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العدد ( )2021السنة الثامنة  -االحد ( )23كانون الثاني 2011
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

منهجية الكتابة لألطفال

صدور مجموعة شعرية ...

عربة زرقاء فوق سحاب ابيض
عرض :اوراق

الكتابة الأكرث �سحرا وخياال هي ان تكتب
اىل عامل يعتمد بكل ما يعتقده على اخليال
،وذلك هو عامل الطفولة ال�ساحر الذي متتزج
فيه اال�شياء بكل تفا�صيلها ومتناق�ضاتها فهي
مليئة بال�صدق والرباءة والفو�ضى وحتى
ال�سخرية من اال�شياء التي التتواءم مع
معتقدات الطفولة البدائية ،لذلك يجب ان
تكون الكتابة للطفل تعتمد بكل قوتها على
الده�شة وال�صدمة التي التنك�سر امام مباهج
الده�شة �سواء كان ذلك يف القراءة او م�شاهدة
فيلم او �سماع ق�صة من جداتنا او امهاتنا
،لذلك عندما كتب – اكزوبري –(الأمري
ال�صغري) دخل يف خميلة الطفولة ف�سحر
الطفولة واده�شها كما تغلب على عقول الكبار
وايقظهم عندما ت�سلق �سحر اخليال بال منازع
واالمثلة يف هذا املجال كثرية .
يف مقدمة اال�ستاذ فا�ضل الكعبي للكتاب ا�شار
اىل جانب (احلكايات ال�شعبية) التي عا�شت
علية اجيال يف املوروث ال�شفاهي فيقول (ان
م�س�ألة اال�ستفادة من احلكاية ال�شعبية يف
تربية الطفل وتثقيفه،لي�ست حديثة العهد
فلقد جرت من قبل بع�ض املحاوالت التي
ا�ستهدفت هذا املجال ،واكدت ب�شكل اليقبل
ال�شك ب�أن الرتاث ال�شعبي الية امة من االمم
هو م�صدر ال�ستلهام الكثري من االعمال الراقية
والهادفة والتي ت�صلح لأن تكون مناذج
تربوية لالطفال كما بني ذلك (دير الين )يف
كتابه احلكاية اخلرافية،وذلك راجع لكثري
من االعتبارات منها :ان الرتاث ال�شعبي يف

العراق ا�صيل ب�شكله وم�ضمونه ،وانه
اقرب اال�شياء اىل نف�س االن�سان وال�سيما
االطفال منهم .
انه تراث يرتجم لكثري من االحداث
واحلركات واالنفعاالت ا�ضافة اىل
امتالكه خطا دراميا المثيل له يف اداب
االمم االخرى ،خطا ً ي�أ�سر القلوب
وي�شد االنف�س ويوا�صل االجنذاب).
الكتاب من من�شورات دار الت�ضامن
االعالمية امل�ستقلة مكتب
الدرا�سات والبحوث من احلجم
الكبري ب�424صفحة يت�ضمن
نقودات من قبل بع�ض النقاد
لق�ص�ص جا�سم حممد �صالح
،ون�صو�ص ق�ص�صية لبع�ض
املجاميع وكذلك ن�صو�ص
روائية ون�صو�ص م�سرحية
ومالحق و�سرية ذاتية
للم�ؤلف.
يدون اال�ستاذ جا�سم حممد
�صالح تاريخ الكتابة
للطفولة ويتناولها من
جميع البيانات التوثيقية
�سواء كانت املقروءة او ال�شفاهية املوروثة
ويطرح التحليالت الق�ص�صية يف الكتابة
للطفولة وهذا ما يعزز ال�صفة البيانية للكتاب
فيقول :ان (كتابة التاريخ ) للطفل من اهم
امل�شاكل التي تعرت�ض اديب االطفال حيث
تقع عليه جمموعة من االختيارات والتنقيح
واالحداث التي مرت والتي ت�شكل فائدة
للطفل يف احلا�ضر وامل�ستقبل فكاتب االطفال

الهند في كتاب جديد لجيريد
هاراداس
�صدر عن دار هرني هولت بلندن 2011
كتاب جديد بعنوان "نداء الهند�..صورة
خا�صة لبلد يف طور البناء" من ت�أليف �أناند
جرييدهارادا�س ،ومن خالل الكتاب يقدم
امل�ؤلف �صورة للهند ما بني املا�ضي واحلا�ضر.
وبح�سب قراءة زهري الك�ساب ب�صحيفة
"االحتاد" للكتاب قدم امل�ؤلف يف كتابه �صورة
للهند والتي هاجر منها والداه �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية يف ال�سبعينات حيث ا�ستقر
هناك ،وبالتايل ح�صل الكاتب على اجلن�سية
الأمريكية والثقافة الغربية ،ولكنه مل ين�س
جذوره فقرر العودة مرة �أخرى للهند للبحث
عن عمل والإ�ستقرار فيها.
ويعود الكاتب من خالل كتابه �إىل زمن
الطفولة عندما كان يزور الهند مع عائلته خالل
�إجازات متقطعة ،حينها كانت الهند بلد ًا يفتخر
با�شرتاكيته وكانت الندرة هي امللمح الطاغي
على جميع مناحي احلياة ،حيث اجلميع
يتقا�سم ما ميتلكون ويقنعون �أنف�سهم بالقليل،

�إال �أنه عقب عودته للهند بعد ذلك وجدها وقد
قطعت �شوط ًا كبري ًا على درب التقدم.
ويركز امل�ؤلف على التغيري احلا�صل على
م�ستوى العقليات لدى اجليل اجلديد من
ال�شباب املتطلع �إىل حياة �أقل ان�ضباط ًا جتاه
القيود والقوالب التقليدية اجلامدة ،وا�ست�شعر
جرييدهارادا�س خالل رحالته �إىل مدن هندية
خمتلفة الإح�سا�س بالثقة املتنامية لدى جيل
جديد من الهنود.
ويرى امل�ؤلف �أن هذا التغيري الذي طر�أ
على العقلية الهندية بد�أ مع انفتاح الهند
على اقت�صاد ال�سوق واعتناقها الر�أ�سمالية
كنظام اقت�صادي بدل اال�شرتاكية التي
�أثبت حمدوديتها� ،إىل جانب انخراط الهند
يف �سريورة العوملة �إذ كانت �إحدى �أكرب
امل�ستفيدين منها ،حيث �أ�صبحت الهند من �أهم
م�ستقطبي ال�شركات العاملية التي تف�ضل تعهيد
قطاعات مهمة من �إنتاجها �إىل العمالة الهندية
وبناء فروع لها يف الهند.

ملزم
بقراءة التاريخ
قراءة جيدة وعليه اي�ضا ان يقر�أ الواقع
االجتماعي وال�سيا�سي للمجتمع الذي يعي�شه
قراءة جيدة .
جا�سم حممد �صالح يجمع �شتات الطفولة
الربيئة من خالل ما يطرح من افكار تغوي
الطفل وتثبت عنده روح املواطنة والود

والتوا�صل
واملعرفة فهو
يطرح ا�ساليب دون
ان يغرق بالو�صف
او التمويه ويحاول
ان ي�ضغط الفكرة
بكل ما ميتلك من
قدرة ق�ص�صية وحبكة
لكي الينفر منها الطفل،
وهذا مبد�أ معريف او
هي طريقة �سهلة لدفع
الطفل اىل القراءة والت�أمل
والرتكيز ،ففي ق�صة البيت
اجلميل يف �صفحة 190
من الكتاب يطرح فكرة حب
الوطن من خالل جمموعة من
اللقالق عط�شى تهبط لت�شرب
املاء من الربكة ،لكن الربكة
ت�سمع مفردة البيت فت�س�أل
اللقالق عن معنى البيت ،وبعد
ان تعرف هذا املعنى الذي طارت
اليه اللقالق ،تدرك ان لها بيتا ( ثم
تبت�سم ب�صمت وفرح وتقول :لن
اغادر مكاين هذا هو بيتي اجلميل .
وهكذا ي�سرت�سل جا�سم حممد
�صالح يف ف�صل الرواية او ف�صل
امل�سرح بتناغم مده�ش للطفولة وي�أخذها اىل
عامل م�شتبك باحللم واملعرفة معا هو مينح
الرباءة جر�أة الك�شف الالمق�صود وي�سحب
تلك العربات التي مت�شي فوق ال�سحاب اىل
ف�ضاءات حاملة ووافرة بالر�ؤى.

أمير من أور

يمت شابا من تعززه اآللهة
عرض :اوراق
عن دار الينابيع �صدرت جمموعة
�شعرية جديدة لل�شاعر الب�صري ح�سني
عبداللطيف ،وهي من ا�صدارات احتاد
االدباء والكتاب العراقيني يف الب�صرة
وحتمل رقم . 36
لهذه احلياة  /احمد امري  ...يجيئني
بقبعته اخلفيفة  /وامياءاته التي هي
افكار ،ب�ألوانه  /ومل�صقاته التي ملأت
�شوارع برلني /بديكوراته التي منحت
معنى مل�سرح جامعة برلني احلرة /
مبقربة �شرق برلني يرقد طفل ٌ من النخل
� /سي�أذن يل ح�سب ال�شيخ جعفر  /ماذا
مبقدوري ان اقول لأخي حيدر /لأخته
رملة ؟  /ماذا اقول لأحمد امري نف�سه /
يقول نوفالي�س " /ميت �شابا من تعززه
االلهة " كيف �إذ ًا �سينام احمد امري كيف

يرخي قبعته اخلفيفة على جفنيه؟
�سعدي يو�سف
�سبق وان ا�صدر ال�شاعر ح�سني
عبداللطيف ثالث جماميع �شعرية – على
الطرقات ارقب املارة – بغداد  – 1977نار
القطرب بغداد  -1995مل يعد يجد النظر
– دار اجلمل املانيا .2005
تعتمد املجموعة على ثيمة واحدة تدور
حولها وهي ق�صائد رثائية ملغومة باحلزن
والفجيعة على �صديقه احمد امري اجلا�سم
الذي تويف عن عمر يناهز اربعة عقود
يف برلني عام 1994وهو �صاحب موهبة
كبرية ومبكرة يف الر�سم وال�شعر والكتابة
او كما يقول خالد املعايل ...":ب�صرية
حادة ورهافة قل ممتلكوها خ�صو�صا
عندما ميزج بني الر�سم والكالم،لك�أنه يقف
بينهما تاركا ً هذا االمر يعطي ت�أثريه يف
املعنى واملبنى".

�صدرت لل�شاعر العراقي ن�صري ال�شيخ
املجموعة ال�شعرية اجلديدة((�شجر من حمنة
الوقت)عن دار الينابيع/دم�شق �/سوريا.
�ضمت املجموعة اثنان وع�شرون
ن�صا،وبواقع(�)100صفحة من القطع املتو�سط.
املجموعة احتفت بكل ماهو �إن�ساين،عرب
تعبريية �شفيفة،جت�سدت عرب نظر ال�شاعر
وب�صريته الثاقبة لقراءة موجودات
الطبيعة،و�إعادة �إنتاج عنا�صرها،و�صوال خللق

�صالت جمالية بينهما..
ن�صو�ص اعتمدت تخليق اللحظة
ال�شعرية،وبناء ال�صورة ال�شعرية
يف توظيف لغوي اقرب �إىل الر�سم
بالكلمات،وال يخلو من ده�شة،مت�أتية من ر�ؤى
ال�شاعر البعيدة،ومن ثم قدرته على ا�ستنطاق
مفهوم �شعري خا�ص به.
ومن عناوين ن�صو�ص املجموعة((..طاعن
يف الرخام�،صنوبر بهي،ذكرى �أبدية،كهوف

املدن،طعنة الرنج�س.))....
يقول ال�شاعر يف مقطع من ن�ص حروف
املالك-:
(�س�أ�شرتي �شم�سك/بانطفاء قناديلي على �سياج
بيتنا
واعمرقامتك/بانحناء عكاز �أحالمي/..على
�شجر الميوتْ ).
يذكر �أن لل�شاعر من الإ�صدارات ال�شعرية ما
ي�أتي-:

 م�ساقط الظل1997/ يف �أعايل الكالم2000/ تراجيديا الرمل2003/وال�شاعر ال�شيخ من مواليد مدينة العمارة
1962
ع�ضو احتاد الأدباء العراقيني.واحتاد الأدباء
العرب.
يعمل يف املجال الإعالمي..ويكتب يف النقد
والت�شكيل.

المسار التائه للدولة الفلسطينية
�صدر عن الدار العربية للعلوم
نا�شرون ومركز اجلزيرة للدرا�سات
كتاب "امل�سار التائه للدولة
الفل�سطينية" مل�ؤلفه حم�سن حممد
�صالح وهو كتاب �سيا�سي يقع يف
� 128صفحة ويقدم الكتاب قراءة يف
امل�شهد الفل�سطيني املعا�صر.
وبح�سب النا�شر ي�سعى الكتاب لتقدمي
�صورة عن تطور النظرة �إىل �إقامة
الدولة الفل�سطينية ،وطريقة الو�صول
اليها ،خا�صة لدى الطرفني الفل�سطيني
والإ�سرائيلي ،وتعالج الدرا�سة �أي�ض ًا
التطور التاريخي ل�سعي الفل�سطينيني
لنيل الدولة ،والتغريات والرتاجعات
التي طر�أت على الفكرة وعلى �شكل
الدولة وحجمها و�صالحياتها.
وت�ستقرئ معاجلة القيادة الفل�سطينية
للحلول املقرتحة .كما يعر�ض لر�ؤية
حما�س للدولة الفل�سطينية.
كذلك يدر�س امل�ؤلف يف بحثه املوقف
الإ�سرائيلي ،م�ستعر�ض ًا طروحاته
املتعلقة باحلكم الذاتي ،والإنف�صال
�أحادي اجلانب ،والدولة منقو�صة
الأر�ض وال�سيادة ..كما ي�ستقرئ
املواقف العربية والدولية املتعلقة
مب�سار الت�سوية وم�شروع الدولة،
ثم يختتم بخال�صة حول املو�ضوع
وامل�سارات املتوقعة لإن�شاء الدولة.

وما ي�شري �إليه امل�ؤلف يف كتابه �إىل
�أن الفل�سطينيني الآن ال يواجهون
ا�ستعمار ًا تقليدي ًا ،بل يواجهون
م�شروع ًا �صهيوني ًا عاملي ًا مدعم ًا
بالقوى الكربى التي ت�سعى اىل

�إبقاء العامل العربي �ضعيف ًا مفكك ًا
متخلف ًا ،و�سوق ًا لل�سلع الغربية ،من
هنا ،ف�إن "حل امل�شكلة اليهودية"
التي ت�سبب بها الغرب على ح�ساب
العرب وامل�سلمني ،وم�س�ألة حترير

فل�سطني وهزمية امل�شروع ال�صهيوين
�أمر ال تقوى على حمله �أقدام
الفل�سطينيني وحدهم� .إذ يجب
�أن تعود هذه الق�ضية اىل ح�ضنها
العربي والإ�سالمي ،يف �إطار م�شروع

نه�ضوي
يعيد
لهذه
الأمة
عزتها
وكرامتها.
ويق�سم
الكاتب
درا�سته �إىل ف�صلني الأول حمل
عنوان" :امل�سار التائه :من التحرير
الكامل اىل احلكم الذاتي املحدود
( ،")1993 1917والثاين "الو�ضع
الراهن مل�شروع الدولة الفل�سطينية:
�ضوء يف النفق �أم ا�صطياد لل�سراب
(.")2010 1993

ت�����وق�����ي�����ع ك������ت������اب ذك������������رى ع�����ب�����د ال����ص����اح����ب
قحطان جاسم جواد
جرت يف دائرة ال�سينما وامل�سرح
وقائع توقيع كتاب الفنانة ذكرى عبد
ال�صاحب وهي املرة الأوىل التي تقوم
بها الدائرة رمبا الن ذكرى فنانة
وابنة الدائرة .
جرت االحتفالية بح�ضور املدير
العام للدائرة الفنان الدكتور �شفيق
املهدي وقد �ألقى كلمة حيا فيها الروح
املثابرة للفنانة ذكـ ـ ـ ــرى التي عرفها
د� .شفيق منذ م�سرحيته الك�أ�س بداية

الت�سعينات .
وقال �أي�ضا :ـ
�أنها �إن�سانة حاملة ت�سعى للو�صول �إىل
حتقيق ما ينتاب خميلتها من �أحـالم
و�آمال  ...وهذا احللم الكبري هو
الذي جعلها حتقق ر�سالة املاج�ستري
وتطبعها بكتاب �أنيق نحتفي اليوم به
بكل اعتزاز .
�أما زوج الفنانة ذكرى القا�ص ح�سن
مو�سى فقال  ...ل�ست منحازا لها لأنها
زوجتي بل �أنها فنانة ال ت�ستكني ل�شيء
تريد حتد امل�ستحيل وهي تفعل ذلك

دائما  ..ف�صربها اجلميل قادها �إىل
البحث والتق�صي يف ق�ضية املكي ـ ـ ــاج
يف امل�سرح ال�سيما م�سرح الطفل وهو
رمبا التخ�ص�ص الأول يف القطر بهذا
االجتاه .
و�أ�ضاف :
�أنا �سعيد لها وبها ملا حققته وملا
�ستحققه الحقا
يف حني �أ�ش ــارت ذكرى �إىل �أنها كانت
تبغي �إىل التميز يف عملها باملكياج
رغم �أن الكثريين كان ـ ــوا يرون فيه
�شيئا غري مهم يف امل�سرح بعد الن�ص

والإخراج والتمثيل يف حني كنت �أرى
فيه �شيئا رئي�سيا يف العمل  ..فمن
خالله تنقلب الوجوه من حزينة �إىل
فرح ـ ـ ـ ــة ومن عبو�س �إىل �سرور ومن
�إن�سان طيب �إىل �إن�سان �شرير .
�أن كتابي ( منظومة املاكياج وعملها
يف جت�سيد ال�شخ�صيات امل�سرحية –
م�سرح الطفل �أمنوذج ـ ــا ) �أعده درا�سة
نادرة والأوىل من نوعها يف العراق
و�أمتنى �أن افتح الطريق لغريي من
الباحثني لولوج هذا العامل اجلميل
لدرا�سته .

