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

بغداد/ أوراق

ق�ض�ص من الأدب الك���ردي تت�ضمن جتارب لكتاب 
ا�ض���ئلة حت���اول  تط���رح  ال���رواد وال�ض���باب،  م���ن 
ا�ض���تنطاق الق���ارئ وحتفي���زه للبح���ث والتحليل 
لتمكينه من الو�ض���ول اىل اجابات مقنعة، ي�ضمها 
كت���اب بعنوان )يف ي���وم مثلج( وال�ض���ادر عن دار 
)املدى( للثقافة والن�ض���ر، ق���ام بجمعها وترجمتها 
عب���د الكرمي يحيى الزيباري، وال���ذي يقول عنها: 
هذه الق�ض����ص بح�ض���ب اعتقادي لي�ضت من النوع 
ال���ذي ين�ض���ى ب�ض���هولة. وق���د اعتمدت ال�ض���ياغة 
اللغوي���ة للمعن���ى اعادة كتاب���ة ا�ض���تغرقت احيانًا 
ايام���ًا وا�ض���ابيع ومعاجل���ة الكث���ر م���ن الكلم���ات 
ل�ض���عبيتها ولغتها املحلي���ة التي ل ما زالت حتتفظ 
بخ�ضو�ضيتها اللغوية والجتماعية. وبهذا تكون 
عملي���ة قراءة اأي ق�ض���ة م���ن املجموع���ة عبارة عن 
ظاه���رة انت���اج ثق���ايف فك���ري �ض���يكولوجي تعمل 
على تر�ضيخ انفعالت خمتلفة ناجتة عن ن�ضو�ص 
تدفع اىل التفكر وا�ضتنتاج اأ�ضباب لظواهر مثل: 
مل���اذا يكون الطفل عنيدا يف ق�ض���ة )يف يوم مثلج( 
حي���ث تتملك الطف���ل رغبة عارمة ل�ض���يد القبج يف 
يوم �ضحا فيه النا�ص لروا الثلج قد و�ضل الركب، 
وبرغم ن�ض���ائح اأمه اب���ى ال ان يلحق باملتوجهني 
للبح���ث ع���ن القب���ج، لينتهي ب���ه الأم���ر اىل جتمد 
رجليه وفقد القدرة على امل�ض���ر، ف�ض���مع بع�ض���هم 
يت�ضاءل: كيف �ض���مح له ابواه باخلروج. وقال له 
احدهم: ايها ال�ض���غر مالك و�ضيد القبج. واخرًا 

دعاه���م الواجب الن�ض���اين اىل حمله حتى البيت، 
ف�ض���ارعت امه اىل لف قدميه ويديه بقطع القما�ص 
امل�ضخن على نار املدفاأ، وجعلت تكررها عدة مرات 
ت�ض���خن القما�ص وتلفه عل���ى اطرافه حتى بداأ الدم 
يتح���رك فيه���ا، ث���م دثرته لين���ام ويرتاح م���ن عناء 
تل���ك الرحلة ال�ض���اقة. لكن���ه ما ان �ض���حا من نومه 
و�ض���مع ا�ض���دقاءه ينادون���ه للع���ب معه���م بتقاذف 
كرات الثلج قفز م�ضرعًا �ض���وبهم، ومن ورائه امه 
ت���ردد: اأغيثوين م���اذا افعل مع ه���ذا الولد.. وملاذا 
ينزع���ج ال�ض���رطي من ابت�ض���امة مواطن يف ق�ض���ة 
)ليل���ة املط���ر(.. ويف مدين���ة غربية �ض���غرة يثر 
ت�ض���اوؤلنا الهتمام بفاقدي الب�ضر يف ق�ضة )مقهى 

للعمي���ان( فيتعارف���ون عل���ى بع�ض���هم ع���ن طريق 
ال�ضمع، والذي ينظر اليهم جمتمعني داخل املقهى 
يت�ض���اءل مع نف�ضه منده�ضًا: كيف ميكن لهذا العدد 
الكبر من العمي���ان ان يكون موجودًا من دون ان 
ي�ض���عر به احد.. وعلى هذا احل���ال بقي املقهى يف 
نظر النا�ص عاديًا برتاده العميان لق�ضاء اأوقاتهم، 
ول ميك���ن ان يث���ر اأي جمال لل�ض���ك والريبة حتى 
ن�ض���ر اأحد ال�ض���حفيني الأجانب تقريرًا ي�ضر اىل 
ان ه���ذا املقهى يحكم املدينة، وبعد ترجمة التقرير 
اعتق���د النا����ص ان الأم���ر ل يتع���دى كون���ه طرف���ة 
بق�ض���د ال�ض���تهزاء. والقليل منهم يعلم ان يف هذا 
املقه���ى جتري ك���ربى ال�ض���فقات التجارية وتربم 

العق���ود لبناء العم���ارات وبيع العق���ارات والدواء 
واخلم���ور وا�ض���ياء ل تخط���ر على بال يت���م بيعها 
و�ضراوؤها وهي ل تزال متخر البحار واملحيطات. 
ول���و ان �ضخ�ض���ًا اطل���ع عل���ى واقع م���ا يجري عن 
قرب لنت�ض���ب �ض���عر راأ�ضه واق�ض���عر جلده تعجبًا 
وده�ضة. اما ت�ض���اوؤلت ق�ضة )الدوامة الق�ضرية( 
فه���ي ملاذا خلقنا، وم���ا هذه احلياة التي نعي�ض���ها، 
انن���ا مل ن���اأت اليها بارادتن���ا، ويف احيان كثرة مل 
نع�ص بالطريق���ة التي نحب ونريد. هذه ال�ض���ئلة 
تطرحه���ا البطل���ة عل���ى نف�ض���ها وه���ي ترق����ص يف 
حفل���ة عيد ميالدها الثالثني. ولعل ال�ض���وؤال الأهم 
هو ماذا اجنزت. وبينما هي م�ض���تمرة يف رق�ضها 
تتو�ض���ل اىل اجابة بع�ص الأ�ض���ئلة فتقول: ولدنا 
ب�ضبب رغبات الآخرين، ومن اأجل ا�ضعاد الآخرين 
نعي�ص، والأ�ضد كمدًا ان هناك من يقول ان احلياة 
حل���وة، ان���ا متاأكدة ل���و انهم فهموا، مل���ا قالوا ذلك. 
ت�ض���حك وهي م�ض���تمرة يف رق�ض���ها حتى تتوقف 
خماطبة ال�ض���معة الأوىل حول كعكة امليالد كا�ضفة 
لها عن اهم الجابات التي تو�ضلت اليها، فبعد ان 
كانت تظ���ن انها تعي�ص لنف�ض���ها وتفعل كل �ض���يء 
بحرية، اكت�ض���فت انها تعي�ص م���ن اأجل الآخرين.. 
ومن جهته ل يزعم املرتجم ان هذه الق�ض����ص هي 
الأف�ض���ل ولك���ن اختارها ب�ض���بب العجاب ل غر. 
ويق���ول: م���ا يعجبن���ا يف حلظ���ة زمني���ة معينة قد 
ل يعجبن���ا يف غره���ا، لكن ال�ض���يء يظل حمتفظًا 
بقيمت���ه اجلمالية املتنوعة من الأدب الكردي الذي 
يكاد يك���ون جمهوًل للق���ارئ العربي ل�ضت�ض���راف 
جوان���ب من احلي���اة الجتماعية لل�ض���عب الكردي 
يف ف���رتات زمني���ة خمتلف���ة باعتبار الق�ض���ة مراآة 

م�ضغرة لوعي ال�ضعب الكردي وحياته الأدبية.   

في يوم مثلج
ظواهر اجتماعية... تحفيز للبحث والتحليل

م����ن اص��������دارات

أنور محمد
 

���د املوؤل���ف »بوري�ص مي���الخ« اأنَّه منذ الع�ض���ور  يوؤكِّ
القدمية �ض���عت الب�ض���رية اإىل اإدراك اأ�ضرار الإبداع 
الفني والك�ض���ف ع���ن طبيعت���ه، واآلياته، وم�ض���ادر 
ة تاأثره العجيبة. فحتى اأواخر القرن التا�ض���ع  ق���وَّ
ع�ض���ر، كان ُيع���رتف ب���اأنَّ العل���وم البيولوجية هي 
ال�ض���ائدة يف و�ض���ع الطريق���ة املو�ض���وعية ملعرف���ة 
اآلي���ات الإبداع. وهذا يرجع اإىل النجاحات الكربى 
ت على  الت���ي حقَّقتها العلوم الطبيعي���ة.. والتي غطَّ
منج���زات العلوم الأخرى. ومن امللفت هنا، بواعث 
�ض���ي »علم  الع���املمِ »ف.ف.فلياموفيت����ص« اأحد موؤ�ضِّ
اجلمال ال�ضيكوفيزيولوجي« الذي حاول ا�ضتبدال 
الأ�ض����ص ال�ض���وفية الغام�ض���ة للظواه���ر اجلمالية 

باأ�ض�ص م�ضتقة من العلوم الطبيعية..

فقد �ضعى اإىل اإك�ضاب ظاهرة اجلمال اأ�ضا�ضًا ماديًا. 
بي���د اأنَّ ه���ذه وغره���ا م���ن املح���اولت ل�ض���تخدام 
املب���ادئ الت���ي تط���ورت يف العل���وم الطبيعي���ة يف 
تل���ك الف���رتة، ونقله���ا اإىل جم���ال الف���ن والإب���داع 
وعل���م اجلمال، ق���د انقلبت غالب���ًا، اإىل جمرد نظائر 

ميكانيكية بحتة.
واإذا ما حاولنا حتديد ماهية تعديل مفهوم »املخرب 
الإبداعي«، فيمكننا الو�ض���ول اإىل ا�ضتنتاٍج مفاده، 
اأنَّ املهمة العامة للباحثني هي الك�ض���ف عن عمليات 
اإبداع الكاتب على اأ�ض���ا�ص عمل واحد من اأعماله اأو 
ع���دة اأعمال. لكن هذه املهمة يختلف الباحثون على 
فهمها، وكثرًا ما تتجاور ا�ض���تنتاجات ومالحظات 

قيِّمة للغاية مع عدم الهتمام مب�ضائل املنهج.
وُت�ض���تبدل درا�ضة »املخرب الإبداعي« بتثبيت وقائع 
غر متجان�ضة من تاريخ كتابة املوؤلفات والأعمال. 
اإنَّ املادة اخلام لدرا�ضة عمليات الإبداع كبرة جدًا، 
ومل ُت�ض���تخدم اإل قلي���اًل. فه���ي، من حي���ث اجلوهر، 
واأعمال���ه  للكات���ب،  كل���ه  الإبداع���ي  املخ���رب  م���واد 

التح�ض���رية، ومالحظاته، وهوام�ضه، ويومياته، 
ور�ض���ائله، وكذلك املالحظ���ات واملالحظات الذاتية 
لعملي���ات الإبداع وكل ما قد يبدو معروفًا من حيث 

نوعه.
»الدكت���ور  م���ان  املوؤلِّ���ف رواي���ة توما����ص  وياأخ���ذ 
فاو�ض���ت«، وه���ي درا�ض���ة الكات���ب نف�ض���ه لإبداعه، 
ة عدد غر  وُتعت���رب مبثابة رواية ع���ن الرواية. وثمَّ
قلي���ل م���ن املوؤلف���ات الأخ���رى مبختل���ف الأجنا�ص. 
ونالحظ فيها �ض���عي الكتَّاب املتزايد لإدراك العملية 
الإبداعي���ة، والك�ض���ف عن ه���ذه اأو تلك من اأ�ض���رار 

اإبداعهم.
وع���ن اخت���الف الآراء حول العملي���ة الإبداعية عند 
دو�ضتويف�ض���كي يق���ول املوؤلف بوري����ص ميالخ: اإنَّ 
ج���دال النق���اد الغربيني املعا�ض���رين ح���ول اأعماله، 
حي���ث يعتربه بع�ض���هم حد�ض���يًا ويعت���ربه اآخرون 
واقعي���ًا، غ���ر اأنَّ الباح���ث يع���د النزع���ة املعرفية- 
التحليلي���ة، اجللي���ة الو�ض���وح، ه���ي م���ن ب���ني اأهم 

خ�ضائ�ص جمالية دو�ضتويف�ضكي وتفكره الفني.

ة تأثيره اإلبداع الفني.. أسراره ومصادر قوَّ

بكين /رويترز

 قال كتاب ين�ض���ر يف هوجن كوجن مطلع العام 
اجلدي���د اإن ت�ض���و اإن لي اأول رئي����ص لوزراء 
ال�ض���ني ال�ض���يوعية وال���ذي يحظ���ى باحرتام 
وا�ض���ع رمبا كان مثليا عل���ى الرغم من زواجه 
لفرتة طويلة واإن���ه كان يعي�ص عالقة عاطفية 

مع زميل له بالدرا�ضة ي�ضغره بعامني.
ومن املوؤكد اأن يثر هذا الأمر جدل يف ال�ضني 
حي���ث يحر����ص احل���زب ال�ض���يوعي على عدم 
امل�ض���ا�ص باحلياة ال�ضخ�ض���ية لكب���ار زعمائه 

وتقابل املثلية اجلن�ضية بال�ضتهجان.
وكاتبة الكتاب املقيمة يف هوجن كوجن ت�ضوي 
وينج موي �ضحفية �ضابقة يف جملة �ضيا�ضية 
ليربالية هناك كتبت من قبل مو�ض���وعات عن 

املثلية لكن هذا هو كتابها الأول.
واأع���ادت قراءة خطابات ويوميات من�ض���ورة 
كتبه���ا ت�ض���و وزوجته دين���غ ينغ ت�ض���او اأورد 
بع�ضها تفا�ض���يل عن ولع ت�ضو بزميل درا�ضة 
وانف�ض���اله العاطفي عن زوجته لتخل�ص اىل 

اأن ت�ضو رمبا كان مثليا.
كان ت�ض���و رئي�ض���ا لل���وزراء منذ قي���ام الثورة 
يف اكتوبر ت�ض���رين الأول 1949 التي جاءت 
باحلزب ال�ض���يوعي اىل احلك���م وحتى وفاته 
قب���ل   1976 ع���ام  بال�ض���رطان  اإ�ض���ابته  اإث���ر 
رحيل زميله الزعيم الثوري ماو ت�ض���ي توجن 

موؤ�ض�ص ال�ضني احلديثة بب�ضعة اأ�ضهر.
وح�ض���لت رويرتز على مقتطف���ات من الكتاب 
ال���ذي ي�ض���در باللغة ال�ض���ينية ويحمل ا�ض���م 

)احلياة العاطفية ال�ضرية لت�ضو اإن لي(.
واأعادت ت�ض���وي ق���راءة كتب ن�ض���رها احلزب 
ع���ام 1998 يف الذك���رى املئوي���ة ملولد ت�ض���و 
و�ض���مت مق���الت وكلمات للزعي���م اىل جانب 
يوميات���ه وخطاب���ات وق�ض���ائد وروايات من 

عام 1912 اىل 1924.
ان لي  "ت�ض���و  كتابه���ا  ت�ض���وي يف  وكتب���ت 
كان �ضيا�ض���يا مثليا ول�ض���وء حظ���ه ولد مبكرا 
100 ع���ام." واأ�ض���افت "ح���ني اطل���ع الكت���اب 

ال�ض���ينيون عل���ى هذه امل���ادة مل ي�ض���عوا يف 
اعتبارهم احتمال املثلية اجلن�ضية."

ويف الوق���ت احلايل هناك عدد من امل�ض���اهر 
يف ال�ض���ني الذين يف�ضحون عن مثليتهم لكن 

هذا غر وارد بالن�ضبة لل�ضا�ضة.
وتتوقع ت�ض���وي اأن يحظر الكتاب يف ال�ضني 
حيث ل ي�ض���مح بطرح التفا�ض���يل ال�ضخ�ضية 
املثرة للجدل حلياة كبار الزعماء خا�ضة من 

اأ�ضحاب املكانة التاريخية مثل ت�ضو.

كتاب جديد يشير الى أن أول رئيس لوزراء 
الصين ربما كان مثليًا

�شو �إن الي

بغداد/ أوراق

اأك���ر من ثالث���ني ن�ض���ًا روائيًا حملي���ًا تناوله 
الناقد يو�ضف عبود جويعد بال�ضرح والتحليل 
يف كت���اب حت���ت عن���وان )ق���راءات نقدي���ة يف 
الرواي���ة العراقي���ة احلديث���ة( وال�ض���ادر ع���ن 
م���ا  ان  اىل  م�ض���رًا  بغ���داد.  دار اجلواه���ري 
دفعه للبحث يف هذه الن�ض���و�ص وت�ض���خي�ص 
اجلوانب اليجابية فيها هو تركيز النقاد على 
جوانب ال�ض���عف فق���ط، م���ن دون البحث عن 
جوان���ب جمالية وت�ض���خي�ص اهميتها. منوهًا 
اىل اأن الن�ض���و�ص الدبية مهما بلغت مناحي 
�ض���عفها فهي ل تخلو من جماليات ت�ضكل روح 
الن�ص. فيقول: قدمت يف هذه القراءات منهج 
النقدي���ة  الدوات  با�ض���تعمال  يق���وم  موح���دًا 
كها بح�ض���ب ما تقت�ضيه ال�ض���رورة. كما انني 
راعي���ت موق���ف الروائ���ي والغاي���ة املتوخ���اة 
من كتابة ن�ض���ه. وقد اخ���رتت روايات لنخبة 
كبرة من ا�ضماء لها باع طويل وخربة اهلتهم 
للخروج من ال�ضرد التقليدي اىل جادة احلداثة 
وم���ا بعدها، فكان���ت كتاباتهم جترب���ة ناجحة 
للرواي���ة العراقي���ة اجلدي���دة. ه���ذه الروايات 
ت�ضكل مناذج ملوجة التجديد وقد قمت باظهار 

مواطن اجلمال يف كل واحدة منها. 

