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قحطان جاسم جواد 

جرت يف  دائرة  ال�سينما وامل�سرح  
وقائع توقيع كتاب الفنانة  ذكرى عبد 

ال�ساحب  وهي املرة الأوىل التي تقوم 
بها  الدائرة رمبا  لن ذكرى  فنانة 

وابنة الدائرة .
جرت الحتفالية  بح�سور  املدير 

العام  للدائرة  الفنان الدكتور  �سفيق 
املهدي  وقد  األقى كلمة  حيا فيها  الروح 

املثابرة  للفنانة ذكــــــــرى التي  عرفها  
د. �سفيق  منذ م�سرحيته الكاأ�س بداية 

الت�سعينات .
وقال اأي�سا :ـ

اأنها اإن�سانة حاملة ت�سعى للو�سول اإىل 
حتقيق ما ينتاب خميلتها من  اأحـالم 

واآمال ... وهذا  احللم  الكبري هو 
الذي جعلها  حتقق ر�سالة  املاج�ستري  
وتطبعها بكتاب اأنيق نحتفي اليوم به 

بكل اعتزاز .
اأما  زوج الفنانة ذكرى القا�س ح�سن 

مو�سى فقال ... ل�ست منحازا لها  لأنها 
زوجتي  بل اأنها فنانة ل ت�ستكني ل�سيء 

تريد حتد امل�ستحيل وهي  تفعل ذلك 

دائما .. ف�سربها  اجلميل قادها اإىل 
البحث والتق�سي يف ق�سية املكيـــــــاج 
يف امل�سرح ل�سيما م�سرح الطفل وهو 

رمبا  التخ�س�س الأول يف  القطر  بهذا 
الجتاه .

واأ�ساف :
اأنا �سعيد لها وبها ملا حققته وملا  

�ستحققه لحقا
 يف حني  اأ�ســـارت ذكرى  اإىل اأنها كانت 

تبغي اإىل التميز يف عملها  باملكياج  
رغم اأن الكثريين كانـــــوا يرون فيه 

�سيئا غري مهم  يف امل�سرح بعد الن�س  

والإخراج والتمثيل يف حني كنت اأرى 
فيه �سيئا رئي�سيا  يف العمل .. فمن  

خالله تنقلب  الوجوه من حزينة اإىل 
فرحـــــــــة  ومن عبو�س اإىل �سرور  ومن  

اإن�سان  طيب اإىل اإن�سان �سرير .
اأن كتابي ) منظومة املاكياج  وعملها 

يف جت�سيد ال�سخ�سيات  امل�سرحية – 
م�سرح الطفل اأمنوذجـــــا ( اأعده درا�سة  

نادرة والأوىل  من نوعها  يف العراق 
واأمتنى  اأن افتح الطريق لغريي  من 
الباحثني  لولوج  هذا العامل  اجلميل 

لدرا�سته .

وقد �ساعدين  عملي  يف املكياج  منذ 
ربع قـــــرن يف تاأليف الكتاب  والو�سول 

اإىل نتائج طيبة .
وذكرى  من مواليد  القاد�ســــية 1960 
وحا�سلة على �سهادة  املاج�ستري يف  

تقنية املكياج عام 2009  واأكملت 
دورات يف اللغات الفرن�ســـية 

والنكليزية  وعملت يف امل�سرح  
والتليفزيون  من اأبرزها  م�سرحية  

طائر الذهـــــــب وفيلم عاد اإىل الوطن  
وم�سل�سالت  قناة الديار  لالأطفال  مع 

املخرج  �سالم الأمري .

عرض: اوراق

الكتابة الأكرث �سحرا وخيال  هي ان  تكتب 
اىل عامل  يعتمد بكل ما يعتقده على اخليال 

،وذلك هو عامل الطفولة ال�ساحر الذي متتزج  
فيه ال�سياء بكل تفا�سيلها ومتناق�ساتها فهي 

مليئة بال�سدق والرباءة والفو�سى وحتى 
ال�سخرية  من  ال�سياء التي لتتواءم مع 

معتقدات الطفولة البدائية ،لذلك  يجب ان 
تكون الكتابة للطفل تعتمد بكل قوتها على 

الده�سة وال�سدمة التي لتنك�سر امام مباهج 
الده�سة �سواء كان ذلك يف القراءة او م�ساهدة 

فيلم او �سماع ق�سة من جداتنا او امهاتنا 
،لذلك  عندما كتب – اكزوبري –)الأمري 

ال�سغري( دخل يف خميلة الطفولة ف�سحر 
الطفولة واده�سها كما تغلب على عقول الكبار 

وايقظهم  عندما ت�سلق �سحر اخليال بال منازع 
والمثلة يف هذا املجال كثرية .

يف مقدمة ال�ستاذ فا�سل الكعبي للكتاب ا�سار 
اىل جانب )احلكايات ال�سعبية( التي عا�ست 

علية  اجيال يف املوروث ال�سفاهي فيقول )ان 
م�ساألة ال�ستفادة  من احلكاية ال�سعبية  يف 

تربية الطفل وتثقيفه،لي�ست حديثة العهد 
فلقد جرت من قبل بع�س املحاولت التي 

ا�ستهدفت هذا املجال ،واكدت ب�سكل ليقبل 
ال�سك باأن الرتاث ال�سعبي لية امة من المم 

هو م�سدر ل�ستلهام الكثري من العمال الراقية 
والهادفة والتي ت�سلح لأن  تكون مناذج  

تربوية لالطفال كما بني ذلك )دير لين (يف 
كتابه احلكاية اخلرافية،وذلك  راجع لكثري 

من  العتبارات منها :ان الرتاث ال�سعبي يف 

العراق ا�سيل ب�سكله وم�سمونه ،وانه 
اقرب ال�سياء  اىل نف�س الن�سان ول�سيما 

الطفال منهم .
انه تراث يرتجم لكثري من الحداث 
واحلركات والنفعالت ا�سافة اىل 

امتالكه خطا دراميا لمثيل له يف اداب 
المم  الخرى ،خطا ً ياأ�سر القلوب 

وي�سد النف�س ويوا�سل الجنذاب(.
الكتاب من من�سورات دار الت�سامن 

العالمية امل�ستقلة مكتب 
الدرا�سات والبحوث من احلجم 

الكبري ب424�سفحة يت�سمن 
نقودات من قبل بع�س النقاد 
لق�س�س جا�سم حممد �سالح 
،ون�سو�س ق�س�سية لبع�س 

املجاميع وكذلك ن�سو�س 
روائية ون�سو�س م�سرحية 

ومالحق و�سرية ذاتية 
للموؤلف.

يدون ال�ستاذ جا�سم حممد 
�سالح تاريخ الكتابة 

للطفولة ويتناولها من 
جميع البيانات التوثيقية 

�سواء كانت املقروءة او ال�سفاهية املوروثة 
ويطرح التحليالت الق�س�سية يف الكتابة 

للطفولة وهذا ما يعزز ال�سفة البيانية للكتاب 
فيقول :ان )كتابة التاريخ ( للطفل من اهم 
امل�ساكل التي تعرت�س اديب الطفال حيث 

تقع عليه جمموعة من الختيارات والتنقيح 
والحداث التي مرت والتي ت�سكل فائدة 

للطفل يف احلا�سر وامل�ستقبل فكاتب الطفال 

ملزم 
بقراءة التاريخ 

قراءة جيدة وعليه اي�سا ان يقراأ الواقع 
الجتماعي وال�سيا�سي للمجتمع الذي يعي�سه 

قراءة جيدة .
جا�سم حممد �سالح يجمع �ستات الطفولة 

الربيئة من خالل ما يطرح من افكار تغوي 
الطفل وتثبت عنده روح املواطنة والود 

والتوا�سل 
واملعرفة فهو 

يطرح ا�ساليب دون 
ان يغرق بالو�سف 
او التمويه ويحاول 

ان ي�سغط الفكرة 
بكل ما ميتلك من 

قدرة ق�س�سية وحبكة 
لكي لينفر منها الطفل، 

وهذا مبداأ معريف او 
هي طريقة �سهلة لدفع 

الطفل اىل القراءة والتاأمل 
والرتكيز، ففي ق�سة البيت 

اجلميل يف �سفحة 190 
من الكتاب يطرح فكرة حب 

الوطن من خالل جمموعة من 
اللقالق عط�سى تهبط  لت�سرب 

املاء   من الربكة، لكن الربكة 
ت�سمع مفردة البيت فت�ساأل 

اللقالق عن معنى البيت، وبعد 
ان تعرف هذا املعنى الذي طارت 
اليه اللقالق، تدرك ان لها بيتا ) ثم 

تبت�سم ب�سمت وفرح وتقول: لن 
اغادر مكاين هذا هو بيتي اجلميل .

وهكذا  ي�سرت�سل جا�سم حممد 
�سالح يف ف�سل الرواية او ف�سل 

امل�سرح بتناغم مده�س للطفولة وياأخذها اىل 
عامل م�ستبك باحللم واملعرفة معا هو مينح  
الرباءة  جراأة الك�سف الالمق�سود وي�سحب 
تلك العربات التي مت�سي فوق ال�سحاب اىل 

ف�ساءات حاملة ووافرة بالروؤى.

صدور مجموعة شعرية ...
�سدرت لل�ساعر العراقي ن�سري ال�سيخ 

املجموعة ال�سعرية اجلديدة))�سجر من حمنة 
الوقت(عن دار الينابيع/دم�سق /�سوريا.

�سمت املجموعة اثنان وع�سرون 
ن�سا،وبواقع)100(�سفحة من القطع املتو�سط.

املجموعة احتفت بكل ماهو اإن�ساين،عرب 
تعبريية �سفيفة،جت�سدت عرب نظر ال�ساعر 

وب�سريته الثاقبة لقراءة موجودات 
الطبيعة،واإعادة اإنتاج عنا�سرها،و�سول خللق 

�سالت جمالية بينهما..
ن�سو�س اعتمدت تخليق اللحظة 
ال�سعرية،وبناء ال�سورة ال�سعرية

يف توظيف لغوي اقرب اإىل الر�سم 
بالكلمات،ول يخلو من ده�سة،متاأتية من روؤى 
ال�ساعر البعيدة،ومن ثم قدرته على ا�ستنطاق 

مفهوم �سعري خا�س به.
ومن عناوين ن�سو�س املجموعة..))طاعن 

يف الرخام،�سنوبر بهي،ذكرى اأبدية،كهوف 

املدن،طعنة الرنج�س....((.
يقول ال�ساعر يف مقطع من ن�س حروف 

املالك:-
)�ساأ�سرتي �سم�سك/بانطفاء قناديلي على �سياج 

بيتنا
واعمرقامتك/بانحناء عكاز اأحالمي../على 

�سجر لميوْت(.
يذكر اأن لل�ساعر من الإ�سدارات ال�سعرية ما 

ياأتي:-

- م�ساقط الظل/1997
- يف اأعايل الكالم/2000
- تراجيديا الرمل/2003

وال�ساعر ال�سيخ من مواليد مدينة العمارة 
1962

ع�سو احتاد الأدباء العراقيني.واحتاد الأدباء 
العرب.

يعمل يف املجال الإعالمي..ويكتب يف النقد 
والت�سكيل.

أمير من أور

يمت شابا من تعززه اآللهة

ت�����وق�����ي�����ع ك������ت������اب ذك������������رى ع�����ب�����د ال����ص����اح����ب

منهجية الكتابة لألطفال

عربة زرقاء فوق سحاب ابيض

عرض: اوراق

عن دار الينابيع �سدرت جمموعة 
�سعرية جديدة لل�ساعر الب�سري ح�سني 
عبداللطيف ،وهي من ا�سدارات احتاد 
الدباء والكتاب العراقيني يف الب�سرة 

وحتمل رقم 36 .
لهذه احلياة / احمد امري ... يجيئني 
بقبعته اخلفيفة / وامياءاته التي هي 

افكار ،باألوانه / ومل�سقاته التي مالأت 
�سوارع برلني /بديكوراته التي منحت 

معنى مل�سرح  جامعة برلني احلرة / 
مبقربة �سرق  برلني يرقد طفل ٌ من النخل 

/ �سياأذن يل ح�سب ال�سيخ جعفر / ماذا 
مبقدوري  ان اقول لأخي حيدر /لأخته 
رملة ؟ / ماذا اقول لأحمد امري نف�سه / 

يقول نوفالي�س / "ميت �سابا من تعززه 
اللهة " كيف اإذًا �سينام احمد امري كيف 

يرخي قبعته اخلفيفة على جفنيه؟
�سعدي يو�سف 

�سبق وان  ا�سدر ال�ساعر ح�سني 
عبداللطيف  ثالث جماميع �سعرية  – على 

الطرقات ارقب املارة – بغداد 1977 – نار 
القطرب بغداد 1995- مل  يعد يجد  النظر 

.2005 املانيا  اجلمل  – دار 
تعتمد املجموعة على ثيمة واحدة تدور 

حولها وهي ق�سائد رثائية ملغومة باحلزن 
والفجيعة على �سديقه احمد امري اجلا�سم 

الذي تويف عن عمر يناهز  اربعة عقود 
يف برلني عام 1994وهو �ساحب موهبة 

كبرية ومبكرة يف الر�سم وال�سعر والكتابة 
او كما يقول  خالد املعايل:"... ب�سرية 

حادة ورهافة قل ممتلكوها خ�سو�سا 
عندما ميزج بني الر�سم والكالم،لكاأنه يقف 

بينهما تاركا ً هذا المر يعطي تاأثريه يف 
املعنى واملبنى".

�سدر عن دار هرني هولت بلندن 2011 
كتاب جديد بعنوان "نداء الهند..�سورة 

خا�سة لبلد يف طور البناء" من تاأليف اأناند 
جرييدهارادا�س، ومن خالل الكتاب يقدم 

املوؤلف �سورة للهند ما بني املا�سي واحلا�سر.
وبح�سب قراءة زهري الك�ساب ب�سحيفة 

"الحتاد" للكتاب قدم املوؤلف يف كتابه �سورة 
للهند والتي هاجر منها والداه اإىل الوليات 

املتحدة الأمريكية يف ال�سبعينات حيث ا�ستقر
هناك، وبالتايل ح�سل الكاتب على اجلن�سية 

الأمريكية والثقافة الغربية، ولكنه مل ين�س 
جذوره فقرر العودة مرة اأخرى للهند للبحث 

عن عمل والإ�ستقرار فيها.
ويعود الكاتب من خالل كتابه اإىل زمن 

الطفولة عندما كان يزور الهند مع عائلته خالل 
اإجازات متقطعة، حينها كانت الهند بلدًا يفتخر 

با�سرتاكيته وكانت الندرة هي امللمح الطاغي 
على جميع مناحي احلياة، حيث اجلميع 

يتقا�سم ما ميتلكون ويقنعون اأنف�سهم بالقليل، 

اإل اأنه عقب عودته للهند بعد ذلك وجدها وقد 
قطعت �سوطًا كبريًا على درب التقدم.

ويركز املوؤلف على التغيري احلا�سل على 
م�ستوى العقليات لدى اجليل اجلديد من 

ال�سباب املتطلع اإىل حياة اأقل ان�سباطًا جتاه 
القيود والقوالب التقليدية اجلامدة، وا�ست�سعر 

جرييدهارادا�س خالل رحالته اإىل مدن هندية 
خمتلفة الإح�سا�س بالثقة املتنامية لدى جيل 

جديد من الهنود.
ويرى املوؤلف اأن هذا التغيري الذي طراأ 

على العقلية الهندية بداأ مع انفتاح الهند 
على اقت�ساد ال�سوق واعتناقها الراأ�سمالية 

كنظام اقت�سادي بدل ال�سرتاكية التي 
اأثبت حمدوديتها، اإىل جانب انخراط الهند 

يف �سريورة العوملة اإذ كانت اإحدى اأكرب 
امل�ستفيدين منها، حيث اأ�سبحت الهند من اأهم 

م�ستقطبي ال�سركات العاملية التي تف�سل تعهيد 
قطاعات مهمة من اإنتاجها اإىل العمالة الهندية 

وبناء فروع لها يف الهند.

�سدر عن الدار العربية للعلوم 
نا�سرون ومركز اجلزيرة للدرا�سات 

كتاب "امل�سار التائه للدولة 
الفل�سطينية" ملوؤلفه حم�سن حممد 
�سالح وهو كتاب �سيا�سي يقع يف 

128 �سفحة ويقدم الكتاب قراءة يف 
امل�سهد الفل�سطيني املعا�سر.

وبح�سب النا�سر ي�سعى الكتاب لتقدمي 
�سورة عن تطور النظرة اإىل اإقامة 

الدولة الفل�سطينية، وطريقة الو�سول 
اليها، خا�سة لدى الطرفني الفل�سطيني 

والإ�سرائيلي، وتعالج الدرا�سة اأي�سًا 
التطور التاريخي ل�سعي الفل�سطينيني 
لنيل الدولة، والتغريات والرتاجعات 

التي طراأت على الفكرة وعلى �سكل 
الدولة وحجمها و�سالحياتها. 