وقد �ساعدين عملي يف املكياج منذ
ربع ق ـ ــرن يف ت�أليف الكتاب والو�صول
�إىل نتائج طيبة .
وذكرى من مواليد القاد�سـ ــية 1960
وحا�صلة على �شهادة املاج�ستري يف
تقنية املكياج عام  2009و�أكملت
دورات يف اللغات الفرن�س ــية
واالنكليزية وعملت يف امل�سرح
والتليفزيون من �أبرزها م�سرحية
طائر الذه ـ ـ ــب وفيلم عاد �إىل الوطن
وم�سل�سالت قناة الديار للأطفال مع
املخرج �سالم الأمري .
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جابر عصفور يتذكر "زمن جميل مضى"

ك�����ن�����وز ال����م����دى

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
ي�ضم الكتاب خم�سة �أبواب حتت
عناوين" :الن�ش�أة ،فتنة القاهرة،
ذكريات تلمذة� ،سكندريات ،ذكريات
نا�صرية" وي�سرد فيها د.جابر
ع�صفور �سرية العائلة ،و�سريته
الذاتية والفكرية والنقدية ،وانتقاله
�إىل القاهرة من مدينة املحلة الكربى
التى ولد فيها.
يروي ع�صفور �أنه ابتعد عن املحلة
وذهب �إىل القاهرة التي مل تكن
جامعة فقط ،فقد كانت تقع خارج
�أ�سوارها عوامل عجيبة مغوية ملن
كان مثله قادم ًا من مدينة �صغرية
بالقيا�س �إىل القاهرة ،وقد تعرف على
�شوارعها والطرز املعمارية لبناياتها،
كالربج ال�شهري يف املنيل ،عمارات
ا�سماعيل با�شا ،الق�صور امللكية،
امليادين ،احلدائق ،املتاحف ،امل�سارح،
الأوبرا القدمية ،دور ال�سينما،
مكتبات �سور الأزبكية ،حي ال�سيدة
زينب ،حي احل�سني ،الأزهر ال�شريف،
ف�ضال عن التماثيل التي تتو�سط
امليادين.
و�شغفه بالعمارة القدمية جعله
يقارنها مبا �أ�صبحت عليه القاهرة
الآن ليقول :اختفى جمال العمارة
القدمية مع طوفان الزمن الذي مل يعد
يعرف من العمارة �إال معنى الفائدة
اخل�شنة �أو املنفعة العلمية الفظة ،ومل
يعد يعرف من املباين �إال ا�ستغالل كل
�سنتيميرت للتمليك �أو االيجار� ،سعيا
وراء الربح ال�سريع املبالغ فيه ،وما
زلت �أ�شعر بالأ�سى عندما �أقارن بني
جمال العمارة يف البنايات القدمية،
وقبح العمارة الذي ي�صدم العني ،فيما
�أطلق عليه ا�سم "جممع التحرير"،
الذي يبدو كانه احدى البنايات
ال�صارمة اجلهمة التي بناها �ستالني
يف مو�سكو رمزا لزمنه الذي مل يعرف
معنى احلرية �أو حق االختالف!.
يقول ع�صفور بكتابه  :ال �أذكر على
وجه اليقني املرة الأوىل التي ر�أيت
فيها جمال عبد النا�صر و�صحبه من
ال�ضباط الأحرار الذين قاموا بثورة
يوليو عام .1952
يرجع ذلك بالطبع �إىل حداثة �سني
يف تلك ال�سنوات البعيدة فقد قامت
الثورة وعمري ال يتجاوز الثامنة،
ولكني �أذكر �أ�صداء قيام الثورة
امل�صرية من حويل ،و�أول ما تعيه
الذاكرة من �شعارات الثورة اجلديدة

هو �شعار "ارفع ر�أ�سك يا �أخي فقد
م�ضى عهد اال�ستعباد" ،وهو �شعار
كان يثري الأمل يف نفو�سنا.
يوا�صل :ر�أيت جمال عبد النا�صر
و�صحبه قبل حرب عام  1956جاء
�إىل مدينة املحلة الكربى التي ن�شات
فيها ليزورها �ضمن جولة يف مدن
الدلتا امل�صرية ،وال �أذكر كثريا الكلمة
التي قالها ،لكني �أذكر هجومه على
الرجعية العربية ،وعلى كل من كان
يراه معوقا مل�سرية ال�صعود القومي،
وكان يف هجومه جارح ًا كالن�صل.
ومت�ضي ال�سنوات ،وينتقل ال�ضباط
من مرحلة لأخرى ويتفرقون
ويت�صارعون وال يبقى حول عبد
النا�صر �سوى �أقل القليل من الذين

بد�أوا معه ،ويغدو عبد النا�صر نف�سه
هدف ًا لهجومنا ومتردنا ،ويف الوقت
نف�سه رمزا لكل �أمانينا القومية،
وت�أتي هزمية  1967ونزداد �سخطاً
على عبد النا�صر دون �سواه ،وميوت
عبد النا�صر بعد �أن بد�أ مرحلة الث�أر
من الهزمية ،وندخل الزمن ال�ساداتي
لنخرج منه مبا ال يزال فينا من
جراح ،ويكون عام  1970نهاية
مرحلة وبداية مرحلة ،واهم من ذلك
خامتة زمن جميل م�ضى.
ف�أنا واحد من �أبناء ثورة يوليو
وال ميكن �أن �أقع يف دائرة املعادين
لها ،ف�إن �أف�ضل ما يف تكويني
العقلي والثقايف يرجع �إىل هذه
ال�سنوات املمتدة من اخلم�سينيات

�إىل ال�سيتينات ،وهي ال�سنوات التي
علمتني مفاهيم احلرية واال�شرتاكية
والوحدة.
و�إذا كنت انتقد الثورة ف�إمنا �أفعل
ذلك �إميانا بها ،و�إدراكا �أن كثري من
ال�شعارات التي رفعتها الثورة ال
يزال �صاحلا ،وقادرا على تطوير
حياتنا وحتريرها� ،شريطة �أن ن�ضع
ممار�سات الثورة نف�سها مو�ضع
امل�ساءلة التي ال تخ�شى �شيئا ،وال
نكف عن تعرية ال�سلبيات التي التي
�أدت �إىل الهزمية الب�شعة لعام 1967
وال تزال ت�ؤدي �إىل مزيد من الهزائم.
ي�ؤكد امل�ؤلف يف هذا الف�صل �أنه ال
يزال يحتفظ يف ذاكرته ببع�ض �صور
البدايات منها طيبة �أبيه وحزم �أمه
�صاحبة ال�شخ�صية القوية ،التي قادت
الأ�سرة �إىل بر الأمان.
ولد امل�ؤلف يف مدينة املحلة الكربى
فى اخلام�س ع�شر من مار�س لعام
 ،1944ورغم �أن والده �سكندري �إال
�أنه ا�ستقر يف املحلة و�أعجب ب�أرملة
قوية ال�شخ�صية هي �أمه ،فتزوجها
و�أجنب �شقيقة امل�ؤلف 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� ،أنه �إذا رزقه الله مبولود
ذكر �سيطلق عليه ا�سم هذا ال�شيخ،
ورزقه الله بتو�أم مات �أحدهما وبقي
"جابر"!
يقول � :أهم ما تركته املحلة الكربى
يف تكويني الوجداين هو املعرفة
التي اكت�سبتها من مكتباتها وباعة
الكتب فيها ،لقد علمتني هذه املكتبات
وال تزال "حمبة الكتاب".
ويحكي عن "عم كامل" بائع الكتب
الذي ي�سمح با�ستعارتها مقابل مبلغ
زهيد فالتهم على حد قوله �أعمال
يو�سف ال�سباعي واح�سان عبد
القدو�س وعبد احلميد جودة ال�سحار
وعبد احلليم عبد الله و�أمني يو�سف
غراب ،وعلي �أحمد باكثري ثم جنيب
حمفوظ الذي قر�أ له مت�أخرا.
�أي�ضا حتتل "مدر�سة الأقباط" التي
تلقى فيها �صاحب الكتاب تعليمه
الأول ن�صيب ًا يف الكتاب ،وهي
املدر�سة التي �شهدت ذكرياته مع
زمالئه التي مل يقكر يوم ًا فيمن هو
القبطي منهم وال امل�سلم وهي قيمة
ظلت معه  ،واكت�سب معنى �آخر وهو

�أن ال�صداقة ت�شبه املواطنة لأنها ال
تعرف التمييز وتقا�س درجتها بقدر
الإخال�ص واملحبة املتبادلة.
كلما حاولت �أن �أتذكر متى عرفت
�أن ام�سك بالقلم لأكتب �أدبا ،غامت
الذكرى ،ولكن ما �أذكره – يوا�صل
الناقد الكبري� -أنني كنت �أكتب من
وحي ق�ص�ص احلب الرومان�سية التي
قر�أتها يف هذا الزمان ،وبد�أت اكتب
�صورا ادبية عن �شخ�صيات جتذب
�إنتباهي.
يقول :حاولت كتابة ال�شعر على
طريقة النظم القدمي لكن دون م�شاعر
حقيقية ،ولذلك تخل�صت من كل ما
كتبته يف الوزن العمودي ،وتركت
نف�سي للتفعيلة ،ولكن �أي�ضا مل يكن
ما �أكتبه ير�ضي الناقد يف داخلي
وعرفت �أنني لن �أمتيز يف هذا
الطريق والتفت لدرا�ستي التي كنت
متفوقا بها .
يتابع  :عرفت كتابة النقد يف املرحلة
الثانوية ،وبد�أت �أحالمي الثقافية
يف الت�شكل والن�ضج منذ اواخر
اخلم�سينيات ،وحني ذهبت �إىل
اجلامعة اخرتت ق�سم اللغة العربية
يف كلية االداب وكنت طالبا مييل �إىل
امل�شاك�سة العلمية لأ�ساتذتي وكانوا
هم ي�شجعوننا على ذلك كو�سيلة
للإ�ستزادة يف العلم  ،و�أذكر �أن د.
�شوقي �ضيف مل يكن ي�سمح باملناق�شة
وكان متجهما ،ومع ذلك �صممت
على مناق�شته وتخطيئه يف بع�ض
املوا�ضع ،ولكنه كان يقابله ب�سماحة
الأ�ستاذ ،و�أعطاين �أعلى الدرجات يف
االمتحان النهائي!.
�أي�ض ًا حتدث الكاتب عن �أ�ستاذته
�سهري القلماوي التي �سمحت لبع�ض
طالبها ،مثل عبد املنعم تليمة �أن
ي�ستخدموا منهج النقد الأدبي
املارك�سي يف �صياغة �أطروحة
الدكتوراة ،على الرغم من �أنها كانت
على النقي�ض متاما من هذا الفكر،
واعترب ع�صفور �أن ذلك يعني �أن
التلمذة احلقة تقوم على ات�صال
وانقطاع ،ات�صال يتمثل يف روح
التقاليد التي جتعل طه ح�سني
وتالمذته بع�ض تكوينه  ،ولكن جتعل
من ناحية �أخرى ما �أجنزه حم�سوبا
عليه حتى لو كان فيه ما يختلف
معهم.

عن محيط

كتاب سيبويه

مراجعة :باسم عبد الحميد حمودي

�سيبويه هو �أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنرب ابي ّ
اخلطاب عبد احلميد بن عبد املجيدحتى
تفوق و�صار �أماما يف علمه ,حتى �أن االخف�ش
احلارثي  ,والن�سبة لآل احلارث ن�سبة والء
فقد كان �أبو ب�شرفار�سيّا وقد �سمي احداجداده كان ي�ضجر من مالحقته ومناق�شاته يف حني
كان اخلليل الفراهيدي اكرث اال�ساتذة �صربا
قنرب عند ا�سالمه  ,ولقب (�سيبويه )فار�سي
عليه حتى علت اعالم �سيبويه و�صار هو
اي�ضا ويعني رائحة التفاح,كانت والدته يف
الفي�صل .
البي�ضاءمن مدينة �أ�صطخر واليعرف تاريخ
كان نحاة بغداد هم االكرث ثراء فالكثري منهم
والدته لكنه ارحتل اىل الب�صرة�صبيا ليدر�س
يعمل يف خزائن الوزراء واالمراء وبع�ضهم
احلديث وروايته لدى حماد بن �سلمة �شيخ
احلديث يف ع�صره لكنه كان يلحن عند رواية يعمل يف تاديب اوالد اخللفاء والوزراء فقرر
�سيبويه ان يرحل اىل بغداد ليجد\ له مكانا
احلديث في�صحح له ا�ستاذه .
يقول �صاحب معجم االدباء ان الك�سائي كان فيها وهي عا�صمة الدنيا فق�صد الربامكة
وعر�ض عليهم ان يندبوا الك�سائي ملناظرته
�سبب اقباله على تعلم العربية لغلط ارتكبه
 ,وهنا ن�صب له عامل بغداد الك�سائي كمينا
امامه .
نحويا على قول ل�سعة العقرب والزنبور (فاذا
اخذ�سيبويه النحو عن اخلليل وعن عي�سى
هو هي �أو ف�أذاهو �أياها ) فيجيب �سيبويه
بن عمر ويون�س بن حبيب واالخف�ش الكبري

االول يف مباحث نحوية �ش ّتى والثاين
يف مباحث املمنوع من ال�صرف والن�سب
واال�ضافة ومباحث الت�صغري والت�صريف
االخرى .
يبد�أ الكتاب بتق�سيم الكلمة اىل �أ�سم وفعل
وحرف وينتهي مبباحث خمارج احلروف
واالدغام  ,ويف الكتاب بحوث ا�ستقرائية
للنحو وفل�سفته على منهج الب�صرة .
اهتم نحاة الب�صرة بكتاب ا�ستاذهم وقر�أوه
والزجاج
على تالمذتهم ومن ه�ؤالء املربد
ّ
واملازين  ,وكرثت ن�سخ الكتاب وتداخلت
احلوا�شي مع املنت يف بع�ض الن�سخ  ,وعبار
ة الكتاب فيها من الغمو�ض الكثري وذاك نهج
�سيبويه وا�سلوبه ,وقد جوبه الكتاب بالنقد
وبالتقري�ض وما زال.

