���ك العهود". 
كم���ا ب���ني الدكتور حبي���ب يف ����ض53 اإح�صائيات 
ال�ص���كان اليهود وامل�صلم���ني وامل�صيحيني وغريهم 
من اأبناء الديانات االأخرى خالل القرون املن�صرمة 
يف جميع مدن الع���راق واأ�صار يف �ض57 اإىل دور 
يه���ود كرد�صت���ان الع���راق يف احلي���اة االقت�صادية 
واالجتماعي���ة والذين بلغ عدد نفو�صهم عام 1950 
نح���و )13000( ن�صمة وهم م���ن من اأ�صقطت عنهم 
اجلن�صي���ة العراقي���ة وهاج���روا اإىل اإ�صرائي���ل من 
جمم���وع )124826( مهاج���ر يهودي م���ن العراق 

اإىل اإ�صرائيل.
     كم���ا ت�صم���ن اجل���زء االأول من الكت���اب مدار�ض 
اليه���ود يف العراق وتاأثريها عل���ى الواقع الثقايف 
والتعليم���ي على اأبناء الديانة اليهودية والديانات 
االأخرى ، ودور املثقفات واملثقفني العراقيني اليهود 
يف احلي���اة الثقافية العراقية قبل الهجرة الق�صرية 
له���م ، وقد ذكر الدكتور حبيب يف الف�صل اخلام�ض 
م���ن الكت���اب مقارن���ة ب���ني منوذج���ني متقدمني من 
مثقفي وكتاب يهود العراق املهجرين اأو النازحني 
اإىل اإ�صرائيل، هم كل من الدكتور �صا�صون �صوميخ 
وكتاب���ه )بغ���داد االأم����ض( ، والروف�ص���ور �صام���ي 
موري���ه وكتابه )بغ���داد حبيبتي –يه���ود العراق- 

ذكريات و�صجون(.
اأّما يف �ض91 من الكت���اب فقد ذكر الدكتور حبيب 
مو�صوع املعه���د التجاري اإيجيب���ي يف احل�صارة 
البابلي���ة ، وه���م عائلة جتارية اهتم���ت باملعامالت 
والعق���ود التجاري���ة املالية وال�صف���اجت وال�صندات 
الت���ي تخ����ض تل���ك احلقب���ة، اإال اأن الدكت���ور يركز 
عل���ى معن���ى ا�ص���م اإيجيب���ي اعتم���ادًا عل���ى كت���اب 
يو�ص���ف رزق الله غنيمة ) نزهة امل�صتاق يف تاريخ 
اأن���ه ت�صحي���ف الأ�ص���م  يه���ود العراق(�صفح���ة 73 
يعق���وب اليه���ودي وهذا م���ا اأكده للدكت���ور حبيب 
الروف�صور �صامي موريه من خالل ر�صالة اأر�صلها 
الدكتور حبي���ب للروف�صور موريه ، لكن الدكتور 
�صباح عبد الرحمن يف كتابه )الن�صاط االقت�صادي 
ليه���ود الع���راق( ط1. ����ض10 ، ذك���ر "اأن اإيجيبي 
تعني عن���دي اأو بحوزتي" وال اأع���رف َمن امل�صدر 
ال�صحي���ح ال���ذي يج���ب اأن نعتم���د علي���ه لتعري���ف 

وترجمة م�صطلح )اإيجيبي( .
لكن من خالل اإطالعي على الكتاب وجدت ان هناك 
لب�ص���ا وخلطا من قبل الدكت���ور حبيب ، واأرجو اأن 
اأك���ون �صائب���ًا يف ه���ذا املو�ص���وع ، ذك���ر الدكتور 
حبي���ب يف �ض125 ح���ول دور االأدب���اء العراقيني 
يف الواق���ع العراق���ي اإذ قال"من هنا ن�ص���اأ الت�صابه 
الفعل���ي والتق���ارب الكب���ري ب���ني االأف���كار التقدمية 
والدميقراطي���ة التي يطرحها �صاع���ر عراقي م�صلم 
مثل جميل �صدقي الزهاوي اأو معروف الر�صايف 
عراق���ي  مه���دي اجلواه���ري، و�صاع���ر  اأو حمم���د 

يه���ودي مثل اأن���ور �ص���اوؤول اأو م���راد ميخائيل" ، 
ويف التعريف لل�صاعر م���راد ميخائيل يف الهام�ض 
ذكر الكاتب حبيب عن تعريف حلياة ودور ال�صاعر 
وال�صحف���ي م���راد العم���اري ، م���ع العل���م اأن ل���كل 
منه���م حياته ولي�ض م���راد ميخائيل هو نف�صه مراد 
العماري، اأرجو من الدكتور حبيب اأن يراجع هذه 

ال�صفحة لغر�ض الت�صحيح يف الطبعات املقبلة.
      الكت���اب يعت���ر م���ن امل�صادر املهم���ة يف الوقت 
احلا�ص���ر الأنه طرح بع�ض املو�صوعات واملقابالت 
الت���ي مل يتطرق اإليها اأي كات���ب وباحث يف ال�صاأن 
اليه���ودي يف داخل العراق وخارجه،خالل العقود 
ال�صابق���ة وم���ا بعد ع���ام 2003م. م���ن االأمور التي 
طرحه���ا الدكت���ور حبي���ب يف اجل���زء الث���اين م���ن 
الكت���اب بع����ض االأ�صئل���ة املهمة على يه���ود العراق 
املهاجري���ن وم���ن خمتل���ف الطبق���ات االجتماعية، 
كاأ�صئل���ة ا�صتطالعي���ة لراأيه���م ع���ن اأحواله���م حني 
كان���وا يف العراق وما حدث له���م من متيز معي�صي 
وعمل���ي واجتماعي، وم���ا اأ�صابهم من اإ�صاءات من 
قب���ل اأجهزة الدولة اأو م���ن النا�ض كونهم يعتنقون 
الديان���ة اليهودية ، ثم تطرق ع���ر اال�صتطالع عن 
راأيهم يف احلرك���ة ال�صهيونية وجمزرة الفرهود، 
وتاأث���ري الدعاي���ة النازي���ة حقب���ة االأربعين���ات من 
الق���رن املا�ص���ي )1933-1945(، وه���ل للدعاي���ة 
بغ���داد  يف  الفره���ود  جم���زرة  يف  دور  النازي���ة 
وال�صل���ب والنه���ب يف مدين���ة الب�ص���رة؟، وما هي 
الدواف���ع اخلارجي���ة والداخلية ملج���زرة الفرهود 
وتاأثريه���ا النف�صي على اأبناء الديانة اليهودية يف 
العراق؟ وهل جميع يهود العراق كانت لهم الرغبة 
يف الهج���رة ع���ام 1951م اأو قب���ل �ص���دور قان���ون 
اإ�صق���اط اجلن�صي���ة ع���ام 1950م؟، وكي���ف تعام���ل 
العه���د اجلمه���وري االأول مع يهود الع���راق؟ وهل 
ي�صع���ر يهود الع���راق بامل���رارة الإ�صق���اط اجلن�صية 
العراقي���ة والن���زوح م���ن الع���راق؟ اأ�صئل���ة كث���رية 
ومهم���ة جتاوزت )30( �صوؤاال ، كانت لها اأهمية ملن 
يطلع على الكتاب ليخرج با�صتنتاجات وواقع حال 
اليهود ومت�صكهم ببلده���م العراق ،كانت اإجاباتهم 
واقعي���ة برف�صه���م للهج���رة الق�صرية ع���ام 1951م 
وكذلك الفكر ال�صهيوين، وم�صداقيتهم ووطنيتهم 
وحتملهم اال�صطهاد ، وتقدميهم لع�صرات ال�صهداء 
 ، ال�صابق���ة  اب���ان احلكوم���ات  ال�صحاي���ا  ومئ���ات 
وم�صاركتهم يف التظاه���رات الوطنية والي�صارية، 
حت���ى مت اإف���راغ الع���راق م���ن ه���ذا املك���ون املهم ، 
ث���م ب���داأت االأعم���ال االإرهابية بعد ع���ام 2003 من 
تفريغ الع���راق من املكونات االأخرى من امل�صيحية 

وال�صبك واالأيزيدية وال�صابئة املندائية.
      م���ع ه���ذا من خالل هذا العر����ض املوجز للكتاب 
املهم ،يعتر الكتاب مهم للطلبة والباحثني يف �صاأن 
تاريخ يهود الع���راق وقد اتخذته م�صدرا ومرجعا 
مهم���ا يف اإ�ص���دار كتابي املقب���ل )يه���ود العراق .. 
ب���ني االأ�ص���ر والتهج���ري .. يف ثالثة اأج���زاء( الذي 

�صي�صدر العام القادم.

أضواء على كتاب ..
"يهود العراق والمواطنة المنتزعة"
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

�سدرت عن دار املدى للثقافة والن�سر رواية " ال�سيدة داالواي " مل�ؤلفتها 
فرجينيا وولف وترجمة عطا عبد ال�هاب ، ر�سدت هذه الرواية ي�مًا 

واحدًا من حياة بطلتها "كالري�سا داالوي" وهي الزوجة الع�سرية الأحد 
اأع�ساء الربملان ، يف زمٍن يت�سعب اإىل اأيام ما�سية تتدفق فيها الذكريات ، 
ومن املاُلحظ ُهنا اإن وولف ت�ارت مع رواية ي�لي�سي�س يف روايتها التي 
مل ت�سرد اأحداثها بل ر�سدتها عائدًة اإىل املا�سي متفردة يف خ�س��سيتها .

�سدرت عن دار املدى للثقافة والن�سر االأعمال املُختارة مليخائيل 
ب�لكاك�ف : قلب كلب "رواية" ، بي��س ال�س�ؤم "رواية " 
و مذكرات طبيب ريفي "ق�س�س" ، وترجمة عبد الله حبه ، 
وُتعترب هذه املجم�عة املُختارة حماولة لتعريف القارئ العربي 
مب�ؤلفات ب�لغاك�ف الذي مل جند لُه اإال القلة القليلة جدًا من 
امل�ؤلفات املرُتجمة وذلك الأن اأغلب اأعماله مل ُتن�سر اإال بعد وفاته .

�سدر عن دار املدى للثقافة والن�سر كتاب » م�ساهد 
وك�ميديات » وه� من �سمن امل�ؤلفات املُختارة الإيفان 

ت�رغينيف وترجمة غائب طعمة فرمان ، ويت�سمن الكتاب 
عددا من م�سرحيات امللهاة ُمتبعًا فيها التقاليد ال�اقعية ، 

اإ�سافة اىل جماميع اجتماعية ونف�سية م�س�رًا من خاللها 
اجلانب ال�اقعي للحياة والطباع الب�سرية.

�سدرت عن دار املدى للثقافة والن�سر رواية "متر االأ�سابع" مل�ؤلفها 
حم�سن الرملي . وقد دخلت هذه الرواية �سمن القائمة الط�يلة للجائزة 

العاملية للرواية العربية )الب�كر( عام 2010 ، كما ُترجمت اإىل عدة 
لُغات منها االإنكليزية والربتغالية و االإيطالية ، وتدور اأحداث الرواية 
بني العراق و اإ�سبانيا ُمتناولة بذلك ج�انب حت�الت املجتمع العراقي 
على مدى ثالثة اجيال ُمتطرقة اىل م�ا�سيع �ستى بني احلب واحلرب 

والهجرة واحلرية والقي�د والتقاليد .

اص��������������������دارات

ميخائيل بولغاكوف

األعمـــال
المختارة

قلب كلب )رواية(
بيوض الشؤم )رواية(

مذكرات طبيب ريفي )قصص(

ترجمة : عبدالله حبه

يــن ، وربما  ي القــرن الع�ش
ميخائيــل بولغاكــوف احــد ابــرز الكتــاب الــروس �ف

ي 
ــه �ف ــروسي . وال يضاهي ي االدب ال

ــرب مــن اكــرش الشــخصيات غموضــا �ف يعت
ه  ا حــىت اعتــرب ذلــك ســوى نقــوالي غوغــول الــذي تأثــر بــه بولغاكــوف كثــري

 .» ي
ف » غوغــول الثــا�ف بعــض الباحثــ�ي

عــة بتقلبــات االقــدار يمكــن ان تؤخــذ نفســها  وحياتــه العجيبــة المرت
ي شــبابه بســبب 

د �ف ة. فقــد عــا�ف مــن العــوز والتــ�ش كموضــوع لروايــة كبــري
ــف اىل االورال ،  ــه كيي ــن مدينت ــه م اكية وهروب ــرت ــر االش ــورة اكتوب ــام ث قي
ــة  ــده لخدم ــيا تجني ي روس

ــة �ف ــرب االهلي ــراف الح ــن اط ــرف م واراد كل ط
ي جبهــات القتــال. 