وت�ستقرئ معاجلة القيادة الفل�سطينية 
للحلول املقرتحة. كما يعر�س لروؤية 

حما�س للدولة الفل�سطينية.
كذلك يدر�س املوؤلف يف بحثه املوقف 

الإ�سرائيلي، م�ستعر�سًا طروحاته 
املتعلقة باحلكم الذاتي، والإنف�سال 
اأحادي اجلانب، والدولة منقو�سة 

الأر�س وال�سيادة.. كما ي�ستقرئ 
املواقف العربية والدولية املتعلقة 
مب�سار الت�سوية وم�سروع الدولة، 
ثم يختتم بخال�سة حول املو�سوع 
وامل�سارات املتوقعة لإن�ساء الدولة.

وما ي�سري اإليه املوؤلف يف كتابه اإىل 
اأن الفل�سطينيني الآن ل يواجهون 

ا�ستعمارًا تقليديًا، بل يواجهون 
م�سروعًا �سهيونيًا عامليًا مدعمًا 
بالقوى الكربى التي ت�سعى اىل 

اإبقاء العامل العربي �سعيفًا مفككًا 
متخلفًا، و�سوقًا لل�سلع الغربية، من 

هنا، فاإن "حل امل�سكلة اليهودية" 
التي ت�سبب بها الغرب على ح�ساب 
العرب وامل�سلمني، وم�ساألة حترير 

فل�سطني وهزمية امل�سروع ال�سهيوين 
اأمر ل تقوى على حمله اأقدام 

الفل�سطينيني وحدهم. اإذ يجب 
اأن تعود هذه الق�سية اىل ح�سنها 

العربي والإ�سالمي، يف اإطار م�سروع 

نه�سوي 
يعيد 

لهذه 
الأمة 
عزتها 

وكرامتها.
ويق�سم 
الكاتب 
درا�سته اإىل ف�سلني الأول حمل 

عنوان: "امل�سار التائه: من التحرير 
الكامل اىل احلكم الذاتي املحدود 

)1917 1993("، والثاين "الو�سع 
الراهن مل�سروع الدولة الفل�سطينية: 
�سوء يف النفق اأم ا�سطياد لل�سراب 

.")2010 1993(

المسار التائه للدولة الفلسطينية

الهند في كتاب جديد لجيريد 
هاراداس
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�سيبويه هو اأبو ب�سر عمرو بن عثمان بن قنرب 
احلارثي ، والن�سبة لآل احلارث ن�سبة ولء 

فقد كان اأبو ب�سرفار�سّيا وقد �سمي احداجداده 
قنرب عند ا�سالمه ، ولقب )�سيبويه (فار�سي 

اي�سا ويعني رائحة التفاح،كانت ولدته يف 
البي�ساءمن مدينة اأ�سطخر وليعرف تاريخ 

ولدته لكنه ارحتل اىل الب�سرة�سبيا ليدر�س 
احلديث وروايته لدى  حماد بن �سلمة �سيخ 

احلديث يف ع�سره لكنه كان يلحن عند رواية 
احلديث في�سحح له ا�ستاذه . 

  يقول �ساحب معجم الدباء ان الك�سائي كان 
�سبب اقباله على تعلم العربية لغلط ارتكبه 

امامه .
 اخذ�سيبويه النحو عن اخلليل وعن عي�سى 

بن عمر ويون�س بن حبيب والخف�س الكبري 

ابي اخلّطاب عبد احلميد بن عبد املجيدحتى 
تفوق و�سار اأماما يف علمه ،حتى اأن الخف�س 
كان ي�سجر من مالحقته ومناق�ساته  يف حني 
كان اخلليل الفراهيدي اكرث ال�ساتذة �سربا 

عليه حتى علت اعالم �سيبويه و�سار هو 
الفي�سل .

 كان نحاة بغداد هم الكرث ثراء  فالكثري منهم 
يعمل يف خزائن الوزراء والمراء وبع�سهم 

يعمل يف تاديب اولد اخللفاء والوزراء فقرر 
�سيبويه ان يرحل اىل بغداد ليجد\ له  مكانا 

فيها وهي عا�سمة الدنيا فق�سد الربامكة 
وعر�س عليهم ان يندبوا الك�سائي ملناظرته  

، وهنا ن�سب له عامل بغداد الك�سائي كمينا 
نحويا على قول ل�سعة  العقرب والزنبور )فاذا 

هو هي اأو فاأذاهو اأياها ( فيجيب �سيبويه 

بالتزامه ال�سيغة الوىل ويجيب الك�سائي 
بجواز الوجهني ويوؤيد احلا�سرون الك�سائي 

ويخ�سر �سيبويه املعركة فيعود اىل ال�سرة 
حزينا لنه ف�سل يف اي�سال راأي الب�سرة 
النحوي اىل بغدادوكون حزنه ا�سد لنه 

عامل الب�سرة واألأبرز نحويا فيها فمات حزنا 
وكمدا �سنة  180 هجرية  

كتاب �سيبويه
هو اهم كتبه، ولق�سة الكتاب  اأكرث من رواية 

منها �سكوك الكوفيني غيه وافرتائاتهم عليه 
ومنها حرق ا�سوله وا�سطرار �سيبويه 

لن يرويه ثانية ويدونه تلميذه ابو علي 
ال�سريايف . 

ت�سعمائة وع�سرون �سفحة  من احلجم 
الوزيري عماد ) الكتاب ( ويقع يف جزئني 

الول يف مباحث نحوية �سّتى والثاين 
يف مباحث املمنوع من ال�سرف والن�سب 

وال�سافة ومباحث الت�سغري والت�سريف 
الخرى .

 يبداأ الكتاب بتق�سيم الكلمة اىل  اأ�سم وفعل 
وحرف وينتهي مبباحث خمارج احلروف 
والدغام ، ويف الكتاب بحوث ا�ستقرائية 

للنحو وفل�سفته  على منهج الب�سرة .
 اهتم نحاة الب�سرة بكتاب ا�ستاذهم وقراأوه 

على تالمذتهم  ومن هوؤلء املربد والزّجاج 
واملازين ، وكرثت ن�سخ الكتاب وتداخلت 

احلوا�سي مع املنت يف بع�س الن�سخ ، وعبار 
ة الكتاب فيها من الغمو�س الكثري وذاك نهج 
�سيبويه وا�سلوبه ،وقد جوبه الكتاب بالنقد 

وبالتقري�س وما زال.

كتاب سيبويه جابر عصفور يتذكر "زمن جميل مضى"
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

ي�سم الكتاب خم�سة اأبواب حتت 
عناوين: "الن�ساأة، فتنة القاهرة، 

ذكريات تلمذة، �سكندريات، ذكريات 
نا�سرية" وي�سرد فيها د.جابر 

ع�سفور �سرية العائلة، و�سريته 
الذاتية والفكرية والنقدية، وانتقاله 
اإىل القاهرة من مدينة املحلة الكربى 

التى ولد فيها. 
يروي ع�سفور اأنه ابتعد عن املحلة 

وذهب اإىل القاهرة التي مل تكن 
جامعة فقط، فقد كانت تقع خارج 

اأ�سوارها عوامل عجيبة مغوية ملن 
كان مثله قادمًا من مدينة �سغرية 

بالقيا�س اإىل القاهرة، وقد تعرف على 
�سوارعها والطرز املعمارية لبناياتها، 

كالربج ال�سهري يف املنيل، عمارات 
ا�سماعيل با�سا، الق�سور امللكية، 

امليادين، احلدائق، املتاحف، امل�سارح، 
الأوبرا القدمية، دور ال�سينما، 

مكتبات �سور الأزبكية، حي ال�سيدة 
زينب، حي احل�سني، الأزهر ال�سريف، 

ف�سال عن التماثيل التي تتو�سط 
امليادين.

و�سغفه بالعمارة القدمية جعله 
يقارنها مبا اأ�سبحت عليه القاهرة 
الآن ليقول: اختفى جمال العمارة 

القدمية مع طوفان الزمن الذي مل يعد 
يعرف من العمارة اإل معنى الفائدة 

اخل�سنة اأو املنفعة العلمية الفظة، ومل 
يعد يعرف من املباين اإل ا�ستغالل كل 
�سنتيميرت للتمليك اأو اليجار، �سعيا 
وراء الربح ال�سريع املبالغ فيه، وما 
زلت اأ�سعر بالأ�سى عندما اأقارن بني 
جمال العمارة يف البنايات القدمية، 

وقبح العمارة الذي ي�سدم العني، فيما 
اأطلق عليه ا�سم "جممع التحرير"، 

الذي يبدو كانه احدى البنايات 
ال�سارمة اجلهمة التي بناها �ستالني 

يف مو�سكو رمزا لزمنه الذي مل يعرف 
معنى احلرية اأو حق الختالف!.

يقول ع�سفور بكتابه : ل اأذكر على 
وجه اليقني املرة الأوىل التي راأيت 
فيها جمال عبد النا�سر و�سحبه من 

ال�سباط الأحرار الذين قاموا بثورة 
يوليو عام 1952.

يرجع ذلك بالطبع اإىل حداثة �سني 
يف تلك ال�سنوات البعيدة فقد قامت 
الثورة وعمري ل يتجاوز الثامنة، 

ولكني اأذكر اأ�سداء قيام الثورة 
امل�سرية من حويل، واأول ما تعيه 

الذاكرة من �سعارات الثورة اجلديدة 

هو �سعار "ارفع راأ�سك يا اأخي فقد 
م�سى عهد ال�ستعباد"، وهو �سعار 

كان يثري الأمل يف نفو�سنا.
يوا�سل: راأيت جمال عبد النا�سر 

و�سحبه قبل حرب عام 1956 جاء 
اإىل مدينة املحلة الكربى التي ن�سات 

فيها ليزورها �سمن جولة يف مدن 
الدلتا امل�سرية، ول اأذكر كثريا الكلمة 

التي قالها، لكني اأذكر هجومه على 
الرجعية العربية، وعلى كل من كان 

يراه معوقا مل�سرية ال�سعود القومي، 
وكان يف هجومه جارحًا كالن�سل.

ومت�سي ال�سنوات، وينتقل ال�سباط 
من مرحلة لأخرى ويتفرقون 

ويت�سارعون ول يبقى حول عبد 
النا�سر �سوى اأقل القليل من الذين 

بداأوا معه، ويغدو عبد النا�سر نف�سه 
هدفًا لهجومنا ومتردنا، ويف الوقت 

نف�سه رمزا لكل اأمانينا القومية، 
وتاأتي هزمية 1967 ونزداد �سخطًا 

على عبد النا�سر دون �سواه، وميوت 
عبد النا�سر بعد اأن بداأ مرحلة الثاأر 

من الهزمية، وندخل الزمن ال�ساداتي 
لنخرج منه مبا ل يزال فينا من 

جراح، ويكون عام 1970 نهاية 
مرحلة وبداية مرحلة، واهم من ذلك 

خامتة زمن جميل م�سى.
فاأنا واحد من اأبناء ثورة يوليو 

ول ميكن اأن اأقع يف دائرة املعادين 
لها،  فاإن اأف�سل ما يف تكويني 

العقلي والثقايف يرجع اإىل هذه 
ال�سنوات املمتدة من اخلم�سينيات 

اإىل ال�سيتينات، وهي ال�سنوات التي 
علمتني مفاهيم احلرية وال�سرتاكية 

والوحدة.
واإذا كنت انتقد الثورة فاإمنا اأفعل 

ذلك اإميانا بها، واإدراكا اأن كثري من 
ال�سعارات التي رفعتها الثورة ل 

يزال �ساحلا، وقادرا على تطوير 
حياتنا وحتريرها، �سريطة اأن ن�سع 

ممار�سات الثورة نف�سها مو�سع 
امل�ساءلة التي ل تخ�سى �سيئا، ول 

نكف عن تعرية ال�سلبيات التي التي 
اأدت اإىل الهزمية الب�سعة لعام 1967 

ول تزال توؤدي اإىل مزيد من الهزائم. 
يوؤكد املوؤلف يف هذا الف�سل اأنه ل 

يزال يحتفظ يف ذاكرته ببع�س �سور 
البدايات منها طيبة اأبيه وحزم اأمه 

�ساحبة ال�سخ�سية القوية، التي قادت 
الأ�سرة اإىل بر الأمان.

ولد املوؤلف يف مدينة املحلة الكربى 
فى اخلام�س ع�سر من مار�س لعام 

1944، ورغم اأن والده �سكندري اإل 
اأنه ا�ستقر يف املحلة واأعجب باأرملة 

قوية ال�سخ�سية هي اأمه، فتزوجها 
واأجنب �سقيقة املوؤلف التي تكربه 

ب�سنوات خم�سة، وكان والده يحلم 
بولد، ونذر لـ"�سيدي جابر" املدفون 
يف اجلامع امل�سمى با�سمه يف مدينة 

الإ�سكندرية، اأنه اإذا رزقه الله مبولود 
ذكر �سيطلق عليه ا�سم هذا ال�سيخ، 

ورزقه الله بتواأم مات اأحدهما وبقي 
"جابر"! 

يقول : اأهم ما تركته املحلة الكربى 
يف تكويني الوجداين هو املعرفة 
التي اكت�سبتها من مكتباتها وباعة 

الكتب فيها، لقد علمتني هذه املكتبات 
ول تزال "حمبة الكتاب".

ويحكي عن "عم كامل" بائع الكتب 
الذي ي�سمح با�ستعارتها مقابل مبلغ 

زهيد فالتهم على حد قوله اأعمال 
يو�سف ال�سباعي واح�سان عبد 

القدو�س وعبد احلميد جودة ال�سحار 
وعبد احلليم عبد الله واأمني يو�سف 
غراب، وعلي اأحمد باكثري ثم جنيب 

حمفوظ الذي قراأ له متاأخرا.
اأي�سا حتتل "مدر�سة الأقباط" التي 

تلقى فيها �ساحب الكتاب تعليمه 
الأول ن�سيبًا يف الكتاب، وهي 

املدر�سة التي �سهدت ذكرياته مع 
زمالئه التي مل يقكر يومًا فيمن هو 
القبطي منهم ول امل�سلم وهي قيمة 

ظلت معه ، واكت�سب معنى اآخر وهو 

اأن ال�سداقة ت�سبه املواطنة لأنها ل 
تعرف التمييز وتقا�س درجتها بقدر 

الإخال�س واملحبة املتبادلة. 
كلما حاولت اأن اأتذكر متى عرفت 

اأن ام�سك بالقلم لأكتب اأدبا، غامت 
الذكرى، ولكن ما اأذكره – يوا�سل 
الناقد الكبري-  اأنني كنت اأكتب من 

وحي ق�س�س احلب الرومان�سية التي 
قراأتها يف هذا الزمان،  وبداأت اكتب 

�سورا ادبية عن �سخ�سيات جتذب 
اإنتباهي.

يقول: حاولت كتابة ال�سعر على 
طريقة النظم القدمي لكن دون م�ساعر 

حقيقية، ولذلك تخل�ست من كل ما 
كتبته يف الوزن العمودي، وتركت 
نف�سي للتفعيلة، ولكن اأي�سا مل يكن 

ما اأكتبه ير�سي الناقد يف داخلي 
وعرفت اأنني لن اأمتيز يف هذا 

الطريق والتفت لدرا�ستي التي كنت 
متفوقا بها . 

يتابع  : عرفت كتابة النقد يف املرحلة 
الثانوية،  وبداأت اأحالمي الثقافية 

يف الت�سكل والن�سج منذ اواخر 
اخلم�سينيات، وحني ذهبت اإىل 

اجلامعة اخرتت ق�سم اللغة العربية 
يف كلية الداب وكنت طالبا مييل اإىل 

امل�ساك�سة العلمية لأ�ساتذتي وكانوا 
هم ي�سجعوننا على ذلك كو�سيلة 

لالإ�ستزادة يف العلم ، واأذكر اأن د. 
�سوقي �سيف مل يكن ي�سمح باملناق�سة 

وكان متجهما، ومع ذلك �سممت 
على مناق�سته وتخطيئه يف بع�س 

املوا�سع، ولكنه كان يقابله ب�سماحة 
الأ�ستاذ، واأعطاين اأعلى الدرجات يف 

المتحان النهائي!.
اأي�سًا حتدث الكاتب عن اأ�ستاذته 

�سهري القلماوي التي �سمحت لبع�س 
طالبها، مثل عبد املنعم تليمة اأن 

ي�ستخدموا منهج النقد الأدبي 
املارك�سي يف �سياغة اأطروحة 

الدكتوراة، على الرغم من اأنها كانت 
على النقي�س متاما من هذا الفكر، 

واعترب ع�سفور اأن ذلك يعني اأن 
التلمذة احلقة تقوم على ات�سال 

وانقطاع، ات�سال يتمثل يف روح 
التقاليد التي جتعل طه ح�سني 

وتالمذته بع�س تكوينه ، ولكن جتعل 
من ناحية اأخرى ما اأجنزه حم�سوبا 

عليه حتى لو كان فيه ما يختلف 
معهم.