قراءات نقدية في 
الرواية العراقية 

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

بشار عليوي 

 
ف�ض���من �ضل�ض���لة اإ�ض���داراتهمِ املتوا�ض���لة يف ه���ذا 
امل�ض���مار بو�ض���فهمِ الباحث العراقي الوحيد حاليًا 
املهت���م به���ذا الإ�ض���تغال ال�ض���عب ، �ض���در حديث���ًا 
للدكت���ور ال�ض���اب عامر �ض���باح امل���رزوك الأ�ض���تاذ 
بكلي���ة الفن���ون اجلميل���ة بجامع���ة باب���ل العراقية 
ومُدير اإعالمها املولود عام 1983 ، كتابهمِ املو�ضوم 
)ال�ضحافة امل�ض���رية يف م�ضر _ درا�ضة توثيقية 
حتليلي���ة ( الذي جم���ع مادتهمِ القّيمة باحث���ًا دوؤوبًا 
���ْر ، حينما كان  يف ُمالحقتهمِ للمادة امل�ض���رحية الَبكمِ
طالبًا لدرا�ض���ة الدكت���وراه باملعهد الع���ايل للفنون 
امل�ض���رحية باأكادميية الفنون ، ُم�ض���تغاًل اأية ُفر�ضة 
خ���الل رحلتهمِ الدرا�ض���ية الت���ي اإمت���دت للفرتة من 
2011 اىل 2014 ، ك���ي ُيفت����ص يف بطون املجالت 
���حف والن�ض���رات التي �ض���درت  والدوريات وال�ضُ
يف م�ض���ر للف���رتة م���ن ع���ام 1916م حينما �ض���جل 
هذا العام �ض���دور اأول ا�ض���دار م�ضري متخ�ض�ص 
بامل�ض���رح ال وهو جريدة " الدب والتمثيل " التي 
�ض���در اجلزء الأول منها يف اأبريل 1961 ، ولغاية 
عام 1970 متوقفًا ب�ضدور العدد الأخر من جملة 
"امل�ضرح" بعددها 74 يف اكتوبر من ذات العام ، 
وبهذا التاريخ اأنتهت املادة التي جمعها هذا الكتاب 
الفريد من نوعهمِ على ُم�ض���توى ال�ض���احة امل�ضرحية 

العربية ب�ضكل عام وامل�ضرية ب�ضكل خا�ص . 
لق���د عم���َد الدكت���ور امل���رزوك اىل تتب���ع الن�ض���اط 
امل�ض���رحي امل�ضري املن�ضور يف ال�ضحافة امل�ضرية 
) مق���الت ودرا�ض���ات نقدي���ة / اأخبار/متابع���ات/

ن�ض���و�ص م�ض���رحية موؤلف���ة ومرتجم���ة ( ، اذ ب���دا 
ُمطلعًا على النتاج ال�ض���حفي امل�ضري منذ بداياته 
الأوىل ، ووجد اأن ال�ض���حافة امل�ض���رية قد اهتمت 
بالفن امل�ضرحي منذ بواكرها ، كما اأنها مل تقت�ضر 
���ا  على امل�ض���رح امل�ض���ري فق���ط ، ب���ل تناولت اأي�ضً
امل�ض���رحني العامل���ي والعرب���ي ، ومن ه���ذا املنطلق 
كان عل���ى باحثن���ا الُهم���ام متابعة جمي���ع اجلرائد 
واملج���الت امل�ض���رية املتخ�ض�ض���ة يف امل�ض���رح ، اذ 
ا�ض���تفاد م���ن الذي���ن �ض���بقوه يف ت�ض���جيل النت���اج 
امل�ضرحي امل�ضري يف ال�ض���حافة ، وخا�ضة ما قام 
به )املركز القومي للم�ض���رح( من اإ�ض���دار �ضل�ض���لة 
توثيق الرتاث امل�ض���رحي امل�ضري ، وهو جهد مهم 
اأفاد الباحثني واملتابعني للنتاج امل�ضرحي امل�ضري 
ملا يحويه من تاريخ عريق يفتخر به العرب جميًعا 

. فج���اء ه���ذا الكتاب ليتن���اول مادة جدي���دة بعيدة 
عما مت تناوله من قبل ، اإذ تو�ض���ع باحثنا يف جمع 
املادة امل�ض���رحية العاملية والعربية ، وبيان اهتمام 
ال�ضحافة امل�ض���رحية امل�ض���رية بهذا النتاج ، وهو 
دليل على وعي القائمني على هذا النتاج ال�ضحفي 
، كما ُي�ض���ر الدكتور املرزوك يف ُمقدمة كتابه اىل 
ا  ذلك بقولهمِ )) لقد تلم�ض���نا اأن هناك نتاًجا م�ض���رحيًّ
���ا ومقالت هو ما يجعلنا قريبني  مرتجًما � ن�ضو�ضً
مم���ا اأ�ض���اب امل�ض���رح يف الع���امل يوم���ذاك . اتب���ع 
املوؤلف يف تاأليفه هذا الكتاب املنهج الببليوجرايف 
التحليل���ي ؛ اإذ رت���ب عناوي���ن تل���ك امل���واد الت���ي 
ا ، ثم تتم الإ�ض���ارة اإىل ا�ضم  حرروها ترتيًبا هجائيًّ
الكاتب وا�ض���م املرتجم )يف املقالت وامل�ض���رحيات 
املرتجم���ة( ، ث���م ذك���ر ا�ض���م اجلري���دة اأو املجل���ة 
والع���دد ال���ذي ن�ض���رت فيه املادة ، و�ض���نة �ض���دور 
هذا العدد )يوم ، �ض���هر ، �ض���نة( ، وبيان ال�ضفحات 

التي �ض���مت ه���ذه املادة بني قو�ض���ني هالليني ) ( . 
ولكي اأقدم تو�ض���يًحا للم���واد امل�ض���رحية الواردة 
يف املقالت فقد تو�ض���عت يف بي���ان تعريف ما يرد 
م���ن اأ�ض���ماء العرو����ص امل�ض���رحية اأو املهرجانات 
املدر�ض���ية اأو الفنية ، وذلك بح�ض���رها بني قو�ضني 
معقوف���ني ] [ . ولالأهمية يف تو�ض���يع خطة الكتاب 
���ا قم���ت بتق�ض���يم الكت���اب  وال�ض���تفادة منه���ا علميًّ
لي�ض���م الأخب���ار واملق���الت : املوؤلف���ة واملرتجمة ، 
والن�ض���و�ص امل�ض���رحية : املوؤلفة واملرتجمة ، كما 
متت اإ�ضافة فهر�ص للم�ضرحيات التي متت الكتابة 
عنه���ا ، وملح���ق باأغلفة ال�ض���حف واملج���الت التي 
تناولناه���ا . ولك���رة ورود بع����ص امل�ض���طلحات 
فق���د مت اخت�ض���ارها ومت عم���ل ج���دول يدلن���ا على 
ه���ذه الخت�ض���ارات : ج جزء ج/ جريدة �ص �ض���نة 
�ص �ض���فحة ع عدد م مي���الدي م/ جملة وهذا جهد 
ا�ض���تغرق من الباحث الكث���ر يف مالحقة اجلرائد 

���ا اأنها ن���ادرة وثمينة وغر  واملجالت ، وخ�ضو�ضً
متداولة لقدم اإ�ضدارها ، و�ضنورد اأ�ضماء اجلرائد 
واملج���الت التي مت احل�ض���ول عليه���ا والتي كانت 
الوع���اء اخل�ض���ب له���ذا الكت���اب كم���ا كت���ب عل���ى 
واجهاتها الأوىل : جريدة الأدب والتمثيل �ضحيفة 
�ضهرية م�ضورة ، غر�ضها ا�ضتقالل التمثيل العربي 
. �ض���احب المتي���از : ح�ض���ن حممد ح�ض���ن �ض���در 

اجلزء الأول منها يف اأبريل 1916م   (( .
يقع الكتاب ال�ض���ادر عن " دار الن�ض���ر للجامعات " 
بالقاهرة 2015 ، يف 287 �ض���فحة باحلجم الكبر 
يف �ض���بعة اأق�ضام ، ُخ�ض����ص الق�ض���م الأول بكتابة 
ُمقدمة تعريفية بالكتاب ، �ض���ارحًا اآليات اإ�ض���تغالهمِ 
في���ه واآلي���ات تبويب���همِ ملادتهمِ امل�ض���رحية ، والق�ض���م 
الثاين جلمع جُممل الخب���ار واملقالت التي كتبها 
ُكتاب م�ضريون وعرب واأجانب ، والثالث ُخ�ض�ص 
للمق���الت املرُتجم���ة ، وُخ�ض����ص الق�ض���م الراب���ع 
للن�ض���و�ص امل�ضرحية املوؤلفة منها واملرُتجمة ، اما 
الق�ض���م اخلام�ص فقد عمد باحثنا امل�ضرحي ال�ضاب 
اىل فهر�ض���ة امل�ض���رحيات التي متت الكتابة عنها ، 
فيما مت تخ�ض���ي�ص الق�ض���م ال�ض���اد�ص والخر من 
���حف واملج���الت التي  الكت���اب لعر����ص اأغلفة ال�ضُ
ت���اب وهي خ�ضي�ض���ة اإمت���از بها هذا  ت�ض���منها الكمِ
تاب ، لتبيان اأهمية الإهتمام بالن�ضاط امل�ضرحي  الكمِ
امل�ض���ري ال���ذي كان يولي���ُه الُكتاب والُنق���اد الذين 
واكبوا امل�ض���رح امل�ضري ، و�ضبغ مالمح التكاملية 

يف العمل البيبلوجرايف عمومًا .
جدي���ُر بالذك���ر اأن الباحث العراق���ي الدكتور عامر 
بكالوريو����ص  عل���ى  حا�ض���ل   ، امل���رزوك  �ض���باح 
فن���ون م�ض���رحية كلي���ة الفن���ون اجلميلة ����� جامعة 
باب���ل 2006م  ، واملاج�ض���تر م���ن ذات الُكلية عام 
2011 ، ودكتوراه الفل�ض���فة يف الفنون تخ�ض����ص 
الدراما والنقد امل�ض���رحي من املعهد العايل للفنون 
القاه���رة 2014م  الفن���ون  باكادميي���ة  امل�ض���رحية 
، وه���و رئي����ص حترير جمل���ة )اجلامعة باب���ل ، له 
اهتم���ام بالكتابة الفنية وعر�ص الكتب والن�ض���اط 
ال�ض���حف واملج���الت  والت�ض���كيلي يف  امل�ض���رحي 
والنرتن���ت ، وم�ض���ارك يف ع���دد م���ن املهرجانات 
الفنية العراقية والعربية .�ض���در له عدد من الكتب 
منه���ا ) الذخرة امل�ض���رحية يف ال�ض���حافة احللية 
امل�ض���رحيني  املخرج���ني  دلي���ل   ( و  _2007م( 
يف باب���ل _2008م(، و) م�ض���رح ناظ���م حكم���ت ، 
ال�ض���ادر ع���ن الهيئة امل�ض���رية العام���ة للكتاب عام 
2013م( ، و)حتولت البنية الدرامية يف م�ض���رح 
يو�ض���ف الع���اين يف �ض���وء املتغ���رات الثقافي���ة ( 
2015 ، عن الهيئة العربية للم�ض���رح يف ال�ض���ارقة 
، وهو ع�ض���و احتاد كتاب م�ض���ر ، واحتاد الأُدباء 

والُكتاب العراقيني وغرها من الحتادات .

ترجمة : عباس المفرجي

تداف���ع هي���الري مانت���ل ع���ن ه���ذه الرواي���ة بو�ض���فها عماًل 
))فرديت���ه نادرة وعالمة فارقة (( ، وه���ي العمل الأول الذي 
�ض���يجذب جمموعة وا�ض���عة ، لكنها فطنة ، م���ن القّراء . ُيقراأ 
كت���اب " فت���اة تقراأ " كما ل���و اأن موؤلفته لها خم�ض���ًا كتب قبله 
. اإنها تغو�ص مبا�ض���رة يف �ضل�ض���لة من التحديات ال�ضعبة ، 
ومعاجلته���ا للزمان و املكان اأُجنزت بق���وة وبراعة ومعرفة 
. ولو اأن الفكرة الأ�ضا�ض���ية ب�ض���يطة ، تذكرنا بتمارين �ضف 
الكتاب���ة الكال�ض���يكية الن���ي يوؤديه���ا الطالب لإنت���اج حكاية 
م�ض���تلهمة من لوحة فني���ة ، فاإن النتيجة ه���ي خزانة عر�ص 

معقد ملواهب وارد .
يتاأل���ف " فت���اة تق���راأ " من �ض���بعة ’ ف�ض���ول ‘ ، كل منها يركز 
، بدرج���ات متفاوت���ة ، عل���ى بورتريه خمتلف لإم���راأة تقراأ . 
اأي�ض���ا ، لكل �ض���ورة نظرة جديدة على �ضخ�ض���يات عا�ض���ت 
يف قرن خمتلف ، منهمكة بن�ض���اط ل عالقة له بال�ضخ�ضيات 
الأخرى . كل حلقة مت�ضلة من ناحية املو�ضوع ، لكن لي�ضت 
هناك حبكة تقدم ، على نحو مْر�ٍص ، وحدة كاملة متما�ضكة . 
ول ميكن اأن تو�ضف هذه القطع املفتوحة النهاية بالق�ض�ص 
الق�ض���رة املو�ض���ولة . اإنها ، كما تدعوها مانتل ، اأكر قربا 

اىل )) م�ضاهد (( .
يب���داأ الكتاب يف عام 1333 ، مع فت���اة يتيمة ، لورا اإنيلي ، 
التي توؤمر بالوقوف اأمام الفنان �ضيمونه مارتيني من اأجل 
نق�ص ي�ض���ّور " الب�ض���ارة " ، تكلفه به كاتدرائية �ضيينا . هذا 

هو بورتريه موؤثر عن ف�ض���اد وموؤامرات القرن الرابع ع�ضر 
، وعن مكائد الدولة والكني�ض���ة وال�ضيا�ض���يني ، م�ضتك�َض���فة 
ب�ض���كل اأنيق . ينتهي الف�ض���ل مع مارتيني وزوجته الأ�ضغر 
من���ه كثرا والعاقر ، بينما لورا ، التي يفرَت�ص اإنها ورعة ، 
تكون حامال . ُيرَتك للقارئ اأن يخمن م�ضر الطفل الر�ضيع 
. وكما تكتب وارد ، على نحو فاتر ، )) الكثر من التفا�ضيل 

ل يتم ت�ضجيلها . ((
ننتقل اىل عام 1668 ، اىل لوحة بيرت يان�ضنز ايلنغا " اإمراأة 
تقراأ " . تخ�ض���ع ن���ربة الرواية لتغّر فوري ، عار�ض���ة فقط 
ج���زءًا من احل���وار الأخر�ص ، الذي تك���ون وارد فيه متمكنة 
جدا ، برغم ان هذا الف�ض���ل ككل هو اأقل جناحا من �ض���ابقه . 
مها  اي�ض���رت ، اخلادمة ال�ض���ّماء يتيمة الأم ، ي�ضتهيها م�ضتخدمِ
الفن���ان ، بينم���ا ت���راود عائلت���ه ال�ض���كوك ؛ رغ���م حماولت���ه 
بتموي���ه مالحمها ، ف���اإن البورتريه يبدو وا�ض���حا اإنه مبني 
عليها . الف�ض���ل التايل ، هو دور اجنليكا كاوفمان مع ق�ض���ة 
رقيق���ة ع���ن احلرمان واحل���ب بني الن�ض���اء ، ت���دور اأحداثها 
يف ع���ام 1775 ، يتبعه حكاية عن الت�ض���وير الفوتوغرايف 

والروحانيات يف لندن الفكتورية .
هذا الف�ض���ل الرابع ي�ض���ّكل واح���دا من اأكر اأق�ض���ام الرواية 
اإكتمال وبراعة ، مع ق�ضة اآ�ضرة عن اأختني تواأمني متماثلني 
تتباع���د طرقهم���ا عل���ى نح���و دراماتيك���ي بحيث ت�ض���بحان 
غريبت���ني ع���ن بع����ص متام���ا . غمو����ص عملي���ة الت�ض���وير 
الفوتوغرايف وجل�ض���ة حت�ض���ر الأرواح تعك����ص اإحداهما 
الأخ���رى ، حتى ي�ض���بح من الوا�ض���ح بان ثم���ة ترابطًا بني 
الأختني اكر مما كانتا تتخيالن .ال�ض���ورة هنا هي �ض���ورة 
فوتوغرافية يكون فيها مو�ض���وع الق���راءة ظاهرا بالكاد مع 

ن�ضخة من " اإدارة املنزل " مل�ضز بيتون .
" مطل���ع، على نح���و لفت للنظ���ر ، باحلركة  " فت���اة تق���راأ 
الن�ض���ائية من خالل وعيه بو�ضع الن�ضاء �� كاأمهات ، عامالت 
، عا�ض���قات ، �ض���حايا ، م���ادة للرغب���ة ����� ومناق�ض���ات بطالته 
للدور لن�ض���وي تنط���وي على مفارقة تاريخية ، حتى ي�ض���ل 
َعت  الكتاب اىل القرن الع�ض���رين ، مع مقاطع من �ضروح و�ضمِ
على ل�ض���ان ال�ضخ�ضيات . اإت�ضاع نطاق البحث واملعرفة كان 
ميكن ان ُيبلى ب�ض���هولة اأكر يف الأق�ضام الأوىل من الرواية 
، لكن عندما ن�ض���ل اىل الق�ض���م الذي تناق�ص فيه مراهقة حق 
الت�ض���ويت يف ع���ام 1916 ، تكون وارد اأك���ر ثقة ، وتكون 
ق�ض���تها عن حمافظ اأ�ض���ود يف �ض���ورتدت�ص املعا�ضرة رائعة 

متاما .
برغم املقارنات الوا�ضحة مع رواية تري�ضي �ضيفالييه " فتاة 
بقرط من اللوؤلوؤ " ، فاإن هذه الرواية هي قطعة اأ�ضيلة ، ويف 
تعبرها الأدبي لل�ض���ورة والق�ضة ومقاربتهما للتاريخ هي 
بال �ضك رواية معا�ضرة . و هي ، كما هو الأمر مع الكثر من 
الروايات اجلارية ، مكتوبة يف �ضيغة الزمن احلا�ضر ، ول 
ت�ض���تخدم ، مثلما اأ�ضبح �ض���ائعا على نحو مطرد ، الفوارز ، 

مما ي�ضبب اأحيانا الإرباك .
م�ض���كلة هذا الكتاب تكمن بال ريب يف طبيعته اليبيزودية . 
هذه فكرة ثابت���ة ، هي يف بع�ص النواحي مترين تخطيطي 
، مع الكثر من الإعتماد على فكرة عامة . والتوتر ال�ض���ردي 
مفق���ود . وما تدعوه مانتل ب� )) منطقة نائية تلميحية ... ما 
ل ُيَعرّب عنه (( ميكن اأن ي�ض���اف اىل امل�ضكلة ، فالآثار واهية 
ج���دا ، والروابط ، رغم وجودها ، مل تت�ض���ح ب�ض���كل كامل . 
الكت���اب ذكي ، كثيف ، نّر ، طموح وم�ض���قول ، مع هذا كان 

ميكن اأن يكون اأكر متا�ضكا .

عن صحيفة الغارديان

كتاب " الصحافة المسرحية في مصر "... توثيق وتحليل
م��ج��م��وع��ة ب���ورت���ري���ه���ات 
ب����ارع����ة ب�����دال م����ن رواي�����ة

للمؤلف كيتي وارد

فتاة تقرأ

تع���رف الوليات املتح���دة الأمركية بع���د التفجرات التي 
تعّر�ض���ت له���ا نيوي���ورك ووا�ض���نطن ع���ام 2001 الكث���ر 
من النقا�ض���ات حول ال�ض���مة القانونية مل�ض���األة �ض���ّن احلرب 
ومدى مطابقة ال�ض���روع فيه���ا مع الد�ض���تور الأمركي، اأي 
بتعبر اآخر مدى »�ض���رعيتها« قانوني���ا. هذا يف ظل حر�ص 
خمتل���ف الإدارات »املعلن« على مت�ّض���كها ب�»اأولولية التقّيد 

بالن�ضو�ص التي متليها دولة القانون«.
اإن ال�ض���حفي الأمركي �ض���اريل �ض���يفيج، ال���ذي يعمل منذ 
�ض���نوات يف »نيويورك تاميز«، يكّر�ص كتابه الأخر ل�ضرح 
مفهوم هذه الإدارة عن �ض���بل اللجوء اإىل ا�ض���تخدام الّقوة 
و�ض���ّن احلروب وكيفية اإخ�ض���اع ذلك لل�ض���رعية القانونية، 

واأبعد من كيفية �ضياغة ال�ضيا�ضات الأمركية.
يحم���ل الكت���اب عن���وان »ح���روب الق���ّوة«. ويرم���ي املوؤلف 
بو�ض���وح اإىل حماول���ة القي���ام بنوع م���ن عملية الت�ض���ريح 
للكيفية الت���ي تعمل فيها الإدارة الأمركي���ة احلالية وكيف 
���ة فيما  يتخذ الرئي�ص باراك اأوباما قراراته الكربى وخا�ضّ

يتعّلق مب�ضائل احلرب وال�ضيا�ضة اخلارجية.
ويع���ود املوؤلف بداية يف درا�ض���ته ملوق���ف اإدارة اأوباما من 
م�ض���األة احلروب اإىل فرتة احلمل���ة النتخابية التي خا�ص 
فيها املر�ّضح �� الرئي�ص الأمركي احلايل �� املعركة الرئا�ضية 

عام 2008.
ويذّكر اأنه �� اأوباما �� وّجه اآنذاك نقدا �ض���ديدا لإدارة جورج 
وولك���ر بو����ص �� لع���دم احرتامه���ا القوانني النافذة �� ب�ض���اأن 
ق���راره �ض���ّن »احل���رب �ض���د الإره���اب«، يف �ض���ياق م���ا بعد 
تفج���رات نيوي���ورك ووا�ض���نطن يف 11 �ض���بتمرب من عام 

.2011
ومم���ا يوؤّك���ده املوؤل���ف اأن اإدارة اأوبام���ا ل ميكن ت�ض���نيفها 
باعتباره���ا اإدارة »م���ا بعد حقب���ة �ض���بتمرب 2001«، بل هو 
يجدها بالأحرى مبثابة »اإدارة انتقالية« فيما يتعّلق باآليات 
عمله���ا بعالقته���ا م���ع القوان���ني النافذة.ويب���ني املوؤل���ف اأن 

اأوباما، كان اإىل حد كبر »غر طليق اليدين«.
اإن���ه كت���اب ي�ض���رح الكث���ر ع���ن اآلي���ات �ض���ياغة ال�ضيا�ض���ة 
���ة �ض���ّقها الأمن���ي، يف البي���ت الأبي����ص  اخلارجي���ة، وخا�ضّ
وي�ض���اعد على فهم كيفية اتخاذ الق���رارات من قبل الرئي�ص 

الأمركي وفريقه.