ف �ف اغراضــه بحكــم كونــه طبيبــا يحتاجــه كافــة المحاربــ�ي
وعندمــا وضعــت الحــرب االهليــة اوزارهــا قــرر التخــ�ي عــن مهنــة الطــب 
ينيــات مــن  . وهكــذا لمــع نجمــه فجــأة منــذ الع�ش ي والتفــرغ لالبــداع االد�ب
ه روايتــه الملحميــة » الحــرس االبيــض« ومــن ثــم  ي بعــد نــ�ش

القــرن المــا�ف
ــه . م�حيات

ــا« وهــي مــن  ــم ومرغريت ــة » المعل ــف رواي ــة تألي ــه االدبي وكان آخــر اعمال
ي مــزج فيهــا قصــة المســيح وبــوالت واىلي القيــر 

أعظــم رواياتــه الــىت
بقصــة الشــاعر الــذي طاردتــه الســلطة . ولــم تنــ�ش هــذه الروايــة والكثــري 

ــه . ــه اال بعــد وفات مــن أعمال
جــم مــن الروســية بدقــة   وممــا يؤســف لــه ان غالبيــة اعمالــه لــم ترت

اهــة.  ف وبرف
ــة لتعريــف القــارئ  ــارة هــي محاول ــه المخت ــة مــن اعمال المجموعــة الحالي

ي ببعــض اعمــال هــذا الكاتــب الفــذ. العــر�ب

السيدة داالواي 

األعمال الُمختارة 

لميخائيل بولغاكوف

مشاهد وكوميديات 

تمر األصابع 
ترجمة : عباس المفرجي

اإذن نقل عن ن�سخة  " بروفي�س����ر ب�رخ����س" ه���� 
م�سجل���ة �س�تي���ا ل�سل�سل���ة من حما�س���رات مرجتلة 
كم���ا ه� وا�سح، ويج���ب على ه���ذا االأ�سا�س، ل�س�ء 
احلظ، اأن ُتق���راأ. )) االآن، بالطريقة ذاتها التي راأينا 
بها كي���ف ان ج�ن�س�ن ي�ساب���ه دون كيخ�ته، علينا 
التفك���ر اأنه بنف�س الطريق���ة التي يك�ن بها �سان�س� 
مرافق كيخ�ته معاَم���ال ب�سكل �سيئ، نرى اإذن كيف 
هي عالقة ب�زوالد مع دكت�ر ج�ن�س�ن. (( اجلملة 
متّث���ل االإ�سراف اللفظي يف الكت���اب. م�سّلمني بذلك، 
ح���ني نت��س���ل يف النهاي���ة اىل فه���م م���ا يق���ال ) اأن 
ب�زوالد بالن�سب���ة جل�ن�س�ن ه� كما �سان�س� بانزا 
بالن�سب���ة ل���دون كيخ�ت���ه؛ اأن االأبط���ال بحاجة اىل 
اأ�سي���اء ُتظِهر باملغايرة ُح�ْس���َن اأ�سياء اأخرى (، تبدو 
امل�ساأل���ة م�سب�ط���ة متام���ا. لك���ن اأال يج���ب اأن يق�م 

الربوفي�س�ر نف�سه باالإي�ساح؟
الن���ر اجلي���د ه���� لي����س كل �س���يء، بالطب���ع. يف " 
"، مق���ال هرطق���ي  للق���ارئ  االأخالقي���ات اخلرافي���ة 
عل���ى نح� ممي���ز من �سن����ات الثالثين���ات، رفع فيه 
ب�رخ����س ق�سي���ة �سد عب���ادة فل�ب���ر واالإنطباعية 
ال�سخ�سي���ة ) " هذا الغرور ح����ل االإ�سل�ب " ( باأن 
)) ال�سفحة املتقن���ة (( هي ال�سفحة )) التي ال ميكن 
لة م���ن دون �سرر ((.  فيه���ا الأي كلم���ة ان تك����ن ُمَبدَّ
يجادل ب�رخ�س قائال ، على العك�س، اأن )) ال�سفحة 

الت���ي ت�سب���ح خال���دة ميك���ن اأن جتت���از نران���ا من 
االأخطاء املطبعية تقارب الرتجمات، ومن القراءات 
الغافل���ة اأو اخلاطئ���ة، م���ن دون اأن تفق���د روحها يف 

ال�سياق((.
" بروفي�س�ر ب�رخ�س" ي�حي بال �سك با�ستمرارية 
تام���ة الأف���كاره ع���ن امل�ساأل���ة. يف ه���ذه ال�سفح���ات، 
حم���ل  الكت���ب   ‘‘ روح   ’’ وال�سخ�سي���ة،  احلبك���ة 
املناق�س���ة، تاأخ���ذان اأ�سبقي���ة وا�سح���ة عل���ى التفّرد 
���ي. ’’ ال�سف����ف ‘‘ ال�سبع���ة االأوىل مكّر�س���ة  الن�سّ
ل���الأدب االنكل����- �ساك�س����ين، وبينم���ا نح�سل على 
كتاب متهيدي عن تعابر ’’ الكننغ ‘‘ ] تعبر مرّكب 
يف �سع���ر االنكليزية القدمي���ة والرنويجية القدمية 
مبعان جمازية [ والق�سائد اجلنا�سية اال�ستهاللية ] 
تكرار حرف اأو اكر يف م�ستهّل لفظتني متجاورتني 
[، يق�سي ب�رخ�س معظم ال�قت لروي لنا بب�ساطة 
ع���ن ماذا يح���دث يف " بي�لف "، " معركة والدن"، " 
فين�س���ربغ فراغمن���ت " ] ق�سائد بط�لي���ة من ال�سعر 
االنكلي���زي القدمي [، وهل���م جّرا. نافرا م���ن التقييم 
اللغ����ي، ن���ادرا م���ا يرتف���ع حتلي���ل املدّر����س ف����ق 
م�ست����ى التعجب احلما�س���ي. )) لكن هذه الق�سيدة 
د واحدة  ة كبرة جدا بحي���ث ُتعَّ كان���ت مكت�بة بِحدَّ
من اأعظم الق�سائد يف ال�سعر االنكليزي. (( )) وهذه 
هي، ب���ال ريب، مذهلة. (( مهم���ا كان تاأثر مبا�سرية 
مث���ل ه���ذه عل���ى ال�سخ����س ) وعلين���ا اأن نتذّك���ر اأن 
ب�رخ����س كان يخاطب �سفا م���ن طالب مل يتخّرج�ا 
بعد ومل تكن لغتهم االأوىل هي االنكليزية (، فهي يف 

�سكل طباعي لي�ست مثرة.
وهك���ذا نتدحرج ع���رْب القرون. الع�س���ر االوغ�سطي 
ت���اق اىل )) ال��س����ح، البالغة، وتعاب���ر الت�س�يغ 

املنطقي ((. الرومانتيكية كانت تتمّيز )) باإح�سا�سها 
احل���اد امل�سجي بالزم���ن ((. الفكت�ري�ن عا�س�ا يف 
ع�س���ر )) من املناظ���رات واملناق�س���ات ((. كي نك�ن 
وا�سحني، كان ب�رخ�س بال �سك روحا ملهمة، وهذا 
املرج���ل التاريخي االأدبي ل���ه وظيفته التي هي ن�ع 
م���ن امل�س���ح الدرا�س���ي يف املحا�سرات الت���ي يدّر�س 
به���ا. ال�س�ؤال ه� م���ا اذا كان ف�سله الدرا�سي يحتاج 

حقا اىل اأن يتحّ�ل اىل كتاب.
يف " مكتب���ة باب���ل "، يتخّيل ب�رخ����س ك�نا ف�سيحا 
ب�سع���ة �سبكة م���ن قاعات قراءة مرب�ط���ة مع بع�س، 
رف�فها حت�ي كل كتاب ممكن. كل جمّلد، كما يروي 
لن���ا، )) ه���� فري���د، ال ُي�ستبَدل، لكن ) مب���ا اأن املكتبة 
�ساملة (هناك دائما عدة مئات االأل�ف من ن�سخ طبق 
االأ�س���ل: اعمال تختلف فق���ط يف حرف اأو فارزة ((. 
ن����سّ " بروفي�س����ر ب�رخ����س "، ال���ذي اعتمد على 
قراءتن���ا له يف الغالب، ُيقراأ مثل ن�سخة طبق االأ�سل 
دة اأوىل من كتاب  غ���ر كاملة – اأو حق���ا، مثل م�س����َّ
فائ���ق. بطريقة ما، هذا ما ه� عليه. الكثر من املادة 
التي يغطيها كان اأعيد العمل عليه يف حما�سرات ’’ 
ت�سارل���ز الي�ت ن�رتن لكت�سرز ‘‘ ]  ق�سم يف جامعة 
هارف���ارد يلق���ى في���ه �سن�ي���ا بروفي�س����را متمي���زا 
حما�س���رات [ التي األقاه���ا ب�رخ�س يف هارفارد يف 
عام���ي 1967 و1968، والت���ي كان���ت ُجِمع���ت فيما 
بعد يف كتاب " براع���ة الق�سيدة هذه ". هناك اأي�سا 
تداخ���ل ذو مغزى مع العديد من املقاالت التي ت�ؤلف 
كتاب " املكتبة ال�ساملة ". اأي �سخ�س مهتم بالكتابات 
النقدية ) اأو لنقل، اأي �سخ�س مهتم باالأدب ( عليه اأن 

يبداأ مع هذه الكتب النّرة العميقة.
)) اأن���ا اأعت���رب نف�س���ي يف االأ�سا����س قارئ���ا، (( يق�ل 

ب�رخ����س يف " براعة الق�سيدة ه���ذه ". )) كما اأنتم 
مدرك�ن، اأنا غامرت يف الكتابة؛ لكني اأعتقد بان ما 
قراأته ه� اأكر اأهمية مما كتبته. (( �سادرا عن كاتب 
ذي �سمع���ة تاريخية عاملية، هذا يقينا جميل، وحتى 
ل���� مل تعّ��س ع���ن خلبط���ة " بروفي�س���ر ب�رخ�س، 
م�ستجيبي���ة امل�ؤلف غر ال�اهن���ة تر�سلك على االأقل 
عائ���دا اىل اآث���اره ب�سهي���ة جدي���دة. )) ال�سل���ك الذي 
َيْنظ���م كل ه���ذه ال�سف�ف، (( يكت���ب املحرران، على 
نح� تّ�اق رمبا، )) ه� املتعة االأدبية، واحلب الذي 
يتعام���ل به ب�رخ����س مع كل ه���ذه االأعم���ال، ونيته 
ال�ا�سح���ة يف تعميم حما�سه ل���كل م�ؤلف وكل فرتة 

حمل الدرا�سة.((
ذل���ك يبدو �سحيحا متاما؛ ومع هذا لروؤية ب�رخ�س 
كجال���ب ح���ظ حلي���اة الكتبي���ني ه���ي ال يف روؤيت���ه 
بخ���ط م�ستقي���م وال برمته. مل يك���ن ب�رخ�س �س�ى 
ديالكتيكي، وجتدر االإ�س���ارة اىل اأن اأعماله، خا�سة 
الروائي���ة، ُتظِه���ر يف الغال���ب رعبا تاما م���ن الكتب. 
يف " مكتب���ة باب���ل "، الكثر م���ن الذين ُحِك���َم عليهم 
بالقراءة مدى احلياة، يختارون االنتحار: )) اليقني 
ب���اأن كل �س���يء كان مكت�ب���ا يبطلن���ا اأو يحّ�لنا اىل 
�س���راب. (( ق�س���ة �سهرة اأخ���رى، " خمط�طة الرب 
"، تقلب ال�سيناري� راأ�سا على عقب. بدال من مكتبة 
�سامل���ة مرتعة بكتب اأغلبها بال معن���ى، ثمة ’’ جملة 
�سحرية ‘‘ وحي���دة، مكت�بة من قبل الرب يف الي�م 
االأول للخل���ق. قراءته���ا تعن���ي ت�سّل���م ق����ة واإدراك 
�سماوي���ني، لكن كما يتعّل���م راوي الق�سة ) كاهن من 
املاي���ا اأُِخَذ اأ�سرا من قب���ل الفاحتني اال�سبان (، هذه 
املعرف���ة ت�ستل���زم اأي�سا حم� ال���ذات: )) كّل َمن راأى 
الك����ن، كّل َمن الحظ املقا�س���د امل�سطرمة للك�ن، ال 

ي�ستطيع التفكر بلغة اإن�سان واحد، بذلك ال�سعد او 
�س����ء الطالع الإن�س���ان، رغم انه يك�ن ذل���ك االإن�سان 

نف�سه. ((
اأو ثانيًة، هن���اك الق�سة القدمية املت�ّعدة " االجنيل 
وفق���ا ملارك�����س "، التي يجرب فيه���ا في�سان مفاجئ 
طالب طب �ساب على ق�ساء عدة اأيام مع اأ�سرة فالحية 
جاهلة واأمّية. لتم�سية ال�قت، يقراأ الطالب مل�سيفيه 
م���ن واحد من الكت���ب القليلة يف املن���زل، " االإجنيل 
العائلة متحدرة من مهاجرين ا�سكتلنديني لكن،   ."
بعد اأجيال من التزاوج مع الهن�د، يفقدون اإميانهم 
الكالفين���ي ال���ذي كان الأجداده���م. برغم ذل���ك، ق�سة 
ت�سحي���ة امل�سي���ح حتّ�له���م. ميتحن����ن الطالب يف 
م�سائل الاله����ت. )) واولئك الذي���ن دّق�ا امل�سامر 
هل �سُينَقذون اأي�سا؟ (( االأب ي�ساأل، والطالب، الذي 
ه���� نف�سه ملحد لكنه ي�سع���ر اأن من واجبه اأن يدافع 
ع���ن ما ق���راأه له���م، يجيب بنع���م. فق���ط يف ال�سفحة 
االأخ���رة ن���درك اىل اأين ي�س���ر االأمر كل���ه. يف اأحد 
االأما�س���ي، اإذ ب���دا اأن امل���اء عل���ى و�س���ك االإنح�س���ار، 
حتي���ط االأ�س���رة بال�سي���ف، ويق����دوه اىل اخلارج 
حيث �سّيدوا �سليبا. ب�رخ�س، مّداح القراءة، َعِرَف 
اأنه كان من امل�ستحيل طلب، اأو �سنع، اأكر مما يلزم 

من الكتب.
اأّم���ا بالن�سب���ة اىل كت���اب " بروفي�س����ر ب�رخ�س "، 
فالنا�س ال�حيدون الذين �سي�سنع�ن اأكر مما يلزم 
منه هم بروفي�س����رات قّلة. دعهم ي�ستمتع�ن بذلك. 
كان ب�رخ����س م�لعا بالفكرة التي تق����ل اأن العجز 
ع���ن الن�سيان يجعل احلياة ال تطاق وبال معنى. ثمة 
العدي���د جدا من االأ�سي���اء التي ن�ستطي���ع اال�ستغناء 

عنها. " بروفي�س�ر ب�رخ�س "ه� واحد منها.