عن محيط

�سدر عن بيت اليا�سمني للن�سر 
موؤخرًا كتاب بعنوان "رفيقي 
للكون�سري" للمو�سيقار ح�سام 

الدين زكريا ، يقع الكتاب فى 228 
�سفحة من القطع ال�سغري، وهو 

معجم )اإجنليزي – اإجنليزي( 
و)اإجنليزي – عربي( للم�سطلحات 

املو�سيقية الكال�سيكية. 
واأ�ساراملو�سيقار ح�سام الدين زكريا 

اإىل اأن معجمه قد �سمم هذا املعجم 
بغر�س معاونة هاوي املو�سيقى 

العاملية اجلادة ، والذي اعتاد 
ارتياد حفالت الكون�سري بانتظام 

، وتواجهه بع�س �سعوبات فى 
تف�سري امل�سطلحات والتعريفات 
املوجودة فى كتيبات الربامج ، 

وهويعينه على تخطى مرحلة 
ال�ستمتاع باملو�سيقى فقط اإىل عامل 

ال�ستمتاع الذهني باملو�سيقى عند 
اإدراكه لل�سيغ املتداولة �سواًء فى 

قاعات الكون�سري اأوبرامج الإذاعة 
اأو فى الت�سجيالت املتاحة ليت�سكل 

لديه مادة ثرية عن عامل املو�سيقى . 
وي�سم القامو�س تعريفات بال�سيغ 

الكربى ملو�سيقى احل�سارة الغربية 
كالوراتوريو ، والكانتاتا ، 

وال�سيمفونية والكون�سرتو. 
كما يقدم املوؤلف نبذة عن الآلت 

املو�سيقية والأورك�سرتالية 
التقليدية ، وكذلك الآلت املو�سيقية 

ال�سعبية ملناطق خمتلفة حول العامل 
، وخا�سة الآلت التي لعبت دوًرا 

فى تطوير املوؤلفات الأورك�سرتالية 
اجلادة ، اأوتطورت عنها اآلت 
الأورك�سرتا التقليدية نف�سها. 

ا  وير�سد الباحث فى معجمه اأي�سً

الرق�سات ال�سعبية حول العامل 
، والتي كانت لها م�ساهمات فى 

املو�سيقى اجلادة ، بالإ�سافة 
اإىل �سرد ملعظم تعليمات الأداء 

للمو�سيقى العاملية ومعظمها 
اإيطايل مع تو�سيح مفهومها ، 

واإعطاء اهتمام خا�س مل�سطلحات 
الزخارف ، ونبذة عن فن الأوبرا 

وم�سطلحاته ، بالإ�سافة اإىل نبذة 
تاريخية عن التحولت التي حدثت 

فى تلك امل�سطلحات الهارمونية 
والكونرتابونط ، بالإ�سافة اإىل 

تعريفاتها الرئي�سية كالفوجة 
والتباع وغريها. 

كما قدم الباحث فى معجمه 
تعريًفا مل�سطلحات املو�سيقى 
الكن�سية كالقدا�س والقدا�س 

اجلنائزي والأوراد واملدائح ، 
بالإ�سافة اإىل الدور الذي لعبته 
فى تطوير املو�سيقى الدنيوية 

للح�سارة الغربية ، جنًبا اإىل 
جنب مع اأغاين الرتوبادور 
والرتفري، والتي كانت اأول 

اإرها�سات خلروج تلك املو�سيقى 
من ثوبها الكن�سي اإىل قاعات 

الكون�سري واجلماهري. 
يذكراأن ح�سام الدين زكريا 

مهند�س م�سري در�س املو�سيقى 
درا�سة حرة ، وهو اأ�ستاذ بكلية 

الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية 
لتدري�س التذوق املو�سيقي ، وله 

اأربعة ع�سر كتاًبا فى املو�سيقى 
والفنون ، نذكر منها "العلم 

واملو�سيقى"، "جو�ستاف ماللر"، 
و"املعجم  بروكرن"،  "اأنطون 
ال�سامل للمو�سيقى العاملية".

في زمن مختل يحن الناقد د. جابر عصفور لمشاهد جميلة من الماضي، وهو يقدم كتابه "استراحة 
المحارب"، تسترجع الذكريات التي ال تخلو بوصفه من اإلدانة للحاضر والرفض لألسباب التي انقلبت 

بالجمال إلى قبح والمعرفة إلى جهل! وقال عصفور الذي يشغل منصب رئيس المركز القومي للترجمة 
أن كتابه إصالحي وهو ال يهرب للماضي وإنما يستعيد منه القيم اإليجابية ، مستحضرا بيت أمير الشعراء 

أحمد شوقي "وإذا فاتك التفات إلى الماضى/ فقد غاب عنك وجه التأسي".

سميرة سليمان

معجم للمصطلحات الموسيقية الكالسيكية
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أربيل: نزار آغري

كان الروائي التركي ياشار كمال دأب 
على القول أن الثقافات واللغات تشكل 
ما يشبه بستانًا من الزهور فإذا غابت 

من البستان زهرة فقد العالم لونًا. 
ويبدو الكاتب العراقي جمال كريم كما 
لو أنه كان مأخوذا بهذه المقاربة حين 
عمد إلى وضع كتابه األخير المعنون 

"حورارت في الثقافة المعاصرة"، فهو 
يجمع في "بستان" واحد نخبة مختارة 

من "زهور" الثقافة العراقية في توليفة 
منتقاة تعكس اللغات والثقافات والرؤى 
واإلتجاهات الفكرية والميول اإلبداعية، 

تلك التي تزخر بها الساحة األدبية 
العراقية. وهو بإنجازه هذا يسعى في 

الدخول إلى منتجع لألفكار واأللوان 
والحركات وهي تطلع من بين أيدي 

شعراء وروائيين ورسامين وصحافيين 
ومسرحيين.

يف املقدمة التي كتبها للكتاب يقول 
الروائي �ساكر الأنباري اأن الكتب 

احلوارية ت�سبه الباب الوا�سع 
الذي ينفتح على ر�سيد كبري من 
تقاليد واأفكار وفنون وحكايات. 
غري اأن جمال كرمي ل ين�سب من 

نف�سه و�سيًا على احلديقة لي�سذبها 
ويرتب اأ�سنافها واأنواعها على 

ما يريد هو بل يرتك الأ�سياء كما 
هي طليقة، برية، طازجة، تت�سلق 

الف�ساء من دون عائق.
باأ�سئلة حاذقة ومناورات ذكية 

ي�ستدرجهم اإىل �ساحته لي�ستنطقهم 
ويك�سف عن دواخلهم وا�سعًا ذلك 
على خلفية حياتية ل�سريهم التي 
تت�سابك مع �سرية املدن والقرى 

واملنايف التي اإحت�سنتهم.
واخلال�سة احلا�سمة التي ينتهي 

اإليها هي تلك التي تقول بهدوء اأن 
كتاب العراق، بخلفياتهم وثقافاتهم 

ولغاتهم املختلفة، يتقا�سمون 
هاج�سًا م�سرتكًا هو ميلهم اإىل 

تر�سيخ اأوا�سر عي�سهم امل�سرتك 
وتعزيز نوازع الإنتماء اإىل 

البلد الواحد الذي يغنى ويزدهر 
بب�ستانه امللون. 

بالن�سبة اإىل ال�ساعر ها�سم �سفيق 
ي�سكل الآخر هاج�سًا فعليًا. هو 

ين�سج على منوال رامبو الذي كان 
قال الأنا هي الآخر م�ستعماًل �سمري 

الثالث املفرد  لالأنا. فالهم الرئي�س 
للمرء ينبغي اأن يقوم يف ال�سعي 

اإىل جعل الذات تقوم باإ�ساءة الآخر 
اإذ هكذا يكتمل الإن�سان: من خالل 

اللتحام مع الآخرين.
ديوانه املعنون " ق�سائد األيفة" كان 
ركيزته الأوىل اإىل عامل ال�سعر وهو  

راأى اأن العمل الأول لأي مبدع 
يجب اأن يكون لفتًا وير�سم مالمح  
�سخ�سيته ال�سعرية فال يكون جمرد 
�سدى ملا كان الآخرون فعلوه. عليه 
اأن ميتلك �سوته اخلا�س وب�سمته 
الفريدة. وهو �سعى لأن يقيم عاملًا 
ينه�س من ت�سكيلة غري م�سبوقة  

تنهل من احلياة بكل تفا�سيلها 
وعناوينها وجتلياتها الأجتماعية 

والفكرية والروحية وال�سيا�سية 
ف�ساًل عن جتليات الطبيعة 

واملاوراء اخلفية.
وهو كان غادر العراق وراح يجوب 

الآفاق وينتقل من غربة اإىل غربة 
ومن منفى اإىل اآخر بحثًا عن الأفق 

الذي بقي يناديه على الدوام اإىل اأن 
اإ�ستقر يف عا�سمة ال�سباب، لندن.

وي�سري يف هذا الأثر الكاتب فلك 
الدين كاكائي، املثقف الكرددي 

الداعي اإىل الأنفتاح على الثقافات 
الأخرى وال�ساعي اإىل اإ�ساعة ثقافة 
احلوار والت�سامح. وهو حني تبواأ 

وزارة الثقافة يف اإقليم كرد�ستان 

مل ميل من الدعوة اإىل العي�س 
امل�سرتك للقوميات وال�سعوب 

واللغات والإثنيات من دون تفرقة 
اأو متييز وراح يلتقي بالنا�س 

على اإختالف م�ساربهم ولغاتهم 
وثقافاتهم واآرائهم مرددًا اأن العراق 

بلد متعدد القوميات والثقافات: 
العرب والأكراد والآ�سوريني 

والرتكمان والأرمن وال�سريان 
والكلدان وال�سابئة  فال يجوز ول 

ميكن اأن ت�سود ثقافة على اأخرى 
واأن حتتكر قومية ال�ساحة لتهم�س 
القوميات الأخرى. وكانت مدينته 

كركوك مثاله على ذلك. ذلك اأن 
املدينة كانت، ومازالت، خمتربًا 

فعليًا لتالقي الكل. واجلماعة 

الطليعية التي ت�سكلت هناك هي 
مبثابة العينة ال�سغرية التي 

تعك�س امل�سهد الوا�سع. فهي �سمت 
معًا �سعراء وروائيني عربًا وكردًا 

واأ�سوريني و�سريانًا وكلدانًا. 
وبرزت فيها اأ�سماء متنوعة مثل 
جليل القي�سي، �سركون بول�س، 

فا�سل العزاوي، جان دمو، يو�سف 
احليدري، زهدي الداوودي، موؤيد 
الراوي، و�سواهم. ورغم اإنخراطه 

يف ال�سيا�سة فقد بقي كاكائي 
مهتديًا باأمرين اأولهما ممار�سة 

الكتابة الأدبية مهما كانت الظروف 
وثانيهما التاأمل يف الفل�سفة 

والت�سوف والعرفان ومطالعة ما 
يتعلق باملدار�س املختلفة قدميها 

وحديثها ومالحقة املدار�س الفكرية 
والنكباب على التمعن يف �سرية 

املت�سوفة الكبار ل�سيما منهم 
ال�سهداء مثل احلالج وال�سهروردي 

والن�سيمي و�سواهم.
اأما الكاتب والناقد  الكردي كمال 

غمبار فقد اإ�ستهوته الر�سوم 
وال�سعر وامل�سرح واخلط العربي 
لكنه �سرعان ما حتول اإىل ميدان 

النقد فحمل اأدواته النقدية فاح�سًا 
ومنقبًا وجواًل ما بني ن�سو�س 

ال�سعر وفنون ال�سرد وامل�سرح 
والت�سكيل كا�سفًا عن مكنونات 

اجلمال والإبداع واخللق فحمل 
عدته الثقافية وطموحاته الأدبية 

متوجهًا اإىل بغداد منت�سف 
خم�سينيات القرن املا�سي ليكمل 

درا�سته الأكادميية يف كلية الرتبية 
ق�سم اللغة العربية وهناك تتلمذ 

على اجليل الأول من الأكادمييني 
العراقيني. وهناك كتب ق�سيدته 

ال�سهرية "الذكرى" التي اأخذ 
املحيطون به يرددونها معه:
ماتت الذكرى واأيام ال�سكينة

واأتى الليل الطويل
حاماًل حقدًا دفينًا يف عيونه

طاويًا يف جوفه الدام�س عرف 
اليا�سمينة

ناب�سًا يف قلبك الظامئ اأياديه 
اللعينة

اأيها القابع يف زاوية ال�سمت 
ال�سخينة

ماتت الذكرى واأراحت
والدموع يف املاآقي

�سبت النار على نار الفراق
هكذا جتري احلياة
و�ستبقى الذكريات

كان ال�سعراء الكرد ينظمون 
ق�سائدهم على الأوزان العربية 

لأنهم تعلموا يف الكتاتيب 
واملدار�س الدينية العربية وكانوا 

يدر�سون العرو�س والنحو 
وال�سرف العربي.

ال�ساعر لطيف هلمت �سوت �سعري 
مميز عرف بتجريبيته ومغامراته 

ال�سعرية التي بداأها مطلع 
�سبعينيات القرن املا�سي وكان 

اأول من كتب ق�سيدة النرث الكردية 
حمطما تقليدًا را�سخًا يف ال�سعر 
الكردي الأمر الذي دفع مبنظمي 

مهرجان ال�سعر الكردي يف كركوك 
اإىل طرده بداعي اأن ما فعله م�س 

بهوية ال�سعر وقدا�سته.
كان ولد يف عائلة متدينة وكانت 
الأ�ساطري واخلرافات حتيط به 
من كل جانب. كان اأبوه �ساعرًا 
ومت�سوفَا ورجل دين يق�سده 

النا�س حلل م�سكالتهم. كان يوفر 
لهم الأدعية والتعاويذ وكان 

الفالحون يطلبون منه اأن يدعو لهم 

بنزول املطر. وكان بع�س املر�سى 
ياأتون اإليه لطلب التعازمي والرقي 

لل�سفاء. ولكن الأب كان �ساعرًا 
وعا�سقًا لأ�سعار حافظ وال�سعدي 

والرومي كما كان يق�س احلكايات 
من األف ليلة وليلة.

يف البيت كانت ثمة مكتبة كبرية 
وهناك تعرف هلمت على ال�سعراء 
العرب وقراأ املتنبي واإوروؤ القي�س 

قبل اأن يتعرف اإىل اأدوني�س 
و�سعدي يو�سف ونازك الالئكة 

وبلند احليدري ويو�سف اخلال 
و�سواهم . كما قراأ الرتجمات 

العربية لل�سعراء الأوربيني مثل 
عزرا باوند وبودلري واأليوت 

ورامبو ولوركا.
 القا�س ح�سن �سليفاين مر 

بالتجربة ذاتها. النافذة العربية 
كانت طريقه اإىل الأدب. كانت مدينة 
املو�سل عريقة بالثقافة وبرزت فيها 

اأ�سماء لمعة يف ال�سعر والق�سة 
وامل�سرح. كان الأدباء يلتقون يف 

مقهى اأم كلثوم يف مدخل �سارع 
الدوا�سة. ويف �سارع النجفي كانت 

تقوم املكتبات العامرة بالكتب من 
كل لون ول�سيما اأمهات الكتب 

الرتاثية. اأثناء خدمته الع�سكرية 
كان يق�سي وقته يف القراءة.

ال�سحايف والروائي زهري 
اجلزائري جاء اإىل الكتابة من علم 

ال�سحافة والن�سال ال�سيا�سي. 
وهو اإلتحق بالعمل امل�سلح �سمن 

حركة الأن�سار يف جبال كرد�ستان. 
كان ولد يف النجف التي اأمدته 

بذخرية الثقافة الدينية التي 
حتمل يف طياتها ال�سعر والتاريخ 
والن�ساد. در�س الأدب الأملاين يف 
بغداد. ثم �سدته التجربة الن�سالية 
الفل�سطينية ف�سد الرحال اإىل لبنان 

والتحق باملنطمات الفل�سطينية 
امل�سلحة وعمل مرا�ساًل حربيًا.

كانت التجربة الكرد�ستانية علمته 
اأ�سياء كثرية اأهمها حب الطبيعة 

هو اإبن املدينة التي تقوم عواملها 
يف البيت واملقهى وال�سارع ولكنه 
يف كرد�ستان وجد نف�سه م�سدودًا 

اإىل الطبيعة حيث ي�سطر املرء 
اإىل ال�ستعانة بالكهوف لالإختباء 
وحمل احلطب للتدفئة. كذلك فقد 

كان ثمة نطاق حمدود من الأ�سدقاء 
ورفاق الطريق ولهذا كانت العالقة 

الدافئة التي ت�سدهم اإىل بع�س 
حتمل نكهة اإن�سانية �سديدة الغنى. 
والبقاء يف كرد�ستان جعله يتعرف 

اإىل الق�سية ال�سخ�سية الكردية 
التي جبلت على اخلوف واحلزن 

واحلنني اىل اجلنة املفقودة. 
كتب ثالثية "اخلائف واملخيف" 

و"امل�ستبد" و"خافة القيامة"، 
وهي ت�سكل اأكرث من ثالثة اآلف 

�سفحة مكر�سة للحديث عن عوامل 
الدكتاتور بكل وجوهها.

