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حني تت�شاعد املتعة ل ا�شك حلظة يف اأن الأدب اأكرث واقعية 
من التاريخ نف�شه. اإن ال�شدق الفا�شل بني خيال العمل 

الأدبي وحقيقة التاريخ هو اأن ت�شتعمل الإبداع الأدبي يف 
اإعادة الروح للحدث امليت. الروائيون الأفذاذ ينع�شون 
الزمن بالتفا�شيل احلية. هكذا ينه�ض العامل من جديد 

يف الروايات، ون�شتعيد جمددا متعة معا�شرة الأباطرة 
واملجانني والع�شاق والكوارث الكربى بكل ما حتمله من 

دماء وحرائق.
الأمر الأ�شا�ض هو اأن تكون الرواية حية. هذا املبداأ العظيم 

يف الأدب يجعل الروايات التاريخية ناطقة بال�شدق 
و�شورتها رطبة بالأنفا�ض والنب�شات. ميكننا احل�شول 

على فر�شة معاي�شة تن�شح باليقني اإذا ما عرثنا على اأديب 
ميلك موهبة خلق احلياة. اإن الوعي الكامل بالتفا�شيل هو 

ما يهبنا الح�شا�ض بحقيقة ما نقراأ.
عظماء الأدب هم الذين يت�شدون للتاريخ ويعيدون �شياغة 
اأحداثه. ب�شيء من احلب ميكن اإعادة خلق تلك ال�شخ�شيات 

امل�شعة باجلربوت. الزمن واملوت هما يف احلقيقة اإجالل 
فخم وغفران غري متوقع، فمع مرور الزمن ميكن لنريون اأن 

يكون حمبوبا، وميكن لهتلر اأن يكون �شخ�شية قريبة من 
مراهقتنا.

الروايات التاريخية ل تقّرب لنا ال�شورة اأو تعيد متثيل 
املا�شي، واإمنا تعطينا تخيال حمت�شما، ومتدنا بالراحة 

لأننا مل نع�ض يف زمن ال�شيوف وح�شار القالع ونبعد 
كثريا عن جمانني القرون ال�شحيقة وغ�شب الرب ولعنات 

الأنبياء.
املوهوبون يف اخليال مينحوننا اأكرث من حياة واأكرث من 

زمن واأكرث من وطن. هذه هي عظمة الأدب وعزاء الوجود. 
اإن معجزة اأن نعيد احلياة للما�شي هي �شنعة تقرتب يف 

علوها من ال�شماء ذلك لأننا دائما بحاجة اإىل 
اأن نعي�ض اأكرث وان جنرب كل الأزمنة وان 

نتو�شل اخللود.
الروائيون الكبار يرون يف التاريخ 
حلبة م�شارعة. انهم ل يحفرون كما 

علماء الآثار واإمنا يحبون اللعب بالطني 
والنفخ فيه. 

خيال الحياة
نزار عبدالستار

1939 ـ   1909 ــــراق  ــــع ال فــــي  ـــفـــكـــاهـــة  وال الـــســـخـــريـــة  صـــحـــافـــة 
كتاب  ببغداد  الثقافية  ال�شوؤون  دار  عن  �شدر 
بعنوان )�شحافة ال�شخرية والفكاهة يف العراق 
1909 ـ 1939( املوؤلف: د. حمدان خ�شر �شامل، 
املتو�شط  القطع  مــن   279 ال�شفحات:  عــدد 
العراق  يف  ال�شاخرة  ال�شحافة  تاريخ  يحتل 
جانبا مهما من تاريخ ال�شحافة العراقية حيث 
واحلياة  املجتمع  ب�شوؤون  ال�شلة  وثيقة  كانت 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة و�ــشــجــونــهــمــا وُعـــرفـــت مبــواقــف 

م�شهودة من تطورات الحداث املختلفة.
ــعــراق  ــاخــرة يف ال ــ�ــش اتــ�ــشــمــت الــ�ــشــحــافــة ال
ور�شومها  مقالتها  فكانت  ال�شاخر  بالنقد 
الذي رفعته  ال�شالح  الكاريكاتريية وتعليقاتها 
�شاهمت  وقد  اآنــذاك.  ال�شلبية  الظواهر  بوجه 
الــ�ــشــحــف  ــاخــرة اىل جـــانـــب  ــش ــ� ال الــ�ــشــحــف 
يف  الــعــراق  يف  الخـــرى  والدبــيــة  ال�شيا�شية 

الت�شدي لكل ماهو فا�شد با�شلوب ناقد و�شاخر 
احاطت  التي  الظروف  من  الرغم  على  جــريء 
املطبوعات  قوانني  فر�شتها  التي  والقيود  بها 
ال�شحافة  تــرتك  فلم  ال�شلطات.  تعليمات  او 
ومتار�ض  اليه  تنفذ  ان  دون  جمــال  ال�شاخرة 
دورها كرقيب �شعبي ير�شد الخطاء ويف�شح 

املفا�شد ويعري املف�شدين.
تناول الباحث فرتة مهمة من تاريخ ال�شحافة 
العراقية خالل مرحلة تاريخية حفلت باحداث 
واجتماعية،  واقت�شادية  �شيا�شية  وحتــولت 
 1909 عامي  بني  امتدت  زمنية  حقبة  ومثلت 
يف  �ــشــاخــرة  �شحيفة  اول  �ــشــدور  عــام  وهــو 
الـــعـــراق بــعــد مــرحــلــة النـــقـــالب الــد�ــشــتــوري 
بــدايــة  عـــام 1939 وهـــي  الــعــثــمــاين وحــتــى 
احلرب العاملية الثانية. وت�شمن الكتاب درا�شة 

وجملة  جريدة  الثالثني  على  مايزيد  ومتابعة 
�شدرت حتت عنوان ال�شحافة ال�شاخرة.

الف�شل  تناول  ف�شول،  اربعة  الكتاب  �شم  لقد 
العامل  يف  ال�شاخرة  ال�شحافة  ن�شاأة  الول 
فت�شمن  الثاين  الف�شل  اما  العربي،  والوطن 
احتوى  فيما  العراق،  يف  ال�شاخرة  ال�شحافة 
ال�شيا�شية  الجتــاهــات  على  الــثــالــث  الف�شل 
والقت�شادية والجتماعية والثقافية لل�شحافة 
العراقية ال�شاخرة. يف حني كان الف�شل الرابع 
ال�شحفية  واللـــــوان  الــفــنــون  اهـــم  مت�شمنا 
والدبــــيــــة الــتــي احـــتـــوت عــلــيــهــا الــ�ــشــحــافــة 
بع�ض  ا�شافة  مت  كما  الــعــراق.  يف  ال�شاخرة 
املالحق لن�شخ م�شورة من �شحافتنا ال�شاخرة 
ال�شحف  �شدور  وتواريخ  با�شماء  ملحق  مع 

ال�شاخرة يف العراق.

�شدر حديثًا كتاب جديد بعنوان 
احلرية..الروؤ�شاء  "عائلة 

والأمريكيون من اأ�شل اإفريقي يف 
البيت الأبي�ض" للمرا�شل ال�شحفي 

املخ�شرم بالبيت الأبي�ض كينيث 

تي. وول�ض، والكتاب �شادر عن 
من�شورات "باراديجم" 2011.

وبح�شب �شعيد كامل مبجلة 
يف  املوؤلف  نظر" يتناول  "وجهات 

كتابه التاريخ املعقد للعالقة بني 

الأمريكيني من اأ�شل اإفريقي والبيت 
الأبي�ض، والتي �شهدت بعد ذلك 

حلظة فارقة يف التاريخ الأمريكي 
بتن�شيب باراك اأوباما كرئي�ض 

للوليات املتحدة يف يناير/ كانون 
الثاين 2009.

وقام املوؤلف برتتيب كتابه زمنيًا 
من حيث الإدارات الأمريكية، 

وال�شيا�شات العن�شرية التي اتبعتها 
جتاه ذوي الأ�شول الإفريقية، 

وموقف كل رئي�ض من هذه الق�شية 
مع و�شف لطبيعة العالقة بني 

عائالت الروؤ�شاء الأمريكيني 
املتعاقبني وبني ال�شود الذين 

يديرون �شوؤون احلياة اليومية يف 
البيت الأبي�ض.

ي�شتند وول�ض يف كتابه على 
املذكرات ال�شخ�شية لهوؤلء الرجال 
والن�شاء ال�شود كنافذة ينظر منها 
على اأدق تفا�شيل البيت الأبي�ض، 

كذلك اأعتمد على اآراء وتعليقات 
للروؤ�شاء الأمريكيني املتعاقبني 

ت�شف طبيعة عالقتهم بالعاملني 
ال�شود، والتي تفيد يف الك�شف عن 
دخائل �شخ�شيات هوؤلء الروؤ�شاء، 
ورقي امل�شاعر الإن�شانية لبع�شهم، 

كما تقدم �شورة لبع�شهم تختلف عن 
ال�شورة التي عرفوا بها يف جمال 

ال�شيا�شة.
كذلك يربز املوؤلف الآثار الرتاكمية 

لقرنني كاملني من العبودية 
و�شيا�شات الف�شل العن�شري، والتي 

ات�شحت يف ال�شيا�شات املهلهلة، 
والذكريات التاريخية امل�شوهة، 

والنق�شامات العن�شرية، وغياب 
العدالة يف املجتمع الأمريكي.
وي�شري املوؤلف اإىل اأن اأوباما 

مطالب باإظهار قدراته القيادية يف 
العمل من اأجل حتقيق جمتمع عادل 

وال�شتمرار يف ذلك طيلة وجوده 
داخل البيت الأبي�ض.

�شدر عن دار "املنى" يف العا�شمة 
ال�شويدية �شتوكهومل كتاب جديد 

بعنوان "ال�شبي وال�شبية واجلدار" 
من تاأليف ال�شاعر والكاتب اأولف 

�شتارك، ور�شوم اآنا هيجلند، وقام 
برتجمته للعربية اإبراهيم عبدامللك، 

ويقع الكتاب يف 48 �شفحة من 
القطع املتو�شط.

وبح�شب �شحيفة "القد�ض العربي" 
ي�شتهر الكاتب اأولف �شتارك مبكانته 

املميزة بني كتاب اأدب الأطفال 
والفتيان، وقد تزامن �شدور كتابه 

اجلديد بال�شويدية مع �شدور 

ترجمته العربية عن دار املنى يف 
�شتوكهومل خالل �شهر فرباير/ �شباط 

اجلاري.
تدور اأحداث الكتاب يف فل�شطني 

وتتناول حكايُة �شالفَة، البنت 
عر، واأخيها  الفل�شطينية عا�شقة ال�شِّ

اأدهم ذي الهمِة العالية والقلِب 
اجل�شوِر واأحالِمهما املاأ�شورة 

يف واقٍع �شديد الق�شوة، فيعي�ض 
الإخوان مع والديهما يف ظل جدار 

الف�شل، والذي يقف حائاًل بينهما 
وبني حياٍة اأُرِغما على تركها، حيث 

بيُتهما وحديقُتهما ومدر�شُتهما 

و�شدى �شحكاٍت ما عاد من الهني اأن 
مترُّ بهما.