بروفيسور بورخس: دورة عن األدب االنكليزي
أعتقد بأن ما قرأته هو أكثر أهمية مما كتبته

أي خوف من أن صناعة 
بورخس املنشورة بعد وفاته 
كانت دخلت مرحلة اإلنكامش 
ووري الرتاب. كتابه األخري: 
" بروفيسور بورخس: دورة 
عن األدب االنكليزي "، يجمع 
ما يعادل فصال دراسيا من 
املحارضات، التي قّدمها 
األستاذ األرجنتيني يف عام 
1966 يف جامعة بوينس 
آيرس. كانت املحارضات 
مسّجلة عىل أرشطة صوتية 
من قبل الطالب وُنِقلت كتابًة 
فيام بعد – ال بحافز، كام 
يرشح محررا الكتاب، من 
حّس التبجيل بل ببساطة 
يك ميكن للطالب اآلخرين 
من دراسة املادة. عىل نحو 
مالئم ) ألننا نتعامل هنا 
مع كتاب حائز عىل تقدير 
خاص من الكتب املفقودة 
ومخالف للتقاليد (، اختفت 
التسجيالت نفسها. كام ورد 
يف املقدمة، )) من املحتمل 
أنها استخدمت لُتسَجل عليها 
محارضات صفوف أخرى، 
يف مواضيع أخرى. ((
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التح���والت الالمرئية يف حرك���ة ال�صارع الياباين، 
ون�صي���ج العالق���ات االجتماعي���ة، وم���ا يجري بني 
االأزواج عل���ى وجه اخل�صو����ض. تفا�صيل نتابعها 
يف رواية )الذين يحبون ال�صوك( للكاتب الياباين 
غون�ص���ريو تانيزاك���ي وال�صادرة ع���ن دار )املدى( 
للثقافة والن�صر برجمة الدكتور عابد ا�صماعيل.. 
ي�صتند الكاتب اىل مثل ياباين يقول: "اإن الديدان 
تخت���ار ما حت���ب، وبع�صه���ا يف�ص���ل اأكل ال�صوك". 
فيح���اول اأن ي�صح���ب ه���ذا املعنى عل����ى اليابانيني 
املندفع���ني نحو ق�ص���ور احل�ص���ارة الغربي���ة، لقاء 
تخليه���م عن تقالي���د اأ�صيل���ة تعطيه���م خ�صو�صية 
واأ�صالة بني ال�صع���وب، لذا فهو ي�صفهم بال�صحالة 
وال�صطحي���ة.. ير�ص���د تانيزاكي حرك���ة الزوجني 
كانيم ومي�صاكو براعة ودقة وي�صجل حواراتهما 
املختلفة مع االآخري���ن وحواراتهما القليلة املكثفة 
الت���ي تفر�صه���ا حالة التعاي�����ض الب���ارد بينهما فال 
ي�صتطيع اأحدهما اإمتاع االآخر. وي�صري الكاتب اىل 
ان �صبب ذلك يكمن يف املتغريات الوافدة من وراء 
البحار، والتي تركت تاأثريات خطرية على احلياة 
الفردية يف ال�صلوك اليومي والنزعات ال�صخ�صية 
والعالقات العاطفي���ة و�صرير الزوجية، وتاأثريات 
ال�صعبي���ة  والثقاف���ة  العم���ارة  من���ط  عل���ى  عام���ة 
والفن�ون، وكان تانيزاكي م�صغ�واًل دائمًا باملقارنة 
بني ال�صخ�صيات واملدن املاأخوذة بريق احل�صارة 
بتقاليده���ا  الياباني���ة  احل�ص���ارة  اأو  امل�صتع���ارة 
العريق���ة، ومل يكت���ف بالرواي���ات والق�ص����ض يف 
ر�صد التحوالت املرتبكة، فوجه هجاء �صارخًا اإىل 
املزاوج���ة الق�صرية يف احلي���اة اليابانية يف كتابه 
مديح الظالل، ون�صر عام 1928 اأبرز رواياته التي 
تناولت هذا املو�ص���وع، وقبل عامني من ن�صر هذه 
الرواي���ة، طلق تانيزاك���ي زوجته، بع���د اأن اقرح 
عل���ى ال�صاعر والروائي �صاتوه���ارو اأن يتزوجها، 
ومت���ت العملي���ة ب�صهول���ة، ولكن تانيزاك���ي، الذي 
لب����ض قن���اع كانيم، يف ه���ذه الرواية ت���رك اخليط 
احلري���ري الرفيع يهتز بهدوء بني كانيم وزوجته، 
ف���كان الطالق موؤجاًل، فه���و كعادته يف كل رواياته 
ي���رك ثغ���رات مفتوح���ة عل���ى االحتم���االت الت���ي 
تنا�صب ذائقة الق���ارئ وتعطيه ف�صحة من التاأمل.. 
كان تانيزاكي يختار من���اذج حية من ال�صخ�صيات 
التي ير�صمها ف����ي رواياته، ومن تلك ال�صخ�صيات 
زوجت���ه واأخواتها الثالث، كما ا�صتعمل �صخ�صيته 
ه�و كنموذج يف هذه الرواي���ة التي اأراد اأن يوث�ق 

فيه���ا التقاليد الثقافية اليومي���ة ملدينة اأو�صاكا، من 
خ���الل عائل���ة من الطبق���ة الو�صط���ى، بينم���ا كانت 
زوجت���ه الثالثة امنوذجًا خمتلفًا. ويف كل رواياته 
التي تعك�ض ال�صراع املعلن اأو اخلفي بني التقاليد 
املحلي���ة والتقاليد امل�صتوردة كان تانيزاكي يعطي 
مزيدًا من الر�صد للتح���والت العاطفية واجلن�صية 
الت���ي تدخ���ل يف ن�صيج ه���ذا ال�ص���راع، ورمبا كان 
ه���و نف�صه ي�ص���كل امنوذج���ًا لطريف ه���ذا ال�صراع 
يف الف���رة التي ب���داأ يتحول فيها م���ن مولع بنمط 
احلي���اة الغربية اإىل مدافع عني���د عن منط احلياة 
الياباني���ة االأ�صيل���ة. لذل���ك جن���ده ي�ص���ور لنا عر 
اح���داث روايته ب���رودًا يخي���م على حي���اة زوجني 
تعي�ص���ني ال ميتع���ان بع�صهم���ا جن�صي���ًا وي�صعران 
بح���رية م�صني���ة فلكل منهم���ا نزعت���ه اخلا�صة يف 
ظل ظروف �صناعية تطحن عظ���ام الفرد بالرك�ض 
املتوا�صل بحثًا عن الوئام الذي مل يتحقق بينهما، 

وكان التعاي����ض ي�صكل نوعًا من الوهم باالأمان بني 
املفارق���ات ال�صارخ���ة يف من���ط احلي���اة الياباني���ة 
املنفتح���ة عل���ى احل�ص���ارة الغربي���ة يف مواجه���ة 
حادة، لكنها �صامتة بني زوجني من طوكيو، كانيم 
الرجل امل�صطرب عاطفي���ًا وجن�صيًا، وهو منجذب 
اإىل مدين���ة اأو�صاكا واملا�ص���ي الياباين، ومي�صاكو 
زوجت���ه ال�صاب���ة االأنيق���ة الالهث���ة وراء كل ما هو 
اأجنب���ي وجدي���د، وهو م���ا ي���راه تانيزاك���ي �صببًا 
للتعا�ص���ة، فالياباين ال يجد ال�صالم والطماأنينة اإال 
اإذا ظ���ل ياباني���ًا حتى العظم.. وجن���د طوكيو هي 
مدين���ة االأزي���اء امل�صت���وردة وال�صحاف���ة واالإعالن 
واالأ�ص���واء امللونة، غ���ري اأن �صحالته���ا كما يراها 
تانيزاك���ي ترك تاأثريًا �صيئًا على الفنون العريقة، 
وي���رى يف اأو�صاكا مدين���ة للتج���ارة والدمى التي 
تعي���د الكهول وال�صي���وخ اإىل طفولته���م، وتتحول 

فيها الن�صاء حي�ن يكرن اإىل دم�ى متحركة. 

تعد حم���اورة اجلمهورية اأهم م���ا كتب اأفالطون 
ملا ت�صمنته من نظريات خمتلفة، ارتبطت لتكون 
نظرة عامة على حي���اة االإن�صان واملجتمع. وكان 
لها يف تاريخ الفل�صفة، فيما بعد، تاأثري مل ير مثله 
كتاب م���ن كت���ب الفل�صفة، وغاية بح���ث اأفالطون 
يف حم���اورة اجلمهورية، حتدي���د �صورة الدولة 
املثالي���ة التي تتحقق فيه���ا العدالة، ومرجعنا يف 
الكتاب���ة عن جمهورية اأفالط���ون ترجمة الدكتور 
ف���وؤاد زكريا املطبوع���ة يف الهيئة امل�صرية العامة 
للكت���اب ع���ام 1985. و�ص���ع اأفالط���ون حم���اورة 
وحم���اورة  كتيب���ات.  ع�ص���رة  يف  اجلمهوري���ة 
الفل�صف���ة  مي���دان  اإىل  تنتم���ى  ال  اجلمهوري���ة 
ال�صيا�صي���ة فق���ط، بل اأي�ص���ًا، وب�ص���كل اأقوى اإىل 
ميدان فل�صفة االأخالق. كما اإنها حتتوي على اأهم 
االإجن���ازات التاريخي���ة يف مي���دان امليتافيزيق���ا، 
حيث اإنها حتتوي على نظرية املعرفة الأفالطون. 
ومل ت���ك ال�صيا�ص���ة ه���دف اأفالط���ون الرئي�ض من 
وراء ه���ذا العمل.. ولكن���ه اأراد اأن يو�صح اأهمية 
ال�صل���وك  م�صت���وى  عل���ى  والعدال���ة  اال�صتقام���ة 
الف���ردي. فاخت���ار اأفالط���ون اأن يو�ص���ح ذلك عن 
طري���ق الدول���ة. الأن الدولة تعت���ر �صورة مكرة 
للف���رد. ف���اأراد اأفالط���ون اأن ي�صتخل����ض النتائ���ج 
والعر م���ن درا�صة الدولة واإ�صق���اط تلك النتائج 

واالأحكام على الفرد.

سقراط والسفسطائيون
كان���ت ق�ص���ة حي���اة �صق���راط اأ�صت���اذ اأفالط���ون 
وال�صراع���ات الت���ي خا�صها م���ع ال�صف�صطائيني 
وه���م فال�صفة اأثينا العظم���اء يف ذلك الوقت هي 
الدافع وراء كتابة اأفالطون ملحاورة اجلمهورية. 
وا�صم ال�صف�صطائيني كان يعني �صابقًا احلكماء. 
ولكنه تغري اليوم واأ�صبح �صلبيًا. فال�صف�صطائى 
اليوم االإن�صان الذي يجادل من اأجل اجلدال، مع 
اأن اأطروحات���ه فارغة اأو اأن���ه ال ميلك اأطروحات 
اأ�صا�ص���ًا. وكان �صق���راط فيل�صوف���ًا ذا مب���ادئ ال 
يتزح���زح عنه���ا، متوا�صع���ًا ين���ادي باال�صتقامة 
فالت���ف حول���ه �صب���اب  والت���زام ج���ادة احل���ق، 
اأثين���ا االأثري���اء واأعجب���وا باأطروحات���ه وبعلمه 
وبف�صاحته. وكان اأفالطون اأحد هوؤالء ال�صباب 
الذين التفوا حول �صقراط. ولكن ال�صف�صطائيني 
غ���اروا م���ن �صق���راط وكادوا ل���ه واتهم���وه باأنه 
يف�ص���د �صب���اب اأثينا. واأن���ه ملحد ي���زدري االآلهة 
وي�صيء اإليهم. فحكم عليه باالإعدام ونفذ احلكم 
عن طريق جترع كاأ�ض ال�صم، وكانت تلك و�صيلة 

االإعدام املتبعة يف ذلك الوقت.