الروائي الكردي اأنور طاهر ن�ساأ 
هو الآخر يف بيئة دينية  وكان 

جده واأبوه يقومان بتدري�س علوم 
الدين والفقه واحلديث يف م�سجد 
القرية الواقعة على م�سارف مدينة 

دهوك. ثم �سرعان ما خرج من 
الدائرة و�سدته هواج�س الأدب 

وناه�س الإيديولوجيا ال�سيا�سية 
والقومية التي راأى فيها مبثابة 

ال�سم القاتل لأن الأديب جوهر 
بذاته واإبداعه هو ك�سف املجهول 

والبحث عنه وعندما ي�سري كل 
�سيء وا�سحًا وم�سروحًا ح�سب 
جول حمدد ي�سبح الأديب خايل 

الوفا�س.
 والقا�س والروائي اأحمد خلف 
واحد من اأبناء ذلك اجليل الذي 

اأخل�س لفنه ال�سردي طوال اأكرث من 
اأربعني عامًا هو الذي بداأ بق�سته 

ال�سهرية "خوذة لرجل ن�سف ميت" 
التي ن�سرتها الآداب البريوتية عام 

.1969
اأما النحات نداء كاظم الذي يحمل 
يف داخله طاقة اإبداعية هائلة فقد 

ولد وعا�س يف الب�سرة  قبل اأن 
ي�سد الرحال اإىل اأيطاليا. وهو كان 

اأ�س�س اأول م�سغل ل�سهر املعادن 
و�سب الأعمال النحتية يف العراق 

واأجنز اأن�سابًا فنية مرموقة 
حلمورابي وال�سياب والفراهيدي 

والوا�سطي واأبي متام.
وعازف العود اأحمد خمتار 

هواملوؤلف املو�سيقي الذي يتجول 
مبو�سيقاه يف العامل حاماًل �سجن 

العراق وراويًا ماأ�ساتها الأبدية 
التي يبدو وكاأنها لتنتهي. يف 
اإ�سطواناته الكثرية واملتميزة 

يحمل امل�ستمع اإىل اآفاق غري 
متناهية من ال�سحر  والأمل من 

خالل اإيقاعات منفردة وت�سكيالت 
مميزة يف فن العزف على العود. 
يف العام 1999 ح�سل من اإحتاد 

املو�سيقيني الربيطانيني على 
جائزة اأف�سل عازف غري غربي. 

واإختري عام 2001 �سمن �ستة ع�سر 
مو�سيقيًا  حل�ساب الأمم املتحدة.
والفنانة الت�سكيلية كرمية ها�سم 

ت�سعى يف معار�سها ال�سخ�سية اأو 
امل�سرتكة يف فن اخلزف اإىل بناء 

اأ�سلوبية ت�سكيلية خا�سة متنح 
الأ�سكال قيمة تعبريية عالية. تعتمد 

على ثنائية الفكرة واجلمال.
هلى هذا النحو جمع جمال كرمي 

هوؤلء يف ملتقى واحد وجعلهم 
يروون اأحوالهم ويك�سفون 

عن األوانهم واأغانيهم ويحكون 
ق�س�سهم على �سفحات كتاب ي�سبه 

حديقة ملونة.

جمال كريم: الكتاب حديقة متعددة األلوان

ديوانه المعنون " قصائد أليفة" كان ركيزته األولى إلى عالم الشعر وهو  رأى أن 
العمل األول ألي مبدع يجب أن يكون الفتًا ويرسم مالمح  شخصيته الشعرية فال 
يكون مجرد صدى لما كان اآلخرون فعلوه. عليه أن يمتلك صوته الخاص وبصمته 
الفريدة. وهو سعى ألن يقيم عالمًا ينهض من تشكيلة غير مسبوقة  تنهل من 
الحياة بكل تفاصيلها وعناوينها وتجلياتها األجتماعية والفكرية والروحية والسياسية 
فضال عن تجليات الطبيعة والماوراء الخفية.

عازف العود أحمد مختار هوالمؤلف الموسيقي الذي يتجول بموسيقاه في العالم 
حامال شجن العراق وراويًا مأساتها األبدية التي يبدو وكأنها التنتهي. في إسطواناته 
الكثيرة والمتميزة يحمل المستمع إلى آفاق غير متناهية من السحر  واألمل من 
خالل إيقاعات منفردة وتشكيالت مميزة في فن العزف على العود.

�سدر عن م�سروع كلمة للرتجمة التابع لهيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث كتاب جديد بعنوان "األوان �سيطانية ومقد�سة.. 

اللون واملعنى يف الع�سور الو�سطى وما بعدها" ملوؤلفه 
هريمان بالي، وقام برتجمته اإىل اللغة العربية د.�سديق 

حممد جوهر.
ي�سعى املوؤلف من خالل هذا الكتاب اإىل درا�سة وحتليل 

الألوان ومكانتها والنتائج املرتتبة على ذلك واأثرها على 
عاملنا املعا�سر، يف حني عمل مرتجم الكتاب على ن�سر هذه 

الن�سخة معدلة ومنقحة وم�ساف اإليها الكثري من الأجزاء من 
الكتاب الأ�سلي الذي ن�سر يف عام 1994.

ويف افتتاحية الكتاب يو�سح املرتجم اأن هذه الدرا�سة 
تتناول ظاهرة الألوان يف الع�سور الو�سطى وتاأثريها 

املتوا�سل يف عاملنا املعا�سر، وت�ستقي اأ�سولها من كتيب 
بعنوان "الألوان يف الع�سور الو�سطى" بعدما عهد اإيّل 

باإعداده باللغة الهولندية، يف اإحدى املنا�سبات الثقافية التي 
اأطلق عليها ا�سم "الأ�سبوع العلمي".

ويحكي موؤلف الكتاب كيف اأن الألوان تبدو وكاأنها و�سائل 
تعوي�سية اأو ترفيهية تلعب دورًا هامًا يف ت�سميد جراج 

الب�سرية وتخفيف اآلمها، كما عمل على تق�سيم هذه الدرا�سة 
اإىل 7 ف�سول هي "اللون يف مفاهيم الع�سور الو�سطى"، 

"الألوان  والأ�سكال"،  وال�سور  اليومية  احلياة  يف  "اللون 
اجلميلة من اأجل املتعة"، "اأجمل الألوان تزين الن�ساء"، 
الأ�سفر  الألوان  "خماطر  املهلكة"،  ال�سيطانية  "الألوان 
والأحمر والأخ�سر والأزرق"، " ازدياد الرغبة يف نزع 

الألوان".
ويعد كتاب "األوان �سيطانية ومقد�سة" عر�س تاريخي 
لالألوان، حيث يتناول املوؤلف جدلية الألوان ورمزيتها 
لدى املذاهب الفكرية والكهنوتية واحلركات الفل�سفية 

والدينية والفنية منذ الع�سور الو�سطى وحتى اأواخر القرن 
الع�سرين.

ففي الع�سور الو�سطى وح�سب املوؤلف كان ع�ساق الألوان 

يعتربون اخلداع اللوين برهانًا على قد�سية اخللق واإبداع 
اخلالق، بينما كان الكارهون لالألوان ينظرون اإليها على اأنها 

نتاج لتالعب ال�سيطان، لكن الطرفني اأجمعا بح�سب مقدمة 
الكتاب على اأّن الألوان قد لعبت دورًا حموريًا يف الع�سور 

الو�سطى مقارنة بدورها يف الوقت الراهن، ويت�سح ذلك 
بح�سب الكتاب من الهو�س بالألوان والر�سومات الذي اجتاح 

اأوروبا يف الع�سور الو�سطى اإذ كان يجب تلوين كل �سيء 
واأي �سيء الطعام واملن�سوجات والفر�س واحلرير واجللد 

والعظام والأخ�ساب وال�سمع واملخطوطات التو�سيحية 
والنقو�س والتماثيل والعاج واملعادن وال�سعر الب�سري 

واللحى وفراء احليوانات كالكالب واجلياد وري�س الطيور 
وال�سقور.

ومل يوؤد هذا الهو�س بالألوان اإىل ا�ستخدام األوان هادئة 
تنا�سب املواد التي يتم تلوينها، ولكن كانت هناك نزعة قوية 

نحو ا�ستخدام الألوان الزاعقة بقدر امل�ستطاع اأو ا�ستخدام 
عدد من الألوان املتباينة وال�سارخة يف اآن واحد.

ويتطرق املوؤلف يف كتابه اإىل اأن قدرة الألوان على اخلداع 
الب�سري كانت دومًا برهانًا على اأن الألوان لي�ست �سوى 
ظواهر خارجية لالأ�سياء، ل متثل جوهرها ول تعرب عن 

حقيقتها، ومل ت�ستطع الو�سائل العلمية التقليدية اأن حتول 
الألوان اإىل اأدوات ملمو�سة لقيا�س امل�سافة اأو الت�ساع اأو 

التذوق اأو الرائحة.
وميكننا اإدراك الألوان باعتبارها ظاهرة �سوئية متغرية، 

وميكن لهذا الإدراك اأن يتبدل مع مرور الزمن، فاملرء يتعامل 
مع الألوان ب�سكل خمتلف مع اختالف الظروف والأحوال، 

ويف الوقت الراهن مييل النا�س اإىل الإميان باأن الألوان 
ل ت�ستقر على حال واحدة، وب�سبب تغرياتها وتقلباتها 

يعتقدون باأنها جمرد اأ�سياء �سطحية، ويبدو اأن هذا الت�سور 
ناجت عن رغبة الب�سر يف ال�ستخفاف من الأ�سياء التي ل 

ي�ستطيعون اإدراكها، كما ف�سل العلم املعا�سر يف التو�سل اإىل 
حقيقة كثري من الأ�سياء.

الوان شيطانية
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* بداية .. اأين تقف زهور 
العربي حاليًا يف عامل الكتابة 

ال�سعرية ؟ وما اأحدث ق�سائدك ؟  
ـ خطوت �سوطا هاّما  يف عامل 

الكتابة ال�سعرية لّنني اأكتب منذ 
�سنوات قبل اأن اأفّكر يف الّن�سر 
الورقي  ، واأحدث ق�سيدة هي 
وجدت   " وقد  احلياة  " نطفة 

�سدى كبريا بني اجلماهري وهي 
�ستنزل يف ديواين الثاين " 

عربية واأفتخر " . 
* ماذا ميثل ديوان " امراأة من 

زمن احلب " بالن�سبة لك ؟
ـ ديواين " امراأة من زمن احلّب 

له  البكر،  الوليد  مبثابة  " هو 
ة يف قلب الأّم ،  مكانة خا�سّ

وهو فيه الكثري من مالحمي 
ومن وجداين ومن اآهاتي  هو 
يحاكيني كثريًا ، ولم�س اأغلب 

القّراء لأّن موا�سيعه ترتّكز 
حول الأحا�سي�س التي افتقدناها 

والقيم التي تغرّيت مقايي�سها 
واأي�سا حال العرب والعروبة . 

* اإىل اأين يتجه معجمك ال�سعري 
من حيث اللغة ؟ وما مالمح 

التميز ال�سخ�سي لك ك�ساعرة ؟
ـ اأ�ستعمل العربّية الف�سحى 

يف �سعري ، واأ�سلوبي  �سهل 
ممتنع  ؛ فهذا الّنوع ل يتقنه 
الكّل ، وهذه اعتربها العديد 

ميزة واأي�سًا اأ�سعاري ملت�سقة 
بالواقع ؛ لأنّني اأرى اأّن الكلمة 

يجب اأن تنطلق من الواقع بنقده 

وترجع للواقع  بامل�ساهمة يف 
اإ�سالحه. 

* كيف تنظر زهور العربي اإىل 
ال�سعر الن�سائي يف ظل اأحوال 

املراأة العربية حاليًا ؟ 
ـ تعّددت الأ�سوات ال�ّسعرّية 

الن�سائّية وهذا ك�سب لل�ّساحة 
الأدبّية  لكني اأرى اأّن املراأة 

راع  لزالت حبي�سة مو�سوع ال�سّ
مع الّرجل والبكاء على خيبات 

الأمل يف احلّب ، بالطبع 
لها اأن تكتب كما ت�ساء  لكن 

و�سعنا العربي يحتاج اإىل هذه 
الأ�سوات اأكرث من اأّي وقت اآخر 
، يجب اأن تخرج املراأة ال�ّساعرة 

يقة لتتناول  من بوتقتها ال�سّ
موا�سيع اأكرث مالم�سة لواقعنا 

العربي . 
* يقولون عنك اإنك ابنة بيئة 

�سرقية اأ�سيلة غارقة يف البداوة 
النقية .. ما مالمح هذه البيئة 

اخلا�سة ؟ وكيف جت�سدينها يف 
ق�سائدك ال�سعرية ؟ 

ـ اأت�سّرف ببداوتي واأعتّز بها 
جّدا ورمّبا هذه البداوة هي التي 
جتعلني اأ�ستمر متمّيزة وخمتلفة 

عن غريي ؛ فاأنا  اأعي�س يف 
طبيعة جميلة يف ال�ّسمال الغربي 

للبالد الّتون�سّية ، وعائلتي 
ح�سن دافئ ، اأما زوجي ف�سديق 

حميم ، واأنا اأعي�س بكّل ب�ساطة  
، وحياتي م�ستقّرة ، وكّل هذا 

ال�ستقرار انعك�س يف ق�سائدي 

فكتبت عن الأم وعن الزوج 
وعن احلّب النقّي كثريا ، لكن 

هناك �سجن كبري يالزمني رمّبا 
ب�سبب يتمي املبّكر ، وقد كتبت 

عن اأبي رحمه الله  وعن و�سعنا 
العربي  الذي يقتلني كّلما تاأّملت 

حالنا....ما يطغى على �سعري 
دق يف الإح�سا�س .  هوال�سّ

* من واقع جتاربك ال�سعرية 
وثقافتك الأدبية .. اأين يقف 
ال�سعر العربي من الأجنا�س 

الأدبية الأخرى كالرواية مثاًل ؟ 
ـ حاليا  ن�سّجل تواجد كّل 

الأجنا�س الأدبّية ، لكن اأرى 
اأّن ال�ّسعر هو الذي يطغى ؛ 

فلو تاأّملنا �سرنى تركيزا على 
ال�ّسعركتابة اأو ت�سجيالت 

ة  �سوتّية ، ومع ذلك  تبقى الق�سّ
والّرواية لهما مكانتهما كجن�سني 

اأدبيني هاّمني . 

* لك ولع خا�س بالعراق 
والعراقيني .. كيف ترتجمني 

هذا الولع على امل�ستوى 
ال�سخ�سي والأدبي ؟

ـ اأنا اأع�سق العراق والعراقيني  
ومهتّمة جّدا بكّل ما يدور 

يف العراق وقد كتبت موؤخرًا 
مقال يف موقع " بني �سهر " 

ال�ّسعودي  عن الف�سفور الأبي�س 
الذي ا�ستعملته اأمريكا �سّد 
العراق ، وما اأجنّر عنه من 

�سرر، ودائما اأتناق�س يف و�سع 
العراق ، ومن خالل توا�سلي 

مع العراقيني عرب الفي�س بوك ل 
اأرف�س اأبدًا �سداقتهم ، بل اأرى 
نف�سي ابنة العراق ، ووالله ل 
اأقول هذا جماملة ، فاأنا اأحّب 

جّدا هذا البلد الذي اأراه رمزًا يف 
كّل �سيء رغم ما و�سل اإليه، واأنا 
متاأّكدة اأّنه �سريجع مثلما كان اأو 

اأح�سن ، ودائما اأتطّرق للعراق 
وغّزة يف اأ�سعاري ؛ اأقول مثاًل : 

هناك بالد الّرافدين... �سماآنا 
الفرات راكد...

ودجلة
بدماء الأبرياء ...مالآنا 

ت�سّمم املاء 
العقم اأ�سحى لالأر�س عنواَن

البوم عّمر بغداد 
اأ�سمع

يف ذلك الربج  
العتيق 
العريق

بقايا اأحلان 
نعيق ... 

نعيق موتانا 
* يف راأيك من �سيعيد العراق 

اإىل �سابق عهده .. ال�سعر .. 
الرواية .. احلرب ؟ 

ـ من يعيد العراق اىل �سالف 
عهده  هو التفاف ال�ّسعب 

العراقي ليكون يدا واحدة وكلمة 
واحدة وتطّلعا واحدا ، يجب 

اأن تكون كّل الأحزاب ال�ّسيا�سية 
على كلمة واحدة لينه�س العراق 
اأّول ثّم بعدها يهتمون باملكا�سب 

والكرا�سي ، رمّبا ال�ّسعر 
ي�ستعمل ل�ستنها�س الهمم 

ولي�س حاّل لنه�سة العراق ؛ فما 
حّك جلدك مثل ظفرك ، وال�ّسعب 

العراقي هو القّوة الوحيدة التي 
ت�سنع املعجزات . 

* يف راأيك هل اآن الأوان لرتك 

الإبداع الأدبي كحل مل�سكالتنا 
العربية والإقليمية ؟ 

ـ مل اأر اىل الآن اأّن ال�ّسعر حّرر 
ال�ّسعوب ، اأو و�سع حّدا للمظامل 

التي تتعّر�س لها الإن�سانّية ، 
فقط هو يثري امل�سكوت عنه 

وينقد ويهجو ويك�سف احلقيقة 
لكن لي�س حاّل  مل�سكالتنا العربّية 
والإقليمّية فاحلّل بيد ال�ّسعوب و 

احلكومات 
* " اأنا امراأة لن تتكرر " .. ما 

دللة هذه العبارة يف مالمح 
�سخ�سيتك الأنثى وال�ساعرة ؟ 
ـ اأنا اأنثى لن يكّررين  القدر .. 