أم���������ي���������رك���������ا
الحروب ق��رار  وس��لطة 

أخذ اإلهتامم بالتوثيق والبيبلوجرافيا بوصفِهام علاًم وُمامرسة , َيِقل لصعوبة اإلشتغال فيِهام 

لناحية إشرتاط وجود معرفة ُمسبقة مباهية هذا اإلشتغال , وإمتالك ُعدة معرفية وأفق إطالع 

واسع من قبل البيبلوجرايف وجهد وأمكانيات مالية هائلة , فضاًل عن وجود إستعداد نفيس 

من قبلِه ودقة وموضوعية يف عمله , لذا فإن أهمية التوثيق والبيبلوجرافيا متأتية من كونهام 

يحفظان لنا تراثنا الثقايف الخالد بشتى صنوفِه. 
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بغداد/ أوراق

برغم حب���ه للحياة والعم���ل والجن���از، واعتقاده 
ب�ضرورة  احرتام حرية الن�ضان يف اختيار م�ضاره 
باميانه وارادتة، اإل ان ر�ضائلة التي ت�ضمنت متنيًا 
للم���وت، اث���ارت حوله �ض���كوك النتح���ار. احداث 
نتابعها يف رواية )�ضيف كلنك�ضر الخر( للكاتب 
هرمان هي�ضه وال�ض���ادرة عن دار )املدى( للثقافة 
والن�ض���ر برتجمة �ض���تار �ض���عيد زوين���ي. احلكاية 
اأو�ض���ع م���ن رغب���ة فن���ان يعي����ص ويع�ض���ق ويحلم 
وير�ض���م، هي ف�ض���اء ت�ض���كيلي يزخر برومان�ض���ية 
انك�ض���افات �ض���عرية للكاتب وعالماته الثقافية يف 
الأماكن الواقعية اأو املتخيلة و�ضجاله مع ر�ضامني 
وموؤلفني مو�ض���يقيني وروائي���ني.. يف تلك العزلة 
ي�ض���تنزف ال�ض���اب الر�ض���ام كل طاقات���ه وحوا�ض���ه 
وينهي اآخر ر�ض���ومه، ي�ضغي اىل نف�ضه والكائنات 
من حوله، وثمة حوار و�ضراع ومقارنة وحتليل، 
اأو البح���ث ع���ن ماهي���ة احلي���اة وامل���وت. وبح���ث 
عميق وجاد ع���ن اأدوات عّلها تعينه يف النت�ض���ار 
عل���ى النهاية املحتومة لالن�ض���ان، ومثل اأي مبدع، 
ت���ارة تتجم���ع النك�ض���ارات والهموم الت���ي تعمق 
احل���زن والكاآبة بعد اأن تغلق كل اجلهات في�ض���رخ 
ب�ض���يء من الأمل:" ا�ض���ربي نخبك ايتها الأ�ض���ياء 
الرائع���ة يف الع���امل، اأن���ا الأك���ر زوال، والأك���ر 
اأميان���ا، والأكر حزنا، الذي يعاين خ�ض���ية املوت 
اأك���ر منكن جميع���ا". ولكن، بعد اأن تخم���د الكاآبة 
وي�ض���تعيد عافيته يطل على العامل من جهة اأخرى، 
واأي�ض���ا مث���ل اأي فن���ان حقيقي يرى نف�ض���ه خموًل 
بو�ض���ع خارط���ة جدي���دة حلرك���ة احلي���اة والكون 
فيطل���ق �ض���رخته: "لق���د اأطلق���ت النار عل���ى املوت 
بالألوان". وا�ضتطرادًا على هكذا �ضلوك اأو طريقة 
عي�ص، ي�ض���رف كلنك�ض���ر يف �ض���رب اخلم���ر عندما 
ميتلك���ه احل���زن وال�ض���عور بالوه���ن. مي�ض���ي يف 
�ض���بات عميق حماوًل متزيق الظالم:" كل الأطفال 
ي�ض���بهون  الأوغ���اد  الآله���ة  واأن�ض���اف  امل�ض���اكني 
كلنك�ض���ر الثمل . اأيتها احلياة اأحييك واأحييك اأيها 
امل���وت احلبي���ب".. وبعد م���دة من املعان���اة يخرج 
باعم���ال تت���وج ذلك ال�ض���راع عل���ى اأح�ض���ن وجه. 
مب���دع ين�ض���ت له�ض���ي�ص ال���ذات والعامل، ي�ض���الح 
املوت ويقاومه يف الوقت نف�ض���ه، ام�ض���ى الر�ضام 
كلنك�ضر �ض���يفه الأخر من حياته وهو يف الثانية 
والربعني من عمره يف تلك القاليم اجلنوبية بني 
�ضواحي بامبامبيو وكارينو ولغونو التي احبها 
كثرًا وكان يزورها على نحو م�ض���تمر حتى انهى 
فيه���ا اآخر ر�ض���وماته، لوحة اقت�ض���رت على األوان 
قليلة م�ض���رقة بني الخ�ض���ر والحمر والربتقايل. 
توجه اىل فرا�ض���ه منهكًا، اأطفاأ امل�ض���باح ملتم�ض���ًا 
النوم وهو ين�ض���د لنف�ضه: "قريبًا تندب الريح عند 
ق���ربي الداك���ن". ويف الرواية ّثمة �ضخ�ض���يات ل 

تقل غرابة عن كلنك�ضر مثل �ضديقه الر�ضام لوي�ص 
الذي ت�ض���كنه روح املغامرة والتجوال، روح قلقة، 
يراه كلنك�ض���ر اأمام���ه بعد ان يودعه ظان���ًا لن يراه 
اأبدًا، فيدخ���الن معًا يف حوارات ج���ادة عن ماهية 
الر�ض���م ومدى جدواه، ولوي�ص هذا الذي ي�ض���كنه 
القل���ق، له قابلية غر عادية عل���ى التاأمل لأيام عدة 
يجل�ص يف احلقل على كر�ضي الر�ضم يف ظل ا�ضجار 
الكم���رى واخلوخ، ومل يكن ير�ض���م، بل يفكر وقد 
اأحتف���ظ بال���ورق مثبتًا على حام���ل اللوحة.. يدير 
الكاتب احلوار بني �ضخو�ضه بحذق فيقدم حوارًا 
�ض���اخرًا رائع���ًا في���ه تلميح���ات ذكية تنط���وي على 
ايح���اءات عميقة مع و�ض���ف باذخ و�ض���رد جميل.. 

كلنك�ضر الر�ضام امل�ضكون باملوت وامليالد، بالزوال 
والتف�ض���خ وغواي���ه النبعاث، لكن �ض���ورة البطل 
الفنان والعا�ض���ق يف م�ضاء عمره اجلميل �ضتنفتح 
على اأمنك���ة واأزمنة، بل على ت�ض���اوؤلت جوهرية، 
ملاذا كان الزمان موجودًا? ملاذا يكون هذا التعاقب 
الأبله لالأ�ضياء? اأو حماورات حول تغير امل�ضر، 
واإرادة احلري���ة وتاأويله���ا مع اأ�ض���دقائه الأربعة. 
يذك���ر كلنك�ض���ر اأنه اأثن���اء طفولته يف �ض���ن الثانية 
ع�ض���رة لع���ب مع اأقران���ه لعبة الل�ض���و�ص، كان هو 
اأرواح،  بع�ض���رة  ل����ص  وكل  الع�ض���رة  الأرواح  ذا 
ف���اإذا ما اأم�ض���ك اخل�ض���م ب���ه اأو اأ�ض���ابه برمية من 
رحمه، يفقد روحًا واحدة، وت�ض���تمر اللعبة ما دام 

ميلك �ض���ت اأرواح اأو ث���الث اأو واحدة ويخرج من 
اللعب���ة عندما يفقد الروح العا�ض���رة، الأمر املحزن 
اإذا انتهت اللعبة ولديه ت�ض���ع اأرواح اأو �ض���بع.  هي 
لعبة اأطفال فح�ض���ب، لكن هي�ض���ه يجعل اللعبة مع 
القدر ومبعنى ما اإنها قدريته فكم اأبقى من حيواته 
الع�ضر ثالث اأو اثنتان. . اإن دافعه الوح�ضي العذب 
ه���و روؤيته وجت�ض���يد معرفته العميقة ب�ض���بيانية 
كل مافع���ل ليج���ري الن�ض���غ يف مئ���ة األف �ض���جرة، 
ويت�ض���خم احللم اأثناء غفوته اإىل مئة األف وت�ضر 
روح���ه بخط���ى وا�ض���عة يف قاع���ة مراي���ا حيات���ه، 
لتت�ضاعف كل �ض���وره يف لعبة مزدوجة على الفن 
والكتابة امللبية لنداءات القدر امل�ضمرة واملك�ضوفة 
ب���اآن واحد، اإذ يقت�ض���م الر�ض���م كما ال���كالم والبوح 
النق���ي واجل���ارح م���ع امل���وت والن�ض���يان والن���وم 
وال�ضرورة مع الطبيعة والألوان، حينما ت�ضوغ 
روحه قبل ري�ض���ته الباحثة يف الأقا�ضي والأعماق 
اأ�ض���كال عامل الظواهر واحللم ال�ض���يفي الوام�ص 
اجلنون، هل لأمور الر�ض���م قيمة حقيقية، يت�ضاءل 
لوي�ص �ضديق كنك�ضر القدمي.. والإجابة احلا�ضمة 
للطبيع���ة ع�ض���رة اآلف لون، ونحن و�ض���عناها يف 
اأذهانن���ا فقّللن���ا طي���ف الأل���وان اإىل ع�ض���رين فقط 
ذلك هو الر�ض���م، اإننا لن نبلغ الر�ض���ا اأب���دًا وعلينا 
اأن ن�ض���اعد النقاد على ك�ض���ب رزقهم اأوًل وقبل كل 
�ضيء حمنة الفنان النيت�ضوية الإيقاع عندما يجهر 
بقوله ه���ذه املدينة الآفلة تتكث���ف يف التقاط حزن 
الع���امل، فننا جمرد بديل موؤمل، ي�ض���رتى ع�ض���رات 
امل���رات ب�ض���عر باهظ مقاب���ل حياة م�ض���يعة وحب 

�ضائع.

صيف كلنكسر األخير
ص������ورة ل���إن���س���ان ال���م���ع���اص���ر ب���ك���ل ت��ن��اق��ض��ات��ه

اأديب �ضوي�ضري من ا�ضل املاين، ولد عام 1877 
ا�ضتقل عن ا�ضرته املحافظة بداية �ضبابه معتمدًا 

على نف�ضه يف النخراط بعدة اعمال قبل ان 
يتجه لكتابة ال�ضعر والق�ضة والرواية. ت�ضمنت 

ق�ض�ضه مو�ضوعات ا�ضت�ضقاها من طفولته، 
وحتدثت ق�ضائده عن الطبيعة يف الغالب. كما 

انه كتب العديد من املقالت ال�ضاخرة حول 
ابتعاده عن الكتابة لفرتات من حياته. ويف 
1946ح�ضل على جائزة نوبل لالآداب. ومن 
روايته: لعبة الكرات الزجاجية � �ضدهارتا � 

حتت العجلة � املغامرة الأوىل � �ضيف كلنك�ضر 
الأخر. وكانت وفاته عام 1962. 

هيرمان هيسه 
في سطور

شكيب كاظم

كان ل بد يل اأن اقراأ هذا الكتاب، الذي يناق�ص اأراء الدكتور 
ط����ه ح�ض����ني )1889-1973( يف ال�ض����اعر العم����الق اأب����ي 
الطي����ب اأحمد بن احل�ض����ني اجلعف����ي )303-354ه�(. واأنا 
من ال�ض����غوفني باملتنبي ف�ض����اًل عن اأكابر �ض����عراء العربية، 
ويف الطليع����ة منهم �ض����يخ املعرة الأعمى اأب����و العالء اأحمد 
بن عبد الله بن �ض����ليمان التنوخ����ي )363-449ه�( ولعلها 
مفارقة اأو م�ض����ادفة اأن يكون اأبو العالء اأحمد �ض����ميًا لأبي 
الطيب اأحمد، والذي األف كتابًا عنه ا�ض����ماه )معجز اأحمد( 
ولله دره  ف�ضاَل عن اأين من الذين تتبعوا وتابعوا كتابات 
طه ح�ض����ني ، الذي مالأ الدنيا و�ض����غلها مب�ضاك�ض����اته وتقلب 
اأهوائه، وعدم دقته يف كثر من املوا�ض����ع واملوا�ضيع، لذا 
وجدت نف�ض����ي مدفوعًا لقراءة كتاب ) اأ�ض����رار العداوة بني 
طه ح�ضني واملتنبي( لل�ضاعر والباحث الراحل عبد الواحد 
العط����ار، جلملة الأ�ض����باب الت����ي ذكرتها، ومل اأذكر بع�ض����ها 

كذلك.
مل يجانب اأبن ر�ضيق القرواين )390-456ه�( ال�ضواب، 
اإذ اأطل����ق مقولته التي ظلت ترن يف م�ض����مع الزمن وا�ض����فًا 
اأب����ا الطيب ب����� )مالئ الدنيا و�ض����اغل النا�ص( فهذا ال�ض����اعر 
ْف، ظل على مدى القرون، ومنذ مقتلته  الأبي ال�ض����امخ الأنمِ
املاأ�ض����اوية و�ض����يبقى اأبدًا، مو�ض����ع املدار�ض����ة  واملناق�ضة، 
�ضواء على م�ضتوى اإبداعه ال�ضعري الر، اأم على م�ضتوى 

�ضلوكه احلياتي.

إختالف في كل شيء يمت للمتنبي
 لق����د اختل����ف الباحث����ون يف كل مرف����ق من مراف����ق اإبداعه 
وحيات����ه، واإذ عده بع�ض����هم علويًا من اآل بي����ت النبوة، بل 
ابن����ًا لالأم����ام الثاين ع�ض����ر واإنه اخفى ن�ض����به اأو اأخفي عنه 
لدواٍع عدة، كما ذهب اإىل ذلك الباحث العراقي الراحل عبد 

الغن����ي املالح، يف كتابه املعنون ب� )  املتنبي ي�ض����رتد اأباه( 
ال�ض����ادر ع����ن دار التاآخ����ي للطباعة والن�ض����ر �ض����نة 1973، 
واأدرُت عن����ه حديثًا نقديًا عنوانه )هل ا�ض����رتد املتنبي اأباه 
حق����ا؟ ( ن�ض����رته يف ال�ض����فحة الثقافي����ة جلري����دة )العراق( 
بالعدد 70 يف يوم الربعاء 13/ جمادى الوىل/ 1396ه�  
- 1976/5/12 وكان ه����ذا احلديث النقدي مادًة من مواد 
كتابي املو�ض����وم ب� )اأحادي����ث تراثية ، حني يك����ون الرتاُث 
َمرجع����ًا وُملهم����ًا( والذي ن�ض����رته دار احلقائ����ق يف حم�ص 

ب�ضورية �ضنة 1429ه� -2008.
ويق����رتب الباحث البحرين����ي اإبراهيم العري�����ص، من اأراء 
الباحث عبد الغني املالح كما اأدىل الباحث امل�ضري الكبر 

العالمة حممود حممد �ضاكر بدلوه يف هذا املجال.
وكم����ا عقد مهرجان لالحتفاء بالذك����رى الألفية لبي العالء 
املعري يف دم�ض����ق يف �ض����هر اأيلول عام 1944 فقد عقدنا له 
يف العراق عام 1977، احتفاًل مهيبًا يف ذكرى األفيته، لكن 
يظ����ل احلديث عن املتنبي ال�ض����اعر ثرًا وثريًا ومتوا�ض����اًل، 
ل����ذا – كم����ا قلت اآنف����ًا- كان لب����د يل اأن اأقراأ ه����ذا الكتاب ) 
اأ�ض����رار الع����داوة بني ط����ه ح�ض����ني واملتنب����ي( للباحث عبد 

الواحد العطار – رحمه الله-
 قل����ُت مرًة، واأنا ب�ض����دد احلديث عن كت����اب )ذاكرة الورق. 
�ضتون عامًا من تاأريخ العراق احلديث يف يوميات حممود 
خال�����ص( الذي ق����ام بتحريره جنله الدكت����ور وليد، اأن ثمة 
يف احلي����اة الدني����ا، حمظوط����ني، ُيخلف����ون ذرية �ض����احلة 
تعتن����ي ب����اإرث الب����اء لالأجي����ال الالحق����ة، اإعرتافًا بف�ض����ل 
ال�ض����ابق على الالحق، وا�ض����تفادًة من جتارب����ه يف احلياة 
واملهنة والت�ض����رف وال�ض����لوك، ومن ه����وؤلء املحظوظني، 
احلقوقي القا�ضي العادل النزيه املرحوم حممود خال�ص، 
اإذ خلف ذرية �ض����احلة حيث َبذل جنله الدكتور وليد جهدًا 
جهيدًا يف احلفاظ على مذكرات اأبيه، وحتقيقها واأ�ضاءتها 
باحلوا�ضي والهوام�ص وترجمة ال�ضخو�ص والأعالم، مما 
يق����رب م����ن اأعمال حتقي����ق املخطوط����ات القدمي����ة، والأمر 
ينطبق على املربي الأديب عبد الواحد العطار، الذي خلف 
، يقف على راأ�ض����ها  ْ ذري����َة �ض����احلة، اهتمت مبا كت����ب وَحربَّ
جنل����ه حمدي العط����ار، الكاتب ال�ض����حفي وال�ضيا�ض����ي، اإذ 
ها اأبوه،  و�ض����ع بني اأيدي القراء، ه����ذه الأوراق التي َحربَّ
والت����ي اأوقفه����ا للحدي����ث ع����ن �ض����اعر العربية الأك����رب اأبي 
الطيب املتنبي، ول �ض����يما مناق�ض����ة م����ا ورد يف كتاب ) مع 
املتنبي( للباحث امل�ض����ري املعروف الدكتور طه ح�ض����ني - 

طه ح�ضني امل�ضاك�ص -.
لق����د عرف����ت ع����ن ط����ه ح�ض����ني م�ضاك�ض����اته، وتقل����ب اأرائه، 
واأهوائه، ولعل لعماه �ض����ببًا يف ذلك، اإذ مل ي�ض����لم منه حتى 
اأ�ض����اتذته يف الأزه����ر، اأو يف اجلامع����ة امل�ض����رية، بدايات 
له يف كتابيه ) الأيام( و) مذكرات  القرن الع�ضرين، مما ف�ضّ
طه ح�ض����ني( الذي اأ�ض����درته دار الآداب اللبنانية يف �ض����هر 
�ض����باط/ 1967 ومل ي�ض����لم م����ن م�ضاك�ض����اته حتى ا�ض����تاذه 
ال�ض����يخ الأكرب، �ضيخ اجلامع الأزهر، �ضليم الب�ضري، الذي 
�ض����يحاوره يف �ض����نوات تل����ت الإمام عبد احل�ض����ني �ض����رف 
الدين املو�ض����وي ون�ض����ر هذه املحاورة املطولة يف الكتاب 
الفقه����ي املهم املو�ض����وم ب����� )املراجعات (، ورمز اإىل �ض����ليم 
الب�ض����ري باحل����رف )�ص( ورمز �ض����رف الدين اإىل ا�ض����مه ب� 
)�����ص( ورمزي����ة احلرف����ني يعرفه����ا الذك����ي اللبي����ب، وطبع 
الكتاب يف مطبعة الآداب يف مدينة النجف ويقع يف 372 
�ض����فحة، واكمل����ت قراءته ليل����ة الثالث����اء 23 / من جمادى 
الخ����رة /1414ه����� = 1993/12/7 – اأقول مل ي�ض����لم من 
م�ضاك�ض����اته حتى ا�ض����تاذه اجلليل �ض����ليم الب�ضري، اإذ ذهب 