أفالطون نخبوي
يرى اأفالطون اأن �صكان جمهوريته اأو اأي دولة، 
ينتمون اإىل ث���الث طبقات: طبقة احلكام وطبقة 
احلرا����ض وطبقة العم���ال. واالأخ���رية راأى اأنها 
ت�صم���ل اأ�صح���اب احل���رف اليدوي���ة والفالحني. 
كل  وتهيئ���ة  الإع���داد  خط���ة  اأفالط���ون  وي�ص���ع 
طبق���ة م���ن الطبق���ات الث���الث، التهيئ���ة املثل���ى. 
ولك���ن اأفالطون اهت���م يف كتاب���ه بتهيئة احلكام 
واحلرا����ض اأكرث م���ن طبقة العم���ال. ولذلك يرى 

كثريون اأن اأفالطون كان نخبويًا.
مراحل

يب���داأ االإعداد للدولة الفا�صل���ة منذ والدة االأفراد 
وبطريق���ة غريب���ة ال �ص���ك يف غرابته���ا. فتب���داأ 
رحلة االإع���داد بالتخل����ض من املوالي���د املر�صى 
وال�صعفاء وال يحتفظ �صوى باملواليد االأ�صحاء 
االأقوياء. ويجري انت���زاع االأطفال من اأمهاتهم، 
فامل�ص���وؤول عن تربي���ة االأطفال ه���ي الدولة. وال 
توج���د عائلة اأو اأ�ص���رة يف جمهوري���ة اأفالطون 

حتى ال تن�صاأ ع�صبيات اأ�صرية اأو قبلية.
فاالأطف���ال ال يعرف���ون له���م عائلة �ص���وى الدولة 
ويج���ري تن�صئة كل االأطفال �صوي���ًا. وتعد خطة 
ل���كل فريق من االأطفال على ح�صب املهارات التي 
يظهرونه���ا، وبعد معرف���ة اإىل اأي طبقة �صينتمى 
ه���وؤالء االأطف���ال. فبع�صه���م �صيغ���دو م���ن طبقة 

احلكام وبع�صهم �صيكون من طبقة احلرا�ض.
والباق���ي �صيكون���ون من طبقة العم���ال. وعندما 
يك���ر االأطف���ال �صيئ���ًا م���ا يخ���رون مب���ا يطلق 
علي���ه اخلداع النبيل. وه���و اأن يبلغوا اأن االآلهة 
خلقته���م جميعًا م���ن االأر�ض، ولك���ن اأثناء خلقه 
اإياه���م اأ�صاف���ت ل���كل واحد منه���م معدن���ًا ما من 

معادن االأر�ض.
فالبع����ض اأ�صافت له ذهبًا وه���وؤالء �صي�صبحون 
حكام���ًا. والبع����ض االآخ���ر اأ�صاف���ت له���م ف�ص���ة 
والبع����ض  حرا�ص���ًا.  �صي�صبح���ون  وه���وؤالء 
االآخ���ر برون���ز.. فه���وؤالء ي�صبح���ون اأ�صح���اب 
ح���رف يدوي���ة. والبع����ض اأ�صاف���ت له���م حديدًا 

ف�صي�صبحون فالحني وعمااًل.

وصايا
يو�ص���ح اأفالط���ون اأن���ه يج���ب اإع���داد االأطف���ال 
يك�صبه���م  اإع���دادًا  حرا�ص���ًا،  �صيم�ص���ون  الذي���ن 
ال�صجاع���ة واحلما�ص���ة واالإق���دام. اأم���ا االأطف���ال 
اإعداده���م  فيج���ب  حكام���ًا  �صي�صبح���ون  الذي���ن 
اإع���دادًا ف�صلفيًا �صليم���ًا.. وتدريبه���م على اأعمال 
العق���ل واحلكم���ة. ويجب تدريبهم عل���ى اإ�صدار 
الق���رارات التي تفيد اجلماعة، والتي هي بعيدة 

كل البعد عن امل�صلحة ال�صخ�صية.
اختب���ارات  جت���رى  ب���اأن  اأفالط���ون  ويو�ص���ي 
واإغواءات كثرية ومتعددة لهوؤالء االأطفال اأثناء 
فرة االإعداد لغربلتهم ب�صكل جيد. وعندما يكر 
االأطفال وي�صبوا فال ي�صمح لهم بالزواج وتكوين 
اأ�ص���ر. والإجن���اب االأطف���ال، ترم���ى يف االأعي���اد 
واملنا�صب���ات قرعة بني الرجال والن�صاء الإجناب 
االأطفال. ولكن حتى هذه القرعة لن تكون نزيهة 
ب���ل هي م���زورة. فنتيجة القرع���ة اأعدها احلكام 
م�صبقًا للحفاظ على نقاء الطبقات، ولكي ي�صمن 
اإجن���اب اأذكى واأ�صح واأق���وى االأطفال. فال�صاب 
الذك���ي تختار �صابة ذكية له حتى ينجبوا اأطفااًل 

اأذكياء. وكذلك بالن�صبة للرجل القوي.

الحكام الفالسفة
ويرى اأفالطون اأن احلكام يف الدولة الفا�صلة، 
ينبغ���ي اأن يكون���وا م���ن الفال�صف���ة ويتعلل ذلك 
بنظري���ة عامل املثل. وهذه النظري���ة هي اأهم ما 
مييز اأفالطون ومدر�صته الفل�صفية.. وتتمثل يف 
خال�صتها، باأن هناك طاولة مثالية، وهي عبارة 
ع���ن فكرة موج���ودة يف العق���ل. وكل الطاوالت 
املوجودة يف احلياة ما هي اإال حماوالت لتقليد 

الطاول���ة املثالية املوجودة يف ع���امل املثل. اإذن 
ففكرة الطاولة موجودة وجودًا حقيقيًا.

وه���ذه الفك���رة خال���دة ال ت���زول وال تتغ���ري اأو 
تتب���دل مع الزمن، م���ع اأن كل اأ�ص���كال الطاوالت 
يف حياتن���ا تتغ���ري وتتبدل الأنه���ا زائفة وجمرد 
تقلي���د. ومن االأ�صياء املهم���ة اأي�صًا فكرة اخلري. 
فاخلري يف حياة الب�ص���ر منبثق من فكرة اخلري 
املطلق وهي فك���رة موجودة وجودًا حقيقيًا يف 
ع���امل املث���ل، وكل حم���اوالت الفال�صف���ة الإدراك 
احلقيق���ة وطلبها منبعثة من هذه الفكرة النبيلة 

االأ�صا�صية.
ول���و مل يك���ن اخل���ري املطل���ق موجودًا مل���ا درى 
االإن�ص���ان �صيئ���ًا ع���ن ع���امل املث���ل، وبق���ي هائمًا 
على وجهه يف دنيا االأف���كار املزيفة والتقليدات 
البائ�صة. وهنا ي���رز دور الفال�صفة، حيث اإنهم 
املحب���ون للحكمة الطالبون لها. ولذلك هم اأقرب 
النا����ض اإىل فتح اأبواب عامل املثل وفهم االأ�صياء 
عل���ى حقيقتها، وال ينغروا بالزخرف الزائل يف 

هذه الدنيا.

4 خصال
نتيج���ة نظام االإع���داد الذي ت�ص���وره اأفالطون، 
ف���اإن جمهوريت���ه �صتك���ون مثالية الأن���ه �صيتوفر 
فيها 4 خ�صال يف غاية االأهمية. وهذه اخل�صال 
االأربع ه���ي: احلكمة )وتاأتي من طبقة احلكام(، 
طبق���ة  م���ن  خا�ص���ة  ب�صف���ة  )تاأت���ي  ال�صجاع���ة 
احلرا����ض(، التحكم يف النف�ض )تاأتي من الطبقة 
الثالثة ومن ال�صيطرة عليهم مما يعني ال�صيطرة 

على الغرائز ال�صهوات..
وذلك يكون ع���ن طريق قرارات احلكام احلكيمة 
واملتوازنة. ويتم �صمان تنفيذ تلك القرارات عن 
طريق طبقة احلرا�ض(. اأما اخل�صلة الرابعة فهي 
الع���دل. ومعنى العدل عند اأفالطون التناغم بني 
طبقات اجلمهورية، واأن كل طبقة ت�صنع ما هي 

مهياأة له. وهذا هو معنى العدل عند اأفالطون.
والالفت اأن اأفالطون ا�صتبعد الفنانني وال�صعراء 
واملبدع���ني من جمهوريته، بحج���ة اأنهم يلعبون 
دائم���ًا على وت���ر امل�صاع���ر واالأحا�صي����ض. وهذا 
يوؤثر بالتايل عل���ى �صالمة اتخاذ القرار ال�صليم. 
والطري���ف اأن اأفالط���ون نف�ص���ه كان م���ن اأق���وى 
ب�ص���ورة  اأعمال���ه  كل  �صع���راء ع�ص���ره. وكت���ب 

�صعرية واأدبية رائعة.

نموذج مصغر
ي���رى اأفالطون اأن الفرد من���وذج م�صغر للدولة. 
فالنف����ض الب�صري���ة تتك���ون م���ن ثالث���ة اأج���زاء. 
والعالق���ة ب���ني ه���ذه االأج���زاء حت���دد ال�صل���وك 
الع���ام للفرد. اجل���زء االأول يف النف����ض الب�صرية 
هو اجل���زء اخلا����ض باحلكمة، واجل���زء الثاين 
خا����ض بالغ�صب وال�صجاع���ة واالإقدام. واجلزء 
الثال���ث خا����ض بال�صه���وات والغرائ���ز. وه���ذه 
االأج���زاء الثالث���ة تتن���ازع فيم���ا بينه���ا. فاأحيانًا 
يرغ���ب االإن�ص���ان يف عم���ل اأ�صياء م���ع اأنه يدري 
اأنه���ا م�ص���رة وفيه���ا خ�ص���ارة ل���ه. والفيل�صوف 
ه���و م���ن يجعل اجل���زء اخلا�ض باحلكم���ة ينظم 
حيات���ه ويرتبه���ا فيعط���ي ل���كل ج���زء م���ن نف�صه 
ن�صيب���ًا. واخل�ص���ال االأربع ال�صاب���ق ذكرها يف 

ال���دول: احلكمة وال�صجاعة والتحكم يف النف�ض 
والع���دل، موجودة اأي�ص���ًا لدى االإن�ص���ان. واأهم 

هذه اخل�صال اخل�صلة الرابعة.

»ال للديمقراطية«
جمهوري���ة  قي���ام  فك���رة  اأفالط���ون  يتقب���ل  مل 
والغرائ���ز  ال�صه���وات  اأن  بحج���ة  دميقراطي���ة، 
�صتك���ون عنوان ه���ذه الدولة، حي���ث اإن احلاكم 
�صيحاول اأن يتقرب اإىل �صعبه عن طريق اإر�صاء 
�صهواتهم، ولكن���ه لن يتخذ الق���رارات ال�صليمة. 
ث���م اإن احلاك���م يف النظام الدميقراط���ى �صديق 
لل�صعب منافق لهم، ولكنه مل يجر اإعداده االإعداد 

الالزم لي�صغل هذا املن�صب.

قيمة بذاتها
راأى اأفالط���ون اأن خ�صل���ة العدال���ة ه���ي االأه���م. 
اإذ ت�صم���ن حتقق اخل�ص���ال االأخ���رى وب�صورة 
متناغم���ة. فكل جزء من اأج���زاء النف�ض الب�صرية 
مع حتق���ق العدال���ة يح�صل على ن�صيب���ه كاماًل. 
وب���ال �صك فاإن ه���ذا االإن�صان املتحقق���ة فيه �صفة 
العدال���ة يكون يف قم���ة ال�صع���ادة ومن�صجمًا مع 
نف�صه. وهن���ا ي�صل اأفالط���ون اإىل النتيجة التي 
كان يبتغيه���ا. تو�ص���ل اإىل اأن العدال���ة له���ا قيمة 
يف ذاته���ا، ولكنها حتق���ق اأي�صًا للف���رد ال�صعادة 

والتوازن واالن�صجام.

الذين يحبون الشوك
جمهورية أفالطون.. فلسفة العدالةآثار الحضارة الغربية في الحياة اليابانية

م����ن اص��������دارات

ولد يف بلدة قريبة من خليج طوكيو، عا�ض طفولة 
�صعيدة فقد كان يزور مع والديه اأهم العرو�ض 

امل�صرحية ومنها عرو�ض م�صرح الدمى، ما ترك يف 
نف�صه ولعًا خا�صًا بالدراما وتقاليد احلياة اليابانية، 

التي تبدو وا�صحة يف ن�صيج رواياته، اأو يف جزء 
من هذه الروايات، كما يف رواية "الذين يحبون 
ال�صوك" . ومع ذلك فاإن تاأثره باأعمال ادغار اآلن 

بو والرمزيني الفرن�صيني واأو�صكار وايلد كان 
وا�صحًا يف اأعماله االأدبية االأوىل، واأخذ هذا التاأثر 

�صكل طفرة عابرة، انتهت بانعطاف معاك�ض حاد، 
فبعد ع�صر �صنوات من �صعود ا�صمه يف االأو�صاط 

الثقافية واالأدبية، وبعد الزلزال الكبري الذي �صرب 
طوكيو عام 1923، كتب يقول: االآن �صوف يجعلون 

من طوكيو مدينة حمرمة" . وانتقل اإىل مدينة 
اأوكاموتو، وكتب رواية "حب االأحمق" التي متثل 

حماول��ة لفه��م ما يح��دث للذين يق���طعون �صلتهم 
باملا�صي، حيث يلتقي �صاب بفتاة تعمل يف اأحد 

البارات، وهي حتمل مالمح النجمة االأمريكية 
ماري بيكفورد، ويحاول ال�صاب تروي�صها لتبدو 
كامراأة اأجنبية �صقراء، وجتيد الفتاة هذه اللعبة، 

التي تقودها اإىل معا�صرة الع�صاق الغرباء، وي�صاب 
ال�صاب بخيبة اأمل، ويعي�ض حياة خاوية من االأحالم 

بال�صعادة. وبني االأعوام 43 � 48 كتب تانيزاكي 
رواية "اأخوات ماكيوكا" تتحدث عن حياة عائلة 