حني كتبت  ذلك عن نف�سي كنت 
واعية ولي�س غرورا ، كّل واحد 
له �سخ�سيته وممّيزاته فاأنا كـ " 
زهور العربي " لن اأتكّررلأّنني 

اأعرف قيمة نف�سي واأعرف مدى 
نقائي ومدى �سفافّية اأحا�سي�سي 
ومدى اعتزازي باأ�سلي العربي 

ومدى كرب حجم قلبي الذي ي�سع 
الكّل وكّل اإن�سان حّر يف روؤيته 

ل�سخ�سه .
* من وجهة نظرك كيف حتل 

اإ�سكالية الت�ساد والتناق�س 
يف �سراع الرجل واملراأة اأدبيًا 

واإن�سانيًا ؟
ـ ب�سراحة اأنا مت�ساحلة مع 

الّرجل  فلي�س يل م�سكل معه  
كاأخ وكزوج وك�سديق كّل 

هوؤلء عالقتي بهم رائعة  لأّنني 
اأتعامل معهم على اأر�سّية وفاق 

وتفاهم  واحرتام متبادل ، ومن 
راع بني  الغباء اأن ي�ستمّر ال�سّ

املراأة والّرجل ونحن يف الألفّية 
الّثالثة ؛ فاجلن�سان يكّمالن 

بع�سهما ، ولكّل مكانته وحدوده 
.. هذا اإن�سانيًا ، اأما اأدبّيا  فعلى 

اجلن�سني اأن يتخّل�سا من هذا 
راع ، باأن يتخّل�س الّرجل  ال�سّ
من اعتبار املراأة جمرد اأنثى ، 

واأن حتفظ املراأة مكانة الّرجل 
ول تت�سبة به . 

* اإىل اأي حد اأنت را�سية عن 

انت�سارك ك�ساعرة ؟ وما طبيعة 
الن�سو�س املرتجمة يف �سعرك 

اإىل لغات اأخرى  ؟
ـ ب�سراحة  اأنا را�سية نوعا 
ما على انت�ساري فاكتب يف 
العديد من املواقع ، واأي�سا 
يف جرائد الكرتونية ، منها 

واحدة عراقّية واأخرى تون�سّية 
وغريها م�سرّية  ، واأجرت 

معي قناة الّثقافّية ال�ّسعودّية 
حوارا حول انت�ساري على 

ال�ّسبكة العنكبوتّية لكن يبقى 
هذا النت�سار حمدودا ، ومع ذلك 
فاأنا را�سية عنه ، اأما بخ�سو�س 

الّن�سو�س التي ترجمت ، 
فعديدة  ترجمت للفرن�سّية 

وهناك �ساعرة من الأورجوي 
ترجمت يل لالإ�سبانّية  وهذه 

الن�سو�س فيها الّرومن�سي وفيها 
الذي يتكّلم عن احلّرية وعن  

الكلمة احلّرة .
* ّمن من ال�سعراء كان له التاأثري 

الأكرب يف تكوينك ال�سعري ؟ 
ومن من ال�سعراء وال�ساعرات 

حاليًا ت�سعينه اأو ت�سعينها فوق 
قمة ال�سعر العربي ؟ 

ـ ال�سعراء الذين اأثروا يف 
م�سريتي اأربعة ؛ يف املراهقة 
ة وبعدها دروي�س  نزار خا�سّ

ومظّفر واأدوني�س ، اأما قمة 
ال�سعر ، فكثرية هي الأ�سماء  يف 

�ساحة ال�ّسعر ، لكن ل اأ�ستطيع 
اختيار من يرتّبع على عر�سه 
، بالأم�س القريب كان ال�سم 

يفر�س نف�سه ، لكن الآن ي�سعب 
ذلك للكرثة من ناحية وللّت�سابه 

من ناحية اأخرى. 
* على مدار اإنتاجك ال�سعري 

.. اأي الق�سائد كانت اأكرث 
قربًا وحميمية يف عامل زهور 

العربي؟ 
ـ كّل الق�سائد التي تالم�س 
الوجدان هي قريبة مّني . 

* هل لك اأن�سطة ثقافية اأخرى 
غري الكتابة ال�سعرية ؟ واأي 

الأ�سواط قطعت فيها اإن وجدت ؟ 
ـ اأعمل  مدّر�سة واأّم ، وهذه 

اللتزامات مل ترتك يل الوقت 
ملمار�سة ن�ساط ثقايف غري كتابة 

ال�ّسعر .. فقط اأن�سطة مدر�سية 
فعندي نادي �سعر ور�سم . 

* كيف هي �سورة الوطن يف 
�سعر زهور العربي ؟

ـ �سورة الوطن  يف �سعري  : 
وطن جريح  مكّبل .. م�سّتت  

.. ي�ستغيت لأّنه بيع  ودّن�ست 
اأرا�سيه املقّد�سة..الأر�س 

اأ�سبحت تدافع عن نف�سها ؛ لأّن 
من عليها فقدوا اإرادة الفعل  

واليك ق�سيدة " نداء اأر�س 
كنعان " من ديوان " عربية 

واأفتخر " :  
 

اأر�س كنعان  حتت�سر
ت�ستجمع قّواها

تفّجر من الأعماق بركانها
 امل�ستعر

نعالكم ت�سفعني  
توؤملني يا اأوغاد
يا اأ�سباه الب�سر

ارفعوا نعالكم عّني
�سفعاتها  اأدمت الّنبات  و اأبكت

احلجر
قّرحت  الرّثى  وقتلت فيه

الأمل
يا خزيكم...يا بني يعرب

اإىل الآن تنتظرون  املعجزة؟؟
ها ثوبي الأبي�س  يف الوحل 

منذ �سنني
 يغت�سل

يا ع�ّساق ال�ّسجب   وال�ستنكار
كفاكم  نهيقا 

كونوا �سهيال مميتا
حمما تذيب نعالهم

جترفهم اإىل  مزابل الّتاريخ
ت�سّظوا  يف اأج�سادهم   كالورم

كونوا طريا اأبابيل   ل يبقي 
منهم
اأثر 

* ماذا عن الأعمال الأدبية 
اجلديدة يف امل�ستقبل القريب ؟ 

ـ اأ�سبوعان  وي�سدر ديواين 
اجلديد باإذن الّله
* كلمة اأخرية ؟ 

ة لك ،  ـ يف اخلتام  حتّية خا�سّ
واأ�سكرك على حرفّيتك ورقّيك 
يف الّتعامل ، وال�ّسكر اخلا�ّس 

جلريدة املدى العراقّية التي 
اّطلعت عليها عن طريق موقعها 

الإلكرتوين ، واأ�سهد اأّنها جريدة 
لها وزنها يف عامل الإعالم ، 
وحتّية من جذور قلبي اإىل 

العراق احلبيب وكّلي اأمل يف 
�سعبه  لريجع العراق منارة 

للعرب.

شاعرة تونسية متألقة في عالم الكتابة الشعرية ، معجمها 
ات العميقة ، نشأت  الشعري حافل بالمعاني الخالصة ، واإليحاء
شعريتها من بيئتها الغناء المشرقة ، وتسللت أنوثتها إلى فضاء 
ة وجدانها الحالم ،  الشعر بفعل حميميتها الطاغية ، وبراء
ترجمت أشعارها إلى الفرنسية واإلسبانية، واحتلت شعريتها 
مكانة متميزة بين القراء على امتداد الوطن العربي الكبير .. 
حاورها : محسن حسنالتقتها " المدى " في حوار خاص ال يخلو من الصراحة والبوح..

" امرأة من زمن الحب " .. وليد بكر له مكانة 
خاصة في قلب األم 

المرأة الزالت حبيسة الرجل ، والوطن أولى 
بأشعارها في أزمته القائمة 

الكلمة يجب أن تنطلق من الواقع بنقده 
وترجع للواقع  بالمساهمة في إصالحه 

الشعر يتقدم على الرواية ، ولكنه ليس حال 
لقضايانا الشائكة 

الشاعرة التونسية زهور العربي:

أنا ابنة العراق، والشعب العراقي هو القوة 
الوحيدة التي تصنع المعجزات
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الصيد بالصقور عند العرب.. تاريخ لطريقة حياة

صدر عن دار الكتب الوطنية في 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
كتاب موسوعي جديد يحتفي 
بعالم الصقارة بعنوان "رياضة 
الصيد بالصقور عند العرب.. 
تاريخ لطريقة حياة"، من تأليف 
روجر ابتون الذي أهداه إلى روح 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الصقار األول على مستوى العالم. 
ونقل الكتاب للعربية د. سعيد 
سلمان أبو عاذره الباحث في جامعة 
أوكسفورد ومنظمة اليونسكو.
وتّوجت موسوعية الكتاب 
وضخامته بسالسة ورشاقة 
األسلوب، وقصص وتجارب 
ميدانية وأقوال صقارين عرب 
عميقي الخبرة، فضال عن كونها 
تعد موسوعة مصورة، حيث وثق 
المؤلف كالمه بعشرات الصور 
والرسوم ألنواع الصقور وأدواتها 
وطرائدها ووسائل تدريبها 
ومخيمات القنص، وقدم شروحا 
للمفردات اللغوية المستخدمة في 
الصقارة ومعانيها.

يجمع الرحالة ال�سكتلندي روجر 
اأبتون يف كتابه بني منهجية 

الباحث وروؤية ومعاي�سة رحالة 
اأم�سى ما يزيد عن 30 عاما يف 

�سحبة �سقارين عرب، متنقال بني 
الإمارات وال�سعودية و�سوريا 

وباك�ستان واملغرب واإيران 
وغريها من دول املنطقة، الأمر 

الذي جعل كتابه مو�سوعيا، لي�س 
على م�ستوى ر�سد وحتليل العامل 
الفني والريا�سي لل�سيد بال�سقور 

واملكونات والهتمامات املثرية 
لالهتمام التي وجدها يف مناطق 
متنوعة الت�ساري�س، ولكن اأي�سا 

على م�ستوى الك�سف عن �سخ�سية 
الإن�سان العربي وما يتمتع به 
تكوينه من خ�سو�سية ثقافية 

وح�سارية، ومن جانب اآخر هو 
ي�سجل لفرتة ما قبل اكت�ساف 

النفط وبعدها، والتطورات التي 
اأثرت ب�سكل ما يف تقاليد البدو يف 

اجلزيرة العربية وال�سرق الأو�سط.
يبداأ روجر اأول ف�سول كتابه 

با�ستعرا�س التاريخ املتوارث 
لريا�سة ال�سيد بال�سقور موؤكدا 

اأن هذه الريا�سة لعبت منذ الأزمنة 
ال�سابقة قبل الإ�سالم دورا كبريا 

يف تاريخ حياة العرب، ومع الرياح 
الباردة التي كانت تهب يف ف�سل 

اخلريف، جاءت اأوائل ال�سقور 
املرحتلة يف هجرتها من الأر�س 

التي ن�ساأت فيها يف ال�سمال، وكان 
العرب ابتداء من الأمري يف العائلة 

املالكة اإىل البدوي الب�سيط يكر�سون 
وقتهم للح�سول على اأف�سل ال�سقور 

ل�ستخدامها يف مو�سم ال�سيد 
القريب، ويف مقدمتها ال�سقر احلر 

وال�ساهني.

ويرى روجر اأبتون اأن خميمات 
ال�سيد بوا�سطة ال�سقور اأحيت 

اليوم روح هذه الوحدة والتاآلف بني 
الأمري وال�سيخ وال�سقار، "اإن تقاليد 
ال�سيد بال�سقور عند العرب تربطهم 
معا وتخلق عالقة خا�سة مبنية على 
التفاهم والت�سامح وال�سراحة فيما 

بينهم وهي ت�سكل اإىل حد كبري جزءا 
من تاريخ العرب".

وي�سري روجر اإىل اأن فر يق القن�س 
ميكن اأن يجمع لغاية 200 رجل 

ورمبا ل يزيد عن �ستة اأو �سبعة، 
و"�سواء اأكان الفريق كبريا اأو 

�سغريا فاإن اجلو الودي والبهيج 
واملتفائل دائما ي�ساعد على الحتفاظ 

ببع�س التقاليد العظيمة لرحالت 
ال�سيد عند العرب". 

ويلفت روجر اإىل اأن تراث ال�سيد 
ل يزال باقيا على الرغم من تغري 

الكثري منذ اكت�ساف النفط، وقال: 
التي  ال�سيارات  جاءت  النفط  "مع 

غزت ال�سحارى ال�سا�سعة ل�سبه 
اجلزيرة العربية، واإن الأرا�سي 

الوا�سعة التي مل تطاأها قدم تقريبا 
فيما م�سى اإل من قبل البدو الرحل 

بحثا عن م�سادر العي�س مع رعي 
الإبل وقطعان الأغنام واملاعز التي 

ميتلكونها، اأ�سبحت يف متناول من 
يبحث عن من احلبارى والطرائد 

الأخرى مثل الكروان والأرنب 
ال�سحراوي."

ويفرد روجر ف�سال لأنواع ال�سقور 
وخ�سائ�سها واأحجامها واأ�سكالها 

ومميزاتها واأدائها يف امليدان 
وانتقائها، واآخر لطرائق �سيدها، 

واآخر لتدريباتها على ال�سيد 
والقن�س، واآخر لالأدوات التي 

حتتاجها ال�سقور وال�سقارين يف 

ال�سيد، واأكرث من ف�سل لأنواع 
الفرائ�س والطرائد، وخالل ذلك كله 

يتمتع اأ�سلوبه بجماليات �سائقة، 
حيث يلتزم مبنهجيته العلمية 

وي�ستند اإىل التاريخ العربي جنبا 
اإىل جنب مذكراته ومالحظاته 

ال�سخ�سية وكذا ما �سجله من اآراء 
واأفكار وجتارب �سقارين عرب من 
اأبوظبي والريا�س وعمان ودم�سق 

وغريها.
يقول روجر عن اأداء ال�سقر يف 
امليدان "يتميز ال�سقر باأنه قوي 

وذكي ومواظب على مطاردته 
لفري�سته".

ويلفت روجر اإىل �سبه بني اأدوات 
ال�سقور التي ي�ستعملها ال�سقارون 

العرب والغربيون، لكنه يرى اأن 
ال�سقار العربي "ل ي�سيع وقته 

باختيار الأدوات الزينية، بل 
يهتم فقط بكونها عملية وب�سيطة 

اإىل اأق�سى حد ممكن، اإن اأدوات 
ال�سقارين العرب، التي تكون 
اأ�سا�سية يف ت�سميمها وي�سهل 

�سنعها من قبل ال�سقار اأو احلريف 
املحلي، تعمل جيدا حتت الظروف 

ال�سحراوية".
وي�سري روجر اإىل اأن ا�ستعمال 

الربقع الذي ي�ستخدم يف تدريب 
ال�سقر والتعامل معه ن�ساأ يف ال�سرق 

الأو�سط واأن املحاربني العائدين 
الذين ا�سرتكوا يف احلروب 

ال�سليبية قد جلبوه معهم اإىل الغرب، 
ويقول عن الربقع العربي اأنه "عبارة 
عن غطاء ناعم من اجللد مت ق�سه من 
قطعة واحدة من اجللد الناعم ح�سب 

�سكل حمدد، ويكون ال�سطح امل�سقول 
للخارج وال�سطح الناعم اإىل الداخل 

وميكن اأن يخاط بالغرز اأو اأن يل�سق 
بالغراء وتوجد يف مقدمته فتحة 

للمنقار بينما يجمع الظهر على �سكل 
ثنيات وعندما ت�سحب املرابط يغلق 
الربقع، والقمة مزينة برقعة ب�سيطة 

من اجللد اأو بعقدة قمة الطربو�س 
الرتكي ي�ستعملها ال�سقار ليم�سك بها 

الربقع عند و�سعه اأو نزعه من على 
راأ�س ال�سقر".

والرباقع اأنواع خمتلفة الأحجام 
لتنا�سب الأنواع املختلفة من 

ال�سقور، ومن الأدوات الأخرى 
املتعلقة بال�سقور: "ال�سبق واجلمع 

ال�سبوق" قيود قدم ال�سقر وجتدل 
من القطن اأو احلرير اأو النايلون 

ويكون بع�سها م�سبوغا باألوان 
زاهية منها الأحمر والأخ�سر 

والأ�سفر والأزرق، واملر�سل اأو 
املربط وجتدل بطريقة ت�سبه كثريا 

ال�سبوق لكن على نحو اأقوى 
واأ�سمك، واملدور، والوكر وهو جمثم 

الطري، والد�س وجمعه د�سو�س، 
املنقلة، واملخالة "حقيبة ال�سقار"، 

والتلواح اأو امللواح، وال�سبب، 
والرادار "جهاز قيا�س البعد 

والجتاه"".
ويحكي روجر "طيلة اأيام �سهري 

اأكتوبر ونوفمرب من كل عام يح�سر 
ال�سقارون العرب ومعهم ال�سقور 

اجلديدة التي ا�سطيدت يف املو�سم 
لتوها حيث يتوارد و�سولهم اإىل 

جمال�س ال�سيوخ والأمراء، وكثري 
من هوؤلء ال�سقارين هم من اأبناء 

القبائل والعائالت التي عرفت لعدة 
اأجيال باعتنائها بال�سقور وتدريبها 

والذهاب مع الأمراء وال�سيوخ يف 
رحالت القن�س ال�سنوية، ويح�سر 

ال�سقارون مثل ح�سور ال�سقور 
يف مو�سم هجرتها، ويبقون طيلة 

اأيام مو�سم القن�س، وكل رجل 
يكلف بالعناية وتدريب �سقرين اأو 
ثالثة اأو اأربعة �سقور، ويتم تقييم 

وتثمني كل �سقر واأخذ مقا�سه وبحث 
اأمره وينقل ال�سقر من �سقار لآخر 

لفح�س حالته حتت الإبط وحول 
العنق ويخلع عن راأ�سه الربقع ثم 

يعاد برقعته، ثم ينقل من يد لآخر من 
جديد ويدور احلديث املطول طيلة 

الوقت والنقا�س حول �سفات ال�سقر 
ووزنه وحجمه وقيمته".