ط����ه لال�ض����تماع اإىل حما�ض����رته، �ض����حبة ا�ض����تاذه الملاين 
اج  )ليتم����ان( واغتن����م طه ح�ض����ني الفر�ض����ة ليدخ����ل يف جلمِ
وخما�ض����مة معه، الأمر الذي جعل ال�ض����يخ �ض����ليم الب�ضري 

يقول له مت�ضاحكًا نهاية املحا�ضرة:
- م����ا �ض����اء الل����ه، ما �ض����اء الل����ه، فت����ح الل����ه عليك واأ�ض����قاك 

بتالميذك، كما ي�ضقى بَك ا�ضاتذتك!!
لق����د ظل طه ح�ض����ني عل����ى راأيه م����ن الفرعونية، ف�ض����اًل عن 
دعوته مل�ضرية م�ضر، ودعوته – كذلك – لالإقليمية، وتاأتي 
بعد هذه الآراء، نظريته  يف �ضرورة اإرتباط م�ضر بالبحر 
الأبي�����ص املتو�ض����ط وثقافت����ه، لأن ثقافة املتو�ض����ط، تعني 
الإنفت����اح عل����ى ثقاف����ة اأوروبة واإبعاد م�ض����ر ع����ن حميطها 
العربي والإ�ض����المي، كما دعا اإىل مت�ض����ر اللغة ومت�ضر 
الأدب والفكر، وجاءت دعوته اإىل اإدخال حروف الت�ضكيل 
يف الكلم����ات، وكت����ب اأ�ض����مه هك����ذا )طاه����ا( كم����ا داأب على 
ذل����ك التون�ض����يون، اإذ اأنهم يكتبون ال�ض����م ) عبد الرحمن ( 
هك����ذا الرحمان ، ويجب اأن ل نن�ض����ى موقفه املنكر لل�ض����عر 
اجلاهل����ي، وعده يف ُجملته َمنح����وًل، متاأثرًا يف ذلك باآراء 
اأ�ض����تاذه امل�ضت�ضرق النكليزي ديفيد �ضموئيل مركليوث ل 

بل �ضاطيًا عليها.
اأم����ا يف كتاب����ه )م����ع املتنبي( فياأت����ي باآراء غريب����ة، كيف ل 
وه����و الذي يذك����ر يف بداية كتابه اأن����ه ل يحب املتنبي، ول 
يرغ����ب يف الكتابة عن����ه قائاًل " ولي�ص املتنب����ي مع هذا من 
اأحب ال�ض����عراء اإيل، واآثرهم عندي، ولعل����ه بعيد كل البعد 
اأن يبلغ من نف�ض����ي منزلة احل����ب اأو الإيثار، ولقد اأتى علي 
حنيمِ م����ن الدهر مل يكن يخطر يل اأين �ض����اأعنى باملتنبي اأو 
اأطيل �ض����حبته اأو اأُدمي التفكر فيه". لذا ما وجَد مثلبًة اأو 
منق�ض����ًة اإل األ�ضقتها بهذا ال�ض����اعر امل�ضكني، ومل ي�ضلم منه 

حتى ن�ضبه، فعده منكور الأب، ل بل لقيط.

َضرورة االبتعاد عن هوى النفس
�ضحيح اأن م�ض����ادر الأدب ل تذكر �ضيئا عن اأ�ضول املتنبي 
فما  اأورده ال�ض����تاذ عبد الرحم����ن الربقوقي، لدى حتقيقه 
لديوان����ه ون�ض����ره، ل يعدو ع����ن اأنه اأحمد بن احل�ض����ني بن 
احل�ض����ن بن عب����د ال�ض����مد اجُلْعف����ي الكندي الك����ويف. ولد 
بالكوف����ة �ض����نة ثالث وثالث مئ����ة يف حملة ت�ض����مى )كندة( 
ولي�����ص هو م����ن )كندة( التي هي قبيلة ، ب����ل جعفي القبيلة 
) ...( ن�ض����اأ بالكوف����ة ويقال اإن اأباه كان �َض����ّقاًء بالكوفة، ثم 
اإنتقل اإىل ال�ضام بولده، ون�ضاأ ولده بال�ضام مما دفع بع�ص 

اخلبثاء ليهجوه قائاًل:
يا اأي ف�ضل ل�ضاعر يطلب الف�ضل من النا�ص بكرًة وَع�ضمِ

عا�ص حينًا يبُيع يف الكوفة املاء وحينا يبيع ماَء املحيا
����نعًا، اإذ  لذا اأح�ض����ن املربي الباح����ث عبد الواحد العطار �ضُ
األف كتابه هذا للحديث عن ال�ض����اعر املتنبي،  وملناق�ض����ة ما 
ورد يف كتاب ) مع املتنبي( للدكتور طه ح�ض����ني باأ�ض����لوب 
جي����د، واأدب ج����م، بعي����دًا ع����ن التجري����ح، مم����ا ي����دل عل����ى 
عل����و خلق، ونبل �ض����مائل، فه����و يدح�ص اإتهام����ه املتنبي ب� 
)القرمطي����ة(، وطه ح�ض����ني يطل����ق اأهواَءه م����ن غر تدقيق 
ول متحي�ص، واإين لأعجب، كيف �ض����وغ لنف�ضه اإدارة هذا 
احلدي����ث عن املتنب����ي وهو الدار�����ص يف ال�ض����وربون، من 
غ����ر اأن ياأخذ لالأمر اأهبته من مراجع وم�ض����ادر، ذاكرًا اأنه 
اأ�ض����طحب معه، ديوان املتنبي فقط، اإذن �ضيفتقر احلديث 
اإىل العلمية والتدقيق والتحقيق، و�ضيكون احلديث جزافًا 
وعلى عواهنه، غر نا�ضني م�ض����األة مهمة اأ�ضار اإليها، وهي 
عدم حمبته لل�ض����اعر املدرو�ص، وهذه الأ�ضباب ت�ضعف من 
جدية البحث وعلميته مع اأن مناهج البحث توؤكد �ضرورة 

البتعاد عن هوى النف�ص فيما تكتب، واأن يكون العقل هو 
الفي�ضل واحلكم.

- العمى ليس سببًا - 
لك����ن الذي مل اأتف����ق فيه مع الباح����ث عبد الواح����د العطار، 
ع اأ�ض����باب زهد اأبي الع����الء املعري، وعدم مدحه  وهو ُيْرجمِ
الم����راء والأعي����ان، يرج����ع ذل����ك اإىل عماه، لدى مناق�ض����ته 
راأي الدكتور طه ح�ض����ني وهو يقارن بني ال�ضلوك احلياتي 
للمتنب����ي واملع����ري فيقول طه فيه " دفع نف�ض����ه ع����ن الدنيا 
وعن �ض����هواتها ولذاتها ومنافعها العاجلة، واأحتقر النا�ص 
وازدراه����م، واأنك����ر املل����وك والأم����راء، وَزَه����د يف التقرب 
اإليه����م، والدن����و منه����م، واأراد لنف�ض����ه اأن تك����ون ل����ه نف�����ص 
الرج����ل احلر الكرمي، ولعقله اأن يكون عقل الرجل احلكيم، 
فوفى لنف�ض����ه وعقل����ه بكل م����ا اأراد". فالباحث العطار يرى 
اأن الطبيع����ة َحكم����ت على اأب����ي العالء يف اأن يك����ون كذلك، 
فبعد فقدانه ب�ض����ره �ض����اقت به الدني����ا، فاأنكر امللوك وزهد 
يف التق����رب اإليهم فكان رهني املحب�ض����ني، ول����و كان يتمتع 
بالب�ض����ر لراأيته – ول �ض����ك –على غر هذه ال�ضورة التي 
�ضورها لنا العميد الكبر، تنظر �ص84 . �ص88  من كتاب 

الباحث عبد الواحد العطار.
ية، فقدان الب�ضر،  واأرى اأن البناء على هذه احلقيقة اخَلْلقمِ
قف����زة يف اله����واء وعمي����اء وبعي����دة ع����ن حقائ����ق احلي����اة 
والأ�ضياء، والتعليل العلمي، اإذ ملاذا ننظر اإىل هذه امل�ضاألة، 
وكاأنها ق�ض����ية يف الريا�ض����يات واللوغاريتمات فاحلقائق 
العلمي����ة ل تقبل اجل����دال والدح�ص، يف حني اأن الق�ض����ايا 
ننظ����ر  اأن  والإن�ض����انيات ل ميك����ن  الروحي����ة واحلياتي����ة 
اإليه����ا بهذا املنظ����ار، فاجلينات والكرومو�ض����ومات الناقلة 
لالختالف����ات الوراثي����ة، واملورث����ات و�ض����لت اإىل مليارات 
الإحتم����الت، وهو ما تو�ض����ل اإليه الع����امل المريكي كاري 
مولي�����ص ال����ذي نال جائزة نوب����ل يف الكيمي����اء عام 1993 
وهو يفك ال�ض����فرة الوراثية لالإن�ض����ان، اإن هذه الحتمالت 
الوراثي����ة املليارية، ل ت�ض����مح لن����ا باأن ناأخذ جانب����ًا واحدًا 
منه����ا، العم����ى ي����ورث الزه����د ، والبع����د عن امل����دح، فكم من 
العميان اأ�ض����فل من �ض����فلة الأر�ص، ولن اأقف عند ال�ض����عراء 
العمي����ان الذين ولغوا يف املوالغ، و�ض����اأذكر واحدًا ب�ض����ار 

بن برد.
كت����اب جميل هذا الذي يتح����دث عن ) اأ�ض����رار العداوة بني 
طه ح�ض����ني واملتنبي(. وال����ذي َخلَُّفه لنا الباح����ث العراقي 
الراح����ل عبد الواحد العطار، ولقد اأح�ض����ن اأبناوؤه �ض����نعًا، 
اإذ اأنق����ذوه من براثن الن�ض����يان، ون�ض����روه ليكون بني يدي 
الق����راء املهتمني باأدب طه ح�ض����ني واملتنبي واملعري، وكان 
ب����ودي ل����و ُبذل ُجهد اأكر يف ت�ض����حيح جت����ارب الطبع من 
لوًا من اخلط����اأ الطباعي، اأو قليل  اأج����ل اأن ياأتي الكت����اب خمِ
ل����ة اإهتمام مب�ض����األة التقوي�ص، فاإذ  الخط����اء، كما وجدت قمِ
يفتح القو�ص عند ال�ضت�ضهاد بن�ص من الن�ضو�ص فال اأجد 
اإهتمام����ًا مبتابعة الن�����ص وغلق القو�ص عن����د نهاية الن�ص 
مم����ا كان يوقعني يف الوهم، فال اأع����رف متى اأنتهى الن�ص 
امل�ضت�ض����هد به اإل بعد اإعادة الق����راءة اأكر من مرة للوقوف 
عل����ى َجلي����ة الن�����ص، الأمر ال����ذي قل����ل اإ�ض����تمتاعنا بقراءة 
الكت����اب. فكانت القراءة فيه ع�ض����رة، ول �ض����يما الق�ض����ائد 
والبيات ال�ضعرية، التي تزيدها ُع�ضرًا لغة املتنبي اجلزلة 
عالية الف�ض����احة ، التي زادتن����ا َرهقًا وكانت تدفعنا للعودة 
اإىل ديوان����ه بتحقي����ق عبد الرحم����ن الربقوق����ي، للتاأكد من 
�ض����حة الن�ص، ف�ض����ال على تكرار بع�����ص املقاطع وهذا من 

اخلطاأ الطباعي.

دفاعًا عن أبي الطيب:
عبد الواحد العطار يدرس أسرار العداوة بين طه حسين والمتنبي
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

 و�حد من �لأعمال �لأكرث �أهمية لت�سوم�سكي 
على عك�س �لعديد من كتبه �لأخرى �لتي تتعمق 

يف �لقت�ساد  �إن ما يرويه ت�سوم�سكي يف هذ� 
�لكتاب هو تاريخ دموي، �أ�سود، عانى منه �أغلب 

�سكان �لعامل. 

�سدر عن د�ر �ملدى بريوت " �لتور�ة وطقو�س �جلن�س �ملقد�س" 
للباحث ناجح �ملعموري وهو �لكتاب �ل�ساد�س �ل�سادر عن �ملدى . 

هو بحث مو�سع عن جذور �لزو�ج �للهي يف �سومر و�أكد و�سعود� 
للديانات �ل�سرقية �لتي ورثت من �لعر�ق �أحد �أهم عقائد �خل�سب 

يف �حلياة  و�ملهم يف هذ� �ملنجز �لك�سوف �جلديدة عند ح�سور 
�لزو�ج �ملقد�س يف �لديانه �ليهودية من خالل عديد �ل�ساطري 

�لتي در�سها �لباحث . ويت�سارك �ملعموري مع د�ر �ملدى �لآن �ي�سا 
لجناز كتابه �لخر. " �جلن�س يف �ل�ساطري �ل�سومرية.

ُعّد �لكاتب �ملك�سيكي �لر�حل �أوكتافيو باث �أحد �أبرز �أدباء 
�أمريكا �لالتينية، و�إحدى �لعالمات �لثقافية �مل�سيئة يف 

�لقرن �لع�سرين. ينتمي �إىل �ساللة من �ل�سعر�ء ��ستطاعت 
�أن تز�وج بني نتاجها �ل�سعري ونتاجها �لفكري.

 ما هذ� ؟ �أمة بكاملها حتل �لكلمات �ملتقاطعة وتتابع �ملباريات �لريا�سية، 
�أو متثيلية �ل�سهرة، و�لبنادق �ل�سر�ئيلية م�سوبة �إىل جبينها و�ر�سها 

وكر�متها وبرتولها هل فقدت �ل�سعوب �لعربية �ح�سا�سها بالأر�س 
و�حلرية و�لكر�مة و�لنتماء �إىل هذه �لدرجة؟

�أم �أن �لرهاب �لعربي قد قهرها وجّوعها ورّوعها و�سّردها �سلفا �أكرث 
بكثري مما فعلته وما قد تفعله ��سر�ئيل يف �مل�ستقبل؟ هذ� ما ي�سخر منه 

حممد �ملاغوط يف كتابه �ل�سهري )�ساأخون وطني(.
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احلياة،  قطبي  بني  الثنائية  العالقة  عن  الإن�ساين  لل�سلوك  متثيل  ثقافة  اجلن�س 
ال�سلة  العنا�رص، ذات  من  تنطوي على عدد كبري  ثقافة  / والأنوثة، وهي  الذكورة 
املبا�رصة باحلاجات البايلوجية التي جتد لها جت�سدات حيوية يف الت�سال الدخايل مع 
املجال املوؤنث / الأنوثة. كذلك تتمثل ال�سلطة الدينية / والجتماعية التي اأ�س�ست 
اخلطاب  ذلك  كلية  عرب  و�سبغه  باجلن�س  واملرتبطة  اخلا�سة  وقوانينها  منظومتها 

الن�ساين وت�سوراته.

�ستحاول هذه الدرا�سة البحث يف عنا�رص اجلن�س ذات العالقة بالديني، الذي 
�رصع نظاماً اإخ�سابياً يف الع�سور املبكرة للح�سارات يف ال�رصق الدنى القدمي ومنها 
عقائد اجلن�س املقد�س / اأو الزواج اللهي. وهدف الدرا�سة الول مالحقة –اجلن�س 
املقد�س– احلكايات وال�سارات الن�سية التي انطوت على تلك الطقو�س والك�سف 
 / الجتماعي  لالن�سجام  خلخلة  اأو  املو�سوية،  للو�سايا  خرقاً  باإعتبارها  ل  عنها، 
جماًل  وكر�سته  ال�رصقية  احل�سارات  عرفته  دينياً  معتقداً  باعتبارها  واإمنا  الخالقي، 
احل�سارة  عرفتها  التي  الدينية  العنا�رص  من  وا�سحة  ا�ستفادة  مع  مقد�ساً،  طق�سياً 
اإىل الآن موؤثرة وفاعلة يف جتديد اخلطاب  ال�سومرية / عرب ن�سو�س �سعرية ما تزال 
واملعرفية،  الدينية  عنا�رصها  مع  املرحتلة  الن�سو�س  تلك  املعا�رص،  العربي  ال�سعري 
�سعدت نحو احل�سارة ال�سورية / الكنعانية وتت�سابك معها ومتنحها ملمحاً ل ميكن 
اإحتل مركزاً  يهمنا هنا مالحقة اخل�سوبة كنظام فكري  التمويه عليه وتغطيته. وما 

مهيمناً يف احل�سارة ال�سومرية

سنة 501 الغزو مستمر

التوراة وطقوس الجنس 
المقدس

الشعر ونهايات القرن

سأخون وطني

ترجمة / عادل العامل 

�أح���د �لنق�س���امات �لأك���رث حدة ب���ني �حلياة �ل�سيا�س���ية 
و�حلي���اة �لفكرية �أن تغي���ري �لو�حد لعقليته �أمر ل ميكن 
غفر�ن���ه يف �لأوىل و �أم���ر حمّت���م يف �لأخرية.ويّت�س���م 
�لثبات، بالن�س���بة لل�سيا�سيني، بالتقدير؛ بينما ي�ستجلب 
تبدي���ل �ملو�قف تهمة �لتقلب �ملفزع���ة. �أما بني �ملفكرين، 
باملقارن���ة، فاإن �لتالعب���ات بالأيديولوجيات �ملتناق�س���ة 
علي مر �ل�س���نني طق�س مطل���وب تقريبًا قبل �ل�س���تقر�ر 
عل���ى روؤي���ة عاملية �� و�ح���دة �أقوى للرحلة مثالي���ًا �� تعزز 
�ل�س���تعالم �لالحق، كما جاء يف  عر�س كارلو�س لوز�د� 
 FIGHTING لنقدي لكتاب ) �لتناحر ب�س���اأن فيدل�

روخا�س. لرفائيل   )  OVER FIDEL
لقد كتب �ملوؤرخ روخا�س تقريرً� �آ�س���رً� ب�سكل غريب عن 
�لثورة �لكوبية كلحظٍة ت�سادَم عندها هذ�ن �لعاملان، حني 
قلبت ثورة �سيا�س���ية يف �أم���ٍة �لقوى �لفكرية يف �أخرى. 
وبدًل من �لرتكيز على فيدل كا�سرتو، و ت�سي غيفار�، و 
ج���ون ف. كينيدي �أو �ل�س���كوك �لعادية �لأخرى �ملتعلقة 
بف���رتة هذه �حلرب �لب���اردة، يروي روخا�س هنا ق�س���ة 
�لأكادمييني �لي�س���اريني، �ل�سعر�ء �لوجوديون ) �سلوكا 
وملب�س���ا (، �لفهود �ل�س���ود، و�ل�س���حافيني �لر�ديكاليني 
يف �لولي���ات �ملتح���دة، وبوج���ه خا����س يف نيوي���ورك، 
�لذين �عتنقو� �أوليًا حتولت كوبا فقط لينق�سمو� ب�ساأن 
قمع كا�س���رتو للحريات �لفردية وحت���رك �جلزيرة نحو 
�ملد�ر �ل�س���وفييتي. ويكتب روخا�س قائ���ال " �إن �لعالقة 
�ملعقدة بني ي�سار نيويورك و �ل�سرت�كية �لكوبية كانت 
تتذب���ذب بني �حل�س بالوع���د �لذي مّثلته كوبا بالن�س���بة 
�إىل �لليرب�لي���ة �لي�س���ارية و �حل�س بالتح���رر من �لوهم 

�لذي جنم عن �نحياز هافانا �إىل مو�سكو ".
وقد ب���رز �لتف���اوؤل �لأويل من وع���ود كا�س���رتو �ملبكرة. 
فحني قابلته �س���حيفة نيويورك تامي�س يف عام 1957، 
يف تقرير من جبال �س���يري� مي�س���رت� لهريب���رت ماثيوز، 
�أعل���ن �لثوري �ل�س���اب �أنه ل يحمل ع���د�ء نحو �لوليات 
�ملتحدة، وذلك لأن ن�ساله هو �سد �لدكتاتورية يف بلده. 
ويف ع���ام 1959، خ���الل رحلت���ه �لأوىل �إىل �لولي���ات 
�ملتح���دة، تعهد باأنه �س���تكون هناك �نتخاب���ات قريبا يف 
كوب���ا، حاملا تاأخذ جمر�ها �لتحولت �لثورة �لجتماعية 
لإنهاء �لفقر وحت�س���ني �ل�س���حة و�لتعليم، معلنا " و�إين 
�أن�س���حكم ب���اأّل تقلقو� من �ل�س���يوعية يف كوب���ا. فعندما 