يف مرحل��ة الثالثينات من القرن الع�صرين، ون�صر 
الف�صول االأوىل من هذه الرواية اأثناء احلرب العاملية 

الثانية، لكن الرقابة الع�صكرية �ص��ادرت الطبعة 
التالية لهذه الف�صول، فا�صتمر تانيزاكي يف الكتابة 

ون�صر تلك الف�صول على نفقته اخلا�صة، ووزعها 
باليد على اأ�صدقائه، ون�صر اجلزء الثاين يف عام 

1947، بينما ن�صر اجل�زء الثال�ث كم�صل�ص�ل يف جملة، 
وحينما اكتملت هذه الرواية ح�صلت على اأهم جائزة 

اأدبية يف اليابان، ه�ي اجلائزة االإمراطورية، وظل 
تانيزاكي م�صغواًل مبو�صوعه االأثري حتى وفاته عام 

.1965

غونشيرو تانيزاكي 
في سطور
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

زهير الجبوري 

تت�ص���ح جتري���ة ال�صاعر ابراهي���م اخلياط على 
حقيقة تتجاوز البن���اء الفني يف كتابة ق�صيدة 
م�صحون���ة بهواج�ض وانفع���االت ح�صية عالية، 
وم���ن خ���الل ام�صاكنا مبا قدمه م���ن �صعرية يف 
العقدين االخريي���ن ، فقد تكر�صت مالحمه على 
م�صت���وى متداخ���ل م���ا بني االط���ار الفن���ي للغة 
ال�صعرية ، وما بني االطار الذاتي / ال�صخ�صي ، 
لي�صعنا امام م�صوؤولية قراءة منجزه ال�صعري 
للوهلة االوىل ، ثم قراءة بنيته الثقافية  بعدها 
. هكذا ا�صعر وانا مبواجهة )اخلياط( ، فامللم�ض 
احلقيق���ي الذي يك�صف عن كوامنه ، هو ام�صاك 
اللحظ���ة ال�صعرية املعرة عن واقع اال�صطراب 
واالأمل ال���ذي ير�صم���ه الن�ض ال�صع���ري ، فكانت 
جمموعت���ه )جمهوري���ة الرتق���ال( ، م�ص���روع 
كا�ص���ف لهوي���ة عراقي���ة تالم�ض الوج���ع بنرة 
ادائية هام�صة .. لذا ، تنبئ الطريقة التي عرف 
به���ا عن وجود ق�صيدة موق���ف ، ق�صيدة غاية ، 
ان مل نق���ل بانه���ا �صكلت وحدة انطب���اع لق�صية 
ك���رى ، ق�صي���ة تالم����ض املحن���ة بو�صفها ن�صا 

متداوال يف ف�صاءاتنا العامة . 
)جمهوري���ة الرتق���ال( ُتْق���راأ م���ن زواي���ا عّدة ، 
منه���ا م���ا ينط���وي ق���راءة )العن���وان( بو�صفه 
)ثري���ا الن�ض( وله دالالت املدينة التي ولد فيها 
ال�صاعر، ومنها ما ت�صتعريه اللغة لقراءة الذات 
املفعمة بدقائق االنفع���ال ، ومنها ما ت�صتفي�صه 
اللغة ال�صعرية للك�صف عن �صواهد ناقدة لق�صية  
وطن ، كل ذلك �صكل مالمح االداء ال�صعري عند 
ال�صاع���ر ، ومع و�صوح احل�ض الغنائي و�صياق  
املعنى ودالالته ، ثمة ما من�صكه من فعل درامي 
/�صع���ري ، او باالح���رى ج���اء �صع���ر اخلي���اط 
ليو�ص���ح ل���ون الق�صي���دة احلديث���ة واملعا�صرة 
وهي تتمت���ع با�ص���كال احل�ض الغنائ���ي امل�صبع 
 / الوج���دان   / الوط���ن   / )ال���ذات  بهواج����ض 
ال�صع���ري  امل�ص���روع  وكاأن  االخ���ر(   / ال�)اأن���ا( 
لديه يحمل هموم واوج���اع املرحلة التي عا�ض 

تفا�صيلها. 
و�صيء طبيعي ان تكون هذه التجربة ال�صعرية 
مم�صكة ب�صواه���د اال�صياء والتعامل مع حقائق 
ملمو�ص���ة يف حقيقته���ا ، ذل���ك الأن االن�صداد اىل 
ف�صاءات اللغة امل�صحون���ة ب�صياقات اجتماعية 
وثقافي���ة و�صيا�صية ونف�صي���ة ، ت�صنتطق بوؤرة 
الوع���ي اليق���ظ وحتول���ه اىل م�ص���روع كا�ص���ف 

ومنب�صط  عند املتلقي . 
ابراهي���م اخلي���اط ،يف جمهوريته ه���ذه او يف 
باق���ي التجارب االخ���رى لدي���ه راح يقرب من 

تفا�صيل حميطه العام عر لغة �صعرية حا�صرة 
يف يومياتنا ، لتنحى م�صمونيا باجتاه االطار 
اخلطابي ،مع تعدد م�صتويات االداء )فنيًا( بني 
ق�صيدة واخرى ، واخذ يركز على املناطق  التي 
جعلت من جملت���ه ال�صعرية ذات معطى ق�صدي 
للخط���اب الثقايف العام بكل ان�صاقه وتكويناته 
، وك�صف���ت ق�صائ���د املجموعةع���ن مو�صوعات 
اخذها اخلي���اط كغايات ا�صقاطي���ة ، ثم طرحها 
بو�صفه���ا تعر عن وجه الواقع ون�صيجه العام 
، ل���ذا كان���ت ق�صي���دة )جمهوري���ة الرتقال( – 
عن���وان املجموع���ة -  تب���ني ح�ص���ور ال�صاع���ر 
يف قراءت���ه لواقع���ة ع���ر مفارق���ات حتتكمه���ا 

ال�صرورة ال�صعرية ، اذ نقراأ يف املقطع : 
ومثل كّل مرة 

كانت املدينة ت�صورين بالتماعاتها 
وتاأمرين بالبكاء 

- انا املجبول دمعا – 
اذن كيف اوهمونا ان للمدن ذاكرة؟ 

و�صوح املفارق���ة بني عن���وان الق�صيدة)العتبة 
الن�صي���ة( وب���ني امل���ن ال�صع���ري )املنا����ض( ، 
تك�ص���ف ع���ن فح���وى الكتاب���ة بو�صفه���ا حتمل 
ق���راءة جم���ردة ملدينة حتم���ل هذه ال�صف���ة ، ثم 
تاأم���ر ال�صاع���ر بالب���كاء ، م���ع ح�ص���ور ال�)ان���ا( 
املتماثل���ة م���ع وح���دة املو�ص���وع ، واملنك�ص���رة 
اىل ح���د اث���ارة ال�صوؤال )كي���ف اوهمونا( ، هذا 
النمط م���ن االلقاء يقدم لنا )وعي ال�صاعر( ، او 
م���ا ي�صميه الناق���د فا�صل ثامر ب�)وع���ي املوؤلف 

ال�صمني( .. 
باملقابل ظهرت ق�صائد )�صوؤال ب�صيط، وقلبي ، 
وهناءة املجال�ض( عر متواليات ادائية ناقدة، 
ف���كل ق�صيدة �صكلت حرك���ة )تقانية( معرة عن 
روؤي���ا فاح�صة ودقيق���ة ، افا�صت فعل احل�صور 
امل�صه���دي عر مكا�صفة وا�صح���ة ، ففي ق�صيدة 
)�صوؤال ب�صيط جدا( ، تظهر اجلملة اال�صتفهامية 
/ اال�صتهاللية )ما اجلدوى من ت�صكيلة حكومة 
ع���زوم؟( كعتب���ة اوىل امل�صم���ون انط���وى على 
)1- وزارة الدف���اع ، 2- وزارة االم���ن الوطني 

، 3- وزارة النف���ط، 4- وزارة املال ، 5- وزارة 
الزراعة، .. ال���خ( ميكن ت�صميته ب�)القرار( ، ثم 

ياأتي ال�)اجلواب( بالعتبة الن�صية اخلامتة . 
ما اجلدوى .. اذا كان بيتي ال�صعيد 

منطقة منزوعة القوت 
وحواليه تت�صوع حديقة من الديون )�ض49( 

يف  وا�صع���ة  م�صاح���ات  لو�ص���وح  وتكري�ص���ا 
ن�صو����ض املجموع���ة وهي تعر ع���ن انفعاالت 
اظهرته���ا )ذاتوية( ال�صاعر، فق���د احتكمت على 
ف�ص���اءات اّللغ���ة ال�صعرية الكا�صف���ة عن هيمنة 
احلدث بو�صفه البوؤرة الفاعلة لكل ن�ض، فكانت 
الق�صائ���د املعرة عن ذلك وهي عديدة وفائ�صة 
يف معناها، لذلك مل�صنا كيفية االم�صاك باملوقف 
الع���ام لكل االحداث الت���ي حفزت )اخلياط( يف 
كتاب���ة ق�صائده، اىل امل�صت���وى الذي جعل حدة 
االأمل تتل���ذذ بح���دة الّلغ���ة التي انتج���ت خطابا 
�صعري���ا جمردا، عن طري���ق �صل�صلة من امل�صاهد 
والوقائع وال�صواهد ، اذ امتزجت لغة الق�صيدة 

باحلد�ض الذي جعل ال�صاعر يقول: 
�صريكني كنا 

وكاأن كل الرايا �صداد 
�صريكني بال ليل

فيغمرنا من فجر احلروب .. �صواد 
�صريكني وال منية لنا �صوى دار

)ث���م بعده���ا( : �صريك���ني بتن���ا : ان���ا والرم���اد . 
)تفعيله اخلذالن( �ض141. 

ه���ذا االنبعاث احل�صي / ال�صعوري/ الهاج�صي 
يف الق�صي���دة ، ان���ه بعبارة دقيق���ة ميثل ف�صاء 
ال�صاع���ر ومناخ���ه ، بخا�صة اذا م���ا اطلعنا على 
باأمن���اط  املو�صوعي���ة  الثيم���ة  تاأخ���ذ  ق�صائ���د 
خمتلفة، لذا نقراأ يف )بعيدا حيث انا( : )�صرت 
جثة ت�صعى حني زلزلت الطائرات قاع دجلة../ 
�ص���رت جثة ت�صعى حني داهمك اجلوع القائم.. 

( �ض149. 
كل هذه النزاعات هيمنت على ابراهيم اخلياط 
الق�صي���دة  �صلط���ة  خ���الل  م���ن  روؤاه  لت�صتله���م 
وفاعلي���ة ال�)انا ال�صعري���ة( الذائبة يف �صعريته 
، فق���د جتلت يف خل���ق عن�صر اال�صغ���اء اىل ما 

تثريه مو�صوعة كل ق�صيدة.. 
ككل ، ت�صعرن���ا ق�صائ���د  )جمهوري���ة الرتقال( 
، ب���اأن لل�صعر موقفًا ذاتي���ًا .. ونف�صيًا.. وفكرًي 
، فكان���ت كل ق�صي���دة له���ا م�صحاته���ا الّلغوي���ة 
املعرة ع���ن موقف ما باجتاه روؤي���ا خا�صة لها 
دالالته���ا ومرجعياته���ا املو�صوعية ، ان مل تكن 
هن���اك عوامل ومررات خ�صع���ت يف حلظة ما 
ل�ص���رورات املوق���ف الثقايف ال���ذي كتبت فيه ، 
مع يقيني التام باأن الق�صيدة عند اخلياط تقف 
باجت���اه متفاع���ل لتحقق ح�صوره���ا الفاعل يف 

راهننا املعا�صر . 