وخالل اأحداث الرواية جتل�ُض 
�شالفُة، لتقراأ ال�شعَر تلبيًة لطلِب 

ُمعلِّمتها خديجة، التي مينعها �شعف 
ب�شرها عن القراءة، وجند �شالفة 

ال�شغرية والتي تقراأ ال�شعر وتفهمه 
ل تقوى على املوا�شلة عندما تقراأ: 
حبة  من  اأكرث  ال�شم�ض  من  اأريد  "ل 

الربتقال"، وتتوقف عن القراءة 
ليقف كل �شيء تبجياًل لذلك ال�شدق 

املنهمر من طيات تلك اللحظة 
الفارقة. ا�شتوحى �شتارك موؤلفه من 

�شدى كلمات ال�شاعر الفل�شطيني 
حممود دروي�ض واأحداث حكايته 
الفل�شطينية �شديدة اخل�شو�شية 

والتي عرب عنها يف ق�شائد جمموعة 
"ملاذا تركَت احل�شاَن وحيدًا؟" والتي 

�شدرت ترجمتها اإىل ال�شويدية عام 
2005 عن دار املنى، كما زار �شتارك 

ِلَع  ال�شفَة الغربيَة وقطاع غزة ليطَّ
على حياة النا�ض هناك قبل اأن ُيتم 

كتابتها.
ف �شتارك ق�شائد دروي�ض يف  ووظَّ
حكايته "اقتبا�شًا وت�شمينًا حينًا، 

وا�شتلهامًا اأحيانًا اأخرى" فخرجت 
احلكايُة، بدون اإقحاٍم اأو افتعال، 

عًة بال�شعر. ُمَر�شَّ

 �شدر عن جمموعة لني رايرن للطباعة 
"الأمم  بعنوان  جديد  كتاب  والن�شر 
يف  ال�شالم  حفظ  وعمليات  املتحدة 
اأديباجو  اأديكيي  للموؤلف  اإفريقيا" 
حفظ  لعمليات  فــيــه  يــــوؤرخ  والــــذي 
املتحدة  الأمم  اأدارتــهــا  التي  ال�شالم 
احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  اإفريقيا  يف 

الباردة.
يثري  "الحتاد"  ل�شحيفة  ووفـــقـــًا 
حول  كتابه  عرب  اأ�شئلة  عدة  املوؤلف 
العوامل والأ�شباب التي اأدت لرتفاع 
عمليات حفظ ال�شالم يف القارة خالل 
الباردة، كذلك  مرحلة ما بعد احلرب 
اإخفاق  اأو  اأدت لنجاح  التي  العوامل 
الو�شائل  هــي  ومــا  العمليات،  هــذه 
التي ميكن بها تعزيز النظام الأمني 
كفاءة  اأكـــرث  يــكــون  الإقــلــيــمــي، حتى 

وقدرة يف اإدارة نزاعات القارة؟.
وا�شحًا  دورًا  املــتــحــدة  لـــالأمم  كــان 
يف الــقــارة الإفــريــقــيــة وهــو مــا ظهر 
ــات  ــخــاب ــت ــى الن يف الإ�ـــــشـــــراف عــل
 ،1989 عــام  ناميبيا  اأجــرتــهــا  الــتــي 
الأر�شية  ــغــام  الأل اإزالـــة  مــهــام  ويف 
املنظمة  ت�شدت  كما  موزمبيق،  يف 
لتاأثريات العدوان الثالثي على قناة 

ال�شوي�ض يف اخلم�شينيات.

ال�شالم  �شنع  اأن�شطة  اتــخــذت  وقــد 
وحفظ ال�شالم يف القارة عدة اأ�شكال 
التي  امل�شتمرة  احلملة  اأطولها  كــان 
وا�شلت قيادتها املنظمة الدولية �شد 
جنوب  يف  العن�شري  الف�شل  نظام 
ل�شتقالل  دعمها  ثم  �شابقًا،  اإفريقيا 
املنظمة  لــنــ�ــشــر  اإ�ـــشـــافـــة  نــامــيــبــيــا، 
واإدارتها نحو 20 عملية يف خمتلف 
اأي�شًا  املتحدة  ولالأمم  القارة،  اأنحاء 
عدد من البعثات امل�شاركة يف مراقبة 
الــعــمــلــيــات النــتــخــابــيــة ودعــمــهــا، 
ــاعــدات  ــاهــم يف تـــقـــدمي املــ�ــش وتــ�ــش

الإن�شانية يف ال�شومال وغريها.
الــنــظــام  هــيــكــل  اأن  املـــوؤلـــف  ــــرى  وي
ما  حد  اإىل  يعك�ض  الإفريقي  الأمني 
وكذلك  الإقليمية  دون  النظم  �شعف 
يف  نف�شه  الإفريقي  الحتــاد  �شعف 
اجلانب الأمني، وبالتايل فاإن الدور 
الرئي�شي يف احلفاظ على اأمن القارة 
املتحدة.  الأمم  على  يقع  و�شالمها 
العدل  لي�ض من  اأنــه  راأيــه كذلك  ويف 
ال�شالم  حفظ  مب�شئولية  تلقى  اأن 
على دول القارة وحدها، وي�شل يف 
املتحدة  الأمم  على  اأن  اإىل  النهاية 
عمليات  على  ال�شيطرة  م�شئولية 

ال�شالم واإدارتها.

تعد حادثة منجم ت�شيلي ال�شهرية 
الذي اأنهار واحتجز 33 عاماًل ملدة 

69 يومًا على عمق 700م حتت 
الأر�ض قبل اأن يتم انقاذهم باإعجوبة 
من اأ�شهر احلوادث التي وقعت خالل 

العام املا�شي، وحول هذه احلادثة 
�شدر موؤخرًا عن دار "لفون" 

بباري�ض كتاب جديد بعنوان 
اأحياء". "مدفونون 

وقامت كوليت مر�شليان ب�شحيفة 
برتجمة  "امل�شتقبل" اللبنانية 
مقتطفات من الف�شول الأوىل 

للكتاب والذي ي�شلط ال�شوء لي�ض 

فقط على عملية الإنقاذ والتي متت 
بكفاءة تقنية عالية اأنتهت بخروج 

جميع املحتجزين �شاملني، ولكنه 
يركز حتديدًا على يوميات هوؤلء 
املحتجزين وما جعلهم ي�شتمرون 

يف احلياة من ماأكل وم�شرب واأي�شًا 
بع�ض الأوك�شجني الوا�شل من خالل 
اأنابيب امل�شاعدة من اخلارج، كما قام 

بع�شهم بتدوين يومياته بوا�شطة 
بع�ض الأوراق والأقالم.

يو�شف الكتاب ال�شاعات الأوىل 
عقب الإنهيار وما فعله عمال املنجم 

املحتجزون وعددهم 33 عاماًل، 

حيث وزعوا املهام املطلوبة فيما 
بينهم يف اليوم الأول حيث ا�شتخدم 
فريق منهم الآليات ال�شخمة لإ�شدار 

�شجيج حتى تو�شل اأ�شواتهم 
للخارج، و�شريعًا بداأ خمزونهم 

من الطعام واملياه يتناق�ض حتى 
اأنهم بداأوا ب�شرب مياه ال�شهاريج 

ال�شخمة والتي عادة ما يتم تخزينها 
لتزويد الآليات باملياه، والتي كانت 

قذرة للغاية .
اأ�شاب العاملون الوهن بعد ثالثة 

اأيام نتيجة نق�ض املياه اإل اأنهم 
متكنوا من ت�شخري الأغرا�ض 

املوجودة حولهم خلدمتهم، فراوول 
بو�شتو�ض ذاك الناجي من هزة 

اأر�شية �شخمة �شابقة بداأ يتعاون 
مع البوليفي ال�شاب كارلو�ض ماماين 

لي�شاعده على ان�شاء �شبكة ق�شاطل 
جلر املياه التي تنزل يف اأطراف 

املكان واإي�شالها اإىل املخيم. اأدي�شون 
بيذنا اأ�شاء املكان با�شتخدامه 

بطاريات ال�شاحنات املتوقفة، كما 
ا�شتخدم اأ�شواء البولدوزر ال�شخم.
بداأ الرجال ي�شعرون باهتزاز �شغري 

يف الأر�ض وبداأت هذا الهتزام 
ينتقل اىل اأج�شادهم، وبداأ ي�شمعون 

�شوت حفر يتجه ب�شوبهم، ومّت 
تقلي�ض الوجبات الغذائية، وقد قرر 

الرجال تناول الطعام مرة كل 36 
�شاعة بدًل من وجبة كل 24 �شاعة.
يف اليوم ال�شابع ع�شر، يف املنجم 
انقطع ال�شمت املخيم داخل النفق 

الرطب و�شمع �شوت احلافرة القوي 
ثم �شمع �شوت تفجر �شخور وبعدها 

�شجيج اآيل هائل، وحني اأحدثت 
احلافرة حفرة كبرية يف �شقفية 

املكان، كان ذلك اأ�شعد حلظة �شاحرة 
يف حياة من كانوا باملنجم وعرف 

اجلميع اأنه �شوف يتم اإنقاذهم.

رؤساء أمريكا السود في كتابمدفونون أحياء ..  قصص الناجين من منجم شيلي

رواية سويدية عن اطفال فلسطين كتاب عن دور األمم المتحدة 
بحفظ السالم اإلفريقي

اجلزء  ي�شدر  اأن  املقرر  من 
الرئي�ض  مذكرات  من  الثاين 
ــابــق جــاك  ــش ــ� ــفــرنــ�ــشــي ال ال
�ــــشــــرياك الــ�ــشــيــف املــقــبــل 
اجلانب  فيه  يتناول  والــذي 
ال�شيا�شي من حياته بدءا من 
باري�ض  عمدة  من�شب  �شغله 
وختامًا   ،1995 عــام  حتى 
بفرتتي رئا�شته التي اأنتهت 

عام 2007.
"الأنباء"  ل�شحيفة  ووفــقــًا 
الـــكـــويـــتـــيـــة ذكـــــــرت جمــلــة 
الفرن�شية  "لك�شربي�ض" 
مــن  الـــــثـــــاين  اجلــــــــزء  اأن 
ح�شا�شية  يكت�شب  املذكرات 
اقــرتاب  مــع  خا�شة  �شديدة 
ـــات الــفــرنــ�ــشــيــة  ـــخـــاب ـــت الن
تت�شمن  حيث   2012 لــعــام 

املذكرات وجهة نظر �شرياك 
يف كل من الرئي�ض الفرن�شي 
�ــشــاركــوزي  نيكول  احلـــايل 
الفرن�شي  الـــوزراء  ورئي�ض 
ال�شابق دومينيك دوفيلبان.

ــاهــم مـــا يــنــ�ــشــره  ــ�ــش وقــــد ي
يف  كــــتــــابــــه  يف  �ـــــشـــــرياك 
على  �شاركوزي  كفة  ترجيح 
وذلك  اأوالعك�ض،  دوفيلبان 

حدوثها  املــتــوقــع  ال�شر�شة 
اليمني  داخـــل  الطرفني  بــني 
الفرن�شي لو جنح دوفيلبان 
عـــلـــى حــق  احلـــ�ـــشـــول  يف 
الرت�شح لنتخابات الرئا�شة 
الفرن�شية لعام 2012، وذلك 
يف حال قام الق�شاء بتربئته 
مـــن تــهــمــة تــ�ــشــويــه �ــشــورة 

�شاركوزي.