تفوز �أهد�فنا، متوت �ل�سيوعية ". 
وكان �لي�س���اريون �لأمريكي���ون �آن���ذ�ك ميال���ني لعتب���ار 
�لثورة �نت�س���ار� مباغتا يف �ل�س���ر�ع �لعاملي بني �لدول 
�لر�أ�س���مالية �لغني���ة �� خا�س���ة تلك �لأمربيالي���ة �لتي يف 
�ل�سمال �� و �لبلد�ن �لكولونيالية �أو ما بعد �لكولونيالية، 
�أكرث من كونها �س���احة معرك���ة للحرب �لباردة. وقد كتب 
عامل �لجتم���اع بجامعة كولومبيا ر�ي���ت ميلز يف كتابه 
) �أ�س���معو�، �أيه���ا �ليانك���ي (، " �أن �حلكوم���ة �لكوبي���ة، 
يف �أو��س���ط �ل�س���تينيات، لي�س���ت �س���يوعية ب���اأي معنى 
من �ملع���اين �ملعطاة منطقي���ا لهذه �لكلم���ة. ... و�لرجال 
�لقياديون يف حكومة كوبا لي�س���و� �س���يوعيني، �أو حتى 

من طر�ز �س���يوعي ". وعند �لطباعة �لثالثة للكتاب، كان 
كا�س���رتو قد �أعل���ن �لطابع �ل�س���رت�كي للثورة و�أ�س���اد �� 
بع���د غزو خليج �خلنازير �لفا�س���ل عام 1961 �� بالرب�عة 
�لعلمية لالحتاد �ل�سوفييتي، ن�سريه �لو�سيك. وقد وجد 
وول���د فر�نك، �لناقد و�ملوؤرخ، نف�س���ه يف م���اأزق مماثل؛ 
وكان كتاب���ه ع���ام 1960 ) كوبا، �جلزي���رة �لتنبوئية (، 
�لذي يوؤكد على �أن �ل�سرت�كية �لكوبية ميكن �أن تتطور 
لتكون خمتلفة وم�ستقلة عن �لحتاد �ل�سوفييتي، جمرد 
كتاب تنب���وؤي، �إذ بد�أت �حلكومة �لثوري���ة بالتطور �إىل 
نظام قمعي بحزب و�حد، وب�سبغة مارك�سية �� لينينية. 
و�ست�س���ل �ل�س���تنكار�ت، ولو مع �لتحذير�ت. فقد كتب 
�ملن�س���ق �ل�سحايف �لي�ساري، د�نييل م. فريدينبريغ عن 
نظ���ام حكم كا�س���رتو منتقد� ما يّت�س���م به م���ن " �خلوف 
م���ن �لأجان���ب، وحم���الت �لكر�هي���ة، و�لن�س���حاب �إىل 

خم���اوف �لوه���م، و�لعتم���اد عل���ى �لدعم �ل�س���يوعي، و 
�جلي�س �ملت�س���خم، و �ل�س���يطرة �ل�س���ديدة عل���ى �لإذ�عة 
و�ل�سحافة  ". لكنه �ختتم ذلك باأن مثل " هذه �لأعر��س 
�ملخيفة للدكتاتورية " هي ��س���تجابات للعقلية �لتدخلية 
�لأمريكي���ة �خلارجي���ة. وكان  لل�سيا�س���ة  �ل�س���تعمارية 
�ملتح���رك �لأويل، و�ملذن���ب �حلقيق���ي، م���ا ي���ز�ل خ���ارج 

�جلزيرة؛ وبقي كا�سرتو معفو� عنه.
�أم���ا �ل�س���عر�ء �لوجودي���ون، وميثلهم �ألني غين�س���بريغ، 
فكان���و� �أقل غفر�نا. و�سي�س���وره غين�س���بريغ �ملتاأثر يف 
�لأول بلق���اء كا�س���رتو مع مالكومل �أيك����س يف هارمل عام 
1960، باأن���ه " قائ���د �أمريك���ي لتيني �آخ���ر "، كما يكتب 
�لث���ورة  �لن���رث يف  م�س���اهمة   ( كتاب���ه  روخا����س. ويف 
�لكوبي���ة ( �ملن�س���ور ع���ام 1961، ينتق���د �ل�س���اعر �آليات 
�ل�س���يطرة �لجتماعية �لتي ر�آها يف �لقو�نني و�ل�سر�ئع 

�لأنظم���ة  يف   ، �لل���و�ط  و  �ملخ���در�ت  ��س���تعمال  �س���د 
�ل�سيوعية بالإ�سافة �إىل �لر�أ�سمالية.وكما كتب، " ما من 
ثورة ميكن �أن تنجح �إذ� و��س���لت رقابة �لوعي �ملتزمتة 
�ملفرو�سة من رو�سيا و�أمريكا على �لعامل. وخالل رحلة 
ل���ه �إىل هافان���ا يف ع���ام 1965، �نتق���د غين�س���بريغ قمع 
�لنظام للكّتاب �لكوبيني �ل�سباب بل و�فرت�س �أن ر�وؤول 

كا�سرتو �ساذ جن�سيا، مما �سّرع يف ترحيله من هناك. 
وجند روخا�س �أكرث ن�س���اطا عند مناق�سة �لآر�ء �ملتعددة 
يف �لث���ورة �لكوبي���ة و�س���ط ن�س���طاء �حلق���وق �ملدني���ة 
�لأم���ريكان �لأفارق���ة وقادة ح���زب �لفهود �ل�س���ود بوجٍه 
خا����س، رمبا لأن �آر�ءهم متنوعة وي�س���عب ت�س���نيفها. 
وكان �ملوؤ�س����س �مل�س���اعد للح���زب هَوي نيوت���ن " يد�فع 
عن �إخ�س���اع ق�س���ية �ل�س���ود �إىل ق�سية ��س���رت�كية �أكرب 
"، ويعجبه مزيج �لقومية و�ل�س���رت�كية �لتي ر�آها يف 

فييتنام هو �س���ي منه وكوبا كا�س���رتو، وفق���ا لروخا�س. 
وكان �آخ���رون مث���ل �س���توكلي كارماي���كل يرف�س���ون �أي 
�إمكاني���ة لتحالف���ات �حل���رب �لب���اردة مع �ل�س���وفييت �أو 
�لرب���ط بال�س���رورة ب���ني حت���رر عن�س���ري و م�س���روع 
��سرت�كي، كما يو�س���ح روخا�س. بينما كان قائد �لفهود 
�ل�س���ود �أيلدريج كليف���ر يالحظ  �أن قلة من ق���ادة �لثورة 
�لكوبية كانو� �سود� وي�سلط �ل�سوء على �لعن�سرية يف 

حياة �جلزيرة �ليومية وخطابها �لأيديولوجي.
ومن جهتهم، �أُعجب �ملفكرون �لثوريون �لكوبيون بقادة 
حركة �حلقوق �ملدنية �ل�سود يف �أمريكا، �إىل حد تكري�س 
عدد كامل من " بين�س���امينتو كريتيكو "، وهي �س���حيفة 
يحررها فال�س���فة كوبي���ون ومارك�س���يون، حلركة �لقوة 
�ل�س���ود�ء يف عام 1968، حيث ن�س���ر مقابالت �س���حفية 
مع كارمايكل، ونيوت���ن و�آخرين. وقال فيه �ملحررون " 

لقد كان �لن�س���ال �لثوري لل�سود �لأمريكيني يبنّي �أن من 
�ملمكن �سرب �لعدو يف قلبه �ملتطور تكنولوجيا ".

ونالح���ظ هن���ا �أن �ملوؤلف يق���دم لنا بع�س �ل�سخ�س���يات 
ب�س���كل متك���رر �أحيان���ا. وهو �أم���ر ميكن �لت�س���امح معه 
حني يقدم لنا جماعات منا�س���رة ي�سارية غام�سة ن�سبيا 
يف نيوي���ورك. وعل���ى كل ح���ال، ف���اإذ� م���ا ت�س���اءلَت عن 
�لكيفية �لتي �أّثر بها ن�سوء �لفكر �لي�ساري يف نيويورك 
باحلكوم���ة �لكوبية �أو �سيا�س���ة �لولي���ات �ملتحدة جتاه 
�جلزي���رة، ف���ال تنظ���ر هن���ا و�إمن���ا يف موؤلف���ات �أخرى. 
فروخا����س يق���ر مبكر� فيم���ا يتعلق بذلك " �أن مناق�س���ات 
نيويورك �لنقدية ب�ساأن �لثورة �لكوبية كان لها تاأثري�ت 

قليلة ب�سورة طبيعية " على مقاربة و��سنطن لكوبا. 

The Washington Post / عن

بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الكوبية 1/1/ 1959
اليسار األميركي .. والتحوالت الثورية في كوبا

كينيدي  كا�سرتو وجيفارا       

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

أياد خضير 

فتعايل 
كي اأدخل فيك وتخفيني 
عن زمن يف �ضورة تنني 

يحمل ح�ضد �ضكاكنيمِ
اأين األقتني الأمواج الثلجية عريان على ال�ضاحل 

ابحث عن غابة يقطنيمِ 
فتعايل غوري يف اأعماقي موقد دفء 

واأنا باحلب عن الزمن ال�ضكيني �ضاأخفيك 
يف �ضري �ضوف اأناجيك �ص50

ليق���دم لن���ا من خ���الل ن�ضو�ض���ه توازنًا بني �ض���طحات 
العاطف���ة ال�ض���وفية البعي���دة ع���ن التج�ض���يد احل�ض���ي 
ال�ضهواين اإىل تعميق رمز ااملحبوب وجتريده اأحيانًا 
اإىل ما ي�ض���به املثالية الأفالطونية فهو �ض���اعر مت�ض���بع 

باملعرفة واأي�ضًا يتف�ضى يف ثنايا روحه لهب ال�ضعر : 
ثملت كل جروحي 

وغنائي قد م�ضت اأوتاره بني غابات غرام خ�ضل 
بل تال�ضيُت 

تال�ضيُت 
ت� ل �ض� ي ........ 

حتت ثوبي اأنت ل لن جتدي 
غر �ضكري وطقو�ص اخلبل �ص12 

لك���ّن ما يلفت وع���ي القارئ الفاع���ل واملنتج يف جممل 

ن�ض���و�ص ه���ذا الدي���وان ه���و تل���ك النزع���ة ال�ض���وفية 
وديناميته���ا الت���ي تب���ث جتلياتها يف جغرافي���ا الن�ص 
ال�ض���كلية  اخلرائ���ط  واملتماي���زة  الطقو����ص  املتع���ددة 
ثناي���ا  يف  ال�ض���ويف  القامو����ص  وم�ض���ات  فتتجل���ى 
الن�ض���و�ص لت�ضكل مراكز بوؤرية م�ضعة بفيو�ص دللية 
عميقة املغازي وثرية الدللت ، فال�ضاعر مل يكن جمرد 
عا�ضق ولهان يغرق يف تفا�ضيل مع�ضوقه ج�ضديًا بقدر 
م���ا كان يهي���م يف وه���ج روح م���ن يحب ويتال�ض���ى يف 
ا�ض���تغراٍق �ض���ويف يف كينونة من يع�ضق ويهوى فهو 
يفت�ص عن مناب���ع اجلمال املطلق ال���ذي يكون ماأخوذًا 

يف هالته امل�ضيئة :
بعدما ا�ضتخل�ضت منها كل ما حتويه من خمر و�ضهد 

بهواك ابتداأ التاريخ عندي 
راهبًا �ضرت 

تراتيلي ي�ضّف الليل فيها من مناجاة ووجد
معب���دي الع�ض���ق وفي���ه اذبح القل���ب له قربان اأ�ض���واق 

وافدي �ص 40
اإّن النزع���ة ال�ض���وفية ه���ي لي�ض���ت اآلي���ة م�ض���طنعة اأو 
مقحمة يف ن�ض���يج الن�ص ال�ض���عري بقدر م���ا هي حالة 
معرفة عميقة بجوهر الأ�ض���ياء وروؤية �ض���ابرة ملا وراء 
الهيئات ، ولي�ض���ت ترفًا �ض���عريًا اأو بذخًا تعبريًا لأنها 
طاقة فل�ض���فية ل تتهياأ لكل �ضاعر اإل ملن كانت جم�ضاته 
ال�ض���عرية على ق���در كبر من ت�ض���ريح احلال���ة وقراءة 
معانيه���ا العميق���ة با�ض���تغراق مت�ض���لح مبعرف���ة توؤهل 
ال�ض���اعر للتق���اط مكام���ن التوه���ج يف ذات املحب���وب 
والت�ض���وف ه���و لي�ص مبعناه ال�ض���طحي بق���در ما هو 
فل�ض���فة تقراأ من خالله���ا ذات املحبوب وت�ض���تغرق يف 

تلك الذات وتتال�ضى ذات ال�ضاعر :
عندما املع�ضوق يف معبد وجدي جتّلى 

رك�ضت تفاحة القلب اإليه 
وهي بالأ�ضواق حبلى 

غلقت من حولها الأبواب
لكن جنونًا رق�ضت رغبته ن�ضوًى وجذىل 

اأ�ضرع ال�ضّباك يف الروح ومن ثم اأطال  �ص15
فعندم���ا ن�ضتق�ض���ي اإجرائي���ًا جتليات املف���ردة اللغوية 
الت���ي تنتمي اإىل القامو�ص ال�ض���ويف جند اأن ال�ض���اعر 
ميتل���ك ث���راًء يف توظيف ه���ذه املفردات والت���ي كانت 

مكام���ن تعبري���ة متوهجة له���ا امتداد وج���ذور ممتدة 
اإىل املوروث وتكون بذات الوقت توؤدي وظيفة دللية 
بح�ض���ب نظ���ام الن����ص الذي متو�ض���عت فيه فال�ض���اعر 
مل يق���دم لنا ن�ض���ًا �ض���وفيًا بقدر ما ا�ض���تثمر ث���راء هذا 
القامو����ص ال���ري جلع���ل حالت���ه واأط���واره م���ع م���ن 
يحب ذات مغ���زى عميق ولي�ص �ض���طحيًا جموفًا فمثال 
هذه الألفاظ التي كانت تتجلى يف ق�ض���ائد املت�ض���وفة 
والعا�ض���قني كاحل���الج واب���ن عرب���ي واب���ن الفار�ص ) 
ماأخوذ ، تال�ضي ، حتت ثوبي ، املع�ضوق ، معبد وجدي  

، تراتيلي ، �ضلى ، اأوغل ، مناجاة ...(  :
اإن الكلمة يف ثانية قد تنبئ عن فن وخيال 

كالنظرة يف عني ولهى قد تخلق �ضحرًا وجمال 
هل اأنت النقطة اأم حرف اأم اأنت الكلمة !

اأم اأنت النور الالب�ص ثوب العتمة ! 
اأم اأنت الربق املخبوء وراء الغيمة ! 

اأم اأنت اخلمرة ل يدركها ال�ّضّكر يف العنقود  ؟!
اأم اأنت الدرب املغلق والباب املو�ضود ؟!

اأم اأنت ال�ضاهد وامل�ضهود ؟! 
اأم اأن���ت اللغة املجهول���ة واملعنى النائي واملق�ض���ود ؟! 

�ص21
وه���ذا م���ا ي�ض���رتعي انتب���اه الق���ارئ املنتج م���ن حيث 
تركيب اجلمل���ة ال�ض���عرية ذات البعد الفل�ض���في والتي 
تك���ون ذات قيم���ة فنية عالية مل���ا فيها من ث���راء وبذات 
الوقت هذه اجلمل التي ت�ضطع يف ف�ضاء الن�ص ت�ضكل 
عن�ضر جذب للق�ضيدة يف توازنها مع اجلملة ال�ضعرية 
ذات التج�ض���يد املرئ���ي اأو احل�ض���ي فاجلملة ال�ض���عرية 
التي تتمو�ضع فيها الروؤية الفل�ضفية ال�ضوفية كان لها 
مركز ثق���ل يف الن�ص ومل تكن متنا�ض���زة مع الرتاكيب 
ال�ضعرية الأخرى �ض���من الن�ضيج ال�ضعري بل من ثراء 
املفردة ال�ضوفية واإ�ضعاعها تتكون اأي�ضًا جملة �ضعرية 

�ضاطعة بفيو�ص الع�ضق ال�ضويف :
اذهبي اإن �ضئتمِ اأو �ضئتمِ تعايل 

اأنت يف احلالتني عندي حا�ضرة 
اأنا األغيت �ضوؤون الذاكرة �ص32

اإّن ات�ض���اق املفردة ال�ض���وفية �ض���من اجلملة ال�ضعرية 
وطاقته���ا التوليدي���ة الهائلة �ض���ّكل عن�ض���رًا ديناميًا ذا 
طاق���ة دللي���ة متوهج���ة مل���ا متتلكه ه���ذه املف���ردات من 

�ض���يميائية مرجعي���ة متعّددة الجتاه���ات وذات جذور 
عرفاني���ة يف الوعي اجلمعي فهذه املفردات ال�ض���وفية 
خرجت من اإطار املحيط املعجمي لتكون �ضمن قامو�ص 
ا�ض���طالحي فجر فيها كوامن دللية  مغايرة ملرجعيتها 
املعجمي���ة املحددة  وهذا ما جعل ال�ض���اعر ي�ض���عها يف 
فلك ق�ضائده لت�ضّكل عنا�ضر جذب ممغنطة بدفق دليل 
يكمن يف فجوات الن�ص ويّولد طاقة اإيحائية متناوبة 

ه ال�ضعري  :  يف ف�ضاء ن�ضّ
فلتك���ْن فوق رم���ال العمر – يا مع�ض���وق – اأغ�ض���انًا و 

وبال 
اآه ما اأ�ضهى قمي�ضًا يحتوي فيك من احل�ضنمِ حريرًا

فوق نب�ص احل�ضن �ضلى ؟! 
هل من اجلرم اإذا ما قّده من دبٍر اأو  ُقَبٍل عا�ضق ح�ضٍن

يبتغي دفئًا وطاّل ؟!  �ص16
اإّن التجرب���ة ال�ض���عرية ل���دى ال�ض���اعر خالد �ض���رب  يف 
ديوان ) عيناكمِ .. و�ض���به اجلمل���ة ( هي جتربة جتتمع 
فيه���ا ب���وؤر ثقافي���ة متع���ددة وم���وروث ث���ر وغن���ي من 
حي���ث مرجعيات���ه التاريخي���ة اأو الديني���ة اأو الثقافي���ة 
املتنّوعة وهذا ما يوؤكده خ�ضب ذاكرة ال�ضاعر وتبلور 
بع����ص متف�ض���التها  يف خميال���ه ال�ض���عري للتجلى يف 
���ه ال�ض���عري كنقاط جذٍب حاث���ة ومتوهجة  ف�ض���اء ن�ضّ
مب�ض���تويات دللي���ة متع���ددة تتناغم مع وع���ي القارئ 
يف اإنتاجي���ة ن�ص كام���ن مواٍز للن�ص املق���روء كرتميز 
ق�ض���ة النبي يو�ض���ف يف ق�ض���يدة ) ما تي�ض���ر من بوح 
الع�ض���ق ( اأو توظيف معادل لق�ض���ة النب���ي يون�ص عند 
خروجه من بطن احلوت يف ق�ض���يدة ) تعايل نختبئ ( 
لكن من هذا الراء املعريف املخزون يف ذاكرة ال�ضاعر 
�ض���لطنا ال�ض���وء على جانب دينامية النزعة ال�ض���وفية  
يف ف�ض���اءات بع�ص الن�ض���و�ص مما جعلنا ن�ضتخل�ص 
معرفة بع�ص �ض���فرات الن�ص وترجمتها فال�ضاعر لي�ص 
�ض���اعرًا �ض���وفيًا بق���در ما هو �ض���اعر متوه���ج العاطفة 
ا�ض���تطاع اأن يوظف بع�ص املفردات ال�ضوفية وبع�ص 
الرتاكي���ب ليج�ّض���د تفا�ض���يل هيام���ه يف ذات من يحب 

ويهوى .  
دي���وان )عين���اك و�ض���به اجلملة( �ض���ادر ع���ن دار كلمة 
/ م�ض���ر - القاه���رة م���ن القط���ع املتو�ض���ط يف خم����ص 

و�ضبعني �ضفحة.