ي�صم كت���اب »املراأة بني الف���ن والع�صق والزواج« 
اجته���ادات  ثماني���ة  �صليح���ة،  نه���اد  للدكت���ورة 
منوع���ة �صم���ن الظاه���رة امل�صرحي���ة يف ع���دد من 
االأوىل والثاني���ة  الدرا�صت���ان  جوانبه���ا، فرك���ز 
عل���ى و�صعي���ة امل���راأة يف امل�صرح يف ظ���ل الثقافة 
االأبوي���ة املهيمنة، وتفح�صها م���ن منظور ن�صوي 
يف �صياقها االجتماع���ي واالقت�صادي واالأخالقي 

منذ ع�صرينيات القرن الع�صرين وحتى االآن.
فيما تتب���ع الدرا�ص���ة الثالثة االأ�ص���ول التاريخية 
ل�صيغ���ة درامي���ة / م�صرحي���ة اكت�صب���ت �صعبي���ة 
الق���رن  الثمانيني���ات يف  كب���رية يف م�ص���ر من���ذ 
ال����20، وخا�صة ب���ني ال�صب���اب امل�صرحيني، وهي 
املختلف���ة  اأنواعه���ا  تر�ص���د  كم���ا  املونودرام���ا، 
وجتلياته���ا احلديثة يف امل�ص���رح، �صواء عندنا اأو 

يف الغرب.
وتعم���ل املوؤلف���ة اأي�ص���ًا على عملي���ة التوا�صل يف 
امل�صرح ما بني اإن�صاء العر�ض وتف�صريه، وت�صعى 
اإىل فح����ض التوجه���ات الفكري���ة للكوميدي���ا يف 
امل�صرح العربي يف �صوء عدد من املفاهيم النقدية 
احلديثة، وخا�صة م�صطلح الكرنفالية الذي �صكه 

الناقد الرو�صي ميخائيل باختني.
ثم تنتق���ل اإىل عمل املخ���رج يف امل�صرح فتفح�صه 
من خالل جتربتني م�صرحيتني حديثتني اإحداهما 
للراحل �صعد اأرد�ض واالأخرى للفنان ال�صاب عمرو 
قابيل. ثم تتوق���ف يف النهاية اأمام ظاهرة حتول 

كاتب تلفزي���وين خم�صرم مثل اأ�صامة عكا�صة اإىل 
امل�ص���رح فيق���دم حتلي���اًل مل�صرحياته االأرب���ع التي 

قدمت على خ�صبة امل�صرح.
تنتقد د.نهاد نظرة الثقافة العربية للج�صد، وترى 
اأنها نظرة مليئة بال�صك والريبة، وذلك يف الوقت 
ال���ذي تعل���ي في���ه �ص���اأن الكلم���ة، واأ�صاف���ت: هذه 
امل�صكلة ب���رزت بو�ص���وح يف العقدين االأخريين، 
وفر�ص���ت نف�صها عل���ى الوعي باإحل���اح مع تنامي 
التي���ار الديني املتطرف من ناحي���ة، ومع الهيمنة 
املطردة القت�صادات ال�ص���وق والقيم اال�صتهالكية 

على امل�صرح من ناحية اأخرى.
امل�صرح���ي  االأداء  م�صت���وى  انهي���ار  اإىل  وت�ص���ري 
عمومًا ب�صورة مل ي�صبق لها مثيل، فلم يعد املوؤدي 
»ممثاًل اأو ممثلة« يعني بتدريب �صوته وج�صده، 
اأو تعميق ثقافته ووعيه اأو تنمية ملكاته النف�صية 
وال�صعوري���ة وكلها اأدوات عمل���ه، واأ�صبح يكتفي 
ب�صعبيت���ه وجنوميت���ه امل�صتم���دة يف الع���ادة من 
ظه���وره على �صا�ص���ة التلفزي���ون بالدرجة االأوىل 
اأو ال�صينم���ا بالدرجة الثانية، ومما زاد الطني بلة 

جلوء املمثالت اإىل االإبهار احل�صي..
وا�صتعرا����ض اجل�صد ودغدغة احلوا����ض واإثارة 
الغرائز الت���ي ال تنتمي اإىل الفن ب�صلة عن طريق 
املالب����ض واحل���ركات ونغم���ات ال�ص���وت التي ال 
تت�صق م���ع ال�صخ�صي���ة واالأداء امل�صرح���ي، وكاأن 
اجلمه���ور ياأت���ي لي�صاهده���ن ال لي�صاه���د عر�ص���ا 

م�صرحي���ا متكام���ال، يتح���ول فيه ج�ص���د املمثل اأو 
املمثل���ة اإىل طاق���ة تعبريي���ة، وعن�ص���ر فن���ي يف 

تكوين جمايل.
وت���رى د.نهاد اأن موقف النظ���ام والدولة والدين 
من الفنون عامة، ميثل عن�صرا يف ت�صكيل الظرف 
التاريخي لعملية التلقي، ففي �صوء هذا املوقف: 
قب���وال اأو رف�ص���ا، ترحيب���ا وت�صجيع���ا، اأو نفورا 
ومقاوم���ة، يتح���دد انت�ص���ار اأو تقل����ض الظاه���رة 
ع���دد  يف  متمث���ال  واإعالمي���ا،  عملي���ا  امل�صرحي���ة 
الفرق وامل�ص���ارح ونوعية جماهريه���ا واأعدادهم 
وانت�صاره���ا يف االأقاليم اأو تقوقعها يف العا�صمة 

وحجم الدعاية املتاح لها يف النظام االإعالمي.
وتب���ني املوؤلف���ة اأن التط���رف الدين���ي اأو التوج���ه 
ال�صلف���ي يف جمتم���ع ما رمب���ا يف�ص���ي اأحيانا اإىل 
حت���رمي امل�ص���رح كما ح���دث اإبان احل���رب االأهلية 
وحكم كروميل واملتطهرين يف اإجنلرا يف القرن 
ال�صاب���ع ع�ص���ر، اأو ميكن ان ينته���ي اإىل ان�صراف 

اجلمهور عنه واقت�صاره على فئة حمدودة..
كم���ا ح���دث اأي�صا يف اجنل���را بعد ع���ودة امللكية 
1660، وهو ي�صرف االآن يف بالدنا العربية عددا 
ال ي�صته���ان به من ال�صباب املثقف عن امل�صرح، كما 
يح���د من حري���ة احلرك���ة الذهني���ة للمتلقي حتت 
وطاأة �صلطة املا�صي وال�صل���ف، فتتحدد م�صارات 
التف�صري وتتقل�ض وقد تتحول اإىل قوالب جامدة 

م�صبقة.       

جدل الخطاب الشعري في 
)جمهورية البرتقال( 
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عبد العليم البناء 

كثرية هي املج����الت الثقافية والفنية املوؤثرة التي �صهدتها 
ال�صاح����ة الثقافي����ة والفني����ة يف العراق، �ص����واء احلكومية 
منها اأم غري احلكومية ،ولكن القليل منها الذي واظب على 
ال�ص����دور لي����رك ب�صمته الوا�صح����ة ال�صيما بع����د التغيري 
يف ربي����ع 2003 ،وكانت جملة ) اخل�صب����ة( الف�صلية التي 
تعن����ى بامل�ص����رح ، االمنوذج الب����ارز من بينه����ا ، ملا اإنطوت 
علي����ه م�صريته����ا م����ن توا�ص����ل وتفاع����ل وتاأث����ري بالغ، يف 
امل�صه����د امل�صرحي بغية تاأ�صيله وتعميق جتاربه االبداعية 
و�صناعه وبناته ،على اأ�ص�ض �صحيحة و�صليمة ،و�صيانته 

من الطارئني عليه �صكال وم�صمونًا. 
اإفتتاحي����ة العدد الت����ي جاءت حتت عن����وان "غياب الروؤية 
ح�صور االرجتال" ، كتبها رئي�ض التحرير الفنان والكاتب 

واملخرج امل�صرحي قا�صم ال�صومري.
عراب م�صرح ال�صورة املخرج الكبري �صالح الق�صب،ا�صتاذ 
م����ادة تكنولوجي����ا امل�ص����رح – الدرا�ص����ات العلي����ا يف كلية 
الفن����ون اجلميلة بجامعة بغداد ، �صمت ال�صفحات االوىل 
م����ن "اخل�صبة "ن�����ض بيان����ه امل�صرحي الثام����ن املو�صوم " 
تكنولوجيا الفوتونات يف م�صرح ال�صورة "، مقدما روؤى 
حتليل����ة عميق����ة يف " توظي����ف نظرية الك����م الفيزيائية يف 

اإ�صتغ����الت امل�صرح" ،التي كما - اأعلن - كانت جتربته يف ) 
ماكبث( مدخال للنظرية الكمية "فيزياء الروؤى" .

كما نق����راأ درا�صة مهم����ة وراكزة وم�صتفي�ص����ة عن "مفهوم 
اخلطاب الب�صري مل�صرح مابعد احلداثة" ،للباحث والناقد 

الدكتورح�صني علي كاظم التكمجي.
 ومت تكري�����ض ملف الع����دد ل) املخ����رج الدراماتورج قا�صم 
حمم����د( ،الذي �ص����م درا�صات عدة تناول����ت ت�صريح جتربة 
، العل����م امل�صرح����ي العراق����ي ال�صام����خ ،وابداعات����ه الت����ي 
مازال����ت را�صخة اجل����ذور واحل�صور يف ذاك����رة وم�صرية 
امل�ص����رح العراق����ي والعربي، ابتداأت بدرا�ص����ة اأ.د. يو�صف 
ر�صي����د التي جاءت حتت عنوان " الدراماتورجيا الوظيفة 
د.  درا�ص����ة  لتعقبه����ا  اجلم����ايل"،  للم�صت�ص����ار  االب�صتمي����ة 
حمم����د �صي����ف" املخ����رج الدراماتورج.. ق����راءة يف جتربة 
املخ����رج الدرامات����ورج قا�ص����م حمم����د" ،ودرا�ص����ة الناق����د 
يا�ص����ر عب����د ال�صاحب ال����راك " الدرامات����ورج يف امل�صرح 
قا�ص����م حمم����د اإمنوذجا"،ودرا�صة الباح����ث ال�صوداين" د. 
يو�ص����ف عيدابي "م����ن التجريبية ال�صعبي����ة اىل اال�صتغال 
على دماغ املمثل معلم امل�ص����رح قا�صم حممد". كما اإحتوى 
املل����ف على جمموع����ة م����ن اأوراق قا�صم حمم����د التي �صاغ 
فيه����ا روؤاه االبداعي����ة ،التي تق����رب من التنظ����ري الفكري 
واجلم����ايل ،و�صملت: اأفكار و�صطح����ات ..�صناعة العر�ض 
م����ن  ن�صو�����ض  اىل  اإ�صاف����ة  امل�صرحي"،و"اجل�صتال����ت"، 
ابداعه، ومنه����ا: "وادي امل�صك"العر�ض امل�صرحي الغنائي 
اخلا�ض بالفتيان، و" مكا�صفات " وهو �صيناريو م�صرحي 

اأع����ده عن م�صرحي����ة مكا�صفات عائ�صة بن����ت طلحة لالديب 
خال����د حميي الدي����ن الرادعي ،وم�صرحي����ة ابن جال ملحمد 
الفرق����ة  حل�ص����اب  حمي����د  غ����امن  اخرجه����ا  تيمور،والت����ي 
الوطنية للتمثيل، وتقا�صم بطولتها الفنانان د.�صذى �صامل 
ود.ميمون اخلالدي ،وتعر�����ض للمرة االوىل يف مهرجان 
امل�صرح االردين املقبل .كما �صم امللف خمطوطات ابداعية 
متنوع����ة لقا�ص����م حممد بخط ي����ده �صرت م�ص����ورة كما هي 
.ولع����ل هذا امللف �صكل وحدة مو�صوعية فريدة من نوعها 
،عل����ى �صعيد امللفات امل�صابهة الت����ي اطلعنا عليها يف اأكرث 

من جملة ثقافية وم�صرحية.
ونق����راأ يف الع����دد درا�ص����ات متنوع����ة اأخرى منه����ا: تغييب 
امل�ص����رح ال�صيا�ص����ي العرب����ي للباحث����ة والناق����دة العمانية 
د.عزة الق�صابي، و"مفهوم االمياءة ودالالتها يف التمثيل 
ال�صام����ت " للدكت����ور احمد حممد عبد االم����ري ،و"م�صرحة 
ال�صع����ر.. الق�صي����دة املم�صرح����ة احل����ر الرياح����ي مث����اال " 
لال�صت����اذ الدكتور با�صم االع�صم،التي اأخرجها الفنان كرمي 

ر�صيد عن ن�ض لل�صاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد.
و�ص����م الع����دد ملفا اآخر عن امل�ص����رح االمازيغي املتجذر يف 
املغ����رب العربي حمل عنوان " امل�صرح االمازيغي.. تاأريخ 

وهوية" ،واحتوى على ثالث درا�صات. 
كم����ا �صم الع����دد بحوث����ا ودرا�صات اخرى �صمل����ت "مفهوم 
اخلط����اب امل�صرح����ي يف م�ص����رح ال�صب����اب" للناق����د �صميم 
ح�ص����ب الله ، و ا�صكالية الت����داول يف اداء املمثل امل�صرحي 

. �صري  جبارح�صني  د.  والناقد  "للباحث 

"ال����خ����ش����ب����ة "
إغ���ن���اء ج��دي��د ل��ل��م��ش��ه��د ال��م��س��رح��ي

ع���ن جمموعة الني���ل العربية �صدر حديثا  طبع���ة عربية لكتاب 
"التفك���ري خارج ال�صندوق" للموؤلف ديفايكا ديفاكا وراجيف 

ناراجن
حتت���اج االأعم���ال التجاري���ة وامل�صروع���ات االجتماعية وحتى 
احلكوم���ات اإىل اأفكار خ���ارج ال�صندوق من اأج���ل اإحداث نقلة 
نوعي���ة. ولكن كي���ف يتم الو�ص���ول اإىل هذه االأف���كار املبتكرة، 
وم���ا العوام���ل الت���ي ُت�صه���م يف ترجمته���ا اإىل واق���ع ملمو�ض؟ 
ولتنفي���ذ هذه املهمة املثرية، قام املوؤلف���ان بر�صم مالمح امل�صهد 
العامل���ي � على ات�صاعه � حل���االت االبتكار القائم���ة على التفكري 
خ���ارج ال�صندوق مقرنًة باأمثل���ة متميزة من �صركات مرموقة، 
وقط���اع العمل االجتماعي ورج���ال االأعمال واخلدمات العامة � 
يف جمي���ع اأرجاء الواليات املتحدة االأمريكية واململكة املتحدة 
واأوروب���ا واإفريقي���ا واآ�صي���ا � حت���ى ُيَبْلِورا روؤي���ة �صاملة حول 
���زة وامل�صاهم���ة يف الت���زام املبتِك���ر  العوام���ل الرئي�صي���ة املحفِّ
���ي اإطار عمل متميز  مبواجهة اأي���ة حتديات غري م�صبوقة وَتَبنِّ
لت�صوي���ب االأخط���اء واجتي���از العقب���ات التي تعر����ض م�صار 