الصيف المقبل: جزء ثاٍن لمذكرات شيراك
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الكاتب على �شدقها  ا�شتدل  حقيقة 
مبـــا كــــان يــالحــظــه يف مــقــابــالتــه 
ال�شرقية  الكتلة  اأفــراد  من  بالكثري 
ال�شابقة ؛ من اخلوف والقهر الذي 
حــدودًا  وو�ــشــع  مواهبهم  حا�شر 
واجلمعي  الفردي  خليالهم  قا�شية 
اأن  مـــن  ـ  بــا�ــشــتــمــرار  ـ  منعتهم   ،
الرغم  وعلى   ، يبغون  كما  يكونوا 
من بلوغهم اآفاقًا هائلة يف جمالت 
كالباليه  والــفــنــون  الف�شاء  علوم 
مثاًل ، اإل اأن التقدم الذي حتقق يف 
يكون  اأن  ميكن  كان  املجالت  هذه 
امللكات  اأن  لو  الأ�شعاف،  اأ�شعاف 
جمالها  وجدت  لالأفراد  البتكارية 
عن  لتعرب  املنا�شبتني  و�شاحتها 
وانطالق،  حقيقية  بحرية  نف�شها 
قيمة  ما  قــائــاًل:  الكاتب  ويت�شاءل 
والفنية  العلمية  الإجنـــازات  تــالل 
ما  اإذا  ال�شخرة،  حتــت  متــت  التي 
بهذه  ــة(  ــدول )ال الأم  البنيان  كــان 
النك�شار  اإىل  اأدت  التي  اله�شا�شة، 
ثـــم النـــهـــيـــار بــبــ�ــشــاطــة و�ــشــرعــة 

مذهلتني؟  

الليبرالية المصرية 
وحني تكلم الكاتب عن "الليربالية 
"اأكد اأن جوهرها هو متجيد الفرد 
باعتباره حمور النظام ال�شيا�شي، 
اأداة  اأنها  والنظر اإىل ال�شلطة على 
لتحقيق م�شاحله و�شمان حرياته، 
لأن امل�شلحة العامة تعترب حا�شل 
احتلت  وقــد   ، الفرد  م�شالح  جمع 
اجلديدة  الليربالية  اأفكار  مناق�شة 
يف م�شر م�شاحة منا�شبة من حجم 
التيار  اأنــهــا  باعتبار  الكتاب  هــذا 
قـــدرًا  يعك�ض  اأن  بــه  يــجــدر  ـــذي  ال
ـ  يتحرك  اأو  احلــريــة  مــن  منا�شبًا 
ب�شكل موؤثر ـ نحو حتقيق مزيد من 
كتاب  ا�شتمل  لقد  وبعد   . احلرية 
على  ال�شميع  عبد  عمرو  الدكتور 
م�شتفي�شة  ومناق�شات  اأطروحات 
حـــول قــ�ــشــايــا احلــــرب والــ�ــشــالم 
وحقوق  واحلرية  والدميقراطية 
الإنــ�ــشــان مــن خــالل اأفــكــار وروؤى 
مثقفني و�شيا�شيني وعلماء اجتماع 
خال�شات  يقولون  فيما  لهم  كبار 

مهمة ونتائج مقنعة.

الحرب والسالم والديمقراطية مفاهيم 
مرتبطة ومتشابكة 

هذا الكتاب
بــخــالف املــقــدمــة ، حــمــل الــكــتــاب 
حــولــهــا  دارت  كـــثـــرية  عـــنـــاويـــن 
" الــلــيــربالــيــة  مــنــهــا   ، نــقــا�ــشــاتــه 
املــ�ــشــريــة والــعــربــيــة املــعــا�ــشــرة ــ 
ــ  املجتمع املدين يف م�شر والعامل 
الفكر  وجتديد  ال�شيا�شية  ال�شلفية 
العربي ــ متثيل �شيا�شي اإ�شالمي.. 
ال�شرورات واملحظورات..." ويف 
مقدمة الكتاب، وحتت عنوان "مير 
من فوهة بندقية" اأ�شار الكاتب اإىل 
طبيعة امل�شمون احلواري يف كتابه 
، واإىل الهدف من تاأليفه ؛ حيث اأكد 
ـ  باحلوار  ـ  اقرتابًا  ميثل  كتابه  اأن 
جلمع ال�شهادات ، ودرا�شة مواقف 
الإرادة  فر�ض  حدث  من  الأ�شداد، 
الــوطــنــيــة بــاحلــرب ، ومـــن حــدث 
التحول اإىل حالة ال�شالم وممار�شة 
الدميقراطية عرب احلرب ، كما اأكد 
اأن حوارات الكتاب هي اأي�شًا متثل 
الفريدة  الآلــيــة  لفهم  اآخــر  اقــرتابــًا 
ــتــي ربــطــت املــفــاهــيــم الــثــالثــة )  ال
ـ احلــرب  ـ الــدميــقــراطــيــة  الــ�ــشــالم 
اأن  وكــيــف   ، الــبــعــ�ــض  ببع�شها   )
ممثلة  امل�شرية  احلالة  خ�شو�شية 
 ، الآلية  تلك  فهم  يف  كبري  حد  اإىل 
حتقق  فيما  جت�شدها  ميكن  التي 
من �شالم بني م�شر واإ�شرائيل عرب 
بحيث   ، بينهما  احلربي  ال�شراع 
الكاتب  كما يعرب  ـ  باإمكاننا  اأ�شبح 
ال�شالم  اإىل  الطريق  ــاأن  ب الــقــول  ـ 
 ، الــدميــقــراطــيــة  اإىل  والــطــريــق   ،
بندقية  فــوهــة  مــن  ـ  كالهما  ـ  ميــر 
هزمية  عــن  حديثه  اإطـــار  ويف   !!
الت�شاوؤل  اأن  الــكــاتــب  يــقــرر   ،  67
الثقيلة  ـــام  الأي تلك  يف  حــدث  عما 
بابًا  كــان   ،  1967 عــام  يونيو  من 
لنقا�ض وطني عام يف م�شر خالل 
الفرتة املا�شية ، حول تاأثري غياب 
الإ�ــشــهــام الــدميــقــراطــي يف كــل ما 
جرى ، وحول تاأثري ات�شاع مفهوم 
الأمن لي�شمل ما ل يجب اأن ي�شمله 
، وكذلك حول تاأثري غياب امل�شاركة 
 ، القوى  مراكز  ون�شاأة   ، ال�شعبية 
اأن ال�شعور الذي تولد لدى  وكيف 
الهزمية  بعد  النا�شر  عبد  جــمــال 

حقيقي  ـــــع  واق عـــن  ـــعـــربًا  م ــــان  ك
عندما اعرتف يف مناق�شات مغلقة 
حتييد  اأن  يعني  مبــا  ومــفــتــوحــة 
امل�شريني واإق�شاءهم عن امل�شاركة 
يف ت�شكيل القرار ال�شيا�شي بالراأي 
، اأ�شهم ب�شكل كبري وحم�شو�ض يف 
اإ�شعاف مركز القيادة ال�شيا�شية . 

مخاطر ومنطلقات
الــكــاتــب عن  حـــديـــث  اإطـــــار  ويف 
الرتـــبـــاط بــني احلــــرب والــ�ــشــالم 
من  قلقه  عن  عرب   ، والدميقراطية 
بع�ض املخاطر واملنطلقات املحيطة 
والجتماعي  ال�شيا�شي  بالواقع 
والــ�ــشــخــ�ــشــي ـ عــنــد حتــلــيــل هــذا 
الرتباط ـ م�شريًا اإىل اأن اخلطورة 
مع  التعامل  ب�شدد  اأننا  يف  تكمن 
حقائق يف حالة ديناميكية ت�شيف 
ـــوم اأبـــعـــادًا  الـــتـــطـــورات يف كـــل ي
جديدة ، كما اأننا ب�شدد زمان ي�شهد 
الفرن�شية  الثورة  بحجم  تغريات 
ـــرتك كــل يــوم  ـــرب ، وي اأك اأو رمبـــا 
�شكل منطقتنا  تاأثريات هائلة على 
اخلارج  بني  العالقة  �شكل  على  اأو 
والداخل فيها ، وكذلك مع �شهادات 
يف  طرفًا  كانوا  الذين  لبع�ض  حية 

 ، وال�شالم  احلــرب  اأحــداث  م�شرح 
وهي �شهادات لبد من تقومي حجم 
بيئة  ثــم   ، فيها  ال�شخ�شي  املــوؤثــر 
ثقافية وفكرية احرتف فيها بع�ض 
تــرحــال فكري  املــثــقــفــني عــمــلــيــات 
وا�شع النطاق ، دافعهم يف بع�شها 
باآخر  اللحاق  تبغي  انتهازية  كان 
عربة يف اآخر قطار على اآخر حمطة 
، وحمر�شهم يف بع�شها الآخر كان 
الزمن  �شكل  مــع  التكيف  حمــاولــة 
اأي�شًا  ونحن   ، ومعطياته  اجلديد 
تعاين  فكرية  حالة  مناق�شة  ب�شدد 
التفاق  من  معقول  قدر  غياب  من 
، بحيث  املفاهيم والتعريفات  على 
وكاأنه   ، �شيا�شي  ف�شيل  كل  يبدو 
ا�شطنع لنف�شه لغة خا�شة متكاملة 

الأركان . 
احلرب ، ال�شالم ، الدميقراطية 

حـــوارات  كتابه  يف  الكاتب  يــفــرد 
هذا  حول  مطولة  ونقا�شية  جدلية 
الثالثي املرتبط بح�شب طروحات 
ــاب ، وعــنــد احلـــديـــث عـــن "  ــكــت ال
اأنها متثل  القارئ  " يــدرك  احلــرب 
اأو  الكتاب  بناء  يف  الأول  الــركــن 
ال�شلع الأ�شا�شي يف مثلثه ؛ حيث 
باحلرب  املق�شود  اأن  الكاتب  اأكــد 

لي�ض معارك بعينها على وجه  هنا 
التحديد الزمني ، اإمنا املق�شود هو 
م�شر  عا�شتها  التي  القتال  حــالت 
وقتما كانت متار�ض ـ بالنار ـ فر�ض 
برف�ض  �ــشــواء  الوطنية  اإرادتـــهـــا 
الهزمية ، اأو الت�شدي لعدوان ، اأو 
بالعبور اإىل حترير الرتاب الوطني 
 " " ال�شالم  اأما عند احلديث عن   ،
يظل  مفهومه  اأن  يقرر  الكاتب  فاإن 
ـ  ـ حتى  الكثريين  ملتب�شًا يف ذهن 
من املثقفني املفكرين  ، واأننا فهمنا 
مبا�شرًا  انــتــقــاًل  بو�شفه  ال�شالم 
اإىل   ، امل�شتعر  العداء  من  و�شريعًا 
اأن  دون  مــن   ، احلــــارة  الــ�ــشــداقــة 
اأن هناك منطقة و�شط كبرية  نعي 
تتداخل فيها الألوان ، وتتنوع فيها 
درجـــات حـــرارة الــعــواطــف ، واأن 
الو�شط  املنطقة  هــذه  يف  النتقال 
بدقة  حم�شوبة  م�شالح  وفــق  يتم 
ووفق مقت�شيات لالأمن واعتبارات 
لــالنــتــمــاء الــقــومــي تــتــم درا�ــشــتــهــا 
بــعــنــايــة ، اأمــــا " الــدميــقــراطــيــة " 
فيقرر الكاتب اأنه تناولها يف اإطار 
ارتــبــاطــهــا بــاحلــرب وبــالــ�ــشــالم ، 
وباعتبار نظرة البع�ض لها  كبديل 
عاملي بعد انهيار الأبنية ال�شيا�شية 

والأيــديــولــوجــيــة اجلـــبـــارة ذات 
 ، وال�ــشــرتاكــي  املارك�شي  الطابع 
دوليًا  متنح  �شهاداتها  باأن  معرتفًا 
 ، اأحــيــانــًا  اعــتــبــارات مبدئية  وفــق 
ووفق اعتبارات مزاجية م�شلحية 

يف كثري من الأحيان . 