ويوؤكد روجر اأن الطريقة التي 
ُت�سا�س اأو ُتعامل بها ال�سقور 

والو�سع الذي يحيط بها اأثناء 
التدريب يوؤهلها للنجاح اأو الف�سل 

عند املطاردة يف ميدان القن�س، 
و"ال�سقور التي ترو�س جيدا 

وت�سرتيح وتكون على وئام مع 
مرو�سها وتتمتع بالقوة وال�سحة 
اجليدة وحتتفظ بري�سها يف حالة 
ممتازة يرجح اأن ت�سطاد الطريدة 

ب�سهولة واأن تكافئ ال�سقار على 
العناية التي منحها لها بدون ح�ساب، 

و�سيكون لديها القوة واحلما�س 
الالزمان للنجاح حتى حتت الظروف 

ال�سعبة و�ستكون م�سدر اعتزاز 
لل�سقارين والأمراء على حد �سواء".
وتوجد اأربعة اأنواع من الطرائد اأو 

الفرائ�س التي ت�سطادها ال�سقور 
يتوقف روجر عندها وهي طيور 

احلبارى وطري الكروان والأرنب 
الربي، وطائر احلجل والقطاة، ويف 
املا�سي غري البعيد كان الغزال كذلك 

بوا�سطة ال�سقور، وكانت كالب 
ال�سيد ال�سحراوية تدرب لتعمل معا 

كفريق واحد.
كل هذا اجلهد الذي بذله روجر 

اأبتون يف اإعداد الكتاب املو�سوعة مل 
يخل من جتليات ع�سقه وغرامه بهذه 

الريا�سة واأ�سحابها.

الحمراء .. سفر عبر الزمن
�سدر عن م�سروع "كلمة" للرتجمة التابع لهيئة 

اأبوظبي للثقافة والرتاث ترجمة رواية جديدة بعنوان 
احلائزة  بويه،  كرْي�سنتنِ  الأملانية  للكاتبة  "احلمراء"، 

على اجلائزة ال�ستثنائية الأملانية عام 2007، وقام 
برتجمتها اإىل اللغة العربية دكتور �ساموئيل عّبود.

تدور اأحداث الرواية حول الأ�سهر القليلة الأوىل التي 
تلت احتالل امللوك الإ�سبان لغرناطة واإطباق حكمهم 

على البالد بعد ا�ستقرارهم يف ق�سر "احلمراء" الذي 
ميثل اأحد اأهم الرموز احل�سارية املتاألقة التي خلَّفها 

العرب وراءهم يف اإ�سبانيا، بل اإنه يعترب اأي�سًا اأحد اأهم 
املعامل ال�سياحية يف ا�سبانيا، مع ما يحتويه من عمارة 
اإ�سالمية ظاهرة كا�ستخدام العنا�سر الزخرفية الرقيقة 

يف تنظيمات هند�سية كزخارف ال�سجاد، وكتابة الآيات 
القراآنية والأدعية، بل حتى بع�س املدائح والأو�ساف 

من نظم ال�سعراء.
تعتمد الكاتبة يف عملها قالبًا روائيًا فريدًا باللجوء 
اإىل حيلة اأدبية من خالل توظيف اأ�سطورة "ال�سفر 

عرب الزمن" وذلك بهدف تقدمي �سرد تاريخي ملجريات 
تلك احلقبة، اإذ ينتقل فيها البطل "بو�سطن" الذي كان 

يزور غرناطة مع رفاق �سفه من الزمن احلا�سر اإىل 
زمن �سقوط غرناطة عام 1492م، واإىل احلقبة نف�سها 

التي مت فيها اكت�ساف اأمريكا، ويحدث ذلك اإثر مل�سه 
قطعة خزف منزوعة من جدار يف ق�سر احلمراء حتمل 

كتابة عربية، وهنا تنقلنا الكاتبة من خالل حوارات 
اأبطالها وعلى نحو غري مبا�سر، اإىل اأجواء تلك الأيام 

واإىل املقارنة بالتايل بني عهدين، واإىل ا�ستذكار جملة 
من الوقائع التاريخية، اأو لنكت�سف يف �سياق الرواية 
ما كانت قد اأهملته بع�س كتب التاريخ، من اأن النا�س 

الذين تنازل اأمريهم عن حكمه وعن مملكته وعن مدينته 
وعن احلمراء من دون قتال، �سعيًا وراء ال�سالمة اأو 

حتججًا بعدم تدمري ما مت ت�سييده من ح�سارة عمرانية، 
وكيف اأنهم قاوموا ومار�سوا الع�سيان من خالل جمعهم 

املال من اأجل �سراء ال�سالح، متاأملني عودة اأمريهم اإىل 
�سفوفهم.

كما حتفل الرواية بالكثري من الوقائع والأحداث 
اجلانبية وبع�س تفا�سيل تاريخ ذلك العهد، حمبوكة 

�سمن �سرد روائي �سّيق، و�سمن 
قراءة تاريخية من�سفة اإىل حد كبري، 

م�سرية اإىل اأن ق�سر احلمراء دليل 
وا�سح على عظمة عرب الأندل�س 

ورقيهم احل�ساري ونه�ستهم 
العمرانية والفنية والهند�سية اآنذاك.

وتقول الكاتبة الأملانية ب�سدد 
روؤيتها لتلك الأحداث، يف الكلمة 

اخلتامية لروايتها، باأنها قامت قبل 
الكتابة، بقراءات ل ح�سر لها حول 

املغاربيني يف اإ�سبانيا، وحول ما 
�سماه الإ�سبان بال�سرتداد "اأي 

حول ما يعرف باإعادة ا�سرتجاعهم 
للمقاطعات املغاربية"، وحول 

حماكم التفتي�س، وعن كولومبو�س 
وحول اكت�سافه لأمريكا، وباأنها 

حاولت قدر امل�ستطاع بناء على ذلك، 
املحافظة على �سرد احلقائق، فالدولة 

التي دامت ما يزيد على 700 �سنة 
يف اإ�سبانيا، كانت دولة اإ�سالمية – 
عربية، اإنها دولة الأندل�س، وكانت 

تتحكم بكل، اأو اأقل بقليل من كل 
الأر�س الإ�سبانية يف البداية، وتلك 

مدة طويلة جدًا: فالوليات املتحدة، على �سبيل املثال، 
م�سى على وجودها منذ عهد قريب 200 �سنة فقط، لذا 

فقد خلَّف ذلك الوجود العربي وراءه اآثارًا عميقة، لي�س 
يف اإ�سبانيا وحدها، بل يف كل القارة الأوروبية، ففي 
حني كانت بقية اأوروبا يف ذلك احلني تعاين �سيطرة 

درجة  على  املغاربية  اإ�سبانيا  كانت  املظلمة"،  "الع�سور 
عالية من احل�سارة والتقدم، فالنا�س كانوا يقيمون فيها 

وزنًا لأهمية العلم والفن، واأي�سًا للهند�سة والطب، كما 
كانت اللغة العربية يف تلك الفرتة هي لغة النخبة من 

املثقفني، اأيًا كان معتقدهم الديني، وكان علماء اأوروبا 
يق�سدون الأندل�س ليطلعوا هناك على مكتبات العلوم 
واملعرفة املتوافرة فيها، كما كانت توجد يف الأندل�س 

اأي�سًا عالقات كثرية وحيوية بني الأديان املتباينة، 
فالقراآن الكرمي، وهو الكتاب املقد�س لدى امل�سلمني، 

يعرتف بكل من امل�سيحية واليهودية على اأنهما دينان 
�سماويان �سقيقان، فقد عا�س امل�سيحيون واليهود معًا 
يف ظل دولة املغاربيني يف الأندل�س من دون احلاجة 

لأن يتحولوا اإىل الإ�سالم اأو اأن جتري مالحقتهم ب�سبب 
احتفاظهم مبعتقداتهم.

ويف هذا ال�سياق و�سمن ت�سور املوؤلفة لتاريخ تلك 
احلقبة، ت�سود اأجواء حوارات �سيقة بني اأبطال الرواية 

عن احلا�سر واملا�سي وامل�ستقبل، واإن كانت الرواية 
موجهة بالأ�سل اإىل جيل ال�سباب والنا�سئة، اإل اأنها 
باأحداثها، ت�سلح لأن يقراأها الكبار اأي�سًا بكل تاأكيد. 

ولدت الكاتبة كرْي�سنتنِ بويه عام 1950 يف مدينة 
هامبورغ الأملانية، ولها روايات عديدة اأخرى كان 

اآخرها هذه الرواية التي �سدرت يف عام 2007. وقد 
منحت يف العام ذاته، اجلائزة اخلا�سة بالأدب الأملاين 

لل�سباب تقديرًا لأعمالها الكاملة حتى الآن.
مرتجم الكتاب الدكتور �ساموئيل عبود حا�سل على 

�سهادة الدكتوراه يف القت�ساد حيث در�س يف برلني.. 
مازال ي�سرف بعد تقاعده على الر�سائل العلمية يف 
اجلامعة، وله عدة اأبحاث يف جمال القت�ساد وقام 

برتجمة "نحلة مايا" كما ترجم بع�س ال�سري الذاتية عن 
الأملانية بتكليف من معهد "غوتة"، يكتب يف ال�سحافة 

اليومية يف املجالني القت�سادي والأدبي.
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عمليات فنية
ينق�سم الكتاب اإىل ثالثة ف�سول بخالف 

املقدمة ، ويتناول املوؤلف يف ف�سله 
الأول التفا�سيل اخلا�سة بالعمليات 

الفنية يف املتاحف وتعريفها ، ويعر�س 
لتاريخ ن�ساأة املتاحف وتطورها عرب 

التاريخ بداية من اأقدم متحف يف 
التاريخ  يف مقابر الأ�سرات القدمية 
 Museum مرورًا بظهور م�سمى
اأو متحف خالل الع�سرين الروماين 

والإغريقي ، ويتوقف املوؤلف لدى 
خ�سو�سية املتاحف لدى العرب ؛ 

حيث كان الأمراء والوزراء واخللفاء 
يجمعون التحف القيمة يف بيوتهم 

وخزائنهم اخلا�سة مثل حتف 
اخلليفتني " الرا�سي " و " املكتفي 

لوبقيت  كنوزًا  متثل  كانت  والتي   ، "
ل�سارت من التحف النادرة لول 

�سياعها يف غارات التتار على العراق 
، وهناك اأي�سًا كنوز الفاطميني ومنها 

املجموعة الرائعة التي ورد ذكرها 
يف " خطط املقريزي " للخليفة " 

امل�ستن�سر " ، وكذلك حتف " املن�سور 
قالوون " ، ويف هذا الف�سل اأي�سًا 

ي�سرح املوؤلف بع�س فنيات العر�س 
يف املتاحف مثل نوع وطريقة العر�س 

واأ�ساليب العر�س املتحفي وطريقة 
الإ�ساءة و�سروط املبنى املتحفي . 

أشهر المتاحف
ويف الف�سل الثاين من الكتاب ، 

يتناول الدكتور رفعت مو�سى اأهم 
واأ�سهر املتاحف امل�سرية بكافة 

اأ�سكالها وتخ�س�ساتها والتي يتجاوز 
عددها اأربعمائة متحف وتنق�سم اإىل 

متاحف اآثار وفنون وعلوم ورموز 
م�سرية ومتاحف تاريخية ، ويختار 

املوؤلف ت�سعة متاحف �سهرية بالقاهرة 
ومتحفني بالإ�سكندرية ومتحفني يف 

اجلنوب بالأق�سر واأ�سوان ، ثم يدخل 
بنا اإىل عوامل تلك املتاحف وع�سورها 
الزمنية املختلفة وع�سورها التاريخية 

م�ستهاًل دخوله باملتحف امل�سري يف 
قلب القاهرة ، فيحكي مراحل اإن�سائه 

وكيفية التفكري يف اإن�سائه منذ قيام 
احلملة الفرن�سية على م�سر ، وزيارة 

العامل الفرن�سي " �سامبليون " الذي 
فك رموز حجر ر�سيد واكت�سف اأ�سرار 
اللغة الهريوغليفية " امل�سرية القدمية 

من  اأكرث  فرن�سا  اإىل  معه  نقل  " والذي 
ثالثني �سندوقًا مليئة بالكنوز الأثرية 

امل�سرية ، مما دفع حممد علي با�سا 
وايل م�سر اإىل اإن�ساء م�سلحة لالآثار 
واملتحف امل�سري مع اإ�سدار قرارات 
متتالية مبنع ت�سدير الآثار للخارج ، 

ويف عام 1848 كلف حممد علي با�سا 
" وزير املعارف بعمل بيان  " لينان بك 

�سامل عن املناطق الأثرية واإح�سائها 
، وهنا ي�سوق املوؤلف حكاية �سياع 

اأول متحف يف م�سر يف عهد اخلديوي 
عبا�س با�سا الأول ، والذي قام باإهداء 

كل حمتويات قاعة الآثار بالقلعة 
للنم�ساوي " مك�سميليان " بالإ�سافة 

للعبث الذي تعر�ست له الآثار امل�سرية 
القدمية على يد الأجانب حتى توىل 

اخلديوي اإ�سماعيل حكم م�سر عام 
1863 واأمر باإن�ساء متحف لالآثار 
امل�سرية بالإ�سافة ملتحفني اآخرين 

لالآثار اليونانية وللفن العربي 
الإ�سالمي ، ومما ي�سوقه الكاتب اأن  

في�سان النيل مل يرتك الآثار امل�سرية 
اآمنة ؛ لأنه هددها بالغرق يف متحفها 

الذي كان مبنطقة " الأنتيك خانة " 
ببولق حيث و�سع الآثار يف �سناديق 

من حديد ، ولكن تتكرر امل�سكلة من 
جديد وتتعر�س الآثار لل�سلب والنهب 

مرة اأخرى.

مقتنيات ثمينة
وي�ستمر الكاتب فيذكر اأنه مت افتتاح 

املتحف امل�سري احلايل عام 1901 
وبداأت تزداد معرو�ساته عامًا بعد 

عام حتى اأ�سبحت حمتوياته تفوق 
احل�سر ، ويف هذا الإطار يذكر الكاتب 

اأن بع�س حمتويات املتحف امل�سري 
تت�سم بالندرة واخل�سو�سية ، كما اأن 
هذا املتحف ينفرد عن متاحف العامل 

بتحف كثرية وكنوز مهمة اأ�سهرها 
جمموعة امللك " توت عنخ اآمون " 

ومنها اآثار مطعمة بالعاج ومر�سعة 
بالذهب ، بل بع�سها من الذهب 

اخلال�س ، ويعرج املوؤلف على متحف 
الفن الإ�سالمي الذي اأن�ساأه اخلديوي 
اإ�سماعيل عام 1869 ويتناول مراحل 
اإن�سائه واأهم الطرز التي متيز قاعاته 

وحتفه النادرة التي ترجع ملختلف 
ع�سور الدولة الإ�سالمية من الدولة 

الأموية والعبا�سية والفاطمية مرورًا 
بالأيوبيني فاململوكيني ، ومن بني 
معرو�سات هذا املتحف بالقاهرة 

كر�سي من النحا�س املكفت بالذهب 
والف�سة من ع�سر النا�سر حممد 

بن قالوون ، ورقبة �سمعدان كتبغا 
املن�سوري وهي من النحا�س املكفت 

بالف�سة والذهب اأي�سًا ، بالإ�سافة اإىل 
جمموعات خزفية لي�س لها مثيل يف 

العامل . 