بالتزامه ال�صيغة االوىل ويجيب الك�سائي
بجواز الوجهني وي�ؤيد احلا�ضرون الك�سائي
ويخ�سر �سيبويه املعركة فيعود اىل ال�صرة
حزينا النه ف�شل يف اي�صال ر�أي الب�صرة
النحوي اىل بغدادوكون حزنه ا�شد النه
عامل الب�صرة و�ألأبرز نحويا فيها فمات حزنا
وكمدا �سنة  180هجرية
كتاب �سيبويه
هو اهم كتبه ,ولق�صة الكتاب �أكرث من رواية
منها �شكوك الكوفيني غيه وافرتائاتهم عليه
ومنها حرق ا�صوله وا�ضطرار �سيبويه
الن يرويه ثانية ويدونه تلميذه ابو علي
ال�سريايف .
ت�سعمائة وع�شرون �صفحة من احلجم
الوزيري عماد ( الكتاب ) ويقع يف جزئني

معجم للمصطلحات الموسيقية الكالسيكية
�صدر عن بيت اليا�سمني للن�شر
م�ؤخر ًا كتاب بعنوان "رفيقي
للكون�سري" للمو�سيقار ح�سام
الدين زكريا  ،يقع الكتاب فى 228
�صفحة من القطع ال�صغري ،وهو
معجم (�إجنليزي – �إجنليزي)
و(�إجنليزي – عربي) للم�صطلحات
املو�سيقية الكال�سيكية.
و�أ�شاراملو�سيقار ح�سام الدين زكريا
�إىل �أن معجمه قد �صمم هذا املعجم
بغر�ض معاونة هاوي املو�سيقى
العاملية اجلادة  ،والذي اعتاد
ارتياد حفالت الكون�سري بانتظام
 ،وتواجهه بع�ض �صعوبات فى
تف�سري امل�صطلحات والتعريفات
املوجودة فى كتيبات الربامج ،
وهويعينه على تخطى مرحلة
اال�ستمتاع باملو�سيقى فقط �إىل عامل
اال�ستمتاع الذهني باملو�سيقى عند
�إدراكه لل�صيغ املتداولة �سوا ًء فى
قاعات الكون�سري �أوبرامج الإذاعة
�أو فى الت�سجيالت املتاحة ليت�شكل
لديه مادة ثرية عن عامل املو�سيقى .
وي�ضم القامو�س تعريفات بال�صيغ
الكربى ملو�سيقى احل�ضارة الغربية
كاالوراتوريو  ،والكانتاتا ،
وال�سيمفونية والكون�شرتو.
كما يقدم امل�ؤلف نبذة عن الآالت
املو�سيقية والأورك�سرتالية
التقليدية  ،وكذلك الآالت املو�سيقية
ال�شعبية ملناطق خمتلفة حول العامل
 ،وخا�صة الآالت التي لعبت دو ًرا
فى تطوير امل�ؤلفات الأورك�سرتالية
اجلادة � ،أوتطورت عنها �آالت
الأورك�سرتا التقليدية نف�سها.
وير�صد الباحث فى معجمه �أي�ضاً

الرق�صات ال�شعبية حول العامل
 ،والتي كانت لها م�ساهمات فى
املو�سيقى اجلادة  ،بالإ�ضافة
�إىل �سرد ملعظم تعليمات الأداء
للمو�سيقى العاملية ومعظمها
�إيطايل مع تو�ضيح مفهومها ،
و�إعطاء اهتمام خا�ص مل�صطلحات
الزخارف  ،ونبذة عن فن الأوبرا
وم�صطلحاته  ،بالإ�ضافة �إىل نبذة
تاريخية عن التحوالت التي حدثت
فى تلك امل�صطلحات الهارمونية
والكونرتابونط  ،بالإ�ضافة �إىل
تعريفاتها الرئي�سية كالفوجة
واالتباع وغريها.
كما قدم الباحث فى معجمه
تعري ًفا مل�صطلحات املو�سيقى
الكن�سية كالقدا�س والقدا�س
اجلنائزي والأوراد واملدائح ،
بالإ�ضافة �إىل الدور الذي لعبته
فى تطوير املو�سيقى الدنيوية
للح�ضارة الغربية  ،جن ًبا �إىل
جنب مع �أغاين الرتوبادور
والرتفري ،والتي كانت �أول
�إرها�صات خلروج تلك املو�سيقى
من ثوبها الكن�سي �إىل قاعات
الكون�سري واجلماهري.
يذكر�أن ح�سام الدين زكريا
مهند�س م�صري در�س املو�سيقى
درا�سة حرة  ،وهو �أ�ستاذ بكلية
الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية
لتدري�س التذوق املو�سيقي  ،وله
�أربعة ع�شر كتا ًبا فى املو�سيقى
والفنون  ،نذكر منها "العلم
واملو�سيقى"" ،جو�ستاف ماللر"،
"�أنطون بروكرن" ،و"املعجم
ال�شامل للمو�سيقى العاملية".
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

جمال كريم :الكتاب حديقة متعددة األلوان
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.

أربيل :نزار آغري

يف املقدمة التي كتبها للكتاب يقول
الروائي �شاكر الأنباري �أن الكتب
احلوارية ت�شبه الباب الوا�سع
الذي ينفتح على ر�صيد كبري من
تقاليد و�أفكار وفنون وحكايات.
غري �أن جمال كرمي ال ين�صب من
نف�سه و�صي ًا على احلديقة لي�شذبها
ويرتب �أ�صنافها و�أنواعها على
ما يريد هو بل يرتك الأ�شياء كما
هي طليقة ،برية ،طازجة ،تت�سلق
الف�ضاء من دون عائق.
ب�أ�سئلة حاذقة ومناورات ذكية
ي�ستدرجهم �إىل �ساحته لي�ستنطقهم
ويك�شف عن دواخلهم وا�ضع ًا ذلك
على خلفية حياتية ل�سريهم التي
تت�شابك مع �سرية املدن والقرى
واملنايف التي �إحت�ضنتهم.
واخلال�صة احلا�سمة التي ينتهي
�إليها هي تلك التي تقول بهدوء �أن
كتاب العراق ،بخلفياتهم وثقافاتهم
ولغاتهم املختلفة ،يتقا�سمون
هاج�س ًا م�شرتك ًا هو ميلهم �إىل
تر�سيخ �أوا�صر عي�شهم امل�شرتك
وتعزيز نوازع الإنتماء �إىل
البلد الواحد الذي يغنى ويزدهر
بب�ستانه امللون.
بالن�سبة �إىل ال�شاعر ها�شم �شفيق
ي�شكل الآخر هاج�س ًا فعلي ًا .هو
ين�سج على منوال رامبو الذي كان
قال الأنا هي الآخر م�ستعم ًال �ضمري
الثالث املفرد للأنا .فالهم الرئي�س
للمرء ينبغي �أن يقوم يف ال�سعي
�إىل جعل الذات تقوم ب�إ�ضاءة الآخر
�إذ هكذا يكتمل الإن�سان :من خالل
االلتحام مع الآخرين.
ديوانه املعنون " ق�صائد �أليفة" كان
ركيزته الأوىل �إىل عامل ال�شعر وهو
ر�أى �أن العمل الأول لأي مبدع
يجب �أن يكون الفت ًا وير�سم مالمح
�شخ�صيته ال�شعرية فال يكون جمرد
�صدى ملا كان الآخرون فعلوه .عليه
�أن ميتلك �صوته اخلا�ص وب�صمته
الفريدة .وهو �سعى لأن يقيم عامل ًا
ينه�ض من ت�شكيلة غري م�سبوقة
تنهل من احلياة بكل تفا�صيلها
وعناوينها وجتلياتها الأجتماعية
والفكرية والروحية وال�سيا�سية
ف�ض ًال عن جتليات الطبيعة
واملاوراء اخلفية.
وهو كان غادر العراق وراح يجوب
الآفاق وينتقل من غربة �إىل غربة
ومن منفى �إىل �آخر بحث ًا عن الأفق
الذي بقي يناديه على الدوام �إىل �أن
�إ�ستقر يف عا�صمة ال�ضباب ،لندن.
وي�سري يف هذا الأثر الكاتب فلك
الدين كاكائي ،املثقف الكرددي
الداعي �إىل الأنفتاح على الثقافات
الأخرى وال�ساعي �إىل �إ�شاعة ثقافة
احلوار والت�سامح .وهو حني تبو�أ
وزارة الثقافة يف �إقليم كرد�ستان

مل ميل من الدعوة �إىل العي�ش
امل�شرتك للقوميات وال�شعوب
واللغات والإثنيات من دون تفرقة
�أو متييز وراح يلتقي بالنا�س
على �إختالف م�شاربهم ولغاتهم
وثقافاتهم و�آرائهم مردد ًا �أن العراق
بلد متعدد القوميات والثقافات:
العرب والأكراد والآ�شوريني
والرتكمان والأرمن وال�سريان
والكلدان وال�صابئة فال يجوز وال
ميكن �أن ت�سود ثقافة على �أخرى
و�أن حتتكر قومية ال�ساحة لتهم�ش
القوميات الأخرى .وكانت مدينته
كركوك مثاله على ذلك .ذلك �أن
املدينة كانت ،ومازالت ،خمترب ًا
فعلي ًا لتالقي الكل .واجلماعة

الطليعية التي ت�شكلت هناك هي
مبثابة العينة ال�صغرية التي
تعك�س امل�شهد الوا�سع .فهي �ضمت
مع ًا �شعراء وروائيني عرب ًا وكرد ًا
و�أ�شوريني و�سريان ًا وكلدان ًا.
وبرزت فيها �أ�سماء متنوعة مثل
جليل القي�سي� ،سركون بول�س،
فا�ضل العزاوي ،جان دمو ،يو�سف
احليدري ،زهدي الداوودي ،م�ؤيد
الراوي ،و�سواهم .ورغم �إنخراطه
يف ال�سيا�سة فقد بقي كاكائي
مهتدي ًا ب�أمرين �أولهما ممار�سة
الكتابة الأدبية مهما كانت الظروف
وثانيهما الت�أمل يف الفل�سفة
والت�صوف والعرفان ومطالعة ما
يتعلق باملدار�س املختلفة قدميها

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.

وحديثها ومالحقة املدار�س الفكرية
واالنكباب على التمعن يف �سرية
املت�صوفة الكبار ال�سيما منهم
ال�شهداء مثل احلالج وال�سهروردي
والن�سيمي و�سواهم.
�أما الكاتب والناقد الكردي كمال
غمبار فقد �إ�ستهوته الر�سوم
وال�شعر وامل�سرح واخلط العربي
لكنه �سرعان ما حتول �إىل ميدان
النقد فحمل �أدواته النقدية فاح�ص ًا
ومنقب ًا وجوا ًال ما بني ن�صو�ص
ال�شعر وفنون ال�سرد وامل�سرح
والت�شكيل كا�شف ًا عن مكنونات
اجلمال والإبداع واخللق فحمل
عدته الثقافية وطموحاته الأدبية
متوجه ًا �إىل بغداد منت�صف
خم�سينيات القرن املا�ضي ليكمل
درا�سته الأكادميية يف كلية الرتبية
ق�سم اللغة العربية وهناك تتلمذ
على اجليل الأول من الأكادمييني
العراقيني .وهناك كتب ق�صيدته
ال�شهرية "الذكرى" التي �أخذ
املحيطون به يرددونها معه:
ماتت الذكرى و�أيام ال�سكينة
و�أتى الليل الطويل
حام ًال حقد ًا دفين ًا يف عيونه
طاوي ًا يف جوفه الدام�س عرف
اليا�سمينة
ناب�ش ًا يف قلبك الظامئ �أياديه
اللعينة
�أيها القابع يف زاوية ال�صمت
ال�سخينة
ماتت الذكرى و�أراحت
والدموع يف امل�آقي
�صبت النار على نار الفراق
هكذا جتري احلياة
و�ستبقى الذكريات
كان ال�شعراء الكرد ينظمون
ق�صائدهم على الأوزان العربية
لأنهم تعلموا يف الكتاتيب
واملدار�س الدينية العربية وكانوا
يدر�سون العرو�ض والنحو
وال�صرف العربي.
ال�شاعر لطيف هلمت �صوت �شعري
مميز عرف بتجريبيته ومغامراته
ال�شعرية التي بد�أها مطلع
�سبعينيات القرن املا�ضي وكان
�أول من كتب ق�صيدة النرث الكردية
حمطما تقليد ًا را�سخ ًا يف ال�شعر
الكردي الأمر الذي دفع مبنظمي
مهرجان ال�شعر الكردي يف كركوك
�إىل طرده بداعي �أن ما فعله م�س
بهوية ال�شعر وقدا�سته.
كان ولد يف عائلة متدينة وكانت
الأ�ساطري واخلرافات حتيط به
من كل جانب .كان �أبوه �شاعر ًا
ومت�صوف َا ورجل دين يق�صده
النا�س حلل م�شكالتهم .كان يوفر
لهم الأدعية والتعاويذ وكان
الفالحون يطلبون منه �أن يدعو لهم

بنزول املطر .وكان بع�ض املر�ضى
ي�أتون �إليه لطلب التعازمي والرقي
لل�شفاء .ولكن الأب كان �شاعر ًا
وعا�شق ًا لأ�شعار حافظ وال�سعدي
والرومي كما كان يق�ص احلكايات
من �ألف ليلة وليلة.
يف البيت كانت ثمة مكتبة كبرية
وهناك تعرف هلمت على ال�شعراء
العرب وقر�أ املتنبي و�إور�ؤ القي�س
قبل �أن يتعرف �إىل �أدوني�س
و�سعدي يو�سف ونازك الالئكة
وبلند احليدري ويو�سف اخلال
و�سواهم  .كما قر�أ الرتجمات
العربية لل�شعراء الأوربيني مثل
عزرا باوند وبودلري و�أليوت
ورامبو ولوركا.
القا�ص ح�سن �سليفاين مر
بالتجربة ذاتها .النافذة العربية
كانت طريقه �إىل الأدب .كانت مدينة
املو�صل عريقة بالثقافة وبرزت فيها
�أ�سماء المعة يف ال�شعر والق�صة
وامل�سرح .كان الأدباء يلتقون يف
مقهى �أم كلثوم يف مدخل �شارع
الدوا�سة .ويف �شارع النجفي كانت
تقوم املكتبات العامرة بالكتب من
كل لون وال�سيما �أمهات الكتب
الرتاثية� .أثناء خدمته الع�سكرية
كان يق�ضي وقته يف القراءة.
ال�صحايف والروائي زهري
اجلزائري جاء �إىل الكتابة من علم
ال�صحافة والن�ضال ال�سيا�سي.
وهو �إلتحق بالعمل امل�سلح �ضمن
حركة الأن�صار يف جبال كرد�ستان.
كان ولد يف النجف التي �أمدته
بذخرية الثقافة الدينية التي
حتمل يف طياتها ال�شعر والتاريخ
واالن�شاد .در�س الأدب الأملاين يف
بغداد .ثم �شدته التجربة الن�ضالية
الفل�سطينية ف�شد الرحال �إىل لبنان
والتحق باملنطمات الفل�سطينية
امل�سلحة وعمل مرا�س ًال حربي ًا.
كانت التجربة الكرد�ستانية علمته
�أ�شياء كثرية �أهمها حب الطبيعة
هو �إبن املدينة التي تقوم عواملها
يف البيت واملقهى وال�شارع ولكنه
يف كرد�ستان وجد نف�سه م�شدود ًا
�إىل الطبيعة حيث ي�ضطر املرء
�إىل اال�ستعانة بالكهوف للإختباء
وحمل احلطب للتدفئة .كذلك فقد
كان ثمة نطاق حمدود من الأ�صدقاء
ورفاق الطريق ولهذا كانت العالقة
الدافئة التي ت�شدهم �إىل بع�ض
حتمل نكهة �إن�سانية �شديدة الغنى.
والبقاء يف كرد�ستان جعله يتعرف
�إىل الق�ضية ال�شخ�صية الكردية
التي جبلت على اخلوف واحلزن
واحلنني اىل اجلنة املفقودة.
كتب ثالثية "اخلائف واملخيف"
و"امل�ستبد" و"خافة القيامة"،
وهي ت�شكل �أكرث من ثالثة �آالف