حقوق اإلنسان 
وكــانــت " حــقــوق الإنــ�ــشــان " مما 
تطرق له الكاتب يف الكتاب ؛ حيث 
ناق�ض موقف بع�ض الإ�شالمني منها 
موؤكدًا اأن الطريقة التي يتعامل بها 
دعاة الأ�شالة ، رافعوا لواء الإ�شالم 
ال�شيا�شي ، مع فكرة حقوق الإن�شان 
يظهرهم  الــــذي  مـــاأزقـــهـــم  جتــ�ــشــد 
مبــظــهــر املــعــاديــن لــهــذا املــفــهــوم ، 
بني  التناق�ض  اإ�شكالية  جت�شد  كما 
الفعلية  وال�شيا�شة  املعلن  ال�شعار 
التعريف  مي�ض  حــني  فهم  لــديــهــم، 
فــكــرة دميــقــراطــيــة املــواطــنــة على 
اأ�شا�ض اجلن�ض والدين ـ يتحفظون 
طـــارحـــني فــكــرة اخلــ�ــشــو�ــشــيــة ، 
يف  باحلق  مطالبهم  تتعلق  وحــني 
حماكمة عادلة ، ومب�شتوى معاملة 
يلت�شقون  واملعتقلني  ال�شجناء 
حقوق  مبفهوم  ـ  حتفظ  اأي  بــال  ـ 
خماطبة  اإىل  وي�شعون   ، الإن�شان 
املنظمات واجلمعيات يف كل بقاع 
الدنيا مطالبني بالتدخل واحلماية 
اأكرب  اإنهم يقعون يف تناق�ض  ، بل 
واأعـــمـــق ، حـــني تــتــ�ــشــدر مــ�ــشــاألــة 
حــقــوق الإنــ�ــشــان اأولــويــاتــهــم ، ثم 
من  هائلة  معزوفة  يف  ينخرطون 
ــتــربيــر لأعـــمـــال مــ�ــشــلــحــة تــرفــع  ال
ال�شعار الإ�شالمي ، وت�شر اإ�شرارًا 
ــاأحــد حــقــوق الإنــ�ــشــان  مــبــا�ــشــرًا ب
العامة ، األ وهو حق  احلياة وحق 

الأمان ال�شخ�شي . 

سقوف الحرية 
عــن  ـ  ـــك  كـــذل ـ  الـــكـــاتـــب  وحتــــــدث 
الــطــاقــات  اأن  مــو�ــشــحــًا  احلـــريـــة؛ 
اخلــالقــة واملــبــدعــة يف اأيــــة اأمـــة، 
تــكــون  تــتــجــمــد، حـــني  اأو  تــتــعــطــل 
وحــني  �شيقة،  احلــريــة  هــوامــ�ــض 
وهي  منخف�شة،  �شقوفها  تــكــون 

قدم خالصات الجدل والحوار حول مفاهيم السياسات الحاكمة وأوضاع الشعوب المحكومة:

"أحاديث الحرب والسالم والديمقراطية" لـ عمرو عبد السميع... 
يناقش الحرية كمنطلق لتحقيق النصر أو تحصيل الهزيمة

في أربعمائة صفحة من القطع المتوسط ، صدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ، كتاب " أحاديث الحرب والسالم والديمقراطية " للكاتب الصحفي والمحاور 
اإلعالمي عمرو عبد السميع ، في محاولة جادة من الكاتب الستغالل الحوار اإلعالمي في التأصيل لمفاهيم السياسات الحاكمة واألوضاع المحكومة ، وهو كتاب اتخذ من 
" الديمقراطية " عنوانًا أساسيًا لموضوعه وحواراته ، كما انطلق إلى عقل ووجدان القارئ من خالل اعتبار " الحرية " منطلقًا جوهريًا وأرضية بديهية لتحقيق النصر 
، بفقدها ال يمكن سوى الهزيمة واالنكسار ، وقد استلهمت حوارات الكتاب وجدلياته النقاشية من الواقع المصري ، إرهاصات كثيرة وأحداثًا مشهورة ، بنت عليها ما 
توصلت إليه من نتائج مهمة على صعيد الفهم األمثل لمفهومى الحرية والديمقراطية ، وارتباطهما بمفهوم الحرب والسالم .  جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب الدكتور 

عمرو عبد السميع له مؤلفات أخرى عديدة منها "حوارات الحب والفن والحرية"، "اإلسالميون: حوارات حول المستقبل"... 

عرض: محسن حسن

ال�شاعر  ت�شتفز  حمنة  هــو  ال�شعر 
نحو التوثب اىل ماهو غري ماألوف 
او غري مكت�شف ،لذلك ترى ال�شاعر 
وان  ،حــتــى  حــني  كــل  يف  م�شتنفرا 
تــــراه هــادئــا ًيف طــريــقــه،لــكــنــه يف 
جدا  املرهفة  واح�شا�شاته  جم�شاته 
دون  من  والبحث  بالتق�شي  مولع 
ق�شدية اىل ذلك، هو يتوج�ض حتى  
لو يرى عمود  من دخان او �شيحة 
عابرة او �شحكة ت�شدر من حنجرة 

ت�شبه  عنق البوق .
يف ما م�شى مل اأعرف ان رعد �شاكر 
فاجئني  ،ولكنه  �شاعرا ً ال�شامرائي 
" ملا  " �ــشــجــر الــيــقــني  مبــجــمــوعــتــه 
وانزياحات  وخيال  لغة  من  ميتلكه 
نــحــو عـــامل مـــن الــهــواجــ�ــض وعــنــد 
اكت�شفت  للديوان  الوىل  قــراءتــي 
امــام ان�شان واقــف يف  مرتكز  اين 
الــــــروؤى يــحــ�ــشــد روؤيــــــاه مـــن تلك 
املو�شوعات ال�شادمة التي لحتقق 

غري الده�شة.
هــواجــ�ــشــنــا / قــبــلــنــا تــ�ــشــتــفــيــق / 
ال�شباح  ملــرايــا   / عــنــوة  لت�شحلنا 
الوىل  اخلطوة  هي  الهواج�ض   ،/
بــدوره اىل  الــذي يقودنا  ال�شك  اىل 
�شاكر  نــرى رعــد  ــذك  ،ل اليقني  عــامل 
"التي  الــيــقــني  "�شجرة  عــن  يعلن 
معّرفة  ملجموعته  عنوانا  و�شعها 
على  املطر  )يت�شاقط  افريقي  مبثل 
وهي  لتــزول(  البقع  ..ولكن  النمر 
مقولة ذات معنى ا�شتدليل على ان 
من  بالرغم  هي  كما  تبقى  احلقائق 
ان املطر يغ�شل ادران املوبقات التي 

ت�شتهدف الن�شان والطبيعة.
ال�شاعر هو  املعني بتلك ال�شقاطات 
اللغوية فهي ت�شكل عامله املزدحم – 
واللغة    - – والإيــحــاءت   باخليال 
- والفكر، وكل هذه املوؤثرات متثل 
الكتابة  عــلــيــه  ومتــلــي  الــتــ�ــشــكــالت 
حافة  اىل  بــه  الكتابة  ت�شل  ورمبــا 
الإميــا�ــشــات،  بع�ض  يف  ــالوعــي  ال
هو  او  الروعة  غاية  تكون يف  هذه 
حتليق يف ف�شاءات ي�شلها ال�شاعر 
او  مادية  غري  ملمو�شة  ،فهي  فقط 
ميتافيزيقية ليق�شدها هو، ولكنها 
من  املت�شكلة  ذاتــه  من  �شيئا  حتقق 
  / القحط  ذروة  يف   / املــحــتــفــزات 
خريف  لكــهــم    / حمبطون  الآبــــاء 
الأمل / ولفظهم .. على ر�شيف  نهر 
املقاهي  باأرائك  فالت�شقوا    / عاطل 
/ يرطبون �شباب �شفاههم .. باأقداح 
�شدورهم  نزف  يجففون   / ال�شاي 
ــروخ  ..بـــالـــدخـــان / ويــــرفــــون �ــش

فتحطم   / ..بــالأكــاذيــب  فحولتهم 
ويكفـّن   / ذكورتهم  م�شلة  الأمهات 

بالأ�شمال ظالل الأنوثة .
رعـــد �ــشــاكــر يــــدور يف دوامـــــة من 
التق�شي وال�شتبيان نحو اجلرمية 
الــرباءة   ثوب  تلب�ض  التي  املتخفية 
قتل  مــن  بــرباءتــهــا  الخــريــن  لتقنع 
فـــعـــل اجلـــرميـــة  مــــن  او  ــــــــورود  ال
ــب بـــالـــعـــدوى الــفــا�ــشــيــة  ــ�ــش ــت ــك امل
املجرم   يتلفع  حني   / والل�شو�شية 
املــقــتــدر بــخــطــايــاه / مــتــفــاخــرا بها 
/ امـــام الــ�ــشــادة / ويــ�ــشــرون على 
تربئته  /كون جيوبه ت�شدر  رنينا 

/ ي�شيل لعابهم له.
ثم يتهكم من تلك العادات والتقاليد 
قب�شتها  حتكم  مازالت  التي  البالية 
حياتنا  يف  اخلـــوف  ،وتــيــرث  علينا 
املزيفني  هـــوؤلء  ال�شاعر  ،يف�شح  
القبيحة  رغباتهم  يخبئون  الــذيــن 
حتـــت اقــنــعــتــهــم املــزيــفــة فــيــقــول / 
الزناة  القبيلة  ،فر�شان  يل�شق  حني 
/ حاملا  بذيل احلــب  ال�شني  /حــرف 
/ بناتهم  قم�شان  حتت  به  يظفروا 

خمتبئا ً ..  يخت�ض رعبا ً .

ويف ق�شيدة – فوقي – يعلو �شراخ 
ال�شاعر رعد �شاكر ال�شامرائي عاليا 
ومن    / الخـــرون  ي�شمعه  ان  يريد 
ري�شها تت�شاعد رائحة مرة ودخان 
/وفوق ثيابي – بقايا الفرا�شات – 
: اجنحة ه�شمت  الع�شف ُ  طّوحها  
ر   ... ا   .  .. ث  – ن..  –والزهور   ْ
اإن كنُت مت  ... بعدها ..ل�شت اعلم 
ــرتاب  ال علي  يحثو  كــان  ومـــن    ! ّ؟ 
– ولكنني  ؟!  بالغبار  – ويطمرين 
واثق ٌ: من �شماع دوي تال و�شقوط 

جدار .
 عــــن احتــــــاد الدبـــــــــاء والـــكـــتـــاب 
العراقيني يف مي�شان ،�شدرت هذه  
املــجــمــوعــة  ،وهـــــذه الــ�ــشــلــ�ــشــة من 
م�شروع  ،هي  الثقافية  ال�ــشــدارات 
جمموعة  مــع  ـــاء  الدب احتــاد  تبناه 
 ، وموؤ�ش�شات  افـــرادا  املانحني  من 
لدبــاء  الثقايف  النتاج  ن�شر  بهدف 
وكــتــاب مــيــ�ــشــان مــن الــذيــن بقيت 
ل�شيق  الدراج  رهينة  موؤلفاتهم 
ذات اليد ولق�شور دور  وموؤ�ش�شات 
الكتاب  ون�شر  بطبع  املعنية  الدولة 

الثقايف.

شجر اليقين
الفراشات طوحها  العصف

عرض: اوراق

"الشعر دون سواه من االجناس االدبية ،هو القادر على بلوغ الوجود االصيل".
هايدغر

الكاتب يبرز قناعاته بأن الطريق إلى السالم 
والطريق إلى الديمقراطية يمر كالهما من فوهة 
بندقية في إشارة إلى الحرب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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أسئلة مطروحة 
�شنان  اأ�ــشــار   ، املــرتجــم  مقدمة  يف 
ح�شن اإىل التحولت اجلذرية التي 
من  العربية  املنطقة  لها  تتعر�ض 
الفكري  لالإرهاب  م�شتمرة  ممار�شة 
واملــنــع  الــقــمــع  �شيا�شة  وتــكــريــ�ــض 
العمارة  يف  والتغيري  التجديد  �شد 
الإبـــداع  بــني  متيز  ل  بدعة  اإىل  اأو 
اأنه يف مثل تلك  ، موؤكدًا  والبتداع 
املا�شة  احلاجة  تتعاظم  التحولت 
وا�شت�شرايف  نه�شوي  خطاب  اإىل 
يت�شم بالعقالنية وي�شاهم يف تقدمي 
املا�شي  لفهم  مو�شوعية  مــقــاربــة 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  واحلا�شر 
يطرح  ومتب�شر  متنّور  باأ�شلوب 
للعمارة  على املمار�شني والدار�شني 
ــا الــعــربــي والإ�ـــشـــالمـــي  يف عــاملــن
املعا�شر الأ�شئلة التالية : هل ميكن 
املحلية  بني  العمارة  يف  امل�شاحلة 
؟  واحلديث  القدمي  وبني  والعاملية 
نعي�ض  ول  املا�شي  من  نتعلم  كيف 
ـــــرتاث من  عــلــيــه ؟ كــيــف نــحــمــي ال
فال  فيه  املتاجرة  ومن  الرثاء  هواة 
وكيف  ؟  نرتديه  رداء  اإىل  يتحول 
�شعبوي  اإىل  ال�شعبي  يــتــحــول  ل 
م�شتوى  اإىل  بــالــرمــوز  نهبط  ول 
م�شتوى  مــن  وبالعمارة  الــ�ــشــارات 
اإىل جمرد نوع  الرفيع  الفكر والفن 
من  امل�شتعارة  الأزيـــاء  ت�شميم  من 
نعرب  وكيف  ؟  اآخــر  مكان  اأو  زمــان 
املكان  اإىل  النتماء  عن  واحــد  بــاآن 
واإىل الزمان الذي نعي�ض فيه دومنا 
انكفاء وانغالق على الذات ودومنا 
ــعــمــارة  تــبــعــيــة ؟ وكـــيـــف تـــاأخـــذ ال
منها يف  واملوؤمل  بها  املنوط  الدور 
التغيري  خما�ض  يف  متر  جمتمعات 
؟ ثم يو�شح املرتجم اأن الإجابة على 
اإليه  يتطرق  ما  الأ�شئلة هو  تلك  كل 

هذا الكتاب. 