أندرسون باشا
وعندما ينتقل الكاتب اإىل احلديث عن 

املتحف القبطي بالقاهرة والذي بني 
داخل اأ�سوار ح�سن بابليون الروماين 

يذكر اأن " مرق�س �سميكة " با�سا 
اختار واجهة جامع الأقمر من الع�سر 

الفاطمي كواجهة للمتحف القبطي 
، واأنه مت فتح اأبوابه للجمهور عام 

1910 ، وزارة امللك فوؤاد الأول ملك 
م�سر عام 1931 ، ويذكر مو�سى اأن 

هذا املتحف يحتوي العديد من النوادر 
والكنوز والأيقونات واملخطوطات 

النادرة ، وبجوار جامع اأحمد بن 
طولون ي�سرح لنا الدكتور رفعت 

مو�سى حكاية متحف " جاير اآندر�سون 
اإجنليزيًا  �سابطًا  كان  والذي  " با�سا 

ن هذا  �سغوفًا بالآثار امل�سرية ، وكوَّ
املتحف والذي كان بيته يف الأ�سل 
حتى �سدر قرار عام 1943 ب�سمه 

حتت اإ�سراف متحف الفن الإ�سالمي 
ملا يحتويه من كنوز عربية واإ�سالمية 

، وي�ستعر�س املوؤلف باقي املتاحف 

ال�سهرية بالقاهرة �سواء " متحف 
مركب خوفو" مبنطقة الهرم باجليزة 

، و" متحف اخلزف الإ�سالمي " 
بالزمالك ، و " متحف ق�سر اجلوهرة 

" وكالهما  احلربي  " املتحف  " و 
بالقلعة ، و " متحف ق�سر املنيل " 
وهو مقر الأمري حممد علي توفيق 

�سقيق اخلديوي عبا�س حلمي الثاين 
، ثم يخرج بنا املوؤلف اإىل متاحف 
الإ�سكندرية حيث اأ�سهر متاحفها " 

املتحف البحري " يف قلعة قايتباى 
و " املتحف اليوناين الروماين " ، 

ويك�سف عن العديد من الطرائف خلف 
كوالي�س اإن�سائها ، ثم ينطلق بقارئه 

اإىل اجلنوب حيث متاحف ال�سعيد ، 
ومنها " متحف التحنيط " و " متحف 

الفن امل�سري القدمي " حيث يروي 
الكثري من الأ�سرار امل�سرية القدمية 
خا�سة فيما يتعلق بعمليات حتنيط 

املوتى التي حريت العلماء ، ويف 
اأق�سى جنوب م�سر ينتقل الكاتب 

اإىل اأ�سوان حيث " متحف النوبة " 
في�سور حمتوياته اجلميلة من حلي 

وم�سوغات خا�سة باأهل النوبة . 

متاحف العالم
ويخ�س�س الكاتب الف�سل الثالث من 

كتابه ، لتناول املتاحف العاملية الكربى 
مبتدءًا بـ " متحف اللوفر " يف باري�س 

فيحكي تاريخ وقائع اإن�سائه وتاريخ 
الإمرباطورية الفرن�سية بقياداتها 

عرب التاريخ ، ويقدم لنا اأهم مقتنيات 
متحف اللوفر مثل لوحة " املوناليزا " 
ال�سهرية ، كما يك�سف من خالل �سطور 

هذا اجلزء اأن الدور الأر�سي من هذا 
املتحف خم�س�س للح�سارات ال�سرقية 
القدمية مثل بالد الرافدين واحل�سارة 

الفرعونية والإغريقية والرومانية ، ثم 
ينقلنا اإىل " متحف املرتوبوليتان " 

يف نيويورك والذي تاأ�س�س عام 1866 
فيذكر اأنه يعد من اأهم واأكرب متاحف 

العامل ، حيث ت�سارع جمموعته 
جمموعات املتاحف القدمية يف اأوروبا 
، واأنه قد مر بعدة تو�سعات كان اآخرها 

اإقامة جناح ملعبد م�سري من النوبة ، 
ثم يحكي املوؤلف كيف اأن مقتنيات هذا 

املتحف تكونت من هبات وتربعات 
الأثرياء ، ثم مير بنا على " معر�س 

برلني " باأملانيا والذي يعتربه من 
املتاحف الأوىل هناك حيث �سيده امللك 
برو�سيا  ملك  " الثالث  وليم  " فردريك 

عام 1823 ، لي�سل بنا يف نهاية 
الكتاب اإىل " املتحف الربيطاين " 

بلندن والذي فتح للجمهور عام 1759 
ويعد من اأعرق املتاحف يف العامل 

، لحتوائه على اآثار ترجع لع�سور 
خمتلفة وتوؤرخ للح�سارات الإن�سانية 

منها ح�سارة الفراعنة وما بني النهرين 
واحل�سارة ال�سينية والرومانية 

وع�سر النه�سة ، وتعترب مقتنياته من 
اأهم املقتنيات يف العامل لهواة القتناء 

والدرا�سات املتحفية . 

ك�سف كتاب جديد لأل�ستري كامبيل مدير الت�سالت لدى رئي�س الوزراء الربيطاين 
الأ�سبق طوين بلري اأن الق�سر امللكي خ�سي من تعر�س ويل العهد الأمري ت�سارلز 

اإىل هجوم من قبل اأفراد من اجلمهور يف الطريق اإىل جنازة زوجته ال�سابقة 
الأمرية ديانا ما مل يرافقه الأمريان وليام وهاري يف ال�سري وراء نع�سها يف 

اأيلول/�سبتمرب 2009.
وكتب كامبيل يف مذكراته التي تن�سرها على حلقات �سحيفة اأن الق�سر امللكي اأوفد 

�سخ�سية بارزة لتحذير الأمري ت�سارلز من احتمال تعر�سه لهجوم من اجلمهور 
الربيطاين بعدما حّمله البع�س م�سوؤولية انهيار زواجه من ديانا واتهامه بالت�سبب 

مبقتلها.
وقال كامبيل "اإن املخاوف على �سالمة اأمري ويلز انعك�ست ب�سكل وا�سح خالل 

اجتماع يف الرابع من اأيلول/�سبتمرب 1997 �سم امللكة اإليزابيث الثانية وزوجها 
الأمري فيليب وم�ست�ساريها و�ساندي هيني ال�سكرترية ال�سحافية وقتها لالأمري 

ت�سارلز.
وا�سار اإىل اأن امللكة ار�سلت هيني اإىل ق�سر باملورال لتقدمي امل�سورة اإىل المري 

وليام و�سقيقه الأمري هاري بال�سري وراء نع�س والدتهما اثناء اجلنازة.
وا�ساف مدير الت�سالت ال�سابق يف مكتب رئا�سة احلكومة الربيطانية "داوننغ 

�سرتيت" يف مذكراته اأن م�ساعدي امللكة كانوا منق�سمني يف الآراء حول ما اإذا كان 
يتعني على ويل العهد ال�سري وراء نع�س ديانا مع ولديه الأمريين وليام وهاري، 

قبل اأن اأن يجمعوا على ذلك جراء املخاوف من احتمال تعر�س الأمري ت�سارلز 
لهجوم من قبل اأفراد من اجلمهور يف حال �سار لوحده وراء نع�س الأمرية ديانا.
وقال كامبيل اإن الأمري وليام وكان يف الرابعة ع�سرة من العمر وقتها اعتقد باأن 
اخلطة هدفت اإىل منا�سدة و�سائل العالم، وكان يرف�س التحدث اإىل اأي واحدة 

منها ب�سبب مقدار الكراهية التي كان يكنها لها بعد اتهام امل�سورين بالت�سبب يف 
مقتل والدته بحادث �سري يف باري�س نتيجة مطاردتهم امل�ستمرة لها.

وا�ساف كامبيل اأن الأمري وليام و�سقيقه الأ�سغر الأمري هاري "�سعرا اأن �سريهما 
وراء نع�س ديانا كان لو�سائل العالم واجلمهور ولي�س من اأجل والدتهما".

"المتاحف ومقتنياتها".. يكشف لنا كنوز العالم 
ومالمح الحضارات عبر التاريخ

الشك أن الدخول إلى عالم المتاحف والتجول في أروقتها واكتشاف كنوزها ومقتنياتها من األمور الممتعة والمثيرة ، لما فيها من أسرار لعوالم وحيوات 
مختلفة في عصور وأزمنة تاريخية متنوعة تنقلنا إليها بكل ما فيها من جمال وسحر ، ولكن ربما ال تتاح الفرصة لزيارة كل المتاحف أو معرفة كل ما هو 

معروض فيها ، ومن هنا تأتي أهمية كتاب " المتاحف ومقتنياتها " للدكتور رفعت موسى محمد الصادر عن " مكتبة الدار العربية للكتاب " في مائة وستين 
صفحة من القطع المتوسط ، فمثل هذه النوعية من الكتب قليلة ونادرة ، فقلما يفكر المؤلفون في تغطية مثل تلك التفاصيل القائمة على تتبع التحف 

والمقتنيات النادرة ، وهو ما يؤكد أهمية هذا الكتاب في مجاله المتخصص والفريد والمثير . وهو كتاب قيم وطريف يضم بين دفتيه معلومات مهمة عن 
أهم المتاحف المصرية واألجنبية ، وعن محتويات هذه المتاحف ، وعن الوقائع والقصص الطريفة وراء إنشائها وسرقتها وضياعها في بعض األحيان . 

كتاب جديد يكشف 
مزيدا من األسرار عن 

األميرة ديانا
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 هل يعاين النقد الأدبي يف العراق، اليوم، من ماأزق؟ �ساأجتراأ 
واأقول؛ نعم. ووجوه هذا املاأزق متعددة. ولنبداأ من �سكوى مبدعينا 

العراقيني، اأو جّلهم، ل�سيما من الأجيال ال�سابة، من اإجحاف 
النقد واإهماله لنتاجاتهم ال�سعرية وال�سردية. فُهم يطلقون اأحيانًا 

ت�سريحات تنعي النقد الأدبي يف العراق وتتهم النقاد بالنغما�س 
املفرط يف التنظري، اأو التعايل على ن�سو�سهم واإطالق الأحكام 

الظاملة بحقها. اأو الحتفاء بالن�س العربي والأجنبي ولي�س العراقي.. 
واأعتقد اأن  يف هذه الّدعاءات بع�س احلق، ل كله. فاأوًل يجب اأن 

نعرتف اأن ثمة نقادًا عراقيني كبار داأبوا على قراءة وحتليل وتقومي 
الن�سو�س العراقية منذ اأربعينيات القرن املا�سي على الأقل، وخرجوا 
بدرا�سات هامة تعد اليوم مراجع يف حقل النقد الأدبي. وقد تكر�ست، 

ل�سيما منذ ال�ستينيات، تقاليد حقل نقدي عراقي، متنوع امل�سادر 
واملناهج والجتاهات اأر�ساها نخبة من النقاد الأكادمييني وغريهم، 
منهم الراحل الدكتور علي جواد الطاهر، والراحل الدكتور عبد الإله 

احمد، والدكتور �سجاع العاين، ويا�سني الن�سري، وفا�سل ثامر وبا�سم 
عبد احلميد حمودي، واآخرين غريهم. وحتى الثمانينيات من القرن 
املن�سرم كان ثمة نقاد يظهرون مع كل جيل اأدبي اإبداعي جديد. لكن 

منجز املبدعني العراقيني خالل العقود الثالثة الأخرية مل تخ�سع 
لدرا�سات علمية جادة و�ساملة اإّل با�ستثناءات نادرة، واأغلبها قام بها 
نقاد من اجليل ال�سابق وهوؤلء، حتى هذا اليوم، ما زالوا يراجعون 

املنجز ال�سعري والق�س�سي والروائي جليلهم، اأكرث من التفاتهم ملنجز 
الأجيال ال�سابة. يف حني غادر بع�س النقاد املوهوبني ) الدكتور عبد 

الله اإبراهيم و�سعيد الغامني، مثاًل ( حقلهم اإىل حقول فكرية ومعرفية 
جماورة اأو بعيدة.  

   وخالل العقدين الأخريين، مل يظهر جيل جديد من النقاد يف 
العراق.. برزت اأ�سماء قليلة مل ت�سكل ظاهرة اأو مدر�سة اأو تيارًا 

موؤثرًا على حركة الإبداع. على الرغم من وجود اأ�سماء لها منجزها 
املتفرد، وبع�سهم بداأ منذ الثمانينيات. لكن املوؤ�سف اأن هناك من خنق 
اإمكاناته بالتنظري، وبطبيعة احلال مل ي�سف �سيئًا ذا بال اإىل املناهج 

والنظريات املعّدة من قبل نقاد عامليني كبار، فكرر بطريقة مبت�سرة 
رون. وخمّلة ما قاله اأولئك املنظِّ

   باملقابل مار�س كرث من ال�سعراء والق�سا�سني والروائيني الكتابة 
النقدية يف ال�سحافة، ويف الغالب جند اأن النقد النطباعي 

واملراجعات ال�سريعة طغى عندهم على النقد املنهجي. وقد �سّدت 
كتاباتهم تلك بع�س الفراغ الذي كان يجب اأن ميلوؤه النقاد املخت�سون.

   ف�ساًل عن ذلك ن�ستطيع تاأ�سري نقاط �سعف كثرية يف طبيعة بع�س 
الكتابات النقدية. ففي �سبيل املثال، يفتقر بع�س ممن ُيح�سبون على 

النقد للح�سا�سية النقدية احلقيقية واملرهفة.. وميكن تلم�س ذلك 
من خالل احتفائهم بن�سو�س �سعيفة يف لغتها وخمتلة يف بنائها 

وتفتقد الأ�سلوب املميز. اأو حماولة ا�ستثمار م�سطلحات من مناهج 
نقدية حديثة مل ي�ستوعبوا ماهيتها وحدود واآليات ا�ستغالها، فتجيء 

ا�ستثمارهم لها �ساحبة وعقيمة. وقد �سكل هذا عبئًا على احلياة 
الأدبية، بدل اأن يكون عامل اإنعا�س لها ومناء.    

الغريب اأن النتاج النقدي العراقي نف�سه يعاين من التهمي�س 
والإهمال. والكتب النقدية، يف اأحايني كثرية، ل حتظى باأية مراجعة 

اأو قراءة حتى ليبدو وكاأن نقادنا ل يقراأون لبع�سهم بع�سًا. 
   وثمة من اأدبائنا من ل يقلِّبون اأي كتاب نقدي، ويعّدون 

ذلك م�سيعة للوقت. ول يقروؤون �سوى تلك 
املقالت التي تتحدث عن اأعمالهم. ويف 

النهاية تذهب جهود نقاد عراقيني جادين 
�سدى على الرغم مما ينطوي عليها، ق�سم 

غري قليل من كتبهم ومقالتهم، من قيمة 
معرفية ونقدية واإبداعية عالية.. األ يوؤ�سر 

هذا كله حالة ماأزق واأزمة يف ف�سائنا الثقايف 
والإبداعي؟.

مأزق النقد
سعد محمد رحيم

�سدرت حديثا املجموعة الق�س�سية املعنونة بـ" مل يعد 
يل اإل .. اأنا " للكاتبة الأردنية حما�سن احلم�سي، وتقع 

املجموعة يف 200 �سفحة من القطع املتو�سط، لوحة 
الغالف والر�سوم الداخلية بري�سة الفنانة الأردنية مي�س 

ب�سارات.
بلغة �سفيفة قادرة على البوح تفت�س حما�سن احلم�سي 

يف �سراديب ق�س�سها املوغلة يف البحث عن اأنا املراأة 
املت�سظية حد النزف ، لتجد اأنها م�سطرة للخو�س يف 

عوامل الأنا الغارقة يف الغياب، حما�سن التي تعجن 
مفرداتها بدراية نادرة لتبني عوامل متفردة لالأنا الغارقة 

يف اأنويتها، املتكاأة على الوجود اجلمعي ل لتذوب فيه بل 
لتوؤكد تفردها ولت�سر على اأن اأناها هي امللجاأ الأخري لها، 

ويت�سح ذلك من خالل انتقاءها لعنوان املجموعة.
ويالحظ قارئ ن�سو�س حما�سن اأن الهم الوطني والهم 
الذاتي ل ينف�سالن لديها، بل يلتقيان لي�سكال هذه الأنا 

املتمردة على عدمية املعا�س و�سلبية الكائن، ونالحظ 
خا�سة يف الق�سم الثاين من الكتاب الذي ا�سمته "ق�س�س 

يف حجم الكف" اأن اجلملة ارتدت ن�سالها القادرة على 

اجلرح، وخلخلة ال�سكون، حيث تقول يف ق�سة "مقامات"
يطّل املذيع على ال�سا�سة الف�سّية، ُيـقّلب الأوراق:

- م�ساء اخلري، اإليكم ن�سرة الأخبار...
ت�سييع جنازة "..." يف موكب مهيب،"تقرير ي�ستغرق 

ربع �ساعة".
ت�سييع جنازتني يف ظّل روؤو�س البنادق،"تقرير ملدة 

خم�س دقائق".
ت�سييع جنازات حتت وابل من القذائف و بحور من دماء: 

تقرير". "بدون 
ثم ينتقل املذيع اإىل خرب اآخر، يقلُب ال�سفحة، و... اأطفئ 

اجلهاز!!
اما على الغالف اخللفي فقد تربعت ق�سة " تفتي�س" : 

اأخلع الأ�ساور، اخلوامت ، العقد الف�سّي ، اأخرج من 
حقيبتي الهاتف اجلّوال، �سل�سلة املفاتيح ، قارورة العطر، 

زجاجة املاء..
اأ�سعهم يف ال�سّلة اأمامي ، واأمر عرب اجلهاز الإلكرتوين..

ي�ستوقفني رجال الأمن: ل ميكنكنِ العبور!!
- جواز �سفر �ساري املفعول ، الفيزا مفتوحة، 

التذكرة...!!
- حتملني ممنوعات..!!