بغداد/ أوراق

تعد كولومبيا اأول بلد امركي لتيني يوؤ�ض����ص ما 
يع���رف باكادميي���ة اللغ���ة يف عام 1871 و�ض���ارت 
وحت���ولت  موؤث���رات  تتلق���ى  اللغ���ة  ه���ذه  ع���رب 
وتي���ارات الثقاف���ات اخلارجية الخرى وت�ض���تفيد 
منها، فربزت ا�ض���ماء ادبية �ض���كلت موؤ�ض�ضة لالأدب 
الكولومب���ي. مناذج خمتارة من ال�ض���عر املعا�ض���ر 
ت�ض���منت كتاب )مائة ق�ض���يدة كولومبية( للباحث 
واملرتج���م الدكتور حم�ض���ن الرملي وال�ض���ادر عن 
ان  اىل  م�ض���رًا  والن�ض���ر..  للثقاف���ة  )امل���دى(  دار 
جترب���ة الثقاف���ة الكولومبية قطعت م�ض���رة ادبية 
طويل���ة تعاقب���ت عليها اجي���ال كثرة من���ذ مرحلة 
التاأ�ض���ي�ص وحت���ى الزم���ن احل���ايل. وان الثقاف���ة 
الكولومبية مثل جممل ثقافات �ضعوب قارة اأمركا 
الالتينية هي ارث �ضكانها الأ�ضليني النديخينا�ص 
الذي���ن مل يتب���ق م���ن اآدابهم �ض���وى بع����ص املالحم 
والأ�ض���اطر القليل���ة والت���ي م���ن ا�ض���هرها ملحمة 
يوروباري املكتوبة بالآمازونية وتعني ا�ضم بطل 
مع���روف يف كولومبيا والربازي���ل. ثم جاءت بعد 
ذل���ك الثقافة ال�ض���تعمارية ال�ض���بانية التي راحت 
توؤ�ض����ص اوا�ض���ط الق���رن ال�ض���اد�ص ع�ض���ر طابعها 
الدين���ي الكاثوليكي الذي عم���د اىل تغير العادات 
واملعتقدات واللغ���ة حتى جاءت مرحلة الكفاح من 
اجل ال�ض���تقالل والتي ا�ض���تمرت على مدى القرن 
التا�ض���ع ع�ض���ر باكمله تقريبًا، وفيما يخ�ص ال�ضعر 
باعتب���اره اجلن����ص الب���رز يف ه���ذه الثقاف���ة، مت 
اختي���ار جمموعة �ض���عراء بعناية م���ع نبذة عن كل 
واح���د منه���م. قطعت جترب���ة الثقاف���ة الكولومبية 
م�ض���رة ادبية طويلة تعاقبت عليه���ا اجيال كثرة 
منذ مرحلة التاأ�ضي�ص وحتى الزمن احلايل. وفيما 
يخ�ص ال�ض���عر باعتب���اره اجلن�ص الب���رز يف هذه 
الثقاف���ة ملجموع���ة �ض���عراء مت اختياره���م بعناي���ة 
م���ع نب���ذة ع���ن كل واح���د منه���م. مبين���ًا ان الثقافة 
الكولومبية مثل جممل ثقافات �ضعوب قارة اأمركا 
الالتينية هي ارث �ضكانها الأ�ضليني النديخينا�ص 
الذي���ن مل يتب���ق م���ن اآدابهم �ض���وى بع����ص املالحم 
والأ�ض���اطر القليل���ة والت���ي م���ن ا�ض���هرها ملحمة 

يوروباري املكتوبة بالآمازونية وتعني ا�ضم بطل 
مع���روف يف كولومبيا والربازي���ل. ثم جاءت بعد 
ذل���ك الثقافة ال�ض���تعمارية ال�ض���بانية التي راحت 
توؤ�ض����ص اوا�ض���ط الق���رن ال�ض���اد�ص ع�ض���ر طابعها 
الدين���ي الكاثوليكي الذي عم���د اىل تغير العادات 
واملعتق���دات واللغ���ة حتى ج���اءت مرحل���ة الكفاح 
م���ن اج���ل ال�ض���تقالل والتي ا�ض���تمرت عل���ى مدى 
القرن التا�ض���ع ع�ض���ر باكمله تقريبًا قب���ل ان تظهر 
يف اواخ���ره مرحل���ة كان���ت رومان�ض���ية بطبيعتها 
ومنها على �ض���بيل املثال ال�ض���اعر خو�ضيه خواكني 
اورتي���ث.. ث���م ظه���رت بع���د ذل���ك مرحل���ة �ض���ميت 
العاداتي���ة اهتم���ت مب���ا ه���و واقع���ي م���ن ع���ادات 
و�ضخ�ض���يات ومظاه���ر اجتماعي���ة حر�ض���ت على 
ال�ضارة ملا هو م�ضرتك و�ضط هذا املزيج من خالل 

ن�ض���و�ص ناقدة لبع����ص ال�ض���لوكيات الجتماعية 
لل�ض���لطات احلاكم���ة املتعاقب���ة، ومن ابرز ا�ض���ماء 
هذه املرحلة خورخه ا�ض���اكي�ص وخوليو اآربوليدا 
ورافائي���ل بومب���و و�ض���وليداد اآكو�ض���تا وكانديال 
اوبي�ض���و وغرهم. ومتخ�ص عن هذا التحول من 
الرومان�ضية اىل الواقعية ما �ضار يعرف باحلداثة 
من خالل ن�ض���و�ص �ض���بق بع�ضها ق�ض���ائد روبني 
داري���و الذي يعد من اه���م رواد احلداثة بالن�ض���بة 
لل�ضعر املكتوب بال�ضبانية عمومًا. وهكذا تر�ضخت 
ا�ض���ماء ل�ض���عراء كولومبيني ممن يعدون حداثيني 
بينهم خو�ضيه اآ�ضونثيون �ضيلبا وخوليو فلوريث 
وغير موبالنثيا وبورفريو باربا خاكوب. ومن 
و�ض���ط مرحلة املجددين هذه برزت جماعة )حجر 
و�ض���ماء( �ض���نة 1939 يتزعمه���ا ادواردو كارانثا، 

وجاءت هذه الت�ض���مية من عنوان لديوان ال�ض���اعر 
ال�ض���باين خوان رامون خيمينيث احلا�ض���ل على 
جائزة نوبل عام 1965 حيث اثر هذا ال�ضاعر عرب 
ا�ض���لوبه وروؤاه باجيال �ض���عرية كاملة يف خمتلف 
البلدان الناطقة بال�ض���بانية. ويف عقد الثالثينات 
بداأت تظهر �ضل�ض���لة من �ض���عراء عربت ق�ض���ائدهم 
عن امور ا�ضا�ض���ية وجوهرية يف م�ض���رة ال�ض���عر 
الكولومب���ي املعا�ض���ر، وكان���ت من ب���ني دعواتهم 
م�ض���األة الهتم���ام باملو�ض���وعات الكوني���ة لل�ض���عر 
وامل�ض���اعر والقي���م الوطني���ة اىل جان���ب العناي���ة 
الفائقة با�ض���اليب الفن واللغ���ة والحرتاف الأدبي 
مت�ض���كًا مبفه���وم انطوني���و مات�ض���ادو مل���ا ا�ض���ماه 
هم���وم  ع���ن  ا�ض���دق  كتعب���ر  ال�ض���عري  بالم���ان 
النا����ص بعد ال�ض���عور باخليبة من كل ال�ضيا�ض���يني 
وايديولوجياته���م. ث���م ظه���رت جمموع���ة اخ���رى 
حاولت ه�ض���م جتارب احل���ركات ال�ض���ابقة لتكون 
اك���ر طليع���ة منه���ا، وعرف���ت با�ض���م املجل���ة التي 
ا�ض�ض���وها والتفوا حولها )ميتو( اأي ال�ض���طورة، 
وابرز موؤ�ض�ضيها ال�ضعراء خورخة غايتان دوران 
وفرنان���دو ت�ض���اري واأولغا �ض���م�ص الدي���ن احلاج 
وهي من ابوين لبنانيني وقد ا�ضتهرت لحقًا با�ضم 
مرا ديلمار. ويف عقد اخلم�ض���ينات ن�ضطت حركة 
)ال���ال �ض���يئية( ذات ال���روح ال�ضتعرا�ض���ية والتي 
ا�ض�ض���ها غونثال���وا اآرانغ���و اي���ام حك���م الدكتاتور 
غو�ض���تابو روخا����ص بين���ال ، وه���ي حرك���ة تنتمي 
الت���ي ظه���رت  الوجودي���ة  او  العدمي���ة  تي���ار  اىل 
عامليا يف تلك الفرتة، ومن ابرز �ض���عرائها اأميلكار 
او�ض���وريو وخامي���ه خاراميليو وماري���و ريبرو 
وغره���م. ويف ال�ض���بعينات ظه���ر جي���ل جديد من 
ال�ض���عراء اأطلقت عليه ت�ض���مية )اجليل ال�ض���اخط( 
ل�ض���تيائه من الو�ض���اع العامة يف البالد �ضيا�ضيا 
واقت�ض���اديًا وثقافي���ًا يف ظ���ل ا�ضت�ض���راء العن���ف 
وجت���ارة املخ���درات التي لوث���ت كولومبيا. ثم تال 
هوؤلء جيل اطلق على نف�ضه )بال ا�ضم( تعبرًا عن 
الفتق���ار اىل روؤية جوهرية ثابتة جتمعهم و�ض���ط 
ت�ض���اعد �ض���يادة الهوية الفردية، ولتمييز انف�ضهم 
عن ع�ض���رات امل�ض���ميات عل���ى امت���داد مراحل هذه 
امل�ض���رة الطويل���ة. ام���ا الآن في�ض���ر الباحث اىل 
ب���روز ظاه���رة الور�ص واملهرجانات ال�ض���عرية يف 

انحاء كولومبيا.

دينامية النزعة الصوفية في ديوان
)عيناِك .. وشبه الجملة (

تعد التجربة الشعرية للشاعر خالد صرب يف ديوانه الشعري ) عيناك وشبه الجملة ( تجربة ذات 

مستويات متعددة وهذا يرتبط برثاء تجربة الشاعر الحياتية واملعرفية وتجلياتهام يف فضاءات 

نصوصه الشعرية ذات املضامني املختلفة والرسائل املتعددة والتي قدمها لنا يف الشكل العمودي 

للقصيدة أو الحر ) التفعيلة ( لكن يف كلتا الحالتني كان الشاعر متمكنًا من أدواته التعبريية وقادرًا عىل 

خلق الشكل الشعري الذي يبث من خالله نوازعه وخلجات روحه العاشقة ورؤيته الفلسفية لألشياء 

وكينونات الوجود فنجد يف نصوصه تناغاًم بني توهج العواطف الجامحة لعاشق صويف يتالىش يف 

محبوبته وبني الحكيم الذي ميسك بعقال مشاعره املتوثبة : 

مائة قصيدة كولومبية
مراحل التأسيس لهوية ثقافية وطنية مستقلة 

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

 British Library :املكتبة الربيطانية بالإنكليزية
ه���ي املكتبة الوطني���ة للمملكة املتح���دة ومقرها لندن، 
وهي اأحد اأهم مراك���ز البحث املكتبية يف العامل حيث 
اأنه���ا اإح���دى اأك���رب املكتبات يف العامل م���ن حيث حجم 
حمتوياتها. ت�ضم املكتبة نحو 150 مليون عن�ضر من 
كل بق���اع العامل ومبختلف اللغات وباأ�ض���كال خمتلفة، 
�ضواء املطبوعة اأو الرقمية، مثل الكتب واملخطوطات 
والت�ض���جيالت  واجلرائ���د  واملج���الت  والر�ض���ومات 
ال�ض���وتية والت�ض���جيالت املو�ض���يقية والفيديوه���ات 
وب���راءات الخ���رتاع واخلرائ���ط والطواب���ع وقواعد 

البيانات وغرها.
من ب���ني حمتويات املكتبة هناك نحو 14 مليون كتاب 
)ل تفوقه���ا يف ذل���ك �ض���وى مكتب���ة الكوجنر����ص يف 
الوليات املتحدة(، وكميات �ض���خمة من املخطوطات 
والعنا�ض���ر التاريخية يع���ود اأقدمها اإىل 2000 �ض���نة 

قبل امليالد.
املكتبة الربيطانية ت�ضتلم ن�ضخًا من كل الكتب املنتجة 
يف بريطاني���ا واأيرلندا، كما اأن لديه���ا برناجمًا جلمع 
املحتويات. وب�ضكل عام ي�ضاف اإىل حمتويات املكتبة 
نحو 3 مليون عن�ض���ر جديد كل ع���ام حتتل 11 كم من 

الرفوف اجلديدة.
املكتب���ة مفتوحة للعامة، حيث ي�ض���تطيع اأي �ض���خ�ص 
الط���الع عل���ى حمتوي���ات املكتب���ة وال�ض���تفادة م���ن 

خدماتها العديدة.
تبل���غ امليزانية املر�ض���ودة للمكتب���ة 142 مليون جنيه 

اإ�ضرتليني.
���َح املتحف الربيطاين �ض���نة 1753، و�ض���م دائرًة  افُتتمِ
للمطبوع���ات، ث���م افتتح���ت مكتب���ة تراثية ه���ي مكتبة 
املتح���ف الربيطاين التي اعتن���ت باقتناء املخطوطات 
واملطبوعات ال�ض���رقية والغربية، وبع���د ذلك افتتحت 
مكتب���ة مكت���ب الهند �ض���نة 1801 �ض���من اإطار �ض���ركة 
الهن���د ال�ض���رقية الت���ي ب���داأت ن�ض���اطها �ض���نة 1600، 
واهتمت هذه املكتب���ة باقتناء خمطوطات مكتب الهند 
ووثائق���ه، وكانت املكتبتان منف�ض���لتني عن بع�ض���هما 
بع�ض���ًا �ض���ابقًا حيث كانت خمطوط���ات مكتبة املتحف 
يف املتح���ف الربيطاين، وخمطوطات مكتب الهند يف 
بناء اآخر قرب نهر التاميز، وبعد بناء املكتبة الوطنية 
الربيطاني���ة يف �ض���ارع يو�ض���تون يف حمل���ة "�ض���انت 
بانكرا�ص" يف لندن مَتَّ جمُع خمطوطات املكتبتني فيها 
اإىل جان���ب حمتويات مكتبات اأخرى، والبناء اجلديد 
يق���ع ب���ني حمط���ة قط���ارات وحاف���الت كنغزكرو����ص، 
وحمط���ة قط���ارات وحافالت يو�ض���تون، ول تقت�ض���ر 
مقتنيات املكتب���ة الربيطانية عل���ى مقتنيات املكتبتني 
املذكورتني بل ت�ض���م مقتني���ات الكثر من املجموعات 
التي كانت م�ضتقلة �ضابقًا، ومنها خمطوطات اجلمعية 

امللكية والكثر من املعاهد الربيطانية.
قدمت احلكومة الربيطانية �ضنة 1974 مبلغ 6 ماليني 
جني���ه اإ�ض���رتليني من اأجل بن���اء املكتب���ة الربيطانية، 
وبعد جمع الأموال الالزمة ا�ض���تمر العمل �ضنوات، ثم 
افتتحت ملكة بريطانيا واإيرلندا املكتبة �ض���نة 1998، 
ويعم���ل يف املكتب���ة اأك���ر م���ن 1600 موظ���ف، وفيها 
اأكر من �ض���تة مالي���ني كتاب بني خمط���وط ومطبوع، 
ومالي���ني الوثائ���ق وال�ض���حف واملج���الت، وتتواف���ر 
فيه���ا اأف�ض���ل اخلدم���ات للباحثني يف جم���الت العلوم 

والفنون الإن�ضانية كافة.
الوطني���ة  املكتب���ة  خمطوط���ات  اأو�ض���اع  تتف���اوت 
الربيطانية، فمنها ما هو معروف ومتداول، ومنها ما 
هو حمف���وظ مل يفهر�ص، ومل ُتتح فر�ص الطالع عليه 
بعد، ومنها مقتنيات جديدة حتت ال�ضيانة والفهر�ضة، 
ولذل���ك ل ميكننا اإعطاء رقم دقيق ح�ض���ري مبا تقتنيه 
من خمطوطات عربية وغ���ر عربية، ولكن املعلومات 
املن�ضورة املتوافرة تفيد اأن عدد املخطوطات ال�ضرقية 

يقارب 23500 خمطوط.
وتتن���وع خمطوط���ات املكتب���ة الربيطاني���ة. فمنها ما 
ه���و عربي اخلط اأعجم���ي اللغة، ومنها م���ا هو عربي 
اللغ���ة اأعجمي اخل���ط، وتاأت���ي املخطوط���ات العربية 
اخلط واللغ���ة يف مقدمة مقتنيات املكتبة الربيطانية، 
ر عدده���ا بع�ض���رة اآلف و�ض���تمئة خمطوط���ة،  اإذ ُيق���َدّ
وتليها املخطوطات الفار�ضية ثم العثمانية الرتكية ثم 
الأوردية وال�ض���ريانية والعربية والربديات امل�ضرية، 
وهناك ع�ض���رات املخطوطات ببع�ص اللغات ال�ضرقية 
والب�ض���تون  والبنج���اب  وال�ض���ند  املالي���و  لغ���ة  مث���ل 
وال�ضواحلية وغرها، وتوجد يف املتحف الربيطاين 
ع�ض���رات اآلف الّرق���م الفخاري���ة والطيني���ة باللغ���ات 

امل�ضمارية بع�ضها معرو�ص، واأكرها يف املخازن.
املكتب���ة  يف  العربي���ة  املخطوط���ات  م�ض���ادر  تتع���دد 
الوطنية الربيطانية، فبع�ضها كتب يف البالد العربية، 
وبع�ض���ها كت���ب يف البل���دان الإ�ض���المية م���ن الأندل�ص 
غرب���ًا حت���ى اإندوني�ض���يا �ض���رقًا، واجلام���ع امل�ض���رتك 
ب���ني تلك املخطوطات ه���و العلوم الإ�ض���المية، واللغة 
العربي���ة، اأو اخل���ط العرب���ي، وتتن���وع مو�ض���وعات 
املخطوط���ات لتغط���ي العل���وم والف����ن���ون الإن�ض���انية 

الديني�ة والدنيوية كافة.
لقد اهتم الإنكليز بفهر�ض���ة خمطوطات مكتبة املتحف 
الربيطاني���ة، وقد اأعد ريت�ص فهر�ص املخطوطات التي 
اقتنته���ا املكتب���ة لغاي���ة �ض���نة 1825، وطب���ع الفهر�ص 

م���ا ب���ني �ض���نتي 1846 و 1871، وتتاب���ع الهتم���ام 
املتح���ف  مكتب���ة  خمطوط���ات  بفهر�ض���ة  الإنكلي���زي 
وغره، وتتابع �ضدور الفهار�ص - يف اأربعة جملدات 
وك�ض���اف - من �ضنة 1877 حتى �ضنة 1991، وتعتني 
- يف �ض���كل م�ض���تمر - جملة املتحف الربيطاين بن�ضر 
معلوم���ات حول املخطوطات الت���ي مل ُتفهَر�ص، والتي 
���ُمّ اقتناوؤه���ا، وتوج���د يف املكتب���ة فهار����ص مل تت���م  َيتمِ
طباعتها، واإمنا هي م�ض���ودات اأو ن�ضخ فريدة مكتوبة 
عل���ى الآل���ة الكاتب���ة، اإ�ض���افة اإىل بطاق���ات الأر�ض���يف 
الورقي���ة والإلكرتوني���ة التي اأ�ض���بحت متوافرة على 
�ض���بكة الإنرتنت، وت�ض���در املكتبة الربيطانية تقريرًا 