�صفحة مكر�سة للحديث عن عوامل
الدكتاتور بكل وجوهها.
الروائي الكردي �أنور طاهر ن�ش�أ
هو الآخر يف بيئة دينية وكان
جده و�أبوه يقومان بتدري�س علوم
الدين والفقه واحلديث يف م�سجد
القرية الواقعة على م�شارف مدينة
دهوك .ثم �سرعان ما خرج من
الدائرة و�شدته هواج�س الأدب
وناه�ض الإيديولوجيا ال�سيا�سية
والقومية التي ر�أى فيها مبثابة
ال�سم القاتل لأن الأديب جوهر
بذاته و�إبداعه هو ك�شف املجهول
والبحث عنه وعندما ي�صري كل
�شيء وا�ضح ًا وم�شروح ًا ح�سب
جول حمدد ي�صبح الأديب خايل
الوفا�ض.
والقا�ص والروائي �أحمد خلف
واحد من �أبناء ذلك اجليل الذي
�أخل�ص لفنه ال�سردي طوال �أكرث من
�أربعني عام ًا هو الذي بد�أ بق�صته
ال�شهرية "خوذة لرجل ن�صف ميت"
التي ن�شرتها الآداب البريوتية عام
.1969
�أما النحات نداء كاظم الذي يحمل
يف داخله طاقة �إبداعية هائلة فقد
ولد وعا�ش يف الب�صرة قبل �أن
ي�شد الرحال �إىل �أيطاليا .وهو كان
�أ�س�س �أول م�شغل ل�صهر املعادن
و�صب الأعمال النحتية يف العراق
و�أجنز �أن�صاب ًا فنية مرموقة
حلمورابي وال�سياب والفراهيدي
والوا�سطي و�أبي متام.
وعازف العود �أحمد خمتار
هوامل�ؤلف املو�سيقي الذي يتجول
مبو�سيقاه يف العامل حام ًال �شجن
العراق وراوي ًا م�أ�ساتها الأبدية
التي يبدو وك�أنها التنتهي .يف
�إ�سطواناته الكثرية واملتميزة
يحمل امل�ستمع �إىل �آفاق غري
متناهية من ال�سحر والأمل من
خالل �إيقاعات منفردة وت�شكيالت
مميزة يف فن العزف على العود.
يف العام  1999ح�صل من �إحتاد
املو�سيقيني الربيطانيني على
جائزة �أف�ضل عازف غري غربي.
و�إختري عام � 2001ضمن �ستة ع�شر
مو�سيقي ًا حل�ساب الأمم املتحدة.
والفنانة الت�شكيلية كرمية ها�شم
ت�سعى يف معار�ضها ال�شخ�صية �أو
امل�شرتكة يف فن اخلزف �إىل بناء
�أ�سلوبية ت�شكيلية خا�صة متنح
الأ�شكال قيمة تعبريية عالية .تعتمد
على ثنائية الفكرة واجلمال.
هلى هذا النحو جمع جمال كرمي
ه�ؤالء يف ملتقى واحد وجعلهم
يروون �أحوالهم ويك�شفون
عن �ألوانهم و�أغانيهم ويحكون
ق�ص�صهم على �صفحات كتاب ي�شبه
حديقة ملونة.

الوان شيطانية
�صدر عن م�شروع كلمة للرتجمة التابع لهيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث كتاب جديد بعنوان "�ألوان �شيطانية ومقد�سة..
اللون واملعنى يف الع�صور الو�سطى وما بعدها" مل�ؤلفه
هريمان بالي ،وقام برتجمته �إىل اللغة العربية د�.صديق
حممد جوهر.
ي�سعى امل�ؤلف من خالل هذا الكتاب �إىل درا�سة وحتليل
الألوان ومكانتها والنتائج املرتتبة على ذلك و�أثرها على
عاملنا املعا�صر ،يف حني عمل مرتجم الكتاب على ن�شر هذه
الن�سخة معدلة ومنقحة وم�ضاف �إليها الكثري من الأجزاء من
الكتاب الأ�صلي الذي ن�شر يف عام .1994
ويف افتتاحية الكتاب يو�ضح املرتجم �أن هذه الدرا�سة
تتناول ظاهرة الألوان يف الع�صور الو�سطى وت�أثريها
املتوا�صل يف عاملنا املعا�صر ،وت�ستقي �أ�صولها من كتيب
بعنوان "الألوان يف الع�صور الو�سطى" بعدما عهد �إ ّ
يل
ب�إعداده باللغة الهولندية ،يف �إحدى املنا�سبات الثقافية التي
�أطلق عليها ا�سم "الأ�سبوع العلمي".
ويحكي م�ؤلف الكتاب كيف �أن الألوان تبدو وك�أنها و�سائل
تعوي�ضية �أو ترفيهية تلعب دور ًا هام ًا يف ت�ضميد جراج
الب�شرية وتخفيف �آالمها ،كما عمل على تق�سيم هذه الدرا�سة
�إىل  7ف�صول هي "اللون يف مفاهيم الع�صور الو�سطى"،
"اللون يف احلياة اليومية وال�صور والأ�شكال"" ،الألوان
اجلميلة من �أجل املتعة"�" ،أجمل الألوان تزين الن�ساء"،
"الألوان ال�شيطانية املهلكة"" ،خماطر الألوان الأ�صفر
والأحمر والأخ�ضر والأزرق" " ،ازدياد الرغبة يف نزع
الألوان".
ويعد كتاب "�ألوان �شيطانية ومقد�سة" عر�ض تاريخي
للألوان ،حيث يتناول امل�ؤلف جدلية الألوان ورمزيتها
لدى املذاهب الفكرية والكهنوتية واحلركات الفل�سفية
والدينية والفنية منذ الع�صور الو�سطى وحتى �أواخر القرن
الع�شرين.
ففي الع�صور الو�سطى وح�سب امل�ؤلف كان ع�شاق الألوان

يعتربون اخلداع اللوين برهان ًا على قد�سية اخللق و�إبداع
اخلالق ،بينما كان الكارهون للألوان ينظرون �إليها على �أنها
نتاج لتالعب ال�شيطان ،لكن الطرفني �أجمعا بح�سب مقدمة
الكتاب على � ّأن الألوان قد لعبت دور ًا حموري ًا يف الع�صور
الو�سطى مقارنة بدورها يف الوقت الراهن ،ويت�ضح ذلك
بح�سب الكتاب من الهو�س بالألوان والر�سومات الذي اجتاح
�أوروبا يف الع�صور الو�سطى �إذ كان يجب تلوين كل �شيء
و�أي �شيء الطعام واملن�سوجات والفر�ش واحلرير واجللد
والعظام والأخ�شاب وال�شمع واملخطوطات التو�ضيحية
والنقو�ش والتماثيل والعاج واملعادن وال�شعر الب�شري
واللحى وفراء احليوانات كالكالب واجلياد وري�ش الطيور
وال�صقور.
ومل ي�ؤد هذا الهو�س بالألوان �إىل ا�ستخدام �ألوان هادئة
تنا�سب املواد التي يتم تلوينها ،ولكن كانت هناك نزعة قوية
نحو ا�ستخدام الألوان الزاعقة بقدر امل�ستطاع �أو ا�ستخدام
عدد من الألوان املتباينة وال�صارخة يف �آن واحد.
ويتطرق امل�ؤلف يف كتابه �إىل �أن قدرة الألوان على اخلداع
الب�صري كانت دوم ًا برهان ًا على �أن الألوان لي�ست �سوى
ظواهر خارجية للأ�شياء ،ال متثل جوهرها وال تعرب عن
حقيقتها ،ومل ت�ستطع الو�سائل العلمية التقليدية �أن حتول
الألوان �إىل �أدوات ملمو�سة لقيا�س امل�سافة �أو االت�ساع �أو
التذوق �أو الرائحة.
وميكننا �إدراك الألوان باعتبارها ظاهرة �ضوئية متغرية،
وميكن لهذا الإدراك �أن يتبدل مع مرور الزمن ،فاملرء يتعامل
مع الألوان ب�شكل خمتلف مع اختالف الظروف والأحوال،
ويف الوقت الراهن مييل النا�س �إىل الإميان ب�أن الألوان
ال ت�ستقر على حال واحدة ،وب�سبب تغرياتها وتقلباتها
يعتقدون ب�أنها جمرد �أ�شياء �سطحية ،ويبدو �أن هذا الت�صور
ناجت عن رغبة الب�شر يف اال�ستخفاف من الأ�شياء التي ال
ي�ستطيعون �إدراكها ،كما ف�شل العلم املعا�صر يف التو�صل �إىل
حقيقة كثري من الأ�شياء.

8

9

العدد ( )2021السنة الثامنة  -االحد ( )23كانون الثاني 2011
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الأ�شواط قطعت فيها �إن وجدت ؟
ـ �أعمل مد ّر�سة و�أ ّم  ،وهذه
االلتزامات مل ترتك يل الوقت
ملمار�سة ن�شاط ثقايف غري كتابة
ّ
ال�شعر  ..فقط �أن�شطة مدر�سية
فعندي نادي �شعر ور�سم .
* كيف هي �صورة الوطن يف
�شعر زهور العربي ؟
ـ �صورة الوطن يف �شعري :
وطن جريح مك ّبل  ..م�شتّت
 ..ي�ستغيت لأ ّنه بيع ود ّن�ست
�أرا�ضيه املق ّد�سة..الأر�ض
�أ�صبحت تدافع عن نف�سها ؛ لأنّ
من عليها فقدوا �إرادة الفعل
واليك ق�صيدة " نداء �أر�ض
كنعان " من ديوان " عربية
و�أفتخر " :

الشاعرة التونسية زهور العربي:

أنا ابنة العراق ،والشعب العراقي هو القوة
الوحيدة التي تصنع المعجزات
شاعرة تونسية متألقة في عالم الكتابة الشعرية  ،معجمها
الشعري حافل بالمعاني الخالصة  ،واإليحاءات العميقة  ،نشأت
شعريتها من بيئتها الغناء المشرقة  ،وتسللت أنوثتها إلى فضاء
الشعر بفعل حميميتها الطاغية  ،وبراءة وجدانها الحالم ،
ترجمت أشعارها إلى الفرنسية واإلسبانية ،واحتلت شعريتها
مكانة متميزة بين القراء على امتداد الوطن العربي الكبير ..
التقتها " المدى " في حوار خاص ال يخلو من الصراحة والبوح..
* بداية � ..أين تقف زهور
العربي حالي ًا يف عامل الكتابة
ال�شعرية ؟ وما �أحدث ق�صائدك ؟
ـ خطوت �شوطا ها ّما يف عامل
الكتابة ال�شعرية ال ّنني �أكتب منذ
�سنوات قبل �أن �أفكّر يف ال ّن�شر
الورقي  ،و�أحدث ق�صيدة هي
" نطفة احلياة " وقد وجدت
�صدى كبريا بني اجلماهري وهي
�ستنزل يف ديواين الثاين "
عربية و�أفتخر " .
* ماذا ميثل ديوان " امر�أة من
زمن احلب " بالن�سبة لك ؟
احلب
ـ ديواين " امر�أة من زمن
ّ
" هو مبثابة الوليد البكر ،له
خا�صة يف قلب الأ ّم ،
مكانة ّ
وهو فيه الكثري من مالحمي
ومن وجداين ومن �آهاتي هو
يحاكيني كثري ًا  ،والم�س �أغلب
الق ّراء لأنّ موا�ضيعه ترتكّز
حول الأحا�سي�س التي افتقدناها
والقيم التي تغيرّ ت مقايي�سها
و�أي�ضا حال العرب والعروبة .
* �إىل �أين يتجه معجمك ال�شعري
من حيث اللغة ؟ وما مالمح
التميز ال�شخ�صي لك ك�شاعرة ؟
ـ �أ�ستعمل العرب ّية الف�صحى
يف �شعري  ،و�أ�سلوبي �سهل
ممتنع ؛ فهذا ال ّنوع ال يتقنه
ّ
الكل  ،وهذه اعتربها العديد
ميزة و�أي�ض ًا �أ�شعاري ملت�صقة
بالواقع ؛ لأن ّني �أرى �أنّ الكلمة
يجب �أن تنطلق من الواقع بنقده

وترجع للواقع بامل�ساهمة يف
�إ�صالحه.
* كيف تنظر زهور العربي �إىل
ال�شعر الن�سائي يف ظل �أحوال
املر�أة العربية حالي ًا ؟
ـ تع ّددت الأ�صوات ّ
ال�شعر ّية
لل�ساحة
الن�سائ ّية وهذا ك�سب ّ
الأدب ّية لكني �أرى �أنّ املر�أة
ال�صراع
الزالت حبي�سة مو�ضوع ّ
مع ال ّرجل والبكاء على خيبات
احلب  ،بالطبع
الأمل يف
ّ
لها �أن تكتب كما ت�شاء لكن
و�ضعنا العربي يحتاج �إىل هذه
الأ�صوات �أكرث من � ّأي وقت �آخر
 ،يجب �أن تخرج املر�أة ّ
ال�شاعرة
من بوتقتها ّ
ال�ضيقة لتتناول
موا�ضيع �أكرث مالم�سة لواقعنا
العربي .
* يقولون عنك �إنك ابنة بيئة
�شرقية �أ�صيلة غارقة يف البداوة
النقية  ..ما مالمح هذه البيئة
اخلا�صة ؟ وكيف جت�سدينها يف
ق�صائدك ال�شعرية ؟
ـ �أت�ش ّرف ببداوتي و�أعت ّز بها
ج ّدا وربمّ ا هذه البداوة هي التي
جتعلني �أ�ستمر متم ّيزة وخمتلفة
عن غريي ؛ ف�أنا �أعي�ش يف
طبيعة جميلة يف ّ
ال�شمال الغربي
للبالد التّون�س ّية  ،وعائلتي
ح�ضن دافئ � ،أما زوجي ف�صديق
حميم  ،و�أنا �أعي�ش ّ
بكل ب�ساطة
 ،وحياتي م�ستق ّرة ّ ،
وكل هذا
اال�ستقرار انعك�س يف ق�صائدي

فكتبت عن الأم وعن الزوج
النقي كثريا  ،لكن
احلب
وعن
ّ
ّ
هناك �شجن كبري يالزمني ربمّ ا
ب�سبب يتمي املبكّر  ،وقد كتبت
عن �أبي رحمه الله وعن و�ضعنا
العربي الذي يقتلني ك ّلما ت�أ ّملت
حالنا....ما يطغى على �شعري
هوال�صدق يف الإح�سا�س .
ّ
* من واقع جتاربك ال�شعرية
وثقافتك الأدبية � ..أين يقف
ال�شعر العربي من الأجنا�س
الأدبية الأخرى كالرواية مث ًال ؟
ن�سجل تواجد ّ
كل
ـ حاليا
ّ
الأجنا�س الأدب ّية  ،لكن �أرى
�أنّ ّ
ال�شعر هو الذي يطغى ؛
فلو ت�أ ّملنا �سرنى تركيزا على
ّ
ال�شعركتابة �أو ت�سجيالت
الق�صة
�صوت ّية  ،ومع ذلك تبقى ّ
وال ّرواية لهما مكانتهما كجن�سني
�أدبيني ها ّمني .