العمارة والمجتمع 
حمل الف�شل الأول من الكتاب نف�ض 
عنوان الكتاب ، وفيه تطرق املوؤلف 
التي  الرئي�شية  الــروابــط  ذكــر  اإىل 
والعك�ض  باملجتمع  العمارة  تربط 
الأداة  هي  العمارة  اأن  قرر  حيث  ؛ 
املجتمع  اأع�شاء  ي�شتخدمها  التي 
العامل  يف  املجتمع  ذلك  للتعبريعن 
املح�شو�ض ، واأنه بغ�ض النظر عما 
اإذا كان ذلك يتم من خالل املعماريني 
النظرعما  وبغ�ض  فقط  البّنائني  اأم 
فــاإن   ، خفيًا  اأم  جليًا  ــك  ذل كــان  اإذا 
الن�شيج العمراين واملباين الناجتة 
فيزيائية  مــــراآة  مــن  اأكــــرث  لي�شت 
ملـــا هــوغــري فــيــزيــائــي مبـــا يف ذلــك 
الأوجــــه والأبـــعـــاد الأيــديــولــوجــيــة 
ــي حتـــدد الـــواقـــع املــو�ــشــوعــي  ــت ال
لــذلــك املــجــتــمــع الـــيـــوم وروابـــطـــه 
وتراثه  الآتــي  ونحو  املا�شي  نحو 
ثم   . امل�شتقبلية  وتطلعاته  الثقايف 

الواقع  معطيات  اأن  الكاتب  يــوؤكــد 
فني  �شكل  هناك  لي�ض  اأنــه  تربهن 
بعينه  مبــجــتــمــع  ـــاطـــًا  ـــب ارت اأكـــــرث 
لأنــه  ؛  املعمارية  تعبرياته  ك�شكل 
املوقع  يف  فيزيائيًا  املتجذر  الفن 
اجلغرايف ، والذي يعك�ض ح�شا�شية 
املجتمع الفنية ورخاءه القت�شادي 
ومــ�ــشــتــوى تــقــدمــه الــتــكــنــولــوجــي 
وعــنــا�ــشــر املــنــاخ والــطــبــوغــرافــيــا 
اإن   ، الجتماعية  املنظومة  وبنية 
عن  فقط  تعرب  ل  �شعب  اأي  عــمــارة 
من  مــلــمــو�ــض  ب�شكل  �ــشــبــق  مــا  كــل 
كل  وخال�شة  نتيجة  كونها  خــالل 
ذلــك  يج�شدها  الــتــي  الــتــنــاقــ�ــشــات 
املجتمع ، واإمنا ت�شاعد يف �شياغة 
روؤيــــاه . اإنــهــا بـــذات الــوقــت مــراآة 

لن�شاطاته واأداة �شياغة هويته . 
ذائقة النخبة 

لــقــارئــه بحقيقة  الــكــاتــب  ويــعــرتف 
النخبة احلاكمة على  ذائقة  �شيطرة 

ما  ملنطقة  تعطي  التي  املباين  منط 
متيزها  الــتــي  الرئي�شية  مالحمها 
ومعامل  اإعــالم  كنقاط  تعمل  والتي 
النخبة  تريده  ملا  وكتج�شيد  بــارزة 
اإيطاليا  اأنتجت  ولذلك   ، امل�شيطرة 
ورو�شيا  النازية  واأملانيا  الفا�شية 
الــعــمــارة  مــن  اأمنـــاطـــًا  ال�شوفيتية 
ب�شهولة  والتو�شيف  للتمييز  قابلة 
الفريدة  املــنــ�ــشــاآت  فعلت  وكــذلــك   ،
و�شكالنية  ر�شمية  ــل  اأق ملجتمعات 
كالتي جندها يف اأجزاء خمتلفة من 
 ، اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
اإليه  اأ�شار  الكاتب هنا مبا  وي�شتدل 
املدن  �شكل  اأن  " من  غرابار  " اأولغ 
قد مت حتديده  الإ�شالمي  العامل  يف 
من قبل الطبقة الو�شطى ، يف حني 
حددت النخبة �شكل الأبنية واملعامل 
فيوؤكد  يعود  الكاتب  لكن   ، الهامة 
الفني  التعبري  اأن  يعني  ل  هــذا  اأن 
؛  الجتماعي  بالواقع  متامًا  مقيد 

ر�شامون  اأو  ـ معماريون  فالفنانون 
يدع  ل  ومبــا  يلعبون  ـ  نحاتون  اأو 
جماًل لل�شك دورًا يف حتديد واإظهار 
لنف�شه  املــجــتــمــع  ــــة  روؤي وحتــ�ــشــني 
وهنا   ، اجلــمــايل  بواقعه  وروؤيــتــه 
هاملتون   " قــول  الكاتب  ي�شتعري 
�شواء   ، " الفنان  فيه  يقول  " الذي 
ت�شويرية   ، لفظية  و�شائطه  كانت 
فهو  مــو�ــشــيــقــيــة  اأم   ، ت�شكيلية   ،
ال�شت�شعار  بجهاز  املــزود  الإن�شان 
الذي  ال�شباب  اخــرتاق  على  القادر 
ثــم يقرر   ، " الــعــ�ــشــر  ثــقــافــة  يــلــف 
اأن   ، ال�شياق  هذا  ختام  يف  الكاتب 
املعماريني  تــواجــه  الــتــي  امل�شكلة 
اأن  يف الثقافة الإ�شالمية تتمثل يف 
النخب احلاكمة منف�شلة عن  معظم 
يقرتن  بحيث   ، الثقافية  جــذورهــا 
الرتاث التاريخي والثقايف والديني 

والروحي بالرجعية والفقر . 

اكتساب المشروعية
  " املا�شي  " تقدير  عــنــوان  وحتــت 
على  احلــفــاظ  اأن  الكاتب  اأو�ــشــح   ،
الرتاث اأمر يف غاية الأهمية ، لكنه 
رف�ض اأن يكون ذلك من باب احلاجة 
لكت�شاب امل�شروعية ، وطرح �شوؤاًل 
ــرتاث : مــاذا ،  هــو: احلفاظ على ال
اأن  وملــاذا ، وكيف ، وملــن ؟ ثم قــرر 
ال�شك  يقبل  ل  عــامــًا  الــتــزامــًا  هناك 
ــاظ عــلــى " جــزء  جتـــاه فــكــرة احلــف
تقدمي  ميكن  ــه  واأن  ، تراثنا  من   "
ملجتمعات  م�شت  قــرون  مــن  اأمثلة 
اأدركت احلاجة لالإبقاء على الأف�شل 
والأهم من تراث ما�شيها ؛ فقد ورد 
ـ اأن اأحد اأوائل  ـ كما ي�شوق الكاتب 
الإ�شكاليات املثرية للجدل وامل�شجلة 
يف اأوروبا مبا يتعلق باحلفاظ على 
املعامل التاريخية ، كانت يف حماولة 
اإحداث تغريات اإ�شافية يف اجلامع 
الكبري يف قرطبة عام 1523 عندما 

مرتفع  مذبح  بناء  حمــاولــة  اأثـــارت 
وحــــرم جــديــد وجنــمــة كــبــرية يف 
و�شط البناء العربي ا�شتياء جمل�ض 
لل�شكوى  ودفــعــتــه  قــرطــبــة  بــلــديــة 
موؤكدين   ، اخلام�ض  ت�شارلز  للملك 
يت�شنى  ل  قد  تدمريه  �شيتم  ما  اأن 
ا�ــشــتــبــدالــه بــ�ــشــيء مــن مــ�ــشــتــواه ، 
عند  اأنه  اإل  التغيري حدث  اأن  ورغم 
عام  لالأندل�ض  ت�شارلز  امللك  ــارة  زي
1526 اأعرب عن ندمه وعدم ر�شاه 
جتاه ما حدث من تغيري قائاًل للكهنة 
تودون  كنتم  مبا  علمت  اأين  لو   "
القيام به مل يكن ليت�شنى لكم ذلك ، 
ما تقومون به هنا كان من املمكن اأن 
يوجد يف اأي مكان اآخر ، لكن ما كان 
بحوزتكم مل يكن له مثيل من قبل " 
، ومع ذلك فاإن الكاتب ي�شجع فكرة 
لالأبنية  املتكيف  ال�شتخدام  اإعــادة 
ك�شبيل  القدمية  الرتاثية  واملن�شاآت 
املباين  حيوية  على  للحفاظ  وحيد 
اأ�شا�شية  عنا�شر  حتويل  ولتجنب 
جمرد  اإىل  حية  ع�شوية  مدينة  يف 

متحف . 

تعليم المعماري 
املعماري  " تعليم  عن  حديثه  وعند 
يجب  اأنه  اإىل  الدين  �شراج  " اأ�شار 
اأن يوؤخذ بعني العتبار ـ عند اإعداد 
املعماري تعليميًا ـ احلاجة اإىل عمق 
الــفــهــم الــتــاريــخــي والــثــقــايف الــذي 
يدر�ض  ما  معظم  ويتخطى  يتجاوز 
يتطلب  واإنــه   ، املــدار�ــض  يف  اليوم 
رمــوز  وفــك  فهم  على  املــقــدرة  كذلك 
التي  الأ�شا�شية  اجلمالية  املحاكمة 
لأمثلة  وامل�شروعية  املغزى  ت�شيف 
، كي  اليوم وغدًا  املا�شي يف عاملنا 
الغث  منيز  اأن  على  قــادريــن  نكون 
هو  ما  اإدراك  خــالل  من  الثمني  من 
قيم ودائم مما هو غري هام ومتغري 
التحررية  املــبــادئ  بــدمــج  ـــك  وذل  ،
للحداثة مع احرتام وفهم يتاأتى من 
ا�شتبطانها  بعد  التاريخية  التقاليد 
قبل  مــن  عميق  ب�شكل  وتب�شرها 
فني  عمل  اإنتاج  اأجــل  من  املمار�ض 
ــاأثــري ، اإنــه  اإبـــداعـــي ذي مــغــزى وت
ع�شي  ـ  الكاتب  يعرب  كما  ـ  طــريــق 
يف  �شعوبته  وتقع  العبور  �شعب 
احلداثة  ومبادئ  تعاليم  اإغـــواءات 
تــلــك الــتــي تــخــتــزل الـــعـــمـــارة اإىل 
ي�شبه  مبا  خمت�شرة  نوعية  مالمح 
الكاتب  وي�شوق  الخــتــزايل.  العلم 
"نظرية  " كولكوهاون" :  هنا قول 
طــوال  عليها  �شيطرت  قــد  الــعــمــارة 
من  متعددة  اأ�شكال  املا�شي  العقد 
التقريرية ومن ال�شعبوية ، ل متيز 
ت�شكل  باعتبارها  العمارة  منها  اأي 
ولكن   . ذاتــهــا  بحد  ثقافية  كينونة 
هي  للعمارة  بالن�شبة  الأولية  املادة 
املعمارية  الثقافة  كبري  حــد  واإىل 
مل  وما   ، التاريخ  يف  حلظة  اأي  يف 
تتعلق  الــتــي  الأوجـــه  تلك  فهم  يتم 
بتحولت الثقافة القائمة، من عملية 
ن�شتطيع  لن  فاإننا  املعماري،  اخللق 
قــــــادرة عــلــى حمل  اإجنــــازعــــمــــارة 

املعاين الثقافية".