- مااااااااااااااااذا؟؟
وت�سم املجموعة يف فهر�سها ق�س�س ق�سرية : مل يعد 
يل اإل اأنا، �سماء تنذر ب�ستاء قا�س، من وحي الخبار، 

ر�سالة من امراأة، حوار على وتر مقطوع، من جيب قلبي 
.. لك وردة، وك�سرت اأرجل اخلوف، مطرب بر�سم البيع، 

على قلق كاأن الريح حتتي، ن�سف �ساعة... ون�سف، ،.. 
ويطول الدوار... ، على �سفر... ، خط الأحالم، ر�سفة 

قهوة بطعم الذكريات، م�ساهد من عر�س الدم، ال�سعود 
العك�سي، نهايات، لوحة على جدار القلب ، وبي رغبة يف 

البكاء، من وحي جل�سات بوح ن�سائية.
اأما يف ق�س�س يف حجم الكف والتي اتبعت تقنية الق�سة 

الق�سرية جدا فوردت العناوين التالية: عكاز، املعلم، 
انتظار، وجع، وجبة �سريعة، مرور، من احلب ما قتل، 
فوتو�سوب، ع�سيان، العائلة ال�سعيدة، جريان، قب�سة 

ريح، رومان�سية، تفتي�س، مقامات، العار، كربياء، اإحباط، 
لهفة، الع�سل املر، بطالة، مرياث، فكرة، �سيخوخة، كنز، 

�سداقة، احلوت، �سيف

�سدر عن دار "بلون" الفرن�سية 
كتاب جديد بعنوان "امل�سريف 

والفلي�سوف" األفه كل من رئي�س 
م�سرف روت�سيلد لالأعمال فرن�سوا 

هرنو، والفيل�سوف الفرن�سي روجيه 
بول دوروا، واللذان حاول من خالل 

الكتاب تقدمي حوار ثنائي لالإجابة 
على الأ�سئلة املطروحة حول الأزمة 

الإقت�سادية التي فتكت باقت�ساد 
العامل وتبيان اأ�سبابها.

وبح�سب �سحيفة "احلياة" يو�سح 
الكتاب اأن الأزمة التي ع�سفت 

باإقت�سادات العامل ولكن بدرجات 
متفاوتة طرحت العديد من الأ�سئلة 

حول اأ�سباب تفجرها بهذه القوة 
وملاذا مل يرتفع �سوت م�سوؤول 

لإدانتها، كذلك ظهرت حتليالت حول 
تداعياتها وانتقادات ُوجهت اإىل 

النظام املايل العاملي الذي خرجت 
الأزمة من بني ثناياه.

من خالل الكتاب يلقي املوؤلفان 
بامل�سوؤولية 

على عاتق 
�سيا�سة 

الت�سليل 
التي اعتمدها 

م�سرفيون 
وماليون، 
واإميانهم 

املطلق باأن 
التكنولوجيا 

قادرة على 
حل كل 

امل�سائل، 
وتقدي�سهم 

النموذج 
الريا�سي 

والإح�سائي اخلايل من الأخطاء.
ويت�ساءل الكاتبان حول "ملاذا ُيدان 

ريا�سي جلاأ اإىل املن�سطات للفوز 
على مناف�سه، وُيغ�س الطرف عن 
م�سريف يتالعب بح�سابات دولة، 
اإىل درجة اأنه يعر�س ماليتها اإىل 

اأخطار كبرية؟".
ويح�سر هرنو اأ�سباب الأزمة املالية 

بالعجرفة الزائدة التي اأنتهجها 
جمموعة كبرية من امل�سرفيني 

والتي اأعمت اأب�سارهم، ف�سللوا 
العامل باإخفائهم الوقائع عن الأخطار 

التي ميكن اأن ت�سببها منتجاتهم 
امل�سرفية التي باعوها للزبائن، اإل 

اأن الأزمة جعلتهم ي�ستخل�سون العرب 
فاأ�سبحوا عقالنيني وحذرين.

كذلك دافع هرنو عن الدعم املايل 
الذي قدمته امل�سارف املركزية 

للقطاع امل�سريف بقوله اإن احلكومات 
قدمت �سيولة للم�سارف املتعرثة 

بفوائد متدنية، وهذه ال�سيولة 
اأعادت 

للم�سارف 
ا�ستثمارها 
يف �سندات 

اخلزينة 
بفائدة 4.5 

يف املئة، 
ومبعنى 

اآخر، تكون 
احلكومات 

�ساعدت ذاتها 
من خالل 
متويلها 
حلالت 

العجز املايل 
ال�سخمة.

عمار كاظم محمد

رمبا قد اآن الوقت لكي نتحدث عما هو م�سكوت عنه ، عما هو يف 
�سمري ووجدان جيل خرج من احلرب �سهوا فلم ير امامه غري 

ذكريات املوت والدماء والوقات الع�سيبة من ذكرى فهل لنا ان 
نحاكم بعد كل تلك ال�سنوات ما كان يجري من خراب ؟. 

رواية " املحرقة " لالأ�ستاذ قا�سم حممد عبا�س لتتحدث عن 
تفا�سيل حرب جتري على ميدان القتال قدر ما هي رواية 

ت�ستعر�س خرابا نف�سيا حل بجيل كامل نتيجة لها، ففي زمن 
يتداخل فيه الع�سق واملوت واخلوف تغدو احلياة كفعل ان�ساين، 

بطولة �سغرية ميار�سها الن�سان دون �سجة و ال�ستمرار فيها 
عنوانها الكبري حينما تتغري فيها ال�سبل لكي تعي�س واقعا اآخر 

يطبق عليك من كل اجلوانب ويفر�س ان تعي�س با�سم وحياة 
اأخرى مل يكن من املقدر لك ان تخو�سها لول ظروف احلرب 

وال�سيا�سة . 
حبكة الرواية تكمن يف بطلها مروان طالب الهند�سة الذي يفاجاأ 
بهروب اأخيه غ�سان من احلرب في�سطر نتيجة خوف الب على 

العائلة ان يدفع ببطلنا اىل متثيل 
دور اأخيه يف اجلي�س م�ستغال ال�سبه 

املوجود بينهما وينتهي المر مبروان 
يف حمرقة لالأطراف الب�سرية حيث 

عمله اليومي هو حرقها واحلفاظ 
على دوامة النار فيها م�سحيا بحياته 

وم�ستقبله من اجل عائلته التي يخ�سى 
عليها من بط�س النظام فيما اذا مت 

اكت�ساف امر هروب اخيه . 
يقول مروان وهو يواجه قرار الب 

اخلائف " هناك �سيء واحد اأدركته بعد 
ان اعتدت حرق الطراف التي ترتكها 

القذائف ومنا�سري الطباء ...وهو 
انني تخليت عن حياتي التي اأحبها 

بال �سبب على الرغم من انني ل اوؤمن 
بها ، او مل اكن متاكدًا من اأهميتها بيد 

ان ماهو موؤكد انني خ�سرت حياتي 
وم�ستقبلي : اكان من املمكن ان اغري 

م�سار ما ح�سل ؟ ام انني ان�سان �سعيف 
بال ارادة ؟ ام انني الداة التي ت�سجع الآخر على تنفيذ مايريد ؟" 

يف و�سط هذه الت�ساوؤلت التي ل تتعدى مناجاة النف�س كان 
الواقع بوح�سيته يطبق على مدى وجود ردة فعل من جانب 

البطل امام �سياع حياة عائلة كاملة واب منهك و�سع البن 
يف هذا اخليار ال�سعب وكان على مروان ان ي�سحي بدرا�سته 
وحياته وحبه لبنة عمه يا�سمني من اجل �سالمة العائلة وعدم 

تعر�سها للتنكيل . 
رمبا هياأ القدر ملروان الذي غدا �سخ�سية اأخرى حتمل ا�سم اخيه 

غ�سان ان يكون �ساهدًا على زمن �سعب وان يرى حياة ال�سجن 
ويتعرف على كمال عازف الناي هناك لتن�ساأ بينهما �سداقة متينة 
وراء الق�سبان لريى عذابات الآخرين وهم يعي�سون زمن املحرقة 

الكربى املتمثلة باحلرب . 
يجد مروان يف بقايا الوراق التي تركها غ�سان ر�سالة قدمية 

كانت �سببا يف تعرفه على امرية التي تعي�س ماأ�ساة ف�سل زواجها 
فتن�ساأ بينهما يف وقت ق�سري عالقة عابرة كانت حلظات الن�سوة 

فيها زمنا م�سروقا حيث احلب حتت نريان الق�سف واملوت 
يف الب�سرة ، رمبا كانت تلك اللحظات هي �ساهد اإثبات على 

ا�ستمرارية فعل احلياة و�سط ذلك التون امللتهب .  
بعد فرتة ال�سجن ينقل مروان كعقوبة  اىل حمرقة الطبابة 
الع�سكرية وهناك يلتقي ب�سديقًا اآخر هو الدكتور حم�سن 

الربيعي املعاقب اي�سا ب�سبب عودته من لندن مع زوجة انكليزية 
وو�ساية حقرية من كاتب تقارير بانه كان يحاول الهروب خارج 

البالد لتبداأ مع مروان حكاية حب اأخرى قرب �سور الطبيبات 
يف ذلك املكان املهجور ، كانت متعة مروان هي ال�ستماع من 

وراء ال�سور اىل حكاياتهن والتعرف على اأ�سواتهن ومتابعة 
�سوت ليليان الطبيبة امل�سيحية املثقفة والقارئة املمتازة للرواية 

والدب فتن�ساأ مع �سوت  ليليان عالقة حب ت�سل حد التماهي 
مع قراءاتها، هذه العالقة كانت �سيئا خياليا من طرف واحد لول 
ان يقود القدر مروان اىل امل�ست�سفى ب�سبب ا�سابة كمال �سديقه 

القدمي يف ال�سجن بعد ان مت نقله اىل اجلبهة لتقطع يده التي 
كان يعزف بها على الناي ب�سظية كبرية، وبني الأمل واحلزن على 
كمال يتفاجاأ مروان بوجود ليليان يف امل�ست�سفى فيتحول احللم 

اىل واقع وتقوده ليليان اىل ا�سرار ج�سدها يف عالقة مكتوب 
عليها ان تنتهي بانتهاء احلرب حيث تقول " ا�سعر باأن املو�سوع 
قد انتهى، و�سلنا اىل مفرتق طرق لقد 
جمعتنا احلرب وفرقنا انتهاوؤها هذا 

هو الواقع ". 
بطلنا يف نهاية الرواية يجد نف�سه 

وقد عا�س حياتني منف�سلتني، حياته 
الأوىل كطالب الهند�سة وحياته الثانية 

كجندي فر�س عليه واقع احلرب ان 
ينتحل �سخ�سية اخية كي ينقذ عائلته 

من بط�س النظام  يقول مروان يف 
نهاية الرواية " حاولت ان اقيم نوعا 

من الن�سجام بني التناق�س الذي 
ع�سته فكل جانب يف داخلي يكذب 
الآخر ، لقد رايت ال�سعادة واملوت 

والمل ، لقد راأيت اأ�سياء كثرية ومل اكن 
املك و�سيلة ملنع تلك ال�سياء املوؤملة من 
ان حتدث ، لقد �سيطر علي انني �سجني 
فكرة ابي التي حطمت حياتي   ولي�س 

بيدي ان افعل اي �سيء �سوى ان اقوله 
واك�سفه لالآخرين كنوع من التمايز ". 

رواية املحرقة اإدانة وا�سحة لتلك احلروب وم�سعليها يف كل 
مكان حيث خ�سارة الن�سان حياته دون �سبب وحتى اولئك الذين 

خرجوا منها فهم اي�سا حمملون بخ�سارات الزمن امل�سروق من 
حياتهم و ب�ساعة الذكريات التي تخلفها احلروب على نف�سياتهم 

وم�ساعرهم يقول البطل " ما الذي اكت�سفته املعرفة التي تقف 
فوق هذه ال�سنوات الطويلة ؟ لقد ايقنت باأن العنف وال�سطهاد 

واحلرب وم�سهد الدم هي حياتي و�سيبدوا �سعبًا على العامل 
ان يوا�سل  طريقه دون عنف وا�سطهاد، وكل ما يجب اإن اأعّلمه 
لغريي هو معنى اآخر لل�سجاعة مبعنى ان نرى امامنا حقيقتنا، 

فال�سجاعة ل حتتمل معنى ابعد من ذلك ".    
رواية ال�ستاذ قا�سم حممد عبا�س تتميز بكونها ل ت�سيف اىل 

واقع تلك اليام املريرة من حياتنا ق�سة اأخرى قدر ما تعالج 
خرابنا من الداخل كجيل عاي�س تلك الظروف وما زالت اآثاره 
باقية يف �سمة احلزن التي ل تفارق وجوهنا ويف اخل�سارات 

التي ع�سناها ويف حلظات احلب القليلة التي تبقت �ساهدًا 
على اإننا ع�سنا لكي نروي ولكي ننبه على ان احلياة بجانبيها 
املاأ�ساوي واملفرح تظل دوما اأكرب من ان تلتهمها تلك املحرقة.

"بحر أكثر" إللما راكوزا
اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة التابع لهيئة 

اأبوظبي للثقافة والرتاث الرتجمة العربية 
لكتاب "بحر اأكرث" ملوؤلفته اإملا راكوزا احلائزة 

على جائزة الأدب ال�سوي�سرية، ترجمه 
للعربية كامريان حوج.

تتذكر الكاتبة والناقدة الأدبية اإملا راكوزا 
يف كتابها هذا طفولتها، وترحالها من بلد 

اإىل اأخر ومن بيت لأخر، كذلك تتذكر حقائب 
ال�سفر والأب واللغات الكثرية التي تتكلمها، 

وترتجم منها اإىل الأملانية.
وبح�سب النا�سر ي�سم الكتاب 69 بابًا تعود 
فيه راكوزا بذكرياتها اإىل طفولتها، لتعر�س 

من خاللها مرحلة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية يف و�سط اأوروبا املنق�سمة اإىل �سرق 

وغرب، حيث ق�ست طفولتها متنقلة بني 

بوداب�ست، ليوبليانا، تري�ست وزيوريخ، 
فتنقل لنا حكاية املهجر الدائم، الرتحال 

ووداع الأ�سدقاء و�سعوبة اللقاء.
ويحكي الكتاب ق�سة الفتاة اإملا راكوزا التي 

ولدت يف املدينة ال�سلوفاكية الهنغارية 
رمياف�سكا �سبوتا، والدتها هنغارية ووالدها 

�سلوفيني الأ�سل، لتهاجر واأهلها اإىل غرب 
اأوروبا بعد انهيار اأحالمهما يف �سمال �سرقها، 

فقد هاجروا كثريًا وتنقلوا من �سكن اإىل 
�سكن اآخر، كما عانوا من �سكوك الغربيني 
وال�ستهانة بهم، اإل اأن الفتاة �سيئًا ف�سيئًا 

تتاأقلم مع الواقع اجلديد، اأو بالأحرى ترغم 
نف�سها على التاأقلم معه، دون اأن تن�سى 

اأ�سولها وجذورها التي ت�ستاق اإليها من 
دفء اجلو، وحميمية العالقات الجتماعية، 

والبحر الوا�سع.
وتعر�س الكاتبة يف روايتها حياتها ك�ساعرة 

وعازفة بيانو ماهرة وعلى الرغم من تنقل 
فوؤادها بني جهات الأر�س الأربع، لكن 

حبها يبقى لل�سرق الرحب كبحر واأكرث، 
فكلما تذكرت اأمرًا، تداعت يف خيالها �سور 

اأكرث جماًل، فرتحل كالبدوي من ذكرى 
لذكرى، حيث ق�ست اأيامًا ل تن�سى يف 

بلغاريا واإيطاليا وفرن�سا ورو�سيا واإيران 
وجمهوريات الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، 

ولهذا تاأتي ن�سو�سها الق�سرية مثل وم�سات 
�سعرية تعك�س اإح�سا�سها املرهف بالأمكنة 

دون اأن تغفل الكتب التي تاأثرت بها منذ 
طفولتها وعالقاتها الغرامية وع�سقها الأكرب 

"البحر".

محاسن الحمصي تبحث عن أنا المرأة 
المتشظية

كتاب فرنسي يستعرض 
أسباب األزمة المالية

" المحرقة " رواية المسكوت 
عنه في زمن الحرب

" حياتي التي فكرت فيها لم أعشها ، سلوا ذلك الذي عاشها ولم يفكرفيها " 
  محمد شكري - مجنون الورد
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التصحيح اللغوي  محمود شاكراالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

مسرحية )جنوب(، ال تكتسب 
أهميتها من مؤّلفها، جوليان 
غرين، وحسب- على أهميته 
الكبيرة- بل من كونها تحاول 
إعادة االعتبار للتراجيدي في 

فترة حديثة، ومن جرأتها على 
تناول موضوع قد يضعه كثيرون 

في دائرة المحرم.
هكذا تجمع )جنوب( بين كل 
هذه األشياء على خلفيةٍ  من 

الحرب األهلية األمريكية - مع 
ان غرين فرنسي - وعالقات 

السود بالبيض..