حاورها  :محسن حسن

* لك ولع خا�ص بالعراق
والعراقيني  ..كيف ترتجمني
هذا الولع على امل�ستوى
ال�شخ�صي والأدبي ؟
ـ �أنا �أع�شق العراق والعراقيني
ومهت ّمة ج ّدا ّ
بكل ما يدور
يف العراق وقد كتبت م�ؤخراً
مقاال يف موقع " بني �شهر "
ال�سعودي عن الف�سفور الأبي�ض
ّ
الذي ا�ستعملته �أمريكا �ض ّد
العراق  ،وما �أجن ّر عنه من
�ضرر ،ودائما �أتناق�ش يف و�ضع
العراق  ،ومن خالل توا�صلي
مع العراقيني عرب الفي�س بوك ال
�أرف�ض �أبد ًا �صداقتهم  ،بل �أرى
نف�سي ابنة العراق  ،ووالله ال
أحب
�أقول هذا جماملة  ،ف�أنا � ّ
ج ّدا هذا البلد الذي �أراه رمز ًا يف
ّ
كل �شيء رغم ما و�صل �إليه ،و�أنا
مت�أكّدة �أ ّنه �سريجع مثلما كان �أو

" امرأة من زمن الحب "  ..وليد بكر له مكانة
خاصة في قلب األم
الكلمة يجب أن تنطلق من الواقع بنقده
وترجع للواقع بالمساهمة في إصالحه

�أح�سن  ،ودائما �أتط ّرق للعراق
وغزّة يف �أ�شعاري ؛ �أقول مث ًال :
هناك بالد ال ّرافدين� ...ضم�آنا
الفرات راكد...
ودجلة
بدماء الأبرياء ...ملآنا
ت�س ّمم املاء
العقم �أ�ضحى للأر�ض عنوانَ
البوم ع ّمر بغداد
�أ�سمع
يف ذلك الربج
العتيق
العريق
بقايا �أحلان
نعيق ...
نعيق موتانا
* يف ر�أيك من �سيعيد العراق
�إىل �سابق عهده  ..ال�شعر ..
الرواية  ..احلرب ؟
ـ من يعيد العراق اىل �سالف
عهده هو التفاف ّ
ال�شعب
العراقي ليكون يدا واحدة وكلمة
واحدة وتط ّلعا واحدا  ،يجب
�أن تكون ّ
ال�سيا�سية
كل الأحزاب ّ
على كلمة واحدة لينه�ض العراق
� ّأوال ث ّم بعدها يهتمون باملكا�سب
والكرا�سي  ،ربمّ ا ّ
ال�شعر
ي�ستعمل ال�ستنها�ض الهمم
ولي�س ح ّ
ال لنه�ضة العراق ؛ فما
حك جلدك مثل ظفرك ّ ،
ّ
وال�شعب
القوة الوحيدة التي
العراقي هو ّ
ت�صنع املعجزات .
* يف ر�أيك هل �آن الأوان لرتك

الإبداع الأدبي كحل مل�شكالتنا
العربية والإقليمية ؟
ّ
ـ مل �أر اىل الآن �أنّ ال�شعر ح ّرر
ّ
ال�شعوب � ،أو و�ضع ح ّدا للمظامل
التي تتع ّر�ض لها الإن�سان ّية ،
فقط هو يثري امل�سكوت عنه
وينقد ويهجو ويك�شف احلقيقة
لكن لي�س ح ّ
ال مل�شكالتنا العرب ّية
فاحلل بيد ّ
ّ
ال�شعوب و
والإقليم ّية
احلكومات
* " �أنا امر�أة لن تتكرر "  ..ما
داللة هذه العبارة يف مالمح
�شخ�صيتك الأنثى وال�شاعرة ؟
ـ �أنا �أنثى لن يك ّررين القدر ..
حني كتبت ذلك عن نف�سي كنت
واعية ولي�س غرورا ّ ،
كل واحد
له �شخ�صيته ومم ّيزاته ف�أنا كـ "
زهور العربي " لن �أتك ّررلأ ّنني
�أعرف قيمة نف�سي و�أعرف مدى
نقائي ومدى �شفاف ّية �أحا�سي�سي
ومدى اعتزازي ب�أ�صلي العربي
ومدى كرب حجم قلبي الذي ي�سع
الكل ّ
ّ
وكل �إن�سان ح ّر يف ر�ؤيته
ل�شخ�صه .
* من وجهة نظرك كيف حتل
�إ�شكالية الت�ضاد والتناق�ض
يف �صراع الرجل واملر�أة �أدبي ًا
و�إن�ساني ًا ؟
ـ ب�صراحة �أنا مت�صاحلة مع

ال ّرجل فلي�س يل م�شكل معه
ك�أخ وكزوج وك�صديق ّ
كل
ّ
ه�ؤالء عالقتي بهم رائعة لأنني
�أتعامل معهم على �أر�ض ّية وفاق
وتفاهم واحرتام متبادل  ،ومن
ال�صراع بني
الغباء �أن ي�ستم ّر ّ
املر�أة وال ّرجل ونحن يف الألف ّية
ال ّثالثة ؛ فاجلن�سان يك ّمالن
ّ
ولكل مكانته وحدوده
بع�ضهما ،
 ..هذا �إن�ساني ًا � ،أما �أدب ّيا فعلى
اجلن�سني �أن يتخ ّل�صا من هذا
ال�صراع  ،ب�أن يتخ ّل�ص ال ّرجل
ّ
من اعتبار املر�أة جمرد �أنثى ،
و�أن حتفظ املر�أة مكانة ال ّرجل
وال تت�شبة به .
* �إىل �أي حد �أنت را�ضية عن

انت�شارك ك�شاعرة ؟ وما طبيعة
الن�صو�ص املرتجمة يف �شعرك
�إىل لغات �أخرى ؟
ـ ب�صراحة �أنا را�ضية نوعا
ما على انت�شاري فاكتب يف
العديد من املواقع  ،و�أي�ضا
يف جرائد الكرتونية  ،منها
واحدة عراق ّية و�أخرى تون�س ّية
وغريها م�صر ّية  ،و�أجرت
ال�سعود ّية
معي قناة ال ّثقاف ّية ّ
حوارا حول انت�شاري على
ّ
ال�شبكة العنكبوت ّية لكن يبقى
هذا االنت�شار حمدودا  ،ومع ذلك
ف�أنا را�ضية عنه � ،أما بخ�صو�ص
ال ّن�صو�ص التي ترجمت ،
فعديدة ترجمت للفرن�س ّية

المرأة الزالت حبيسة الرجل  ،والوطن أولى
بأشعارها في أزمته القائمة
الشعر يتقدم على الرواية  ،ولكنه ليس حال
لقضايانا الشائكة

وهناك �شاعرة من الأورجوي
ترجمت يل للإ�سبان ّية وهذه
الن�صو�ص فيها ال ّرومن�سي وفيها
الذي يتك ّلم عن احل ّرية وعن
الكلمة احل ّرة .
* ّمن من ال�شعراء كان له الت�أثري
الأكرب يف تكوينك ال�شعري ؟
ومن من ال�شعراء وال�شاعرات
حالي ًا ت�ضعينه �أو ت�ضعينها فوق
قمة ال�شعر العربي ؟
ـ ال�شعراء الذين �أثروا يف
م�سريتي �أربعة ؛ يف املراهقة
خا�صة وبعدها دروي�ش
نزار ّ
ومظ ّفر و�أدوني�س � ،أما قمة
ال�شعر  ،فكثرية هي الأ�سماء يف
�ساحة ّ
ال�شعر  ،لكن ال �أ�ستطيع
اختيار من يرت ّبع على عر�شه
 ،بالأم�س القريب كان اال�سم
يفر�ض نف�سه  ،لكن الآن ي�صعب
ذلك للكرثة من ناحية وللتّ�شابه
من ناحية �أخرى.
* على مدار �إنتاجك ال�شعري
� ..أي الق�صائد كانت �أكرث
قرب ًا وحميمية يف عامل زهور
العربي؟
ـ ّ
كل الق�صائد التي تالم�س
الوجدان هي قريبة م ّني .
* هل لك �أن�شطة ثقافية �أخرى
غري الكتابة ال�شعرية ؟ و�أي

�أر�ض كنعان حتت�ضر
قواها
ت�ستجمع ّ
تفجر من الأعماق بركانها
ّ
امل�ستعر
نعالكم ت�صفعني
ت�ؤملني يا �أوغاد
يا �أ�شباه الب�شر
ارفعوا نعالكم ع ّني
�صفعاتها �أدمت ال ّنبات و �أبكت
احلجر
ق ّرحت الثرّ ى وقتلت فيه
الأمل
يا خزيكم...يا بني يعرب
�إىل الآن تنتظرون املعجزة؟؟
ها ثوبي الأبي�ض يف الوحل
منذ �سنني
يغت�سل
ع�شاق ّ
يا ّ
ال�شجب واال�ستنكار
كفاكم نهيقا
كونوا �صهيال مميتا
حمما تذيب نعالهم
جترفهم �إىل مزابل التّاريخ
ّ
ت�شظوا يف �أج�سادهم كالورم
كونوا طريا �أبابيل ال يبقي
منهم
�أثر
* ماذا عن الأعمال الأدبية
اجلديدة يف امل�ستقبل القريب ؟
ـ �أ�سبوعان وي�صدر ديواين
اجلديد ب�إذن ال ّله
* كلمة �أخرية ؟
خا�صة لك ،
ـ يف اخلتام حت ّية ّ
و�أ�شكرك على حرف ّيتك ورق ّيك
يف التّعامل ّ ،
اخلا�ص
وال�شكر
ّ
جلريدة املدى العراق ّية التي
ّ
اطلعت عليها عن طريق موقعها
الإلكرتوين  ،و�أ�شهد �أ ّنها جريدة
لها وزنها يف عامل الإعالم ،
وحت ّية من جذور قلبي �إىل
العراق احلبيب وك ّلي �أمل يف
�شعبه لريجع العراق منارة
للعرب.
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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.
ّ
وتوجت 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 اال�سكتلندي روجر
�أبتون يف كتابه بني منهجية
الباحث ور�ؤية ومعاي�شة رحالة
�أم�ضى ما يزيد عن  30عاما يف
�صحبة �صقارين عرب ،متنقال بني
الإمارات وال�سعودية و�سوريا
وباك�ستان واملغرب و�إيران
وغريها من دول املنطقة ،الأمر
الذي جعل كتابه مو�سوعيا ،لي�س
على م�ستوى ر�صد وحتليل العامل
الفني والريا�ضي لل�صيد بال�صقور
واملكونات واالهتمامات املثرية
لالهتمام التي وجدها يف مناطق
متنوعة الت�ضاري�س ،ولكن �أي�ضا
على م�ستوى الك�شف عن �شخ�صية
الإن�سان العربي وما يتمتع به
تكوينه من خ�صو�صية ثقافية
وح�ضارية ،ومن جانب �آخر هو
ي�سجل لفرتة ما قبل اكت�شاف

النفط وبعدها ،والتطورات التي
�أثرت ب�شكل ما يف تقاليد البدو يف
اجلزيرة العربية وال�شرق الأو�سط.
يبد�أ روجر �أول ف�صول كتابه
با�ستعرا�ض التاريخ املتوارث
لريا�ضة ال�صيد بال�صقور م�ؤكدا
�أن هذه الريا�ضة لعبت منذ الأزمنة
ال�سابقة قبل الإ�سالم دورا كبريا
يف تاريخ حياة العرب ،ومع الرياح
الباردة التي كانت تهب يف ف�صل
اخلريف ،جاءت �أوائل ال�صقور
املرحتلة يف هجرتها من الأر�ض
التي ن�ش�أت فيها يف ال�شمال ،وكان
العرب ابتداء من الأمري يف العائلة
املالكة �إىل البدوي الب�سيط يكر�سون
وقتهم للح�صول على �أف�ضل ال�صقور
ال�ستخدامها يف مو�سم ال�صيد
القريب ،ويف مقدمتها ال�صقر احلر
وال�شاهني.

ويرى روجر �أبتون �أن خميمات
ال�صيد بوا�سطة ال�صقور �أحيت
اليوم روح هذه الوحدة والت�آلف بني
الأمري وال�شيخ وال�صقار�" ،إن تقاليد
ال�صيد بال�صقور عند العرب تربطهم
معا وتخلق عالقة خا�صة مبنية على
التفاهم والت�سامح وال�صراحة فيما
بينهم وهي ت�شكل �إىل حد كبري جزءا
من تاريخ العرب".
وي�شري روجر �إىل �أن فر يق القن�ص
ميكن �أن يجمع لغاية  200رجل
ورمبا ال يزيد عن �ستة �أو �سبعة،
و"�سواء �أكان الفريق كبريا �أو
�صغريا ف�إن اجلو الودي والبهيج
واملتفائل دائما ي�ساعد على االحتفاظ
ببع�ض التقاليد العظيمة لرحالت
ال�صيد عند العرب".
ويلفت روجر �إىل �أن تراث ال�صيد
ال يزال باقيا على الرغم من تغري

الكثري منذ اكت�شاف النفط ،وقال:
"مع النفط جاءت ال�سيارات التي
غزت ال�صحارى ال�شا�سعة ل�شبه
اجلزيرة العربية ،و�إن الأرا�ضي
الوا�سعة التي مل تط�أها قدم تقريبا
فيما م�ضى �إال من قبل البدو الرحل
بحثا عن م�صادر العي�ش مع رعي
الإبل وقطعان الأغنام واملاعز التي
ميتلكونها� ،أ�صبحت يف متناول من
يبحث عن من احلبارى والطرائد
الأخرى مثل الكروان والأرنب
ال�صحراوي".
ويفرد روجر ف�صال لأنواع ال�صقور
وخ�صائ�صها و�أحجامها و�أ�شكالها
ومميزاتها و�أدائها يف امليدان
وانتقائها ،و�آخر لطرائق �صيدها،
و�آخر لتدريباتها على ال�صيد
والقن�ص ،و�آخر للأدوات التي
حتتاجها ال�صقور وال�صقارين يف

الحمراء  ..سفر عبر الزمن
ال�صيد ،و�أكرث من ف�صل لأنواع
الفرائ�س والطرائد ،وخالل ذلك كله
يتمتع �أ�سلوبه بجماليات �شائقة،
حيث يلتزم مبنهجيته العلمية
وي�ستند �إىل التاريخ العربي جنبا
�إىل جنب مذكراته ومالحظاته
ال�شخ�صية وكذا ما �سجله من �آراء
و�أفكار وجتارب �صقارين عرب من
�أبوظبي والريا�ض وعمان ودم�شق
وغريها.
يقول روجر عن �أداء ال�صقر يف
امليدان "يتميز ال�صقر ب�أنه قوي
وذكي ومواظب على مطاردته
لفري�سته".
ويلفت روجر �إىل �شبه بني �أدوات
ال�صقور التي ي�ستعملها ال�صقارون
العرب والغربيون ،لكنه يرى �أن
ال�صقار العربي "ال ي�ضيع وقته
باختيار الأدوات الزينية ،بل
يهتم فقط بكونها عملية وب�سيطة
�إىل �أق�صى حد ممكن� ،إن �أدوات
ال�صقارين العرب ،التي تكون
�أ�سا�سية يف ت�صميمها وي�سهل
�صنعها من قبل ال�صقار �أو احلريف
املحلي ،تعمل جيدا حتت الظروف
ال�صحراوية".
وي�شري روجر �إىل �أن ا�ستعمال
الربقع الذي ي�ستخدم يف تدريب
ال�صقر والتعامل معه ن�ش�أ يف ال�شرق
الأو�سط و�أن املحاربني العائدين
الذين ا�شرتكوا يف احلروب
ال�صليبية قد جلبوه معهم �إىل الغرب،
ويقول عن الربقع العربي �أنه "عبارة
عن غطاء ناعم من اجللد مت ق�صه من
قطعة واحدة من اجللد الناعم ح�سب
�شكل حمدد ،ويكون ال�سطح امل�صقول
للخارج وال�سطح الناعم �إىل الداخل
وميكن �أن يخاط بالغرز �أو �أن يل�صق
بالغراء وتوجد يف مقدمته فتحة
للمنقار بينما يجمع الظهر على �شكل
ثنيات وعندما ت�سحب املرابط يغلق
الربقع ،والقمة مزينة برقعة ب�سيطة
من اجللد �أو بعقدة قمة الطربو�ش
الرتكي ي�ستعملها ال�صقار ليم�سك بها
الربقع عند و�ضعه �أو نزعه من على
ر�أ�س ال�صقر".
والرباقع �أنواع خمتلفة الأحجام
لتنا�سب الأنواع املختلفة من
ال�صقور ،ومن الأدوات الأخرى
املتعلقة بال�صقور" :ال�سبق واجلمع
ال�سبوق" قيود قدم ال�صقر وجتدل
من القطن �أو احلرير �أو النايلون
ويكون بع�ضها م�صبوغا ب�ألوان
زاهية منها الأحمر والأخ�ضر
والأ�صفر والأزرق ،واملر�سل �أو
املربط وجتدل بطريقة ت�شبه كثريا
ال�سبوق لكن على نحو �أقوى
و�أ�سمك ،واملدور ،والوكر وهو جمثم
الطري ،والد�س وجمعه د�سو�س،
املنقلة ،واملخالة "حقيبة ال�صقار"،

والتلواح �أو امللواح ،وال�سبب،
والرادار "جهاز قيا�س البعد
واالجتاه"".
ويحكي روجر "طيلة �أيام �شهري
�أكتوبر ونوفمرب من كل عام يح�ضر
ال�صقارون العرب ومعهم ال�صقور
اجلديدة التي ا�صطيدت يف املو�سم
لتوها حيث يتوارد و�صولهم �إىل
جمال�س ال�شيوخ والأمراء ،وكثري
من ه�ؤالء ال�صقارين هم من �أبناء
القبائل والعائالت التي عرفت لعدة
�أجيال باعتنائها بال�صقور وتدريبها
والذهاب مع الأمراء وال�شيوخ يف
رحالت القن�ص ال�سنوية ،ويح�ضر
ال�صقارون مثل ح�ضور ال�صقور
يف مو�سم هجرتها ،ويبقون طيلة
�أيام مو�سم القن�ص ،وكل رجل
يكلف بالعناية وتدريب �صقرين �أو
ثالثة �أو �أربعة �صقور ،ويتم تقييم
وتثمني كل �صقر و�أخذ مقا�سه وبحث
�أمره وينقل ال�صقر من �صقار لآخر
لفح�ص حالته حتت الإبط وحول
العنق ويخلع عن ر�أ�سه الربقع ثم
يعاد برقعته ،ثم ينقل من يد لآخر من
جديد ويدور احلديث املطول طيلة
الوقت والنقا�ش حول �صفات ال�صقر
ووزنه وحجمه وقيمته".
وي�ؤكد روجر �أن الطريقة التي
ُت�سا�س �أو ُتعامل بها ال�صقور
والو�ضع الذي يحيط بها �أثناء
التدريب ي�ؤهلها للنجاح �أو الف�شل
عند املطاردة يف ميدان القن�ص،
و"ال�صقور التي ترو�ض جيدا
وت�سرتيح وتكون على وئام مع
مرو�ضها وتتمتع بالقوة وال�صحة
اجليدة وحتتفظ بري�شها يف حالة
ممتازة يرجح �أن ت�صطاد الطريدة
ب�سهولة و�أن تكافئ ال�صقار على
العناية التي منحها لها بدون ح�ساب،
و�سيكون لديها القوة واحلما�س
الالزمان للنجاح حتى حتت الظروف
ال�صعبة و�ستكون م�صدر اعتزاز
لل�صقارين والأمراء على حد �سواء".
وتوجد �أربعة �أنواع من الطرائد �أو
الفرائ�س التي ت�صطادها ال�صقور
يتوقف روجر عندها وهي طيور
احلبارى وطري الكروان والأرنب
الربي ،وطائر احلجل والقطاة ،ويف
املا�ضي غري البعيد كان الغزال كذلك
بوا�سطة ال�صقور ،وكانت كالب
ال�صيد ال�صحراوية تدرب لتعمل معا
كفريق واحد.
كل هذا اجلهد الذي بذله روجر
�أبتون يف �إعداد الكتاب املو�سوعة مل
يخل من جتليات ع�شقه وغرامه بهذه
الريا�ضة و�أ�صحابها.