استعرض العالقة فيما بين العمارة والمجتمع كآلية عمل مستمرة:

كتاب " العمارة والمجتمع " للدكتور إسماعيل سراج الدين .. 
يستلهم ثقافات العالم من خالل الطرز المعمارية

هذا الكتاب ؛ " العمارة والمجتمع " صادر عن مكتبة اإلسكندرية للنشر والتوزيع بمصر ، من تأليف الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة اإلسكندرية 
وترجمة " سنان حسن " ، وهو كتاب رغم صغر حجمه وقلة أوراقه التي قاربت المائة ، يمثل قيمة حقيقية وكبيرة بالنسبة لموضوعه وما يطرحه من أبعاد إنسانية 
مرتبطة بعالقة العمارة والحجر بثقافات الشعوب والبشر . ومادة هذا الكتاب هي في األصل دراسات قدمها سراج الدين ضمن فعاليات ومؤتمرات وندوات مهرجان 

جائزة " اآلغا خان " للعمارة  في دورات متعددة سابقة ؛ خاصة فيما يتعلق بدراستين وردتا في مقالين يحمالن عنوان " العمارة والمجتمع " و" العمارة كمقولة 
فكرية : الحداثة في العالم اإلسالمي " ، ومن ثم فهي تقدم الكثير من األفكار والرؤى التي تثري الخطاب المعماري المعاصر وترقى به وتضعه في إطاره الصحيح ، 
وتعيد النظر في سياسة الدراسة والممارسة المعمارية في بلداننا العربية على أسسس سليمة . جدير بالذكر أن الكتاب حافل بالصور الموضوعية المميزة ، وكذلك 

باالقتباسات المقننة من المصادر العالمية كل فيما يخص موضوعه ومحله من محتوى الكتاب وتحليالته . 

عرض: صفاء عزب

الكتاب يؤكد أن العمارة مرآة نشاطات المجتمع، وأداة صياغة هويته

ذائقة النخب الحاكمة المنفصلة عن جذورها الثقافية، بحيث ربطت التراث التاريخي 
والثقافي والديني والروحي بالرجعية والفقر.

عرض: زينة الربيعي
يوهان�ض فيلهلم ين�شن روائي  

و�شاعر دمناركي مهم نال جائزة 
نوبل لالداب عام 1944،كتب رواية 
مهمة بعنوان )�شقوط امللك( وتعترب 
هذه الرواية �شرية تاريخية  متخيلة 

للملك كري�شتيان الثاين احد ملوك 
الدمنارك يف القرن ال�شاد�ض ع�شر .

رواية �شقوط امللك املرتجمة للعربية 
من قبل جمال جمعة حتكي ق�شة 
�شاب يدعى مايكل ثوجر�شن هذا 

ال�شاب مير بظروف ومراحل ع�شيبة 
من حياته يرافقه �شوء الطالع يف 

كل خطواته ،ينحدر الروائي بق�ض 
حكايته بت�شل�شل �شفاف وبو�شف 

وايف جدا . تبدا الرواية من حلظة 
ركوب مايكل بالعربة اخل�شبية اىل 

نزوله احلانة وتعرفه على جمموعة 
من ال�شباب التي تالزم معرفته بهم 
طيلة �شنني حياته القادمة وي�شفه 
الروائي �شكال وم�شمونا بو�شف 

يجعل القارئ يجل�ض مع ال�شخ�شية 
بقرب كثيف،تق�شم الرواية اىل 

جمموعة ف�شول معنونة لي�شهل على 
القارئ القراءة وليتمكن من اخذ 

نظرة اولية عن مو�شوع ال�شفحات 
القادمة.ويبداالكاتب بالف�شول 

الوىل ب�شردعمق املاأ�شاة امللقاة 
على عاتق مايكل وكيفية ف�شله يف 

الدرا�شة وينحدر بعدها اىل جوانب 
اخرى من �شخ�شية البطل وباقي 

�شخو�ض الرواية.
وبعد تلقي اللقلق )مايكل(نباأ طرده 
من اجلامعةكوبنهاغن اخذت حياة 

مايكل بالنحدار اىل منحى اخر رمبا 
يكون �شليبا ورمبا العك�ض ..فرغم ان 

مو�شوع الطرد مو�شوع موؤمل ال انه 
بالن�شبة ملايكل خرب انعتاق ..من كل 

�شيء ومن اهمها حلق اللحية
موت الربيع

يتناول ف�شل الربيع هذا �شوزانا 
اليهودية التي يعجب بها بطل 

الرواية وفيه و�شف لل�شخ�شية 
باأن�شياب رائع ،وكيف كان مايكل 

يراقب من وراء احلجاب ويف �شمت 
متحرق لغتيال جميع املقد�شات 

التافهة.
مراقبته ل�شوزانا مل يكن حلفيها 

النجاح فالنظر عن بعد غري كاف 
لكل عالقة،لبد من ن�شمة او عا�شفة 
ت�شدنا اىل الوراء وهذا ماح�شل مع 
مايكل حني تعرف �شديقه ال�شامت 

والغام�ض اىل حبيبة اللقلق وخطفها 
بدون دراية من جميع الطراف .
ارتكاب الثم يف القرن ال�شاد�ض 

ع�شر ليغتفر للمراأة ب�شهولة تنحدر 
الحداث طويال وتك�شف اخلطيئة 

بني اليهودية و�شديق مايكل وتنفى 
البنت مع عارها وميالآ احلقد قلب 

مايكل حد اللعنة.
اوتا ايفر�شن 

�شخ�شية اوتا ايفر�شن �شخ�شية 
مهمة يف هذه الرواية حيث يتعرف 
عليه مايكل يف احلانة مع جمموعة 
اجلنود ولكنه يعرفه منذ ازل ابعد 

فهو ذلك ال�شاب الذي ي�شكن يف 
نف�ض منطقة مايكل ال�شاب الرثي 

مع والدته الذي يحب فتاة ال�شياد 
ويهجرها لختالف الطبقات ،اوتا 

هذا ي�شرد ق�شة حبه ل�شديقه وتكون 
هذه بداية املا�شاة.ف�شول ت�شد 

القارئ نحو التوغل عميقا يف كتاب 

دمناركي الكتابة عاملي التكوين .
حقد مايكل مل يقف عند حد معني بل 
قرر النتقام ملحبوبته املنفية خارج 

ا�شوار كل �شيء ،حدث ماحدث 
ورجع ال�شاب للديار مقررا النتقام 
واقعا يف احلب تناول ف�شول هذه 

املرحلة و�شفا لكل �شرب مكث فيه 
بطل الرواية ولعائلته وحلبيبة اوتا 

ايفر�شن التي ت�شرب كاأ�ض العذاب من 
مايكل نتيجة افعال حبيبها ال�شابق ..

متر الحداث وبعد غيبة طويلة يف 
احلروب ال�شكندنافية يعود الفتى 

للقاء احلبيبة القدمية متنا�شيا الفعلة 
القدمية ولكن اليهود ل تقدر ان متر 
عليهم مرور الكرام هكذا فالب  يبث 

اللعنة على وجه اوتا جتعل الكحل 
يطري من العني.

وتبدا اللعنة بنبوؤات كثرية لعل 
اهمها اختفاء احلبيبة و�شكنها بعيدا 

و�شياع احللم والمل .
احلياة لتخلو من املفاجات وهنا يف 

هذا الكتاب جند املفاجات تغلفه من 
العنوان حتى الفهر�شت،حيث مت�شي 

ال�شنون الع�شرون ب�شرعة الربق 
ويغدو ابن �شوزانا �شديقا حميما 

ملايكل اثناء اخلدمة بني جحافل امللك 
كري�شتيان ..

اوتا ي�شتمر يف حياته ويكون عائلة 
�شخمة كان �شيئا مل يحدث ولكن 

القدر لين�شى احدا مهما طال الزمن 
والحداث تبدا بالبت�شام ملايكل 

بعد ماحدث وتقربه من بالط امللك 
واجلوا امللكي كيف ومتى واين 

؟؟يعرفها القارئ عند ت�شفح الرواية 
با�شهاب.

ولي�شت مقاربة الغنياء وامللوك 

دائما جتلب الراحة وال�شعادة 
فبع�شها يجلب املوت على �شينية من 

ذهب هذا ماغفل عنه مايكل يف ذلك 
الوقت.

رواية حربية ورومان�شية 
واجتماعية باأفراط جمع كاتبها 

مفردات حياتية مهمة ليقدمها لنا يف 
�شطور حية بدماء قرابني احلب .

وتعر�ض الرواية التي هي مزيج بني 
الواقعية النقدية وال�شاعرية، م�شري 

امللك من خالل تاأثري الحداث على 
بطل يراه بطريق ال�شدفة ثم يرتبط 

به اىل البد.
كما ت�شتعر�ض احوال الدمنارك بعد 

مترد ال�شعب ال�شويدي على الحتالل 
الدمناركي .

ولنا ان نذكر ان الرواية كتبت 
بلهجات حملية كانت متداولة لكرث 

من مائة �شنة اي قبل بلورة اللغة 
الدمناركية الف�شحى .مما يجعل 

الكثري من مفرداتها الن عداد املندثر 
من الكالم ويجعل من ال�شعب حتى 

على الدمناركني مطالعتها من دون 
ال�شتعانة بالقوامي�ض اللغوية 

التاريخية .
املوؤلف جنح بعد كل هذا يف اي�شال 

رروايته اىل العاملية من اأو�شع 
ابوابها فيوهان�ض ين�شن يجنح يف 

اعماله اىل ت�شوير التطور الن�شاين 
كجزء من الجتاه التطوري العام 

للب�شرية وعمله هذا يعد عالمة بارزة 
يف تاريخ الدب الدامناركي على 

الطالق فرغم مرور مائة عام على 
ن�شر الرواية فقد فاز بلقب رواية 

القرن يف ا�شتفتاء نظمته ال�شحافة 
الدامناركية عام 1999 .