ترجمة هذا التحدي اإىل واقع ملمو�ض.
»ُيع���ّد ه���ذا الكت���اب منهًجا رائًدا م���ن �صاأنه توجي���ه جمموعات 
متنوع���ة م���ن االأف���راد واملنظم���ات نحو تولي���د حل���ول واأفكار 
جدي���دة، واإفراز اأمناط تفكري غري م�صبوقة تر�صم معامل طريق 
جدي���د. وللعل���م، فاإنني مل اأعم���ل قط با�صتخ���دام اأي منهٍج اآخر 
���ق يل مث���ل ه���ذه النتيج���ة الرائع���ة ب�صورة  ا�صتط���اع اأن ُيحقِّ
اأف�ص���ل. الأن االبت���كار القائ���م عل���ى التفك���ري خ���ارج ال�صندوق 
ي  اأو املتم���رد عل���ى امل�ص���ارات التقليدي���ة املتع���ارف عليه���ا ُينمِّ
ي لدي���ك االإح�صا�ض باالإقدام واجل���راأة على خو�ض ِغمار  وُيقوِّ
م�صروع���ات عالي���ة القيمة واملخاطرة ب�ص���ورٍة فريدة ميكن اأن 
ت�صح���ب الِب�صاط من حت���ت االأفكار القدمية الت���ي تعتمد عليها 
���ا. ولذل���ك، فاإنن���ي ال اأت���ردد مطلًقا يف  االأ�ص���واق القائم���ة حاليًّ
تر�صي���ح هذا املنهج املبتكر والتو�صي���ة بتعميمه وتطبيقه على 
اأ�صعب امل�صروعات واالأعمال التجارية واالجتماعية لثقتي يف 

نتائجه امل�صمونة.«
ُيولَ���د االبت���كار غ���ري امل�صب���وق عندم���ا يك���ون لدينا جم���اٌل من 
املج���االت يف حاج���ٍة ما�ّص���ٍة اإىل تغي���رٍي ج���ذريٍّ يف م�صاره ثم 
يلتقي باإرادة مبتِكر ورغبته يف التمرد على امل�صارات التقليدية 
املتع���ارف عليها، ورف�ض حماكاة التاري���خ والدوران يف َفَلكه. 
ولذل���ك، يوجد دائًم���ا يف قلب كل عمل تقلي���دي ُثغرة ينفذ منها 

ل ونقلة نوعية. االبتكار غري امل�صبوق لُيحقِّق نقطة حتوُّ

"التفكير 
خارج 

الصندوق"
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

سعد علي

 ي�صج���ل كتاب عن عمر ال�صريف اأن النجم امل�صري 
"امتد به العمر حتى قدم كل ما يرغبه" من اأدوار 
�صينمائي���ة ط���وال اأك���رث م���ن 60 عام���ا واأن���ه ظ���ل 
حمتفظا بجاذبيت���ه كنموذج لرجل ال�صرق الو�صيم 

املحاط بال�صهرة والن�صاء واالأ�صواء.
ويعزو ذلك اإىل موهبته وح�صوره القوي وقدرته 
عل���ى االإقناع "وتنوع وجوه���ه" يف اأدوار تتباين 
من ال�ص���اب ال�صاذج اإىل العا�ص���ق الو�صيم واالأمري 
واملل���ك والثائ���ر واملقام���ر واخلارج عل���ى القانون 
و)االأراج���وز( وه���ي وج���وه تنط���ق بع���دة لغ���ات 
وحتم���ل هويات خمتلفة وتنتمي اإىل عدة قوميات 

ولكنها "حتمل ا�صمه" يف النهاية.
واأ�ص���در مهرج���ان القاه���رة ال�صينمائ���ي ال���دويل 
يف دورت���ه احلالي���ة كتاب )وجوه عم���ر ال�صريف( 
ال���ذي األفه الكاتب امل�صري حممود قا�صم وقدم فيه 
بانورام���ا �صخ�صي���ة وفنية لل�صري���ف منذ الطفولة 
حي���ث كان املل���ك فاروق يح���ل �صيفا عل���ى االأ�صرة 
و�ص���وال اإىل دخول���ه ع���امل التمثي���ل وزواج���ه من 
النجمة الراحل���ة فاتن حمامة ثم عمله خارج م�صر 
وكيف يرى جن���وم التمثيل ويف مقدمتهم مارلون 

براندو وجيم�ض دين.
وال�صري���ف الذي ت���ويف يف يوليو مت���وز املا�صي 
الف���رة  يف  الزهامي���ر  مبر����ض  اإ�صابت���ه  -بع���د 
االأخ���رية- غادر م�صر جنم���ا يف بداية ال�صتينيات 
وعاد اإليها جنما يف منت�صف الثمانينيات وحظي 
يف  ال�صينمائي���ة  العوا�ص���م  اأغل���ب  يف  بتقدي���ر 
الع���امل وخ�صو�صا يف الوالي���ات املتحدة وفرن�صا 

وايطاليا.
ويحتف���ل مهرج���ان القاه���رة ال�صينمائ���ي ال�صاب���ع 
والثالثون بال�صريف بعر�ض عدد من اأ�صهر اأفالمه 
ومنه���ا )االأراجوز( و)لوران�ض الع���رب( و)دكتور 
زيفاج���و( و)م�صي���و اإبراهي���م اي���ه لي���ه فل���ري دو 

قوراآن(.
وقا�ص���م الذي ترج���م واألف كتبا واأع���د مو�صوعات 
عن االأدباء وكتاب ال�صيناريو واالأفالم واملخرجني 
واملمثل���ني يف ال�صينما العربية يق�صم الكتاب الذي 
يق���ع يف 264 �صفح���ة كبرية القط���ع اإىل ق�صمني.. 
اأولهما وج���وه ال�صريف يف ال�صينم���ا امل�صرية مع 
خمرجني منهم يو�ص���ف �صاهني و�صالح اأبو �صيف 
وكم���ال ال�صي���خ وثانيهم���ا وجوه���ه يف ال�صينم���ا 

االأمريكية واالأوروبية.
وق���ام ال�صري���ف ببطولة اأف���الم منها )فت���اة مرحة( 

و)�صق���وط االإمراطوري���ة الروماني���ة( و)ت�ص���ي( 
و)املح���ارب 13( كما اأدى دور القدي�ض بطر�ض يف 

الفيلم االإيطايل )القدي�ض بطر�ض( عام 2005.
ويج���ذب موؤلف الكت���اب االنتب���اه اإىل اأن ال�صريف 
مل يق���م بعم���ل �صينمائ���ي اإال التمثي���ل فل���م ي�صغل���ه 
االإخ���راج اأو كتاب���ة ال�صيناري���و اأو االإنت���اج "رمبا 
م���رة واحدة يف فيلم كان �صيق���وم ببطولته هو )ال 
تطفئ ال�صم����ض(" الذي اأخرجه �ص���الح اأبو �صيف 
عام 1961 واأنتجه ال�صريف و�صديقه املمثل اأحمد 

رمزي اأحد اأبطال الفيلم.
ويق���ول املوؤل���ف يف كتاب���ه -ال���ذي ي�ص���م �ص���ورا 
فوتوغرافي���ة لل�صري���ف يف عدة مراح���ل بداية من 

�صورة زفافه على حمامة يف فراير �صباط 1955 
وم���ع ابنهم���ا طارق وم���ع بي���ر اأوت���ول- اإن عمل 
ال�صري���ف م���ع خمرج���ني بقامة كل م���ن الريطاين 
ديفي���د لني والفرن�ص���ي هرني فرن���وي واالأمريكي 
ه���رني ليفن والبولن���دي اأندريه فاي���دا وااليطايل 
فران�صي�صكو روزي واالأمل���اين روالند اإميري�ض مل 
يكن "م�صاألة ح���ظ... الكثري من هوؤالء بحثوا عنه 

اأكرث من مرة للعمل معه."
وي�ص���م الكت���اب ق�صم���ا ينق���ل في���ه املوؤل���ف اأجزاء 
م���ن �ص���رية ال�صريف الت���ي اأمالها عل���ى ال�صحفية 
الفرن�صي���ة م���اري تريي���ز جين�ص���ار و�ص���درت يف 
منت�ص���ف ال�صبعيني���ات بعن���وان )الرج���ل اخلالد( 

وفيه���ا ا�صتعرا����ض حليات���ه من���ذ والدت���ه مبدين���ة 
اال�صكندرية يف 10 اأبريل ني�صان 1932 ثم انتقال 
االأ�ص���رة حني بلغ �صن الرابع���ة لالإقامة يف فيال يف 

جاردن �صيتي اأرقى اأحياء القاهرة اآنذاك.
ويق���ول اإن البي���ت كان به مكان ملائ���دة القمار واإن 
رفاق اللعب كانوا "ينقلون الن�صاط اإىل بيتنا" يف 
موا�صم اإغ���الق اأندية القمار واإن فاروق ملك م�صر 
اآن���ذاك "كان يف مقدم���ة ه���وؤالء... اأتذكره عمالقا. 
ت�صرفات���ه بعي���دة ع���ن الكيا�صة. مفل���وت الل�صان" 
واإن���ه جاء للم���رة االأوىل بناء على دع���وة وجهتها 

اإليه اأم ال�صريف.
وي�صي���ف اأن فاروق كان "ياأكل ب�صراهة" ثم ينتقل 
اإىل مائ���دة اللع���ب "فيقامر بجنون ث���م يعود ثانية 
اإىل مائ���دة الطع���ام وهكذا طوال ال�صه���رة التي مل 
تك���ن تنهي اإال م���ع �ص���روق ال�صم����ض. وكان يحلو 
لف���اروق اأن يق���دم ال�صيج���ار الطوي���ل الفاخر اإىل 
والدت���ي ومل يك���ن يف و�صعها اأن ت���رد هدية ملكية 
فكان���ت ت�صط���ر مرغم���ة اإىل اأن ت�صعل���ه" وت�صع���ل 
ب�ص���دة هو ي�ص���ر على اأن يقدمه له���ا اإذ "كان يلذ له 

اأن يراها ت�صعل."
ويقول اإن زواجه من حمامة "جنمة م�صر االأوىل" 
�صاع���ده وو�صعه يف ب���وؤرة االأ�ص���واء ولكن عمله 
معه���ا كان ي�صايقه فف���ي "اأعماقي �ص���يء دفني باأن 
�صم�صها تخ�ص���ف وجودي" واإنه كان يتحرر كثريا 
اإذا عمل مع ممثالت اأخريات و�صاعتها ي�صعر "فقط 

اأين ملك نف�صي. واأين البطل فعال".
وير�صد ال�صريف بذكاء جانبا من نتائج ما ي�صميه 
املواجهة بني ال�صينما والتلفزيون والتي جنا منها 
قليل���ون يف مقدمتهم مارلون بران���دو اإذ "�صنع ما 
مل ي�صنع���ه غريه... فر�ض عل���ى هوليوود باأ�صرها 
اأ�صلوب���ه وعبارت���ه واإ�صاراته وطريق���ة لب�صه فكان 
املوؤ�ص�ض ملدر�صة �صبقت زمانها... مارلون ال نظري 
ل���ه يف ال�صينم���ا فهو مدر�صة وح���ده. كلية. جامعة 

باأكملها."
وي�صي���ف اأن بران���دو ترك تاأثريه عل���ى غريه واأن 
"اجلميع" حاولوا تقليده "حتى جيم�ض دين الذي 
به���ر اجلماه���ري يف فرة وكاد ي�صب���ح خا�صة بعد 
وفاته املبك���رة اأ�صطورة اإمن���ا كان يف الواقع يقلد 
مارلون براندو.. هو االأ�صل وجميعهم ال�صور."

وال يف���وت ال�صريف قرءاة ال�صياق ال�صيا�صي الذي 
يحكم �صناعة ال�صينما يف هوليوود..

فيقول اإن اآراء براندو ال�صيا�صية املخالفة لالجتاه 
الع���ام كادت يف بع����ض الف���رات "اأن تق�صي عليه 
�صينمائيا. فلي�ض يجدي املمثل اإذا كان جمرد ممثل 
اأن يعتن���ق اآراء ومعتق���دات تخالف ما درجت عليه 

االأغلبية يف بلدان ال�صناعة ال�صينمائية."
ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة بامل�صرح الكبري 

بدار االأوبرا امل�صرية م�صاء اجلمعة.