�صدر عن م�شروع "كلمة" للرتجمة التابع لهيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث ترجمة رواية جديدة بعنوان
�ست بويه ،احلائزة
"احلمراء" ،للكاتبة الأملانية كيرْ نِ
على اجلائزة اال�ستثنائية الأملانية عام  ،2007وقام
برتجمتها �إىل اللغة العربية دكتور �صاموئيل عبّود.
تدور �أحداث الرواية حول الأ�شهر القليلة الأوىل التي
تلت احتالل امللوك الإ�سبان لغرناطة و�إطباق حكمهم
على البالد بعد ا�ستقرارهم يف ق�صر "احلمراء" الذي
ميثل �أحد �أهم الرموز احل�ضارية املت�ألقة التي خ َّلفها
العرب وراءهم يف �إ�سبانيا ،بل �إنه يعترب �أي�ض ًا �أحد �أهم
املعامل ال�سياحية يف ا�سبانيا ،مع ما يحتويه من عمارة
�إ�سالمية ظاهرة كا�ستخدام العنا�صر الزخرفية الرقيقة
يف تنظيمات هند�سية كزخارف ال�سجاد ،وكتابة الآيات
القر�آنية والأدعية ،بل حتى بع�ض املدائح والأو�صاف
من نظم ال�شعراء.
تعتمد الكاتبة يف عملها قالب ًا روائي ًا فريد ًا باللجوء
�إىل حيلة �أدبية من خالل توظيف �أ�سطورة "ال�سفر
عرب الزمن" وذلك بهدف تقدمي �سرد تاريخي ملجريات
تلك احلقبة� ،إذ ينتقل فيها البطل "بو�سطن" الذي كان
يزور غرناطة مع رفاق �صفه من الزمن احلا�ضر �إىل
زمن �سقوط غرناطة عام 1492م ،و�إىل احلقبة نف�سها
التي مت فيها اكت�شاف �أمريكا ،ويحدث ذلك �إثر مل�سه
قطعة خزف منزوعة من جدار يف ق�صر احلمراء حتمل
كتابة عربية ،وهنا تنقلنا الكاتبة من خالل حوارات
�أبطالها وعلى نحو غري مبا�شر� ،إىل �أجواء تلك الأيام
و�إىل املقارنة بالتايل بني عهدين ،و�إىل ا�ستذكار جملة
من الوقائع التاريخية� ،أو لنكت�شف يف �سياق الرواية
ما كانت قد �أهملته بع�ض كتب التاريخ ،من �أن النا�س
الذين تنازل �أمريهم عن حكمه وعن مملكته وعن مدينته
وعن احلمراء من دون قتال� ،سعي ًا وراء ال�سالمة �أو
حتجج ًا بعدم تدمري ما مت ت�شييده من ح�ضارة عمرانية،
وكيف �أنهم قاوموا ومار�سوا الع�صيان من خالل جمعهم
املال من �أجل �شراء ال�سالح ،مت�أملني عودة �أمريهم �إىل
�صفوفهم.
كما حتفل الرواية بالكثري من الوقائع والأحداث
اجلانبية وبع�ض تفا�صيل تاريخ ذلك العهد ،حمبوكة
�ضمن �سرد روائي �شيّق ،و�ضمن
قراءة تاريخية من�صفة �إىل حد كبري،
م�شرية �إىل �أن ق�صر احلمراء دليل
وا�ضح على عظمة عرب الأندل�س
ورقيهم احل�ضاري ونه�ضتهم
العمرانية والفنية والهند�سية �آنذاك.
وتقول الكاتبة الأملانية ب�صدد
ر�ؤيتها لتلك الأحداث ،يف الكلمة
اخلتامية لروايتها ،ب�أنها قامت قبل
الكتابة ،بقراءات ال ح�صر لها حول
املغاربيني يف �إ�سبانيا ،وحول ما
�سماه الإ�سبان باال�سرتداد "�أي
حول ما يعرف ب�إعادة ا�سرتجاعهم
للمقاطعات املغاربية" ،وحول
حماكم التفتي�ش ،وعن كولومبو�س
وحول اكت�شافه لأمريكا ،وب�أنها
حاولت قدر امل�ستطاع بناء على ذلك،
املحافظة على �سرد احلقائق ،فالدولة
التي دامت ما يزيد على � 700سنة
يف �إ�سبانيا ،كانت دولة �إ�سالمية –
عربية� ،إنها دولة الأندل�س ،وكانت
تتحكم بكل� ،أو �أقل بقليل من كل
الأر�ض الإ�سبانية يف البداية ،وتلك

مدة طويلة جد ًا :فالواليات املتحدة ،على �سبيل املثال،
م�ضى على وجودها منذ عهد قريب � 200سنة فقط ،لذا
فقد خ َّلف ذلك الوجود العربي وراءه �آثار ًا عميقة ،لي�س
يف �إ�سبانيا وحدها ،بل يف كل القارة الأوروبية ،ففي
حني كانت بقية �أوروبا يف ذلك احلني تعاين �سيطرة
"الع�صور املظلمة" ،كانت �إ�سبانيا املغاربية على درجة
عالية من احل�ضارة والتقدم ،فالنا�س كانوا يقيمون فيها
وزن ًا لأهمية العلم والفن ،و�أي�ض ًا للهند�سة والطب ،كما
كانت اللغة العربية يف تلك الفرتة هي لغة النخبة من
املثقفني� ،أي ًا كان معتقدهم الديني ،وكان علماء �أوروبا
يق�صدون الأندل�س ليطلعوا هناك على مكتبات العلوم
واملعرفة املتوافرة فيها ،كما كانت توجد يف الأندل�س
�أي�ض ًا عالقات كثرية وحيوية بني الأديان املتباينة،
فالقر�آن الكرمي ،وهو الكتاب املقد�س لدى امل�سلمني،
يعرتف بكل من امل�سيحية واليهودية على �أنهما دينان
�سماويان �شقيقان ،فقد عا�ش امل�سيحيون واليهود مع ًا
يف ظل دولة املغاربيني يف الأندل�س من دون احلاجة
لأن يتحولوا �إىل الإ�سالم �أو �أن جتري مالحقتهم ب�سبب
احتفاظهم مبعتقداتهم.
ويف هذا ال�سياق و�ضمن ت�صور امل�ؤلفة لتاريخ تلك
احلقبة ،ت�سود �أجواء حوارات �شيقة بني �أبطال الرواية
عن احلا�ضر واملا�ضي وامل�ستقبل ،و�إن كانت الرواية
موجهة بالأ�صل �إىل جيل ال�شباب والنا�شئة� ،إال �أنها
ب�أحداثها ،ت�صلح لأن يقر�أها الكبار �أي�ض ًا بكل ت�أكيد.
�ست بويه عام  1950يف مدينة
ولدت الكاتبة كيرْ نِ
هامبورغ الأملانية ،ولها روايات عديدة �أخرى كان
�آخرها هذه الرواية التي �صدرت يف عام  .2007وقد
منحت يف العام ذاته ،اجلائزة اخلا�صة بالأدب الأملاين
لل�شباب تقدير ًا لأعمالها الكاملة حتى الآن.
مرتجم الكتاب الدكتور �صاموئيل عبود حا�صل على
�شهادة الدكتوراه يف االقت�صاد حيث در�س يف برلني..
مازال ي�شرف بعد تقاعده على الر�سائل العلمية يف
اجلامعة ،وله عدة �أبحاث يف جمال االقت�صاد وقام
برتجمة "نحلة مايا" كما ترجم بع�ض ال�سري الذاتية عن
الأملانية بتكليف من معهد "غوتة" ،يكتب يف ال�صحافة
اليومية يف املجالني االقت�صادي والأدبي.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

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 .

عرض :صفاء عزب

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

عمليات فنية

ينق�سم الكتاب �إىل ثالثة ف�صول بخالف
املقدمة  ،ويتناول امل�ؤلف يف ف�صله
الأول التفا�صيل اخلا�صة بالعمليات
الفنية يف املتاحف وتعريفها  ،ويعر�ض
لتاريخ ن�ش�أة املتاحف وتطورها عرب
التاريخ بداية من �أقدم متحف يف
التاريخ يف مقابر الأ�سرات القدمية
مرور ًا بظهور م�سمى Museum
�أو متحف خالل الع�صرين الروماين
والإغريقي  ،ويتوقف امل�ؤلف لدى
خ�صو�صية املتاحف لدى العرب ؛
حيث كان الأمراء والوزراء واخللفاء
يجمعون التحف القيمة يف بيوتهم
وخزائنهم اخلا�صة مثل حتف
اخلليفتني " الرا�ضي " و " املكتفي
"  ،والتي كانت متثل كنوز ًا لوبقيت
ل�صارت من التحف النادرة لوال
�ضياعها يف غارات التتار على العراق
 ،وهناك �أي�ض ًا كنوز الفاطميني ومنها
املجموعة الرائعة التي ورد ذكرها
يف " خطط املقريزي " للخليفة "
امل�ستن�صر "  ،وكذلك حتف " املن�صور
قالوون "  ،ويف هذا الف�صل �أي�ض ًا
ي�شرح امل�ؤلف بع�ض فنيات العر�ض
يف املتاحف مثل نوع وطريقة العر�ض
و�أ�ساليب العر�ض املتحفي وطريقة
الإ�ضاءة و�شروط املبنى املتحفي .

أشهر المتاحف

ويف الف�صل الثاين من الكتاب ،
يتناول الدكتور رفعت مو�سى �أهم
و�أ�شهر املتاحف امل�صرية بكافة
�أ�شكالها وتخ�ص�صاتها والتي يتجاوز
عددها �أربعمائة متحف وتنق�سم �إىل
متاحف �آثار وفنون وعلوم ورموز
م�صرية ومتاحف تاريخية  ،ويختار
امل�ؤلف ت�سعة متاحف �شهرية بالقاهرة
ومتحفني بالإ�سكندرية ومتحفني يف
اجلنوب بالأق�صر و�أ�سوان  ،ثم يدخل
بنا �إىل عوامل تلك املتاحف وع�صورها
الزمنية املختلفة وع�صورها التاريخية
م�سته ًال دخوله باملتحف امل�صري يف
قلب القاهرة  ،فيحكي مراحل �إن�شائه
وكيفية التفكري يف �إن�شائه منذ قيام
احلملة الفرن�سية على م�صر  ،وزيارة
العامل الفرن�سي " �شامبليون " الذي
فك رموز حجر ر�شيد واكت�شف �أ�سرار
اللغة الهريوغليفية " امل�صرية القدمية
" والذي نقل معه �إىل فرن�سا �أكرث من
ثالثني �صندوق ًا مليئة بالكنوز الأثرية
امل�صرية  ،مما دفع حممد علي با�شا
وايل م�صر �إىل �إن�شاء م�صلحة للآثار
واملتحف امل�صري مع �إ�صدار قرارات
متتالية مبنع ت�صدير الآثار للخارج ،
ويف عام  1848كلف حممد علي با�شا
" لينان بك " وزير املعارف بعمل بيان
�شامل عن املناطق الأثرية و�إح�صائها
 ،وهنا ي�سوق امل�ؤلف حكاية �ضياع
�أول متحف يف م�صر يف عهد اخلديوي
عبا�س با�شا الأول  ،والذي قام ب�إهداء
كل حمتويات قاعة الآثار بالقلعة
للنم�ساوي " مك�سميليان " بالإ�ضافة
للعبث الذي تعر�ضت له الآثار امل�صرية
القدمية على يد الأجانب حتى توىل

اخلديوي �إ�سماعيل حكم م�صر عام
 1863و�أمر ب�إن�شاء متحف للآثار
امل�صرية بالإ�ضافة ملتحفني �آخرين
للآثار اليونانية وللفن العربي
الإ�سالمي  ،ومما ي�سوقه الكاتب �أن
في�ضان النيل مل يرتك الآثار امل�صرية
�آمنة ؛ لأنه هددها بالغرق يف متحفها
الذي كان مبنطقة " الأنتيك خانة "
ببوالق حيث و�ضع الآثار يف �صناديق
من حديد  ،ولكن تتكرر امل�شكلة من
جديد وتتعر�ض الآثار لل�سلب والنهب
مرة �أخرى.

مقتنيات ثمينة

وي�ستمر الكاتب فيذكر �أنه مت افتتاح
املتحف امل�صري احلايل عام 1901
وبد�أت تزداد معرو�ضاته عام ًا بعد
عام حتى �أ�صبحت حمتوياته تفوق
احل�صر  ،ويف هذا الإطار يذكر الكاتب
�أن بع�ض حمتويات املتحف امل�صري
تت�سم بالندرة واخل�صو�صية  ،كما �أن
هذا املتحف ينفرد عن متاحف العامل
بتحف كثرية وكنوز مهمة �أ�شهرها
جمموعة امللك " توت عنخ �آمون "
ومنها �آثار مطعمة بالعاج ومر�صعة
بالذهب  ،بل بع�ضها من الذهب
اخلال�ص  ،ويعرج امل�ؤلف على متحف
الفن الإ�سالمي الذي �أن�ش�أه اخلديوي
�إ�سماعيل عام  1869ويتناول مراحل
�إن�شائه و�أهم الطرز التي متيز قاعاته
وحتفه النادرة التي ترجع ملختلف
ع�صور الدولة الإ�سالمية من الدولة
الأموية والعبا�سية والفاطمية مرور ًا
بالأيوبيني فاململوكيني  ،ومن بني
معرو�ضات هذا املتحف بالقاهرة
كر�سي من النحا�س املكفت بالذهب
والف�ضة من ع�صر النا�صر حممد
بن قالوون  ،ورقبة �شمعدان كتبغا
املن�صوري وهي من النحا�س املكفت
بالف�ضة والذهب �أي�ض ًا  ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعات خزفية لي�س لها مثيل يف
العامل .