ــــــوط الــــمــــلــــك ــــــق س

�ـــشـــلـــ�ـــشـــلـــة درا�ـــــــشـــــــات �ــــشــــدر عـــــن دار  ـــمـــن  �ـــش
ـــاب بـــعـــنـــوان: ـــت ـــعـــامـــة ك الــــ�ــــشــــوؤون الــثــقــافــيــة ال

ــــــطــــــرة  ــــــش ــــــوؤ� )امنــــــــــــــــــاط الـــــ�ـــــشـــــخـــــ�ـــــشـــــيـــــة امل
ــــــة( ــــــث احلــــــدي الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة  الـــــقـــــ�ـــــشـــــة  يف 

عـــــــدد  ــــــــني،  ــــــــا�ــــــــش ي فــــــــــــــرج  د.  ــــــــــــف  املــــــــــــوؤل
املـــتـــو�ـــشـــط الــــقــــطــــع  مـــــن   ،263 الـــ�ـــشـــفـــحـــات 

خمتلفة  ظــواهــر  مبــنــاقــ�ــشــة  ال�شل�شلة  هـــذه  تــعــنــى 
املتنوعة،  الــثــقــافــات  اأنــ�ــشــاق  يف  جـــادة  ونــ�ــشــاطــات 
عن  الك�شف  حتـــاول  درا�ــشــات  تــقــدمي  اىل  وت�شعى 
ت�شتحق  بعينها  جمــــالت  يف  هــامــة  مــو�ــشــوعــات 
الــوقــوف عــنــدهــا والــنــظــر الــيــهــا يف �ــشــوء الفــكــار 
ميادين  يف  واملعلومات  املــعــارف  و�شباق  احلديثة 
الدار�شون. ويعّبدها  الكتاب  يفتتحها  التي  املعرفة 

جالء  على  اأكـــدت  نوعية،  معاجلة  اىل  البحث  عمد 
اجلديدة،  وال�شطورة  ال�شطرة  م�شطلحي  حــدود 
وتكري�ض مفهوميهما ثم عمل على و�شلهما مبجالت 
الدبــي  م�شتوها  يف  ـ  ال�شطرة  ان  مفرت�شا  الرمز، 
او خمّلقة  مبتكرة،  انتاج حكاية جديدة  اىل  ت�شعى  ـ 
من الواقع بو�شفها مرادفا اأدبيا لال�شطورة اجلديدة.

خالل  مــن  معرفية  مظلة  توفري  الباحث  حــاول  لقد 

على  اثــرت  التي  والفنية  الثقافية  التحولت  عر�ض 
الق�شرية  العراقية  الق�شة  م�شرية  يف  وا�شح  نحو 
الــذي  التجريب  لرهــا�ــشــات  ا�شتجابتها  مــن  بـــدءا 
املــكــونــات  �شملت  عميقة  حتــــولت  مــن  جــــزءا  كـــان 
الثقافية كافة، وان�شجاما مع روح الع�شر مبعطياتة 
ــة، الــتــي تــفــجــرت مــن خـــالل تــــداول روؤى  ــي احلــداث
املرجعيات  على  اثــرهــا  انعك�ض  جــديــدة،  ومــنــاهــج 
املـــو�ـــشـــوعـــيـــة واجلـــمـــالـــيـــة يف الـــنـــ�ـــض الدبــــــي.

توزع البحث على ف�شلني واربعة مباحث، وقد ُعني 
النظري، وهو بعنوان )مداخل  الف�شل الول باملهاد 
ثالثة  عــلــى  املــداخــل  مبحث  ا�شتمل  ومــوجــهــات(، 
مو�شوعات، در�ض الول حتولت ال�شرد الق�ش�شي يف 
حني اخت�ض الخر بجالء مفهوم ال�شطرة وا�شكالية 
ال�شطورة اجلديدة، اما الثالث فقد ا�شتاأثر مبو�شوع 
الرمز، وا�شتمل املبحث الثاين على )موجهات اخللق 
والختالف،  والتداول  اخليال  ال�شطوري(الثالثة: 
�ــشــاأنــهــا ت�شويغ  مـــن  وهـــي مــوجــهــات مــو�ــشــوعــيــة 
ويف  العامة  احلياة  مفا�شل  يف  واجرائها  ال�شطرة 
الن�شو�ض الدبية، والق�ش�شية منها على نحو خا�ض.

ال�شخ�شية  )اأمنـــاط  بعنوان  الــثــاين  الف�شل  وجــاء 

الول  التحليلة،  للقراءة  خ�ش�ض  وقد  املوؤ�شطرة(، 
بــعــنــوان )ال�ـــشـــطـــرة اليــجــابــيــة(،ويــحــتــوي على 
ومنط  املوؤن�شة  ال�شخ�شية  منــط  هما:  مو�شوعني 
الثاين  الف�شل  عنون  حني  يف  املبعوثة،  ال�شخ�شية 
هما:  مبحثني  على  وا�شتمل  ال�شلبية  ال�ــشــطــرة  بـــ 
امللتب�شة. ال�شخ�شية  ومنط  املغربة  ال�شخ�شية  منط 

أنماط الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية الحديثة
اسراء يونس
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العـراق ـ متى نشأ هذا االسم وما 
معناه؟

م�شـاألة قدمية جديدة ، �شغلت النا�ض 
على مدى قرون ... ايام كانت مدار 

بحث وجدل واجتهاد بني جمهرة 
املوؤرخني والبلدانيني وعلماء اللغة 

منذ زمن بعيد . ثم مل تلبث م�شاألة 
ا�شم العراق واأ�شله ومعناه ان 

ا�شتجدت اواخر القرن التا�شع ع�شر 
ومطلع القرن الع�شرين حني نه�ض 
لها �شفوة من املوؤرخني والباحثني 

والآثاريني الذين تناولوا املو�شوع 
ودرا�شته على ا�ش�ض من البحث 

العلمي الر�شني، وكان معينهم 
يف ذلك ما ك�شفت عنه التنقيبات 
الثارية التي قامت بها البعثات 

الآثارية الجنبية منذ اوا�شط القرن 
التا�شع ع�شر وا�شتمرت حتى ايامنا 

احلا�شرة يف املئات من مواطن 
احل�شارات القدمية وخرائب املدن 
القدمية املنت�شرة يف عدد من بلدان 

ال�شرق الدنى القدمي وما ا�شفرت 
عنه جهود علماء الكتابات القدمية 

وفك رموزها ودرا�شة ن�شو�شها 
كالكتابات امل�شمارية والهريوغليفية 

والرامية والغريقية وغريها 
من الوثائق وال�شانيد التاريخية 

. كذلك اعتمدوا على امل�شادر 
واملراجع العربية وال�شالمية 

من كتب الدب وال�شعر والتاريخ 
ومعاجم اللغة واملوؤلفات الباحثة 

يف البلدان .
وقد بادر فريق ممن له ثقافة 

ع�شرية ومعرفة واطالع على طائفة 
من اللغات الجنبية اىل الرجوع 

وال�شتعانة بامل�شادر واملراجع 
املدونة بتلك اللغات فاأثمرت 

جهودهم با�شافة معلومات جديدة 
اىل معلوماتهم امل�شتقاة من امل�شادر 

واملراجع العربية وال�شالمية .
وميكن القول ، ان م�شاألة ا�شم 

العراق ا�شله ومعناه، والهتمام 
بها تكاد تنح�شر بعدد من العلماء 

والباحثني ، عراقيني واجانب ، 
انق�شموا على اربعة فرق :

الفريق الول ـ ميثل املدر�شة 
القدمية التقليدية ، ومن ابرزهم 

حممود �شكري اللو�شي .
الفريق الثاين ـ ميثل املوؤرخني 

والباحثني الع�شريني ممن حاز 
ن�شيبا واطالعا على لغة اجنبية 

او اكرث ، مثل الب ان�شتا�ض ماري 
الكرملي ويو�شف رزق الله غنيمة 

ورزوق عي�شى وابراهيم حلمي 
العمر وفوؤاد جميل.

الفريق الثالث ـ يتكون من عدد من 
علماء التاريخ والثار ممن ح�شل 

على ال�شهادات العلمية والتخ�ش�ض 
العايل من اجلامعات واملعاهد 

الغربية، ومن ابرزهم العالمة طه 
باقر والدكتور حممود ح�شني المني 

والدكتور عامر �شليمان .
الفريق الرابع ـ جمموعة من 

الباحثني والآثاريني واملوؤرخني 

الجانب ، كان من ابرزهم من اهتم 
بهذا املو�شوع  امل�شت�شرق الأملاين 

الدكتور ارن�شت هرت�شفيلد واملوؤرخ 
المريكي الدكتور الربت كالي فكان 

لرائهم وحتقيقاتهم التاريخية 
والثارية الثر الكبري يف البيئة 
الثقافية والتاريخية يف العراق .
وفـق ادبيات هذه الفرق البحثية 

، فان ا�شم العراق يرجع يف ا�شله 

اىل تراث لغوي قدمي ، اأ�شله 
�شومري ، ومن اقوام اآخرين من 

غري ال�شومريني كال�شاميني الذين 
ا�شتوطنوا ال�شهل الر�شوبي منذ 

ابعد ع�شور ماقبل التاريخ ، وان 
)عراق( م�شتق من كلمة تعني 

)امل�شتوطن(       ولفظها )اوروك 
�شميت  التي  الكلمة  وهي   )  uruk

بها املدينة ال�شـومرية ال�شهيـرة 

الوركاء .
ويـرى البع�ض ، ا�شتعمال كلمة 

)عراق Irak( ورد يف العهد 
الكي�شي يف منت�شف اللف الثاين 

قبل امليالد . وجاء فيها ا�شم اقليم         
على هيئة )ابريقا( الذي �شار 

على ال�شل العربي لبالد بابل او                
كلمة )العـراق( .

فـي املدونات الكال�شيكية الالحقة 

ظهرت ت�شمية )ميزوبوتاميا( 
اجلغرافية يف زمن يقع بني القرنني 

الرابع والثاين قبل امليالد ول �شيما  
يف ا�شتعمالت الكتبة الكال�شيكيني 
اليونان والرومان ، ومعناه            

)بالد الرافديــن( او )ما بني النهرين( 
. ويتاألف ال�شم من مقطعيـن : ميزو 

 . و�شط  او  بني  معناه   Meso
وبوتاميا potamia  مبعنى نهر، 

وهو لفظ ينحدر عن الغريقية ، 
مبعنى املاء او النهـر .

ولـم تلبث هذه الت�شمية 
)ميزوبوتاميا( اأي )ما بني النهرين( 

و )بالد الرافدين( عند الكتاب 
واملوؤرخني والرحالة الوروبيني 

لطالقه على البالد كلها او على 
جزء منها . ول يزال ي�شتعمل حتى 

بعد �شيوع ا�شتعمال العراق . 
و�شبيه بهذه الت�شمية ما ا�شتخدمه 

الكتاب العرب يف الع�شور احلديثة 
حيث ا�شتخدموا ت�شمية )وادي 

الرافديـن(.
والغـالب يف ا�شتعمال الكنية 

الكال�شيكية لت�شمية )ميزوبوتاميا( 
، انه كان يطلق على اجلزء ال�شمايل 

من العراق او اجلزء ال�شمايل من 
بالد ما بني النهرين املح�شور بيــن 

دجلة والفـرات اىل حدود بغداد ، اأي 
انه يرادف تقريبا ت�شمية )اجلزيـرة( 

فـي ا�شتعمال البلدانييــن العرب .
لقـد ا�شار بع�ض الثاريني اىل 

احتمال ظهور هذه الت�شمية فـي 
عهد ال�شكندر املقدوين ، ولعـل 
اقدم واو�شح ا�شتعمال لت�شمية 

)ميزوبوتاميا( ما ورد يف كتابات 
املوؤرخ ال�شهري بوليبيو�ض . 

وي�شيف اآخرون ان اقدم ا�شتعمال 
لهذه الت�شمية هو ما جاء يف 

مدونات املوؤرخ الغريقي فالفيو�ض 
اريانو�ض املعروف اخت�شارا بـ 

اريـان .
ويـرى عامل امل�شماريات فنكل�شتاين 

من جامعة �شيكاغو يف درا�شة له 
حول هذه الت�شمية ، ان ت�شمية 

ميزوبوتاميا قد يعود باأ�شوله اىل 
ت�شميات قدمية وردت يف بع�ض 

الن�شو�ض امل�شمارية الكدية على 
النحو التالـي :

birit narim          بريت نارم
mat birtim          مات بريمت

biritum               برييتوم
جميعها تعني ) بني النهريـن ( .

احـد الثاريني املعا�شريني ، يرى 
ان الت�شمية )ما بيـن النهرين( 

غري دقيقة من الناحية اجلغرافية 
والتاريخية ، وقد تثري اللتبا�ض 

للقراء العرب من غري املخت�شني ، 
كما ان فيها حماولة لعزل املا�شي 

عن احلا�شر وجتريد بالد الرافدين 
من عمقها التاريخي واحل�شاري ، 

ولذلك يف�شل ترجمة )ميزوبوتاميا( 
اىل )بالد الرافديـن( .