كتاب"ذكريات عمر الشريف" 
عن الفن والسياسة في كتاب بمهرجان 

القاهرة السينمائي

القاهرة /رويترز

القت���ل وال�صرق���ة  كث���ريون  في���ه  ي���رى  ع���امل   يف 
والبلطج���ة اأ�صالي���ب مررة لك�ص���ب العي�ض ال يجد 
الفقري اجلاه���ل غري القادر على ارت���كاب مثل هذه 
اجلرائ���م �ص���وى االحتي���ال والن�ص���ب والت�ص���ول 

لك�صب لقمة عي�صه حتى لو فعل هذا با�صم الدين.
رمب���ا تكون ه���ذه اخلال�صة التي يظ���ن القارئ اإنه 
انته���ى اإليها بع���د الفروغ م���ن رواية )ب���اب رزق( 
للباح���ث واملفك���ر والروائ���ي امل�ص���ري عم���ار علي 
ح�صن لكن العمل االأدب���ي ال�صادر يف 278 �صفحة 
عن دار نه�صة م�صر للن�صر جدير بقراءة اأكرث عمقا 
يف ثنايا الرحلة م���ن البداية للنهاية للوقوف على 

التفا�صيل ومدلوالتها.
تتناول الرواية ق�ص���ة ال�صاب رفعت احلا�صل على 
لي�صان����ض االآداب ق�ص���م الفل�صف���ة ال���ذي ياأت���ي من 
ال�صعيد اإىل القاهرة ال�صتكمال درا�صته العليا لكن 
ل�صي���ق ذات الي���د ي�صكن يف منطقة )ت���ل العقارب( 
بح���ي ال�صي���دة زين���ب حي���ث احلي���اة الع�صوائي���ة 

وال�صراع ال�صاري لك�صب العي�ض ب�صتى ال�صبل.
ي�صتقر احلال برفع���ت يف حجرة عفنة فوق �صطح 
بي���ت متهال���ك ميلك���ه عب���د ال�صك���ور.. ذل���ك الرجل 
ال���ذي انتزع���ت احلي���اة �صحت���ه و�صوت���ه الرخيم 

وا�صتبدلتهما بالدهاء واملكر.
عبد ال�صكور مل يعد قادرا على العمل وك�صب الرزق 
لكن ثروته احلقيقية تكمن يف اأبنائه االأربعة الذين 

يقول عنهم "علمتهم يجيبوا القر�ض من الهوا".
�صي���ارات  من���ادي  ع���وف(  )اأب���و  االأك���ر  االب���ن 
و)ح�صون���ة( حمتال و)ع���زازي( بائ���ع مناديل اأما 
)�صم���رية( فتبيع الزه���ور للعا�صقني على كورني�ض 
الني���ل. ويلق���ي كل منه���م نهاي���ة كل ي���وم ح�صيلة 

�صقائه يف حجر االأب الثعلب.
ت���دور ق�صة حب بني �صمرية ورفعت الذي جاء من 

بلده مدفوع���ا بال�صغف لدرا�ص���ة الفل�صفة والبحث 
ع���ن م�صتقب���ل اأف�ص���ل واأي�ص���ا ليثب���ت الأ�صدقائ���ه 
واأبن���اء بلدت���ه الذين عاي���روه بعج���ز الفل�صفة عن 
"فتح بيت" اأنها هي اأم العلوم وقد تكون الطريق 

لل�صهرة واملجد.
وعن لغة الرواي���ة وتوظيفها يف خدمة ال�صرد قال 
املوؤل���ف لرويرز ع���ر الريد االإلك���روين "اأميل 
اإىل الكتاب���ة بالف�صحى دوم���ا وال اأ�صتعمل العامية 
اإال لل�صرورة الق�صوى واأحل هذه املع�صلة اأحيانا 
با�صتخدام الف�صحى الب�صيطة اأو ما ي�صميها جنيب 

حمفوظ وتوفيق احلكيم .. اللغة الثالثة."
واأ�ص���اف "الو�ص���ول اإىل روح ال�ص���رد ال�صفاه���ي 
والتعب���ري ع���ن البيئ���ات االجتماعي���ة الهام�صية ال 
ي�ص���رط الت�صلي���م باللغة املحكي���ة يف تلك البيئات 
لك���ن االأهم هو ر�ص���م ال�صي���اق واإدراك جوهر هذه 
ال�صخ�صي���ات يف التعب���ري والت�ص���رف ال�صيم���ا اأن 
ال���راوي يف )ب���اب رزق( ه���و بط���ل الرواية وهو 
�صاب متعلم يعد درا�صات عليا يف الفل�صفة وبالتايل 
خلفيته التعليمي���ة والثقافية �صاعدتني كثريا على 

حل مع�صلة التعبري باأل�صنة املهم�صني."
وم���ع تط���ور االأح���داث يظه���ر املقاب���ل الطبيع���ي 
ل�صخ�صي���ة رفع���ت امل�صامل���ة احلامل���ة متج�ص���دا يف 
)�صع���د �صلطة( ذل���ك البلطجي ال���ذي اكت�صب ا�صمه 
من �صلته برج���ال �صرطة فا�صدي���ن ويخ�صاه اأبناء 
)ت���ل العقارب(. وتكمن العقدة احلقيقية يف تنازع 
االثنني على حب �صمرية وحتايلهما للفوز بقلبها.

تت�صاب���ك االأح���داث وتتقاط���ع ال�ص���كك لكنه���ا تظل 
جميعها تدور يف فل���ك "التحايل" .. يتحايل اأبناء 
عبد ال�صك���ور على فقرهم وجهله���م بك�صب عي�صهم 
م���ن فت���ات النا�ض رغ���م رغبتهم يف امته���ان اأعمال 
م�صتقيم���ة ويتحايل رفعت على قل���ة املال بامتهان 
الت�صول بزي �صي���خ اأزهري يف املوا�صالت العامة 
وامتهان مداهنة املعزين اأمام امل�صاجد و�صرادقات 

العزاء.

ويوا�ص���ي رفعت نف�صه قائال "اآه ي���ا غايتي النبيلة 
كم اأدفع يف �صبيلك كل غال ونفي�ض اأو كنت اأح�صبه 
هكذا قب���ل اأن جترفني املدين���ة اإىل بحرها الذي ال 

قرار له وال �صاطئ."
والأن ممار�ص���ة الفع���ل حتوله مع الوق���ت اإىل عادة 
يتحاي���ل رفعت و�صمرية على �صع���د �صلطة ليقنعاه 
ب���اأن طالب الفل�صفة ه���و اأخوه���ا يف الر�صاعة وال 
يج���وز زواجهم���ا حت���ى يك���ف ذل���ك البلطجي عن 

مالحقته.
وعندم���ا حتني حلظة مت���رد رفعت على م���ا اآل اإليه 
حال���ه ويح���اول اخل���روج م���ن ح���ي ت���ل العقارب 
تتحاي���ل عليه �صم���رية باأالعي���ب اأنثوي���ة مدفوعة 

بدهاء اأبيها الثعلب.
املكاني���ة  التفا�صي���ل  يف  الرواي���ة  تعم���ق  وع���ن 
واالإن�صانية ملنطقة تل العقارب و�صكانها قال املوؤلف 
"هذا النوع من الواقعية الفجة لي�ض جديدا علي. 
فف���ي رواياتي االأوىل )حكاي���ة �صمردل( و)جدران 
امل���دى( و)زهر اخلريف( عاجل���ت مو�صوعات من 
الواق���ع وم���ا اأ�صيف اإليها من خي���ال مل يكن بهدف 
�صناع���ة ال�صح���ر ال���ذي ورد يف )�صج���رة العاب���د( 
و)جب���ل الط���ري( و)ال�صلف���ي( اإمن���ا كن���ت اأنهل من 
خرة واقعي���ة اأ�صفتها اإىل �صخ�صيات بع�صها كان 
حقيقي���ا." والرواية ه���ي االأحدث �صم���ن موؤلفات 
متنوع���ة للكات���ب عم���ار عل���ي ح�ص���ن يف العل���وم 
ال�صيا�صي���ة والت�ص���وف واالأدب م���ن بينه���ا رواية 
)�صقوط ال�صمت( واملجموعة الق�ص�صية )حكايات 
احل���ب االأول( ودرا�صة )ال�صوفي���ة وال�صيا�صة يف 
م�ص���ر( وكتاب )التغيري االآم���ن: م�صارات املقاومة 

ال�صلمية من التذمر اإىل الثورة(.
وتتبل���ور جدلية الرواية يف مقطع جاء على ل�صان 
اأ�صتاذ فل�صفة بجامعة القاهرة وهو يتحدث لطلبته 
وم���ن بينهم البطل "حتايلوا تعي�ص���وا .. اإنه املبداأ 
ال���ذي يع�ص�ض يف رءو�ض كثريين من اأهلنا ال�صيما 
الب�صط���اء منه���م الذي���ن ال نعرف عل���ى وجه اليقني 

كي���ف ي�صتم���رون على قي���د احلياة به���ذه الدخول 
ال�صحيح���ة؟ م���ن اأي���ن يات���ون مب���ا ي�ص���د جوعه���م 
وي�ص���ر عريه���م ويدفعون���ه الأبنائه���م يف �صبي���ل 

التعليم وال�صحة؟
"اإنها املعادلة الع�صية على الفهم املنطقي يف هذا 
البل���د العريق الذي اعتاد اأهل���ه اأن يرتبوا معا�صهم 
رغ���م ق�ص���وة الظ���روف وتعاق���ب الطغ���اة والبغاة 

وال�صراق."

عمار علي حسن.. الطرق بأدب على )باب رزق( 
المهمشين والبسطاء

أوراق

�ص���در حديث���ا لل�صاعر حمم���د ال�صيد جا�ص���م، جمموعت���ه ال�صعرية 
الثالث���ة التي حملت عن���وان "�صمو�ض �صقية- اأقم���ار طازجة"، عن 

دار اأمل اجلديدة يف �صوريا، بواقع )135( من القطع املتو�صط.
وق���ال ال�صاعر ال�صيد جا�صم: "متثل هذه املجموعة روؤية وجدانية 
للك���ون ولالأ�صي���اء ا�صتنطقها ال�صع���ر باأكرث من حمط���ة، على وفق 
روؤى حداثي���ة تبغ���ي احلل���م". واأ�ص���اف: "ت�صعى ه���ذه املجموعة 
الإيجاد عامل �صاعري يطمح ل���ه املالك يف ف�صاءات الفردو�ض، على 

مدار ثماِن ع�صرة ق�صيدة نرث ا�صتوعبت روؤيتي ال�صعرية".
جت���در االإ�ص���ارة اإىل اإّن االأدي���ب حمم���د ال�صي���د جا�ص���م، اإعالمي و 

�صاع���ر، من مواليد ع���ام 1961، يف حمافظة ذي قار، يحمل �صهادة 
املاج�صت���ري يف االإعالم. عمل يف ال�صحافة الثقافية منذ ثمانينيات 
الق���رن املا�ص���ي وحت���ى الي���وم، يعمل حالي���ًا يف مرك���ز الدرا�صات 
والبح���وث يف وزارة الثقاف���ة. ولل�صاع���ر كتاب���ات اأدبي���ة ونقدي���ة 
وفكرية واإعالمية موزعة يف الكتب والدوريات وال�صحف العربية 
والعراقية. �صدرت جمموعته ال�صعرية االأوىل عام 2001 بعنوان 
"اأتيتك مثخنًا باحلب" عن دار ال�صوؤون الثقافية العامة، و�صدرت 
جمموعت���ه ال�صعرية الثانية بعنوان "ال���رق يبتكر املفاجاأت" عام 
2012، اأي�ص���ًا ع���ن دار ال�ص���وؤون الثقافية،  و�ص���درت درا�صته يف 
نه���ج البالغة بعن���وان "نهج البالغ���ة –بالغة االأن�ص���اق االت�صالية 
ووظائفها" عن دار يوتيبيا عامل 2014، وله خمطوطات يف االأدب 

والنقد �صتاأخذ طريقها للطبع تباعًا.

شموس شقية - أقمار طازجة.. 
مجموعة شعرية لمحمد السيد جاسم



طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

ء

ملحق يعني باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل ي�سدر عن م�ؤ�س�سة 

WWW. almadasupplements.com

اصدارات
جديد
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ترجمة وتقديم: لطفّية الدليمي
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ترجمة: عبداهلل حبه 

بو�سكني .. �سم�س ال�سعر الرو�سي النرية !

لقييي ال�ساعر الرو�سي الك�سندر بو�سكييني م�رصعه يف 29 يناير عام 

1837 يف مبييارزة مييع املبعوث الهولندي دانتي�ييس  ال�سابط يف �سالح 

الفر�سييان الذي ابدى وقاحة يف مغازلة زوجة ال�ساعر  ناتاليا  مما ا�سطره 

اىل دعوتييه للمبييارزة. ويقال ان احلييادث كله كان موؤامييرة مدبرة يقف 

وراءها بالط القي�رص للتخل�س من بو�سكني ذي االفكار اللربالية التنويرية 

التييي كان يب�رص بها يف ابداعه ال�سعري والنرثي. ويومذاك كتبت احدى 

ال�سحف قائلة :« غابت �سم�س �سعرنا ». وقد اثار هذا �سخط ال�سلطات 

ودعييي رئي�س التحرير اىل احد امل�سئولني يف الرقابة الذي وبخه قائال :« 

مييا هذا الكالم ؟ اي �سم�ييس لل�سعر ! وما مكانتييه يف مالكات الدولة ؟ 

وهل كان قائدا ع�سكريا  او زيرا او رجل دولة ؟«.

لكن بو�سكني رحل وذاع �سيته يف رو�سيا والعامل ب�سفته امري �سعراء 

رو�سيييا وترجمييت اعمالييه اىل خمتلف لغات العييامل ، بينما ن�سييي القادة 

ورجال الدولة. واطلق ا�سمه على امليادين وال�سوارع يف رو�سيا وبلدان 

اخييرى ، منهييا العا�سمة االثيوبية حيث يوجد ميييدان ون�سب له باعتبار 

اثيوبيا وطن جده االكرب ابراهيم هانيبال.

كان بو�سكني �سليل ا�رصة من النبالء ولقي تعليمه يف مدر�سة اريد لها 

ان تعد كبار املوظفني يف ادارة الدولة القي�رصية. ورغم انه تعلم الفرن�سية 

منييذ نعومة اظفاره ، اذ انها كانت لغة النبييالء الرو�س، وحتى نظم اوىل 

ق�سائييده يف �سيين 13 عامييا بالفرن�سييية بالييذات، فانه تاأثيير يف املدر�سة 

بكبييار ادباء ع�رصه الرو�س باال�سافة اىل احلكايييات ال�سعبية مربيته ارينا 

روديونوفا التي ا�سدرها الحقا باأ�سلوبه ال�سعري الر�سيق.
�ص
�ص
ق