أندرسون باشا

وعندما ينتقل الكاتب �إىل احلديث عن
املتحف القبطي بالقاهرة والذي بني
داخل �أ�سوار ح�صن بابليون الروماين
يذكر �أن " مرق�ص �سميكة " با�شا
اختار واجهة جامع الأقمر من الع�صر
الفاطمي كواجهة للمتحف القبطي
 ،و�أنه مت فتح �أبوابه للجمهور عام
 ، 1910وزارة امللك ف�ؤاد الأول ملك
م�صر عام  ، 1931ويذكر مو�سى �أن
هذا املتحف يحتوي العديد من النوادر
والكنوز والأيقونات واملخطوطات
النادرة  ،وبجوار جامع �أحمد بن
طولون ي�شرح لنا الدكتور رفعت
مو�سى حكاية متحف " جاير �آندر�سون
" با�شا والذي كان �ضابط ًا �إجنليزي ًا
�شغوف ًا بالآثار امل�صرية  ،وكوَّن هذا
املتحف والذي كان بيته يف الأ�صل
حتى �صدر قرار عام  1943ب�ضمه
حتت �إ�شراف متحف الفن الإ�سالمي
ملا يحتويه من كنوز عربية و�إ�سالمية
 ،وي�ستعر�ض امل�ؤلف باقي املتاحف

ال�شهرية بالقاهرة �سواء " متحف
مركب خوفو" مبنطقة الهرم باجليزة
 ،و" متحف اخلزف الإ�سالمي "
بالزمالك  ،و " متحف ق�صر اجلوهرة
" و " املتحف احلربي " وكالهما
بالقلعة  ،و " متحف ق�صر املنيل "
وهو مقر الأمري حممد علي توفيق
�شقيق اخلديوي عبا�س حلمي الثاين
 ،ثم يخرج بنا امل�ؤلف �إىل متاحف
الإ�سكندرية حيث �أ�شهر متاحفها "
املتحف البحري " يف قلعة قايتباى
و " املتحف اليوناين الروماين " ،
ويك�شف عن العديد من الطرائف خلف
كوالي�س �إن�شائها  ،ثم ينطلق بقارئه
�إىل اجلنوب حيث متاحف ال�صعيد ،
ومنها " متحف التحنيط " و " متحف
الفن امل�صري القدمي " حيث يروي
الكثري من الأ�سرار امل�صرية القدمية
خا�صة فيما يتعلق بعمليات حتنيط
املوتى التي حريت العلماء  ،ويف
�أق�صى جنوب م�صر ينتقل الكاتب
�إىل �أ�سوان حيث " متحف النوبة "
في�صور حمتوياته اجلميلة من حلي
وم�صوغات خا�صة ب�أهل النوبة .

متاحف العالم

ويخ�ص�ص الكاتب الف�صل الثالث من
كتابه  ،لتناول املتاحف العاملية الكربى
مبتدء ًا بـ " متحف اللوفر " يف باري�س
فيحكي تاريخ وقائع �إن�شائه وتاريخ
الإمرباطورية الفرن�سية بقياداتها
عرب التاريخ  ،ويقدم لنا �أهم مقتنيات
متحف اللوفر مثل لوحة " املوناليزا "
ال�شهرية  ،كما يك�شف من خالل �سطور
هذا اجلزء �أن الدور الأر�ضي من هذا
املتحف خم�ص�ص للح�ضارات ال�شرقية
القدمية مثل بالد الرافدين واحل�ضارة
الفرعونية والإغريقية والرومانية  ،ثم
ينقلنا �إىل " متحف املرتوبوليتان "
يف نيويورك والذي ت�أ�س�س عام 1866
فيذكر �أنه يعد من �أهم و�أكرب متاحف
العامل  ،حيث ت�ضارع جمموعته
جمموعات املتاحف القدمية يف �أوروبا
 ،و�أنه قد مر بعدة تو�سعات كان �آخرها
�إقامة جناح ملعبد م�صري من النوبة ،
ثم يحكي امل�ؤلف كيف �أن مقتنيات هذا
املتحف تكونت من هبات وتربعات
الأثرياء  ،ثم مير بنا على " معر�ض
برلني " ب�أملانيا والذي يعتربه من
املتاحف الأوىل هناك حيث �شيده امللك
" فردريك وليم " الثالث ملك برو�سيا
عام  ، 1823لي�صل بنا يف نهاية
الكتاب �إىل " املتحف الربيطاين "
بلندن والذي فتح للجمهور عام 1759
ويعد من �أعرق املتاحف يف العامل
 ،الحتوائه على �آثار ترجع لع�صور
خمتلفة وت�ؤرخ للح�ضارات الإن�سانية
منها ح�ضارة الفراعنة وما بني النهرين
واحل�ضارة ال�صينية والرومانية
وع�صر النه�ضة  ،وتعترب مقتنياته من
�أهم املقتنيات يف العامل لهواة االقتناء
والدرا�سات املتحفية .

كتاب جديد يكشف
مزيدا من األسرار عن
األميرة ديانا
ك�شف كتاب جديد لأل�ستري كامبيل مدير االت�صاالت لدى رئي�س الوزراء الربيطاين
الأ�سبق طوين بلري �أن الق�صر امللكي خ�شي من تعر�ض ويل العهد الأمري ت�شارلز
�إىل هجوم من قبل �أفراد من اجلمهور يف الطريق �إىل جنازة زوجته ال�سابقة
الأمرية ديانا ما مل يرافقه الأمريان وليام وهاري يف ال�سري وراء نع�شها يف
�أيلول�/سبتمرب .2009
وكتب كامبيل يف مذكراته التي تن�شرها على حلقات �صحيفة �أن الق�صر امللكي �أوفد
�شخ�صية بارزة لتحذير الأمري ت�شارلز من احتمال تعر�ضه لهجوم من اجلمهور
الربيطاين بعدما حمّله البع�ض م�س�ؤولية انهيار زواجه من ديانا واتهامه بالت�سبب
مبقتلها.
وقال كامبيل "�إن املخاوف على �سالمة �أمري ويلز انعك�ست ب�شكل وا�ضح خالل
اجتماع يف الرابع من �أيلول�/سبتمرب � 1997ضم امللكة �إليزابيث الثانية وزوجها
الأمري فيليب وم�ست�شاريها و�ساندي هيني ال�سكرترية ال�صحافية وقتها للأمري
ت�شارلز.
وا�شار �إىل �أن امللكة ار�سلت هيني �إىل ق�صر باملورال لتقدمي امل�شورة �إىل االمري
وليام و�شقيقه الأمري هاري بال�سري وراء نع�ش والدتهما اثناء اجلنازة.
وا�ضاف مدير االت�صاالت ال�سابق يف مكتب رئا�سة احلكومة الربيطانية "داوننغ
�سرتيت" يف مذكراته �أن م�ساعدي امللكة كانوا منق�سمني يف الآراء حول ما �إذا كان
يتعني على ويل العهد ال�سري وراء نع�ش ديانا مع ولديه الأمريين وليام وهاري،
قبل �أن �أن يجمعوا على ذلك جراء املخاوف من احتمال تعر�ض الأمري ت�شارلز
لهجوم من قبل �أفراد من اجلمهور يف حال �سار لوحده وراء نع�ش الأمرية ديانا.
وقال كامبيل �إن الأمري وليام وكان يف الرابعة ع�شرة من العمر وقتها اعتقد ب�أن
اخلطة هدفت �إىل منا�شدة و�سائل االعالم ،وكان يرف�ض التحدث �إىل �أي واحدة
منها ب�سبب مقدار الكراهية التي كان يكنها لها بعد اتهام امل�صورين بالت�سبب يف
مقتل والدته بحادث �سري يف باري�س نتيجة مطاردتهم امل�ستمرة لها.
وا�ضاف كامبيل �أن الأمري وليام و�شقيقه الأ�صغر الأمري هاري "�شعرا �أن �سريهما
وراء نع�ش ديانا كان لو�سائل االعالم واجلمهور ولي�س من �أجل والدتهما".
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" المحرقة " رواية المسكوت
عنه في زمن الحرب

"بحر أكثر" إللما راكوزا
�أ�صدر م�شروع "كلمة" للرتجمة التابع لهيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث الرتجمة العربية
لكتاب "بحر �أكرث" مل�ؤلفته �إملا راكوزا احلائزة
على جائزة الأدب ال�سوي�سرية ،ترجمه
للعربية كامريان حوج.
تتذكر الكاتبة والناقدة الأدبية �إملا راكوزا
يف كتابها هذا طفولتها ،وترحالها من بلد
�إىل �أخر ومن بيت لأخر ،كذلك تتذكر حقائب
ال�سفر والأب واللغات الكثرية التي تتكلمها،
وترتجم منها �إىل الأملانية.
وبح�سب النا�شر ي�ضم الكتاب  69باب ًا تعود
فيه راكوزا بذكرياتها �إىل طفولتها ،لتعر�ض
من خاللها مرحلة ما بعد احلرب العاملية
الثانية يف و�سط �أوروبا املنق�سمة �إىل �شرق
وغرب ،حيث ق�ضت طفولتها متنقلة بني

بوداب�ست ،ليوبليانا ،تري�ست وزيوريخ،
فتنقل لنا حكاية املهجر الدائم ،الرتحال
ووداع الأ�صدقاء و�صعوبة اللقاء.
ويحكي الكتاب ق�صة الفتاة �إملا راكوزا التي
ولدت يف املدينة ال�سلوفاكية الهنغارية
رمياف�سكا �سبوتا ،والدتها هنغارية ووالدها
�سلوفيني الأ�صل ،لتهاجر و�أهلها �إىل غرب
�أوروبا بعد انهيار �أحالمهما يف �شمال �شرقها،
فقد هاجروا كثري ًا وتنقلوا من �سكن �إىل
�سكن �آخر ،كما عانوا من �شكوك الغربيني
واال�ستهانة بهم� ،إال �أن الفتاة �شيئ ًا ف�شيئ ًا
تت�أقلم مع الواقع اجلديد� ،أو بالأحرى ترغم
نف�سها على الت�أقلم معه ،دون �أن تن�سى
�أ�صولها وجذورها التي ت�شتاق �إليها من
دفء اجلو ،وحميمية العالقات االجتماعية،

والبحر الوا�سع.
وتعر�ض الكاتبة يف روايتها حياتها ك�شاعرة
وعازفة بيانو ماهرة وعلى الرغم من تنقل
ف�ؤادها بني جهات الأر�ض الأربع ،لكن
حبها يبقى لل�شرق الرحب كبحر و�أكرث،
فكلما تذكرت �أمر ًا ،تداعت يف خيالها �صور
�أكرث جما ًال ،فرتحل كالبدوي من ذكرى
لذكرى ،حيث ق�ضت �أيام ًا ال تن�سى يف
بلغاريا و�إيطاليا وفرن�سا ورو�سيا و�إيران
وجمهوريات االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،
ولهذا ت�أتي ن�صو�صها الق�صرية مثل وم�ضات
�شعرية تعك�س �إح�سا�سها املرهف بالأمكنة
دون �أن تغفل الكتب التي ت�أثرت بها منذ
طفولتها وعالقاتها الغرامية وع�شقها الأكرب
"البحر".

محاسن الحمصي تبحث عن أنا المرأة
المتشظية

�صدرت حديثا املجموعة الق�ص�صية املعنونة بـ" مل يعد
يل �إال � ..أنا " للكاتبة الأردنية حما�سن احلم�صي ،وتقع
املجموعة يف � 200صفحة من القطع املتو�سط ،لوحة
الغالف والر�سوم الداخلية بري�شة الفنانة الأردنية مي�س
ب�شارات.
بلغة �شفيفة قادرة على البوح تفت�ش حما�سن احلم�صي
يف �سراديب ق�ص�صها املوغلة يف البحث عن �أنا املر�أة
املت�شظية حد النزف  ،لتجد �أنها م�ضطرة للخو�ض يف
عوامل الأنا الغارقة يف الغياب ،حما�سن التي تعجن
مفرداتها بدراية نادرة لتبني عوامل متفردة للأنا الغارقة
يف �أنويتها ،املتك�أة على الوجود اجلمعي ال لتذوب فيه بل
لت�ؤكد تفردها ولت�صر على �أن �أناها هي امللج�أ الأخري لها،
ويت�ضح ذلك من خالل انتقاءها لعنوان املجموعة.
ويالحظ قارئ ن�صو�ص حما�سن �أن الهم الوطني والهم
الذاتي ال ينف�صالن لديها ،بل يلتقيان لي�شكال هذه الأنا
املتمردة على عدمية املعا�ش و�سلبية الكائن ،ونالحظ
خا�صة يف الق�سم الثاين من الكتاب الذي ا�سمته "ق�ص�ص
يف حجم الكف" �أن اجلملة ارتدت ن�صالها القادرة على

اجلرح ،وخلخلة ال�سكون ،حيث تقول يف ق�صة "مقامات"
ّ
يطل املذيع على ال�شا�شة الف�ضيّة ،يُـق ّلب الأوراق:
 م�ساء اخلري� ،إليكم ن�شرة الأخبار...ت�شييع جنازة " "...يف موكب مهيب"،تقرير ي�ستغرق
ربع �ساعة".
ّ
ت�شييع جنازتني يف ظل ر�ؤو�س البنادق"،تقرير ملدة
خم�س دقائق".
ت�شييع جنازات حتت وابل من القذائف و بحور من دماء:
"بدون تقرير".
يقلب ال�صفحة ،و� ...أطفئ
آخر،
�
خرب
إىل
�
ثم ينتقل املذيع
ُ
اجلهاز!!
اما على الغالف اخللفي فقد تربعت ق�صة " تفتي�ش" :
الف�ضي � ،أخرج من
�أخلع الأ�ساور ،اخلوامت  ،العقد
ّ
حقيبتي الهاتف اجلوّ ال� ،سل�سلة املفاتيح  ،قارورة العطر،
زجاجة املاء..
ّ
�أ�ضعهم يف ال�سلة �أمامي  ،و�أمر عرب اجلهاز الإلكرتوين..
ي�ستوقفني رجال الأمن :ال ميكنكِ العبور!!
 جواز �سفر �ساري املفعول  ،الفيزا مفتوحة،التذكرة!!...
 حتملني ممنوعات!!.. مااااااااااااااااذا؟؟وت�ضم املجموعة يف فهر�سها ق�ص�ص ق�صرية  :مل يعد
يل �إال �أنا� ،سماء تنذر ب�شتاء قا�س ،من وحي االخبار،
ر�سالة من امر�أة ،حوار على وتر مقطوع ،من جيب قلبي
 ..لك وردة ،وك�سرت �أرجل اخلوف ،مطرب بر�سم البيع،
على قلق ك�أن الريح حتتي ،ن�صف �ساعة ...ون�صف..، ،
ويطول الدوار ، ...على �سفر ، ...خط الأحالم ،ر�شفة
قهوة بطعم الذكريات ،م�شاهد من عر�س الدم ،ال�صعود
العك�سي ،نهايات ،لوحة على جدار القلب  ،وبي رغبة يف
البكاء ،من وحي جل�سات بوح ن�سائية.
�أما يف ق�ص�ص يف حجم الكف والتي اتبعت تقنية الق�صة
الق�صرية جدا فوردت العناوين التالية :عكاز ،املعلم،
انتظار ،وجع ،وجبة �سريعة ،مرور ،من احلب ما قتل،
فوتو�شوب ،ع�صيان ،العائلة ال�سعيدة ،جريان ،قب�ضة
ريح ،رومان�سية ،تفتي�ش ،مقامات ،العار ،كربياء� ،إحباط،
لهفة ،الع�سل املر ،بطالة ،مرياث ،فكرة� ،شيخوخة ،كنز،
�صداقة ،احلوت� ،ضيف

" حياتي التي فكرت فيها لم أعشها  ،سلوا ذلك الذي عاشها ولم يفكرفيها "
محمد شكري  -مجنون الورد
عمار كاظم محمد

كتاب فرنسي يستعرض
أسباب األزمة المالية
�صدر عن دار "بلون" الفرن�سية
كتاب جديد بعنوان "امل�صريف
والفلي�سوف" �ألفه كل من رئي�س
م�صرف روت�شيلد للأعمال فرن�سوا
هرنو ،والفيل�سوف الفرن�سي روجيه
بول دوروا ،واللذان حاوال من خالل
الكتاب تقدمي حوار ثنائي للإجابة
على الأ�سئلة املطروحة حول الأزمة
الإقت�صادية التي فتكت باقت�صاد
العامل وتبيان �أ�سبابها.
وبح�سب �صحيفة "احلياة" يو�ضح
الكتاب �أن الأزمة التي ع�صفت
ب�إقت�صادات العامل ولكن بدرجات
متفاوتة طرحت العديد من الأ�سئلة
حول �أ�سباب تفجرها بهذه القوة
وملاذا مل يرتفع �صوت م�س�ؤول
لإدانتها ،كذلك ظهرت حتليالت حول
تداعياتها وانتقادات وُجهت �إىل
النظام املايل العاملي الذي خرجت
الأزمة من بني ثناياه.
من خالل الكتاب يلقي امل�ؤلفان
بامل�س�ؤولية
على عاتق
�سيا�سة
الت�ضليل
التي اعتمدها
م�صرفيون
وماليون،
و�إميانهم
املطلق ب�أن
التكنولوجيا
قادرة على
حل كل
امل�سائل،
وتقدي�سهم
النموذج
الريا�ضي

والإح�صائي اخلايل من الأخطاء.
ويت�ساءل الكاتبان حول "ملاذا يُدان
ريا�ضي جل�أ �إىل املن�شطات للفوز
على مناف�سه ،ويُغ�ض الطرف عن
م�صريف يتالعب بح�سابات دولة،
�إىل درجة �أنه يعر�ض ماليتها �إىل
�أخطار كبرية؟".
ويح�صر هرنو �أ�سباب الأزمة املالية
بالعجرفة الزائدة التي �أنتهجها
جمموعة كبرية من امل�صرفيني
والتي �أعمت �أب�صارهم ،ف�ضللوا
العامل ب�إخفائهم الوقائع عن الأخطار
التي ميكن �أن ت�سببها منتجاتهم
امل�صرفية التي باعوها للزبائن� ،إال
�أن الأزمة جعلتهم ي�ستخل�صون العرب
ف�أ�صبحوا عقالنيني وحذرين.
كذلك دافع هرنو عن الدعم املايل
الذي قدمته امل�صارف املركزية
للقطاع امل�صريف بقوله �إن احلكومات
قدمت �سيولة للم�صارف املتعرثة
بفوائد متدنية ،وهذه ال�سيولة
�أعادت
للم�صارف
ا�ستثمارها
يف �سندات
اخلزينة
بفائدة 4.5
يف املئة،
ومبعنى
�آخر ،تكون
احلكومات
�ساعدت ذاتها
من خالل
متويلها
حلاالت
العجز املايل
ال�ضخمة.