�ضنويًا يت�ضمن معلومات عن جديد املكتبة.
وعلى �ض���عيد اهتم���ام العرب باملخطوط���ات املهاجرة 
يعت���رب الراحل اأحم���د تيمور من ال���رواد العرب الذين 
�ض���نة  كت���ب  حي���ث  العربي���ة  باملخطوط���ات  اهتم���وا 
1919 جمموعة مقالت ح���ول نوادر املخطوطات يف 
مكتبات لندن واأُك�ض���فورد، وقد كتب عبد الله يو�ض���ف 
الغني���م كتابًا عن املخطوط���ات اجلغرافية يف املتحف 
الربيطاين، ون�ضره املجل�ص الوطني للثقافة والفنون 
والآداب يف الكوي���ت �ض���نة 1974، وبع���د ذلك ب�ض���نة 
اأعَدّ �ض���امي حمارن���ة فهر�ص املخطوط���ات العربية يف 
الط���ب وال�ض���يدلة املحفوظة يف املكتب���ة الربيطانية، 
وعددها380 خمطوطة، ون�ضرته دار الن�ضر للجامعات 
دار  ن�ض���رت   1980 �ض���نة  ويف   ،1975 القاه���رة  يف 
املختار يف دم�ض���ق م�ضادر الرتاث اليمني يف املتحف 

الربيطاين من اإعداد ح�ضني عبد الله العمري.
ت�ض���م املكتب���ة الوطني���ة الربيطاني���ة عددًا واف���رًا من 
املخطوط���ات النادرة ت�ض���مل الكتب الديني���ة اليهودية 
وامل�ض���يحية والإ�ض���المية، وعل���ى راأ�ض���ها خمطوطات 
الت���وراة والإجنيل والق���راآن الكرمي، ث���م كتب الآداب 
الك���رمي  الق���راآن  م���ن  وتوج���د  الديني���ة،  والعل���وم 
خمطوط���ات باخل���ط الك���ويف اأحده���ا من�ض���وب اإىل 
الإم���ام علي )ر�ض���ي الله عن���ه(، وبع����ص خمطوطات 
الق���راآن الك���رمي مكت���وب عل���ى ُرق���وق جل���د الغ���زال، 
واأكرها مكتوب على الورق بكل اأنواعه. واإىل جانب 
خمطوطات الكتب الدينية توجد خمطوطات التاريخ 
والطبق���ات مث���ل العق���ود اللوؤلوؤي���ة يف اأخب���ار الدولة 
الر�ض���ولية لعل���ي اخلزرج���ي، ورق���م ه���ذه املخطوطة 
710 يف حمفوظ���ات املكت���ب الهن���دي، وكت���اب حتفة 
املجاهدين، ورقمه 714 - املكتب الهندي، وهو يوؤرخ 
لظهور الإ�ض���الم يف مليبار، وما تبع ذلك، وخمطوطة 
عجائ���ب املق���دور يف نوائ���ب تيم���ور لب���ن عرب�ض���اه 
)854 ه����/1450(، ورق���م املخط���وط 711، ويقع يف 
99 ورق���ة، وتوجد خمطوطات يف الفل�ض���فة واملنطق 
ومنه���ا الرتغي���ب يف ك�ض���ف رم���وز التهذي���ب تاألي���ف 
حميي الدي���ن الكافيج���ي احلنفي )879 ه����/ 1474( 
والإ�ض���ارات والتنبيه���ات لفخر الدين ال���رازي توجد 
منه ن�ض���خ عدة، كما توجد خمطوطة �ض���رح الإ�ضارات 
لقطب الدين ال���رازي التحتاين، وتوجد جمموعة من 
خمطوطات الت�ض���وف للغزايل وعبد القادر اجليالين 

والنفري وغرهم.
وتوج���د خمطوط���ات اأدبي���ة منه���ا دي���وان اأب���ي متام 
ويقع يف 212 ورقة، ودي���وان املتنبي ويقع يف 155 
ورق���ة، وكت���اب ال���درة املكلل���ة يف فتوح مك���ة املبجلة 
لأب���ي احل�ض���ن البك���ري، ويقع يف 98 ورق���ة، وتوجد 
ن�ض���خة م���ن كت���اب األ���ف ليل���ة وليل���ة، وتق���ع يف 128 
ورقة، وتوجد خمطوطات يف علم العرو�ص والبالغة 
والنح���و العربي واملعاج���م، واإىل جانب املخطوطات 
املف���ردة لعن���وان خا����صّ ُمع���ني توجد املجامي���ع التي 

ت�ضم ع�ضرات العناوين للكتب ال�ضغرة والر�ضائل.

موقع المعرفة

 إيمان فارس 

�ضخ�ض���يات متم���ردة وتائهة م���ن الفنانني امل�ض���تغلني الذين حتطمت 
احالمه���م واملرتدي���ن الذين رف�ض���وا الطاعة واملاأزوم���ني الذين حال 
تزامنه���م النف�ض���ي ونق����ص ب�ض���رهم دون النفت���اح اخل���الق عل���ى 
احلي���اة ، �ضخ�ض���يات ذات ث���راء داخل���ي واإخفاق خارج���ي ، الفقراء 
واملت�ض���كعون عل���ى جوان���ب احلياة ، نتع���رف اىل �ض���حر املتاهه يف 
اعماقها الال�ض���عورية والطفولية ال�ض���ائعة وراح���ة احلياة واملوت ، 
ان روح التمرد هي التي ت�ض���كن ق�ض����ص )حت���ت اجلر�ص الزجاجي( 
ه���ذه وكاأن كارل �ض���اير وهوال���ذي ا�ض���ار اىل اأخال����ص انايي�ص نن 

للتمرد ... 
ماترك���ز عليه هذه الق�ض����ص امنا ه���و الدراما الداخلي���ة يف عالقتها 
بالدرام���ا اخلارجي���ة ، وماه���و من���زع م���ن الع���امل اخلارج���ي امن���ا 
هولت�ضويرمايعي�ص �ضراآ يف العامل الر�ضي اجلوهري يف الن�ضان 
، يقطع النظرعرقه وبيئته وهو مو�ضوع الهتمام واملعاجلة .وعلى 
الرغ���م من ان ا�ض���خا�ص الق�ض����ص ميثلون جمتمع���ات خمتلفة لكنها 
لت�ض���رمن خالله���ا اىل املحيط���ات التي اأتوا منها بل اىل ماي�ض���رتك 

فيه الب�ض���رمن تعرق اىل المتداد الن�ضاين ومايعانونه من ال�ضياع 
ومايقف يف وجههم من العوائق .

اناني����ص ن���ن حترث ع���امل احلليم الهادئ وت�ض���دد عل���ى العالقة بينه 
وب���ني الواق���ع ، واعتماده���م على بع�ض���هم ، وهي املوؤمن���ة بعامل لغة 
احلل���م ...لي�ص فقط الفرد واملجتمع هما اللذان يدخالن يف ق�ض����ص 
اناني�ض����ص نن امن���ا الفنون احلي���ة والن�ض���انيات يف حلظة البداع 
،تتحادث وتتعاي�ص وقد اغنيت جتربتها الدبية بالكثر من املعارف 

...
اأ�ض���تطاعت اأنانيي�ص ن���ن ان توظف ثقافتها يف خدم���ة ابداعها مثلما 
تناول���ت العا�ض���ق اخليايل الذي يحول ح�ض���وره امل�ض���تمر يف حياة 
املراأة دون زواجها بالعا�ض���ق ، ففي ق�ض���تها )ال���زورق املنزيل( نلمح 
هذا الأثر عند البطلة وهي يف حاله من الرتقيب بني ظهور ال�ض���وت 
يف النه���ر واختفائ���ه ، وعندم���ا زارت مدينة فا����ص راأت يف خمططها 
متاه���ة بحجمه���ا الطبيع���ي مقارن���ة مبتاهته���ا الالأ�ض���عورية ، حيث 
اأكت�ضفت �ضورة جديده لوحدتها ، حيث وحدت كل ا�ضرار املدينة مع 

الطبيعة الأن�ضانية والأحالم وانعدام الزمن والذاكرة .
اإن قراءات هذة الق�ض�ص هي نوع من ال�ضتماع اىل املو�ضيقى، حيث 
تنم���و الق�ض����ص منواآ ع�ض���وياآ وتتكامل بينهما الطبيع���ة حتى تثمر 
بو�ض���اطة التغرات كل ثرائه ال�ضردي... ان اهم مامييز انانيي�ص نن 
اأنه���ا كاتبة مقاطع لكاتبة جمل ، واملقاطع يولدها الح�ض���ا�ص الفني 
حول املو�ضوع  ، ال�ضخ�ضية بال�ضعر احلر بتدفق ال�ضور ، لتوؤثر يف 
اإنفعالتنا وم�ضاعرنا ، و ترى اناني�ض�ص نن اإن من الكتاب من جعلوا 
احلياة الليلة مرئية ولكنهم مل ي�ض���تطيعوا اأن ينتجوا منها اية دللة 
بل و�ضعونا اأمام احاييل وا�ضعه مملوءة بال�ضوا�ص والنقا�ص ، ان 

هذا ماوجدوه يف ل�ضعورهم . 
ان ابداع الق�ضة عندها هو بحث عن معنى وهو اذابة ال�ضطح املرئي 

لقت�ضاد اثر الدراما النفعالية . 
لكل ق�ضة من ق�ض�ص هذة املجموعه ا�ضالة خربة حياة الكاتبة كونها 
مهم���ة مبا هو خ���ارج التجرب���ة امللمو�ض���ة ، انها ترى الق�ض���ة رمزية 
بال�ض���ياء املو�ض���وعة لها ،بعالقتها باملا�ض���ي ، فكانت ال�ض���ياء كلها 
مغلفة بالقيم النفعالية، �ض���ظايا تود ان ت�ض���ونها باحلافز ، فاعتنت 
بالروايات امله�ض���مة والناق�ضة يف حياتنا ، ومبلحات الكمال النادرة 
، و�ض���عوبة حتقيق ال�ضمول ، وا�ض���تطاعت برمزية ان توحدالعوامل 

و�ضلته باحلا�ضر وباملا�ضي وال�ضياء واملوت...
فكانت لق�ض�ضها اأبعاد عدة بدلآمن البعد الواحد!!!

كل ق�ض���ة ه���ي جمموع���ة ا�ض���ياء مث���رة تنطوي عل���ى عم���ق الروؤية 
ولحمدودية الفن. وان خيالها ينقل ماهو جديد ومالئم على الدوام 
حت���ت اجلر����ص الزجاج���ي ، يف النهاي���ة كان���ت انانيي����ص ن���ن تدمج 
ال�ض���عر بالنر ،اخليال والحالم بالرغبات والواقع املكتظ بالتفائل 
،الكوابي�ص والنك�ض���ارات واحلب لتنقل لن���ا جتربة فذة خارجة عن 

املاألوف .

المكتبة البريطانية .. مخطوطات عربية نادرة

أنانييس نن ... تحت 
الجرس الزجاجي

» حفلة التج�ض�ص« جتربة متفردة متزج الرعب بالإثارة 
م اأيقونة درامية جديدة، حيث  يف اإطار بولي�ضي، وتقدِّ
تتناول فكرة التج�ض����ص بطرحها �ضوؤاًل حمورًيا، وهو 
العامل ي�ض���مع كل  ���ا يف هذا  اأن هناك �ضخ�ضً "ماذا لو 
م الرواية الت�ض���جيلية يف ثوب  ما نقول���ه؟"... كما تقدِّ
جدي���د عرب دمج ت�ض���جيالت هاتفية واأ�ض���عار مل تن�ض���ر 
م���ن قبل ومقاطع من �ض���يناريوهات يف �ض���لب العمل، 
بالإ�ض���افة اإىل الأ�ض���كال املعت���ادة للتوثيق مث���ل دفاتر 

اليوميات وجمتزئات من جمالت.
م فك���رة جدي���دة ُكلًي���ا تتعل���ق بتج�ض����ص  الرواي���ة تق���دِّ
خ���الل  م���ن  بع�ض���هم  عل���ى  الأف���راد  م���ن  جمموع���ة 
التكنولوجي���ا  تقدم���ه  ال���ذى  الإغ���واء  التكنولوجي���ا، 
يفر�ص نف�ض���ه على بطلة الرواية فتقرر التج�ض�ص على 
حبيبها با�ض���تخدام جهاز ت�ضنت عرت عليه بال�ضدفة 
على �ض���بكة النرتن���ت وبعد اأن ت�ض���غلها للعبة، اإىل حد 
اإدم���ان تل���ك الت�ض���جيالت الهاتفية، ينتق���ل الإدمان اإىل 
�ض���ديقها ال���راوي، حتى ي�ض���بح �ض���ماع الت�ض���جيالت 
طق�ضًا م�ض���رتكًا بينهما... ثم تبداأ توابع التج�ض�ص يف 

الظهور ب�ضكل بالغ الدراماتيكية.
الرواية تبداأ با�ض���تهالل �ض���ادم من خ���الل جرمية قتل 
غام�ض���ة تقع لفتاة جامعية عل���ي نحو مفاجئ، ما يقود 
لباقي الأحداث ب�ض���كل مت�ضل�ض���ل وفانتازى يف بع�ص 
الأحي���ان، وحتي���ل القارئ من مفاج���اأة اإىل اأخرى دون 

افتعال احليل.
���ا مبفاجاأة  وكم���ا تبداأ الرواي���ة مبفاج���اأة، تنتهي اأي�ضً

كربى.....
الكات���ب تناول ق�ض���ية مهمة جًدا وهي ق�ض���ية اجلانب 
اخلفي يف �ضخ�ض���ية الإن�ض���ان الذي ل يريد اأن يف�ضح 
عنه لكنه ميكن اأن ينك�ضف فجاأة عرب جت�ض�ص الآخرين 

م����ن اص��������داراتعليه.

حفلة التجسس
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العديد من هذه الإرها�ضات اأخذت طريقها اإىل فنونه 
واآدابه واأ�ض���اطره وحكايات���ه، ويف مقدمها ملحمة 
جلجام�ص )كلكام�ص(: Gilgamesh ال�ض���ومرية 
املكتمل���ة يف �ض���يغتها فني���ًا وم�ض���مونيًا، الت���ي كان 
ظهورها يف �ض���كلها النهائي املكتمل على اثني ع�ضر 
لوحًا اأو رقم���ًا، نحو نهاية الألف الثانية قبل امليالد، 
وذلك يف �ض���يغتها الت���ي ا�ض���تخرجها الآثاريون من 
مكتبة ق�ض���ر امللك اآ�ض���ور بانيبال يف مدينة نينوى، 
وهي يف العموم، جت�ضد وتعك�ص هواج�ص الإن�ضان 

املاأخوذ باخللود.

فلسفة الحياة
ملحم���ة جلجام�ص، ق�ض���يدة �ض���عرية مدونة باخلط 
امل�ض���ماري، تعد م���ن اأهم النت���اج الفكري حل�ض���ارة 
م���ا ب���ني النهري���ن، وم���ن اأق���دم من���اذج اأدب املالحم 
يف تاري���خ احل�ض���ارات القدمية. يرج���ح املوؤرخون 
اأنه���ا تع���ود لأكر م���ن مرحل���ة زمنية، فه���ي بخيالها 
ون�ضو�ض���ها نت���اج بابلي، لكنها حتتوي اأي�ض���ًا على 
ن�ض���و�ص �ض���ومرية. ويذه���ب العديد م���ن الباحثني 
لالعتق���اد اأن بطله���ا جلجام����ص �ضخ�ض���ية حقيقي���ة 
تعود لأح���د امللوك الذين حكموا بالد �ض���ومر. وهي 
�ضخ�ضية تت�ضم بال�ض���جاعة وحب املغامرة. وتتاألف 
امللحم���ة م���ن 3500 بيت موزعة عل���ى ثالثة اأبواب: 
الب���اب الأول ت���دور اأحداثه حول الأعم���ال البطولية 
جللجام����ص ورفيق���ه اأنكيدو. والب���اب الثاين يروي 
ق�ض���ة الطوف���ان العظي���م وح�ض���ول رج���ل الطوفان 
على اخللود. الباب الثالث يتحدث عن م�ض���األة املوت 

والعامل ال�ضفلي.
ويح�ضر الباحثون ملحمة جلجام�ص يف جمموعتني: 
املجموع���ة الأوىل �ض���ومرية وتتاألف م���ن جلجام�ص 
واآغ���ا Agga مل���ك كي����ص، وجلجام����ص وح���واوا 
 Enkidu واأنكي���دو  وجلجام����ص   ،Huwawa
وث���ور ال�ض���ماء، واأنكي���دو والعامل ال�ض���فلي، وموت 
جلجام����ص، وم���وت اأنكي���دو. اأما املجموع���ة الثانية 

فهي مو�ضوعة باللغة الأكادية النينوية.

وب�ض���كل عام، ميكن القول اإن اأبرز خ�ضائ�ص ملحمة 
جلجام����ص ه���ي تاأكيدها اأ�ض���لوب احلي���اة واملفاهيم 
الديني���ة، وبلورته���ا فل�ض���فة احلياة البابلي���ة، وكان 
له���ا تاأثره���ا العمي���ق يف كثر م���ن اأ�ض���اطر الآلهة 
والأبطال الإغريق، ويع���زو عدد من الباحثني كثرًا 

مما ورد يف الكتب املقد�ضة اإليها.

مصدر إلهام لآلداب والفنون
�ض���كلت ملحم���ة جلجام����ص على مدى اأحق���اب زمنية 
خمتلف���ة، مادة ا�ض���تلهام للعدي���د من اأجنا����ص الأدب 
والف���ن )التقليدية منه���ا واحلديثة( ول ت���زال تفعل 
فعلها يف الثقافة العاملية املعا�ضرة عمومًا، والعربية 
والأغني���ة  املو�ض���يقى  ا�ض���تلهمتها  اإذ  خ�ضو�ض���ًا، 
والأوب���را وامل�ض���رح وال�ض���ينما والدرام���ا وال�ض���عر 
والرواي���ة واأدب الأطف���ال والفن���ون الت�ض���كيلية، اإذ 
حاول العديد من الفنانني الت�ض���كيليني املعا�ض���رين، 
ترجم���ة اأحداثه���ا ومراميه���ا، اإىل ر�ض���وم ولوح���ات 
وحمف���ورات مطبوع���ة ومنحوت���ات ناف���رة وغائرة 
وجم�ض���مة، وبع�ض���هم كر����ص له���ا معار����ص كامل���ة، 
وتبقى هذه امللحمة حتى الوقت احلايل، مو�ض���وعًا 
اأثرًا للفنون الت�ضكيلية ب�ضقيها: العملي والنظري. 
ماج�ض���تر  ع���دة  ر�ض���ائل  اإىل  طريقه���ا  اأخ���ذت  اإذ 
واأطروحات دكتوراه يف كليات الآداب، واأكادمييات 
الفن���ون اجلميل���ة العربي���ة والعاملي���ة، ويب���دو اأنها 
�ض���تبقى مو�ض���ع بحث دائم ودرا�ض���ة م�ضتفي�ضة، ملا 
تثره اأحداثها من اأ�ض���ئلة وهواج�ص تطول ق�ض���ايا 
ل�ض���يقة بوجدان الإن�ضان وفكره وعقله وروحه. اأي 
بكيان���ه امل���ادي والروحي واحلياة الت���ي وجد فيها، 

ورغبته ال�ضديدة باأن ل يغادرها اأبدًا.

لوحات ورؤى
ان�ضغل الفنان الت�ض���كيلي العربي عمومًا، والعراقي 
خ�ضو�ض���ًا، مبلحم���ة جلجام����ص كونه���ا ج���اءت من 
اأر�ض���ه، لذلك عكفت غالبية الت�ض���كيليني العرب على 
ا�ض���تلهامها يف اأعمالهم، وبع�ضهم كر�ص لها معار�ص 
كاملة، كالفنانني العراقيني: �ض���ياء العزاوي ورافع 
النا�ض���ري وماهود اأحمد الذي نف���ذ جمموعة اأعمال 
متمي���زة م���ن الر�ض���وم التو�ض���يحية، واملحف���ورات 
اأحداثه���ا  م���ن  امل�ض���تلهمة  واللوح���ات  املطبوع���ة 

واأفكاره���ا، كم���ا اأجن���ز الت�ض���كيلي العراق���ي املقي���م 
يف اأملاني���ا داوود �ض���لمان عن���اد 13 حمف���ورة منفذة 
ومطبوع���ة بو�ض���اطة احلجر)ليتوغ���راف( �ض���منها 
معر�ض���ًا �ضخ�ض���يًا، ج�ض���د فيها روؤاه للق���اء الذي مت 
ب���ني ملك �ض���ومر جلجام�ص وابن ال���رباري اأنكيدو، 
وال�ض���راع ال���ذي ن�ض���اأ ب���ني الثن���ني، كم���ا اأظهر يف 
لوحاته ع�ضتار وحكايات البحث عن اخللود. واأجنز 
الت�ض���كيلي العراقي رعد فليح معر�ض���ًا موؤلفًا من 36 
لوحة ج�ض���د فيها ما ا�ض���تلهمه من ملحمة جلجام�ص، 
باأ�ض���لوب يجعل من قارئها يتخيل الأجواء التي كان 

يعي�ضها جلجام�ص.
ومن الذين ا�ض���تلهموا هذه امللحمة اخلالدة، الفنانة 
الطاه���ر،  رن���دة  ال�ض���ابة  الفل�ض���طينّية  الت�ض���كيلية 
اإذ ج�ض���دت يف عم���ل فن���ي خ���زيف رحل���ة جلجام�ص 
يف البح���ث ع���ن اخلل���ود، طارح���ة م���ن خالل���ه فكرة 
الأ�ض���طورة، الت���ي تخاطب العقل الب�ض���ري، اعتمادًا 
عل���ى مبداأ اخلل���ق والتكوين، و�ض���وًل اإىل انعكا�ص 
روح املو�ض���وع �ضمن اإطار فل�ض���في ي�ضب يف قالب 

فن حديث.
ويف الت�ض���كيل ال�ض���وري املعا�ض���ر، ا�ض���تلهم ملحمة 
جلجام����ص العدي���د من الفنان���ني ياأت���ي يف مقدمهم: 
الفن���ان الراح���ل اأحمد ولي���د عزت، �ض���عد يكن، اأمين 
ا�ض���مندر.. وه���ذا الأخر اأجنز لوح���ة جارية كبرة 
بالأل���وان الزيتي���ة احت�ض���نتها اأروق���ة كلي���ة الفنون 
اجلميل���ة بجامعة دم�ض���ق، ردح���ًا من الزم���ن )وهي 
الكلي���ة الت���ي در����ص فيه���ا ف���ن الر�ض���م والت�ض���وير 
وعلومهم���ا النظري���ة(، فح�ض���ل منه���ا عل���ى درج���ة 
الإج���ازة، فاملاج�ض���تر التي اأعدها حول الأ�ض���اطر 
يف ب���الد م���ا ب���ني النهري���ن، ث���م تاب���ع يف اأطروح���ة 
الدكتوراه توغله يف احل�ضارات ال�ضورية القدمية، 
فتوق���ف عن���د راأ����ص �ض���مرا )اأوغاريت( الت���ي بحث 
يف فنونه���ا، وا�ض���تلهم منها م�ض���روعه العمل���ي، اأما 
جدارية جلجام�ص فتوجت اجلانب العملي لر�ض���الة 
املاج�ضتر، التي اأعدها، وج�ضد فيها اأحداث امللحمة 
باأ�ض���لوبه الواقعي التعب���ري، معتمدًا على الوثائق 
التاريخية، التي تناولت هذا املو�ض���وع، �ض���واء من 
الناحي���ة الفكري���ة اأو الب�ض���رية، م���ن دون اأن يغف���ل 
ت�ض���مني جداريت���ه روؤاه اخلا�ض���ة ح���ول جمل���ة م���ا 

تطرحه امللحمة من ق�ضايا.

مف���ردات  معاجل���ة  يف  ا�ض���مندر  الفن���ان  واعتم���د 
جداريته على الألوان املر�ض���وفة بحركية وانفعال، 
وكانت الألوان و�ض���يلته الرئي�ض���ة يف بناء معمارها 
الت�ضكيلي والتعبري، وغلبت عليها الألوان الزرقاء 
واخل�ض���راء وم�ض���تقاتهما. اأما معاجلته لل�ضخو�ص 
فاعتم���د فيه���ا عل���ى الوثائ���ق الب�ض���رية التاريخية، 
ولكي يوؤكد ماهيتها، و�ّضى ثياب ال�ضخو�ص وبع�ص 

اأركان اجلدارية، برموز احل�ضارة التي اأنتجتها.
اأما الفنان الت�ض���كيلي ال�ض���وري �ض���عد يك���ن، فاأجنز 
معر�ض���ني مكر�ض���ني مللحمة جلجام�ص اأقامهما العام 
نف���ذ  بحل���ب..  اجلاب���ري  �ض���الة  يف  الأول   :1997
اأعمال���ه بالأل���وان، والث���اين نف���ذ اأعمال���ه بالأبي����ص 
والأ�ض���ود ونظمه يف �ض���الة قواف بحلب اأي�ض���ًا، ثم 
نقلهما اإىل )دم�ضق( و)لو�ص اأجنلو�ص( يف الوليات 

املتحدة الأمركية.
اعتم���د الفنان يك���ن يف التعب���ر عن اأج���واء ملحمة 
جلجام�ص، على حركة ال�ض���خو�ص ومتو�ض���عها يف 
تكوي���ن اللوحة، ال���ذي اأتقن قطوعات���ه، وهذه ميزة 
رئي�ض���ة يف جتربت���ه الفني���ة القائمة )يف الأ�ض���ا�ص( 
عل���ى اخلط )الر�ض���م( ال���ذي ب���ه ومن خالل���ه، يبني 
عمارة لوحته، ثم تاأتي األوانه )التي ميكن ح�ض���رها 
يف عدد حمدود من الف�ض���ائل، منها: الأحمر الناري 
والأبي�ص والأزرق والأ�ض���ود وم�ضتقاتها(، لتو�ضي 
هيكلي���ة �ضخو�ض���ه، م���ن خ���الل لط�ض���ات انفعالي���ة 
مفلو�ض���ة بتلقائي���ة، لك���ن يف املو�ض���ع املنا�ض���ب من 

الهيئة واللوحة.
م���ن جان���ب اآخ���ر، ي���ويل الفنان يك���ن ج���ل اهتمامه 
ملعاجل���ة مالم���ح الوج���وه والأطراف يف �ض���خو�ص 
لوحات���ه، وهو بارع يف ا�ض���تنها�ص عالق���ة متوافقة 
ومن�ض���جمة بني األوانه، رغم ت�ضادها. هذه ال�ضيغة 
يف املعاجلة، ا�ض���تخدمها اأي�ضًا يف اأعماله امل�ضتلهمة 
من اأج���واء ملحم���ة جلجام�ص، بحيث ميك���ن القول 
اإنه من دون ال�ض���تعارات الب�ضرية، التي اأخذها من 
مرجعي���ات امللحمة التاريخية، ل ميكن الهتداء اإىل 
روحها، ذلك لأن �ضعدًا اأخ�ضع اأعماله عنها، لأ�ضلوبه 
الفني اخلا�ص الذي و�ض���م مو�ض���وعات فنه ال�ضابقة 
التي متحورت )يف غالبيتها( حول م�ض���اهد املقاهي 
واملالهي احللبية، واأهل الغناء والطرب، وال�ض���يدة 

العذراء وال�ضيد امل�ضيح والقدي�ضني.

صالح الرزوق 

بع���د كتاب���ه )�ض���راع الدول���ة واجلماع���ات(* �ض���در 
ل�ض���عد حممد رحيم يف بغداد كتاب )روافد النه�ض���ة 
والتنوي���ر: مرويات فكري���ة(**. ومن الوا�ض���ح اأن 
هذا املو�ض���وع هو اإغناء ل�ض���ابقه، وتف�ضر للم�ضكلة 
اجلهادية التي بدلت م�ض���ر ال�ضرق الأو�ضط ب�ضكل 
ع���ام. يب���داأ كتاب���ه من �ض���وؤال م���اذا نعني بالنه�ض���ة 
والتنوير؟. ويوؤكد اأن امل�ض���طلحات ل تزال �ضبابية 
يكتنفها الغمو�ص باملقارنة مع مرادفاتها يف اأوروبا. 
فالعرب منذ نهايات التا�ض���ع ع�ض���ر وهم م�ض���غولون 
بع���دة وظائف اجتماعية ذات مغ���زى واحد. وميكن 

اخت�ضارها بعقل التحولت.
فق���د كان���ت الدع���وة للتخل�ص م���ن اجلم���ود واإقرار 
د�ض���تور للبالد وتو�ض���يع دور املواطن���ني يف احلكم 
تاأخذ عدة م�ض���ميات كالنه�ض���ة والإ�ضالح والتجديد 
واحلداثة والع�ض���رنة وغر ذلك ����ص11. ولكن هذا 
ل يعن���ي اأنه قد حتقق���ت قطيعة معرفية مع املا�ض���ي 
الدكتاتوري للدولة واإمنا غلبت على ن�ض���اط الدعوة 
نزع���ة هجينة ميكن اأن تقول اإنه���ا تلفيقية وخجولة 
وبعي���دة عن روح الثورة �ص16. وهذا التداخل هو 
امل�ض���وؤول براأي الكاتب عن عدم و�ض���وح م�ضروعنا 
النه�ض���وي باملقارن���ة م���ع اأوروبا التي ب���داأت ببناء 
الدول���ة )اأو النهو�ص مبوؤ�ض�ض���اتها والنف�ض���ال عن 
القنانة والإقطاع وت�ض���كيل روؤو�ص اأموال �ض���اعدت 
على انت�ضار التعليم وتكوين طبقة متو�ضطة( اأعقبها 
ع�ض���ر اأن���وار اهت���م مبو�ض���وعات احلري���ة والعقل 
العلم���ي متهي���دا  والتفك���ر  والتجري���ب  الو�ض���عي 
للق�ض���اء على روا�ض���ب الفك���ر اخل���رايف. اأو اتكالية 
الإن�ض���ان على الق���در. وطبعا كل ذلك م���ن اأجل هدف 

واحد ل حميد عنه وهو املجتمع املدين �ص34.
   ومع ذلك يرى اأن النه�ضة يف املنطقة العربية بداأت 
يف �ضياقني: تركي من القرن الثامن ع�ضر وقد �ضجع 
على نه�ض���ة عربية مماثل���ة قادت اإىل بل���ورة مفهوم 
متما�ض���ك للدول���ة اأدى يف النهاي���ة اإىل الت�ض���ال مع 
الغرب وتعميم الثقافة من خالل الرحالت والبعثات 
����ص25�26. واإذا انته���ى ال�ض���ياق الرتكي بالنقالب 
عل���ى الدول���ة واإقام���ة اأول جمهوري���ة علماني���ة فاإن 
ال�ض���ياق العرب���ي �ض���هد موجت���ني، الأوىل تب���داأ م���ع 
الطهط���اوي وتنتهي مبحاكمة علي عبد الرازق وطه 
ح�ضني. والثانية تبداأ من طه ح�ضني وتنتهي بهزمية 

حزيران �ص 47.
   ول ميك���ن اأن نتجاه���ل هن���ا هذا التحقي���ب لتاريخ 
النه�ض���ة. فهو ل يكرر الأفكار املعروف���ة التي تعيده 
اإىل غزو نابليون مل�ض���ر. والنتقال من ع�ضر الن�ضخ 
اإىل الطباع���ة ولكن���ه ي�ض���في علي���ه طابع���ا ايجابيا. 
مبعنى اأن املبادرة كانت بيد النخبة العربية ومل تكن 
�ض���لبية واأقحمت على املجتمع العربي الذي يحت�ضر 

بالتخلف ومباذل الإقطاع والف�ضاد �ص128�129.
   لق���د اأ�ض���ارت كل الأدبيات اإىل اأن النه�ض���ة العربية 
تدين بالف�ض���ل اإىل الإمربيالية الفرن�ضية ويف وقت 
لح���ق اإىل ال�ض���تعمار الأوروب���ي. وهن���ا ل ب���د من 
تبديل معنى النه�ض���ة مبفردة م�ضابهة وهي اليقظة. 
فالحت���كاك مع الغرب قاد اإىل وعي قومي ل مثيل له 
و�ض���ع العقل الإ�ض���المي يف خلفية ال�ض���راع ولي�ص 

الدخ���ول يف  للمنطق���ة يف  مقدمات���ه. وت�ض���بب  يف 
م�ض���كلة الهوية والتعرف على الذات اأو ما نقول عنه 

اخل�ضائ�ص النوعية للعرق العربي. 
   وح���ول ال�ض���راع م���ن اإ�ض���الح ل ميكن���ه اأن يغ�ص 
الط���رف عن اأهمية الفطرة الدينية اإىل مقاومة يغلب 

عليها �ضعار العروبة.
ولكن �ض���عد رحيم يالح���ظ اأن القومية العربية كانت 
منقو�ض���ة فه���ي مل تتوقف عند مب���داأ احلرية وكانت 
اأدبي���ات احل�ض���ري ومي�ض���يل عفلق تهت���م بالوحدة 
وت���رى اأنه���ا حتمي���ة تاريخي���ة اأو كما يق���ول: نوعا 
من الفكر الفا�ض���ي وال�ض���تاليني ال���ذي يرعى تبجيل 
القيادة وتقدي�ص الأفكار. ولذلك عو�ضا عن الدخول 
يف عه���د نه�ض���وي جدي���د �ض���ادت ال�ض���يغ العقائدية 
الآيلة اإىل اجلمود واأودت بنا اإىل الطريق امل�ض���دود 
����ص115 ال���ذي ناق�ض���ه يف كتابه ال�ض���ابق )�ض���راع 

الدولة واجلماعات يف العراق(.
ولذل���ك فهو يرى اأن القومية العربية كانت طوباوية 
وت�ضبه ما ي�ضميه مروية تقوم على ثالثية "البطولة 
الفك���ر  بينم���ا  ����ص117  والت�ض���حية"  والنق���الب 
املارك�ض���ي متيز بقدر اأك���رب من العلمية اأ�ض���ف لذلك 

مرجعيات اأخذها من جتارب التاريخ ال�ضوفييتي.
ال�ضوؤال الآن: ماذا اأ�ضاف هذا الكتاب ملعلوماتنا عن 

م�ضروع النه�ضة؟!. 
   لق���د ابتعد ع���ن العر�ص التاريخي م���ا اأمكن ودخل 
مبا�ضرة يف حتديد الآليات واهتم باملرويات الأدبية 
اأو باجلان���ب الثق���ايف واملع���ريف اأك���ر م���ن اجلانب 

الإ�ضالحي. 
ولعل���ه ا�ض���رتك م���ع فاطم���ة املح�ض���ن الت���ي ناق����ص 
كتاباته���ا ع���ن ه���ذا املو�ض���وع باإ�ض���هاب يف تدوي���ر 
الأفكار، مبعنى تق�ض���يمها اإىل حلقات معرفية واإلقاء 
نظ���رة على املفاهيم ويف املقدمة فك���رة الفرد الفاعل 
واملعنى الذاتي والذات الفاعلة الذي ا�ض���تعمله األن 

تورين �ص147.

   املي���زة الثانية، اأنه مل يت�ض���اهل م���ع اأخطاء الدولة 
القومية و�ض���قوطها يف م�ض���كلة عب���ادة الأب. ولكنه 
مل يعزل الفكر ال�ضيا�ض���ي عن ال�ضيا�ضة وهذه م�ضكلة 
تع���اين منه���ا كل الث���ورات واحل���ركات النقالبي���ة.  
فالنق���الب يف الدول���ة القومية هو اإجراء ع�ض���كري 
تق���وده اجليو�ص. بينما النقالبية يف الفكر القومي 
هي حتقيق القطيعة مع املا�ض���ي اأو ا�ض���تبدال الفكر 
الع�ض���ائري بفك���رة املواطنة. وين�ض���حب ذلك اأي�ض���ا 
على م�ض���كلة معنى ال�ض���عب. فالدول���ة القومية تنظر 
اإلي���ه ككتل���ة غ���ر متبل���ورة اأو جمموعة م���ن الأفراد 
الذين يحتاجون لقي���ادة حكيمة بينما الفكر القومي 
يعت���ربه  خزان���ا لالإمكانيات ويحت���اج لتنظيم مهني 
وحتويل���ه م���ن ا�ض���رتاتيجية الأن���ا الرنج�ض���ية اإىل 
�ضيا�ض���ة "ذات" الوع���ي واجلماع���ة. وهو ما ف�ض���له 

هابرم���از يف كتابه ع���ن )نقد احلداث���ة( واأطلق عليه 
ا�ض���م )العقل الأداتي التوا�ضلي(. واإجمال فاإن ف�ضل 
امل�ض���روعني القوم���ي والنه�ض���وي يعرب ع���ن حمنة 
التخل���ف والعجز احل�ض���اري، فالتخب���ط يعود لعدم 
ن�ض���وج العق���ل مبا في���ه الكفاي���ة. وكل امل�ض���روعات 
الأخ���رى مب���ا فيه���ا الإ�ض���المي واملارك�ض���ي �ض���هدت 
�ضقوطا وف�ضال ذريعا. واأ�ضر هنا ملحنة اجلمهورية 
الثاني���ة يف م�ض���ر واأزمة اليمن اجلنوب���ي. فقد كان 
قادته���ا يعي�ض���ون يف دم�ض���ق ومو�ض���كو اأك���ر م���ن 
�ضنعاء، وهو ما يعاين منه حزب امل�ضتقبل اللبناين 
الذي يعي�ص راأ�ضه يف باري�ص وج�ضمه يف طرابل�ص 

واأنحاء من بروت.
   تبق���ى مالحظ���ة اأخ���رة اأن الكتاب اهتم مب�ض���روع 
النه�ض���ة الإ�ض���الحي بن�ض���خته امل�ض���رية. علم���ا اأنه 
م�ض���روع اأغي���ار. فالأفغاين م���ن التبعي���ة العثمانية 
وحمم���د علي من املماليك الذين ا�ض���توطنوا م�ض���ر. 
وكانت ل���ه طموحات اإمربيالية ح���اول ابنه اإبراهيم 
با�ضا اإجنازها بحد ال�ضيف. حتى اأنه ميكننا ت�ضبيهه 
مبحمد الغازي فاحت الأ�ض���تانة. ولذلك ل اأرى �ض���ببا 
للقف���ز م���ن ف���وق م�ض���روع ال�ض���يخ حمم���د ح�ض���ني 
النائيني موؤ�ض����ص احلركة الد�ض���تورية الذي ن�ض���ط 
ب���ني اإيران والعراق. ويون�ص ال�ض���بعاوي الذي ولد 
يف املو�ض���ل ومات �ض���نقا يف بغداد. هذا غر اأ�ضماء 
عدي���دة ن�ض���طت يف بر ب���الد الرافدين وبالد ال�ض���ام 
ودفع���ت حياتها ثمن���ا ملناه�ض���ة الترتي���ك والعثمنة 
ومنه���م عم���ر حم���د ويو�ض���ف احلكيم ور�ض���يد عايل 
واإليا�ص اأنطون اإليا�ص وغرهم ممن جتد اأ�ضماءهم 

يف موؤلفات رافائيل بطي وخري العمري.

*�ش���ر�ع �لدول���ة و�جلماعات يف �لعر�ق. د�ر �ش���طور. 
بغد�د 2015.

**رو�فد �لنه�شة و�لتنوي���ر من�شور�ت د�ئرة �ل�شوؤون 
�لثقافية �لعامة. بغد�د 2015.

ملحمة جلجامش.. هواجس 
اإلنسان المأخوذ بالخلود

منذ خلق اإلنسان وأسئلة كثرية تتزاحم يف رأسه، باحثة عن أجوبة 

مقنعة تريح فكره، جلها يدور حول رحلته القصرية يف الحياة، وما 

ينتظره بعد املوت، وما يحيط به من أشياء وظواهر، حركت يف 

ذهنه هواجس ال حرص لها، تدور يف غالبيتها حول أسباب وجوده 

ومعناه وما ينتظره بعد رحلته القصرية يف الحياة.

مشروع النهضة العربية بين الفشل والغموض
ق���راءة ف���ي كتاب لس���عد محم���د رحيم

�شعد حممد رحيم



طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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

WWW. almadasupplements.com
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