رمبا قد �آن الوقت لكي نتحدث عما هو م�سكوت عنه  ،عما هو يف
�ضمري ووجدان جيل خرج من احلرب �سهوا فلم ير امامه غري
ذكريات املوت والدماء واالوقات الع�صيبة من ذكرى فهل لنا ان
نحاكم بعد كل تلك ال�سنوات ما كان يجري من خراب ؟.
رواية " املحرقة " للأ�ستاذ قا�سم حممد عبا�س التتحدث عن
تفا�صيل حرب جتري على ميدان القتال قدر ما هي رواية
ت�ستعر�ض خرابا نف�سيا حل بجيل كامل نتيجة لها ،ففي زمن
يتداخل فيه الع�شق واملوت واخلوف تغدو احلياة كفعل ان�ساين،
بطولة �صغرية ميار�سها االن�سان دون �ضجة و اال�ستمرار فيها
عنوانها الكبري حينما تتغري فيها ال�سبل لكي تعي�ش واقعا �آخر
يطبق عليك من كل اجلوانب ويفر�ض ان تعي�ش با�سم وحياة
�أخرى مل يكن من املقدر لك ان تخو�ضها لوال ظروف احلرب
وال�سيا�سة .
حبكة الرواية تكمن يف بطلها مروان طالب الهند�سة الذي يفاج�أ
بهروب �أخيه غ�سان من احلرب في�ضطر نتيجة خوف االب على
العائلة ان يدفع ببطلنا اىل متثيل
دور �أخيه يف اجلي�ش م�ستغال ال�شبه
املوجود بينهما وينتهي االمر مبروان
يف حمرقة للأطراف الب�شرية حيث
عمله اليومي هو حرقها واحلفاظ
على دوامة النار فيها م�ضحيا بحياته
وم�ستقبله من اجل عائلته التي يخ�شى
عليها من بط�ش النظام فيما اذا مت
اكت�شاف امر هروب اخيه .
يقول مروان وهو يواجه قرار االب
اخلائف " هناك �شيء واحد �أدركته بعد
ان اعتدت حرق االطراف التي ترتكها
القذائف ومنا�شري االطباء ...وهو
انني تخليت عن حياتي التي �أحبها
بال �سبب على الرغم من انني ال ا�ؤمن
بها  ،او مل اكن متاكد ًا من �أهميتها بيد
ان ماهو م�ؤكد انني خ�سرت حياتي
وم�ستقبلي  :اكان من املمكن ان اغري
م�سار ما ح�صل ؟ ام انني ان�سان �ضعيف
بال ارادة ؟ ام انني االداة التي ت�شجع الآخر على تنفيذ مايريد ؟"
يف و�سط هذه الت�سا�ؤالت التي ال تتعدى مناجاة النف�س كان
الواقع بوح�شيته يطبق على مدى وجود ردة فعل من جانب
البطل امام �ضياع حياة عائلة كاملة واب منهك و�ضع االبن
يف هذا اخليار ال�صعب وكان على مروان ان ي�ضحي بدرا�سته
وحياته وحبه البنة عمه يا�سمني من اجل �سالمة العائلة وعدم
تعر�ضها للتنكيل .
رمبا هي�أ القدر ملروان الذي غدا �شخ�صية �أخرى حتمل ا�سم اخيه
غ�سان ان يكون �شاهد ًا على زمن �صعب وان يرى حياة ال�سجن
ويتعرف على كمال عازف الناي هناك لتن�ش�أ بينهما �صداقة متينة
وراء الق�ضبان لريى عذابات الآخرين وهم يعي�شون زمن املحرقة
الكربى املتمثلة باحلرب .
يجد مروان يف بقايا االوراق التي تركها غ�سان ر�سالة قدمية
كانت �سببا يف تعرفه على امرية التي تعي�ش م�أ�ساة ف�شل زواجها
فتن�ش�أ بينهما يف وقت ق�صري عالقة عابرة كانت حلظات الن�شوة
فيها زمنا م�سروقا حيث احلب حتت نريان الق�صف واملوت
يف الب�صرة  ،رمبا كانت تلك اللحظات هي �شاهد �إثبات على

ا�ستمرارية فعل احلياة و�سط ذلك االتون امللتهب .
بعد فرتة ال�سجن ينقل مروان كعقوبة اىل حمرقة الطبابة
الع�سكرية وهناك يلتقي ب�صديق ًا �آخر هو الدكتور حم�سن
الربيعي املعاقب اي�ضا ب�سبب عودته من لندن مع زوجة انكليزية
وو�شاية حقرية من كاتب تقارير بانه كان يحاول الهروب خارج
البالد لتبد�أ مع مروان حكاية حب �أخرى قرب �سور الطبيبات
يف ذلك املكان املهجور  ،كانت متعة مروان هي اال�ستماع من
وراء ال�سور اىل حكاياتهن والتعرف على �أ�صواتهن ومتابعة
�صوت ليليان الطبيبة امل�سيحية املثقفة والقارئة املمتازة للرواية
واالدب فتن�ش�أ مع �صوت ليليان عالقة حب ت�صل حد التماهي
مع قراءاتها ،هذه العالقة كانت �شيئا خياليا من طرف واحد لوال
ان يقود القدر مروان اىل امل�ست�شفى ب�سبب ا�صابة كمال �صديقه
القدمي يف ال�سجن بعد ان مت نقله اىل اجلبهة لتقطع يده التي
كان يعزف بها على الناي ب�شظية كبرية ،وبني الأمل واحلزن على
كمال يتفاج�أ مروان بوجود ليليان يف امل�ست�شفى فيتحول احللم
اىل واقع وتقوده ليليان اىل ا�سرار ج�سدها يف عالقة مكتوب
عليها ان تنتهي بانتهاء احلرب حيث تقول " ا�شعر ب�أن املو�ضوع
قد انتهى ،و�صلنا اىل مفرتق طرق لقد
جمعتنا احلرب وفرقنا انتها�ؤها هذا
هو الواقع ".
بطلنا يف نهاية الرواية يجد نف�سه
وقد عا�ش حياتني منف�صلتني ،حياته
الأوىل كطالب الهند�سة وحياته الثانية
كجندي فر�ض عليه واقع احلرب ان
ينتحل �شخ�صية اخية كي ينقذ عائلته
من بط�ش النظام يقول مروان يف
نهاية الرواية " حاولت ان اقيم نوعا
من االن�سجام بني التناق�ض الذي
ع�شته فكل جانب يف داخلي يكذب
الآخر  ،لقد رايت ال�سعادة واملوت
واالمل  ،لقد ر�أيت �أ�شياء كثرية ومل اكن
املك و�سيلة ملنع تلك اال�شياء امل�ؤملة من
ان حتدث  ،لقد �سيطر علي انني �سجني
فكرة ابي التي حطمت حياتي ولي�س
بيدي ان افعل اي �شيء �سوى ان اقوله
واك�شفه للآخرين كنوع من التمايز ".
رواية املحرقة �إدانة وا�ضحة لتلك احلروب وم�شعليها يف كل
مكان حيث خ�سارة االن�سان حياته دون �سبب وحتى اولئك الذين
خرجوا منها فهم اي�ضا حمملون بخ�سارات الزمن امل�سروق من
حياتهم و ب�شاعة الذكريات التي تخلفها احلروب على نف�سياتهم
وم�شاعرهم يقول البطل " ما الذي اكت�شفته املعرفة التي تقف
فوق هذه ال�سنوات الطويلة ؟ لقد ايقنت ب�أن العنف واال�ضطهاد
واحلرب وم�شهد الدم هي حياتي و�سيبدوا �صعب ًا على العامل
ّ
ان يوا�صل طريقه دون عنف وا�ضطهاد ،وكل ما يجب �إن �أعلمه
لغريي هو معنى �آخر لل�شجاعة مبعنى ان نرى امامنا حقيقتنا،
فال�شجاعة ال حتتمل معنى ابعد من ذلك ".
رواية اال�ستاذ قا�سم حممد عبا�س تتميز بكونها ال ت�ضيف اىل
واقع تلك االيام املريرة من حياتنا ق�صة �أخرى قدر ما تعالج
خرابنا من الداخل كجيل عاي�ش تلك الظروف وما زالت �آثاره
باقية يف �سمة احلزن التي ال تفارق وجوهنا ويف اخل�سارات
التي ع�شناها ويف حلظات احلب القليلة التي تبقت �شاهد ًا
على �إننا ع�شنا لكي نروي ولكي ننبه على ان احلياة بجانبيها
امل�أ�ساوي واملفرح تظل دوما �أكرب من ان تلتهمها تلك املحرقة.

آف���������������������اق

مأزق النقد
سعد محمد رحيم
هل يعاين النقد الأدبي يف العراق ،اليوم ،من م�أزق؟ �س�أجتر�أ
و�أقول؛ نعم .ووجوه هذا امل�أزق متعددة .ولنبد�أ من �شكوى مبدعينا
العراقيني� ،أو ج ّلهم ،ال�سيما من الأجيال ال�شابة ،من �إجحاف
النقد و�إهماله لنتاجاتهم ال�شعرية وال�سردية .فهُم يطلقون �أحياناً
ت�صريحات تنعي النقد الأدبي يف العراق وتتهم النقاد باالنغما�س
املفرط يف التنظري� ،أو التعايل على ن�صو�صهم و�إطالق الأحكام
الظاملة بحقها� .أو االحتفاء بالن�ص العربي والأجنبي ولي�س العراقي..
و�أعتقد �أن يف هذه االدّعاءات بع�ض احلق ،ال كله .ف�أو ًال يجب �أن
نعرتف �أن ثمة نقاد ًا عراقيني كبار د�أبوا على قراءة وحتليل وتقومي
الن�صو�ص العراقية منذ �أربعينيات القرن املا�ضي على الأقل ،وخرجوا
بدرا�سات هامة تعد اليوم مراجع يف حقل النقد الأدبي .وقد تكر�ست،
ال�سيما منذ ال�ستينيات ،تقاليد حقل نقدي عراقي ،متنوع امل�صادر
واملناهج واالجتاهات �أر�ساها نخبة من النقاد الأكادمييني وغريهم،
منهم الراحل الدكتور علي جواد الطاهر ،والراحل الدكتور عبد الإله
احمد ،والدكتور �شجاع العاين ،ويا�سني الن�صري ،وفا�ضل ثامر وبا�سم
عبد احلميد حمودي ،و�آخرين غريهم .وحتى الثمانينيات من القرن
املن�صرم كان ثمة نقاد يظهرون مع كل جيل �أدبي �إبداعي جديد .لكن
منجز املبدعني العراقيني خالل العقود الثالثة الأخرية مل تخ�ضع
لدرا�سات علمية جادة و�شاملة �إ ّال با�ستثناءات نادرة ،و�أغلبها قام بها
نقاد من اجليل ال�سابق وه�ؤالء ،حتى هذا اليوم ،ما زالوا يراجعون
املنجز ال�شعري والق�ص�صي والروائي جليلهم� ،أكرث من التفاتهم ملنجز
الأجيال ال�شابة .يف حني غادر بع�ض النقاد املوهوبني ( الدكتور عبد
الله �إبراهيم و�سعيد الغامني ،مث ًال ) حقلهم �إىل حقول فكرية ومعرفية
جماورة �أو بعيدة.
وخالل العقدين الأخريين ،مل يظهر جيل جديد من النقاد يف
العراق ..برزت �أ�سماء قليلة مل ت�شكل ظاهرة �أو مدر�سة �أو تيار ًا
م�ؤثر ًا على حركة الإبداع .على الرغم من وجود �أ�سماء لها منجزها
املتفرد ،وبع�ضهم بد�أ منذ الثمانينيات .لكن امل�ؤ�سف �أن هناك من خنق
�إمكاناته بالتنظري ،وبطبيعة احلال مل ي�ضف �شيئ ًا ذا بال �إىل املناهج
والنظريات املعدّة من قبل نقاد عامليني كبار ،فكرر بطريقة مبت�سرة
وخم ّلة ما قاله �أولئك ِّ
املنظرون.
باملقابل مار�س كرث من ال�شعراء والق�صا�صني والروائيني الكتابة
النقدية يف ال�صحافة ،ويف الغالب جند �أن النقد االنطباعي
واملراجعات ال�سريعة طغى عندهم على النقد املنهجي .وقد �سدّت
كتاباتهم تلك بع�ض الفراغ الذي كان يجب �أن ميل�ؤه النقاد املخت�صون.
ف�ض ًال عن ذلك ن�ستطيع ت�أ�شري نقاط �ضعف كثرية يف طبيعة بع�ض
الكتابات النقدية .ففي �سبيل املثال ،يفتقر بع�ض ممن يُح�سبون على
النقد للح�سا�سية النقدية احلقيقية واملرهفة ..وميكن تلم�س ذلك
من خالل احتفائهم بن�صو�ص �ضعيفة يف لغتها وخمتلة يف بنائها
وتفتقد الأ�سلوب املميز� .أو حماولة ا�ستثمار م�صطلحات من مناهج
نقدية حديثة مل ي�ستوعبوا ماهيتها وحدود و�آليات ا�شتغالها ،فتجيء
ا�ستثمارهم لها �شاحبة وعقيمة .وقد �شكل هذا عبئ ًا على احلياة
الأدبية ،بدل �أن يكون عامل �إنعا�ش لها ومناء.
الغريب �أن النتاج النقدي العراقي نف�سه يعاين من التهمي�ش
والإهمال .والكتب النقدية ،يف �أحايني كثرية ،ال حتظى ب�أية مراجعة
�أو قراءة حتى ليبدو وك�أن نقادنا ال يقر�أون لبع�ضهم بع�ض ًا.
وثمة من �أدبائنا من ال يق ِّلبون �أي كتاب نقدي ،ويعدّون
ذلك م�ضيعة للوقت .وال يقر�ؤون �سوى تلك
املقاالت التي تتحدث عن �أعمالهم .ويف
النهاية تذهب جهود نقاد عراقيني جادين
�سدى على الرغم مما ينطوي عليها ،ق�سم
غري قليل من كتبهم ومقاالتهم ،من قيمة
معرفية ونقدية و�إبداعية عالية� ..أال ي�ؤ�شر
هذا كله حالة م�أزق و�أزمة يف ف�ضائنا الثقايف
والإبداعي؟.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

مسرحية (جنوب) ،ال تكتسب
مؤلفها ،جوليان
أهميتها من ّ
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 خلفية ٍ من
الحرب األهلية األمريكية  -مع
ان غرين فرنسي  -وعالقات
السود بالبيض..
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