ا�شـم اآخر اطلق على العراق عرف 
بـ )ار�ض ال�شواد( ، يعد من اقدم 
ال�شماء العربية التـي تطلق على 

الر�ض الر�شوبية على �شفاف  دجلة 
والفرات . وقد اطلق عليها هذا 

ال�شم  كما يبدو للعني من التفاوت 
بينها وبني �شحراء العـرب .

وكلمة )ال�شواد( اذا �شبقت ا�شم 
مدينة من املدن كان معناه احلقول 

املزروعة على نطاق وا�شـع يف 
ارا�شيها التي تروى ريا منتظمـا .
و )ال�شواد( يف اكرث معاجم اللغة 

جاء مبعنى )اخل�شرة( ، واخل�شرة 
اذا ا�شتدت �شربت اىل ال�شواد من 
كرثة الري من املاء . وال�شواد هو 

من ار�ض العراق ، �شمي �شوادا 
ل�شواده بالزرع وال�شجار لنه حني 
تاخم جزيرة العرب التي يقل الزرع 

فيها وال�شجر كانوا قد خرجوا 
من ار�شهم اليه ـ اأي اىل ال�شواد ـ 

ظهرت لهم خ�شرة الزرع وال�شجار 
، ولهـــذا �شموا خ�شرة العراق 

�شـوادا .
وقـد وردت ت�شمية قدمية يف كتب 

التاريخ والدب عرفت بـ )العراقان(. 
وقـد ظهرت اول مــرة يف الع�شر 

الموي وقد اطلقت على كل مرة من 
الب�شرة والكوفة لنهما عا�شمتا 

البــالد . وكان ذلك يـوم بعث معاوية 
بن ابي �شفيان اىل زياد بن ابيه 

وايل الكوفة وجمع له         الب�شرة 
، ملا مات املغرية بن �شعبة امري 

الكوفـة .
وذكـر الزخم�شري ان )العراقيـن( 

هما الكوفة والب�شرة . ثم جاء 
البلدانيون من الفر�ض فاأطلقوا على 

جزء من بالد فار�ض ا�شم )عراق( 
وعرف باأ�شم )عراق العجم( او 

)العراق العجمي( متييزا له عن           
)العراق العربـي( .

وعـراق العجم هو ا�شم يطلق على 
)كور اجلبال( وي�شمـل مدن حمدان 

والدنيور وا�شفهان وقم ونهاوند 
، واغلب امل�شادر ت�شري اىل ان 

)العراقني( يف الع�شر ال�شلجوقي 
على العراق العربي وعلى )ميديا( 

اأي اقليم اجلبال الذي �شمي )عراق 

العجـم( .
والعـراق يف )معجم العني( للخليل 
بن احمد الفراهيدي ، يعني �شاطئ 

البحر ، و�شمي عراقا لنـه على 
�شاطىء دجلة والفرات حتى يت�شل 

بالبحر على طوله ، واهل احلجاز 
ي�شمون ما كان قريبا من           البحر 

عراقـا .
وفـي )مروج الذهب ومعادن 

اجلوهر( للم�شعودي ، �شمي عراقا 
مل�شب املياه اليه كدجلة والفرات 
وغريهما من النهار ، ويظن انه 
ماأخوذ من عراقي الدلو وعراقي 

القربـة .
امـا يف )الحكام ال�شلطانية( 

للماوردي ، �شمي عراقا ل�شتواء 
ار�شه حني خلت من جبال تعلو 

واودية تنخف�ض . والعراق يف لغة         
العرب ال�شتواء .

وظـهر ا�شم العراق لول مرة يف 
ال�شعر العربي وجاء ذكره يف ا�شعار 

ال�شعراء وهـي كثرية اكرث مما 
حت�شى، اكتفى املوؤلف ايراد الآتـي:

قـال املتلّم�ض، وهو جرير بن عبد 
امل�شيح ال�شبعي ، كان من �شعراء 

البحرين ، جاء اىل احلرية يف العراق 
، ومنها هرب اىل ال�شام وبقي فيها . 

وقد بلغه ان عمرو بن هند يقـــول : 
)حرام عليه حب العراق ان يطعم منه 

حبة( فقال املتلم�ض ق�شيدة طويلة 
يقول فيهـا :

ان العـراق واهله كانوا الهوى               
فاإذا تاأتي بي ودّهم فليبعـد

واملنخلَّ الي�شكري قال ، وهو ال�شاعر 
الذي نادم النعمان بن املنذر الذي 

اتهمـه باأمراته املتجردة فقتله ، يقـول :
ان كنـِت عاذلتي ف�شريي                     

نحو العراق ول حتـوري
وقـال امروؤ القي�ض عن ملك جده 

احلـارث :
ابعـد احلارث امللك بن عمر له ملك 

العراق اىل عمـان
امـا عنرتة العب�شي فانه عندما طلب 

الزواج من ابنة عمه عبلة ا�شرتط عليه 
عمه �شداقا من ابل النعمان املعروفة 

)بالع�شافري( فذهب اىل العراق 
و�شجن ، ويف ذلك يقول :

تـرى علمت عبيلة ما األقي من الهوال 
يف ار�ض العـراق

طغـاين بالريا واملكر عمي              
وجار عليَّ يف طلب ال�شـداق

فخـ�شت  مبهجتي املنايـا             
و�شـرت اىل العراق بال رفـاق

وجـاء ا�شم العراق يف مق�شورة 
لل�شاعر النابغة الذبياين وكان قد خرج 
مع المـام علي يف معركة �شفني فقـال:

قـد علم امل�شران والعراق ان عليا 
فحلها املّت�شـاق

وابو الطيب املتبني اكرث من ذكر 
العراق يف ا�شعاره يف خمتلف 

املنا�شبات ، وقال يف مدح �شيف الدولة 
احلمدانـي:

كيـف ل تاأمن العراق وم�شر           
و�شراياك دونها اخليـول

اخيـرا يرى امل�شت�شرق النكليزي 
لي�شرتارجن، ان العرب اطلقوا على ما 
بني النهرين اجلنوبي ا�شم )العـراق( 
ومعناه اجلرف او ال�شاحل ، على ان 

من�شاأ هذا اللفظ وا�شله م�شكوك فيه ، 
ولعله ميثل ا�شما قدميا قد فقدناه او 

انه كان ي�شتعمل يف ال�شل يف معنى 
غري هـذا .

وفـي راأي امل�شت�شرق الملاين 
هرت�شفيلد الذي يعلق قائال : ان الــراأي 

ال�شح املتبوع فهو ان العراق تعريب 
)ايراه( مبعنى ال�شاحل ، لنه على 

�شاحل اخلليج او �شاحــل �شط العرب 
، وان كل كلمة فار�شية تنتهي بـ )هاء( 

تعّرب بـ )جيم( او )كاف( او )قاف( 
علــى ما هو م�شهور اما قلب )الهمزة( 

فـي اول الكلمة )عينا( فاأ�شهر من يذكر 
وهـي لغــة قائمة براأ�شها تعرف بـ 

)العنعنة( فيكون بـدل )ايران( )عراق( 
، ثم حذفت اليـاء من )عرياق( بعد 
التعريب لتحمل على وزن عربـي .

* الكتـاب:
اسم العـراق، اصله ومعناه عبر 
العصور التاريخيـة، تأليف: سالم 
االلوسي، ط1، منشورات المجمع 
العلمي العراقي، بغـداد، 2006 

96 ص.

الغـالب في استعمال 
الكنية الكالسيكية لتسمية 
)ميزوبوتاميا( ، انه كان يطلق 
على الجزء الشمالي من العراق 
او الجزء الشمالي من بالد ما بين 
النهرين المحصور بيــن دجلة 
والفـرات الى حدود بغداد.

ال يزال يستعمل حتى بعد 
شيوع استعمال العراق. وشبيه 
بهذه التسمية ما استخدمه 
الكتاب العرب في العصور 
الحديثة حيث استخدموا 
تسمية )وادي الرافديـن(.

اسـم العـراق
.. أصـله ومعنـاه

عرض: اخالص محيي
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يف مائتني وواحد وثالثني �شفحة من 
القطع املتو�شط ، �شدرت الطبعة الثانية 

لكتاب " الالهوت العربي واأ�شول العنف 
الديني " للدكتور يو�شف زيدان ، عن 

دار ال�شروق امل�شرية للن�شر والطباعة 
والتوزيع بالقاهرة ، ا�شتمل الكتاب بخالف 
املقدمة واخلامتة على �شبعة ف�شول جاءت 

عناوينها كالتايل " جذور الإ�شكال : الله 
والأنبياء يف التوراة ــ احلل امل�شيحي : من 

الثيولوجيا اإىل الكري�شتولوجيا ــ النبوة 
والبنوة : فهم الديانة ، �شرقًا وغربًا ــ جدل 

الهرطقة والأرثوذوك�شية : الختالف 
القدمي بني عقليتني ــ احلل القراآين : اإعادة 

بناء الت�شورات ــ كالم الإ�شالم : الو�شلة 
ال�شاآمية العراقية ــ الالهوت وامللكوت : 

اأطر التدين ودوائره " . جدير بالذكر اأن 
الدكتور يو�شف زيدان روائي وباحث 

متخ�ش�ض يف الرتاث واملخطوطات ، قاربت 
موؤلفاته ال�شتني كتابًا ، وجتاوزت اأبحاثه 
العلمية الثمانني بحثًا يف الفكر الإ�شالمي 

والت�شوف والفل�شفة وتاريخ العلم .. ح�شل 
على اجلائزة العاملية للرواية العربية " 

البوكر" عن روايته "عزازيل" ، وح�شلت 
اأعماله العلمية على عدة جوائز دولية 

مرموقة. 

موضوع الكتاب
تتبع زيدان يف هذا الكتاب ، اأهم الأفكار 

التي �شكلت ت�شور اليهود وامل�شيحيني 
وامل�شلمني ، لعالقة الإن�شان باخلالق ، ومن 

ثم كيفية توجه علم الالهوت امل�شيحي ، 
وعلم الكالم الإ�شالمي ، اإىل روؤى لهوتية 

ي�شعب الف�شل بني مراحلها ، وتاأتي 
قيمة الكتاب ال�شتق�شائية والتحليلية 

يف مو�شوعه كبرية ، نظرًا ملا يقدمه من 
ر�شد دقيق لتطور الأفكار الالهوتية على 

ال�شعيدين امل�شيحي والإ�شالمي ، رغبة 
يف اإدراك الروابط اخلفية بني املراحل 

التاريخية التقليدية امل�شماة بـ " التاريخ 
اليهودي ـ التاريخ امل�شيحي ـ التاريخ 

الإ�شالمي " ، وانطالقًا من نظرة مغايرة 
اإىل كل هذه التواريخ باعتبارها تاريخًا 

واحدًا ارتبط اأ�شا�شًا باجلغرافيا ، وحتكمت 
فيه اآليات واحدة ، يحر�ض الكتاب على 

اإدراك طبيعة عملها يف املا�شي واحلا�شر ، 
و�شوًل اإىل تقدمي فهم اأ�شمل لرتباط الدين 
بال�شيا�شة، وبالعنف الذي مل ولن تخلو منه 

هذه الثقافة الواحدة، مادامت تعي�ض يف 
جزر منعزلة. 

نقاط جامعة 
يف مقدمة الكتاب اأكد املوؤلف اأن ثمة نقاطًا 

مف�شلية، مهمة ومهملة، جتمع بني تراث 

الديانات الثالث: اليهودية وامل�شيحية 
والإ�شالم، والتي هي ـ بح�شب تعبريه ـ 

ديانة واحدة ذات جتليات ثالثة، وانطلق 
املوؤلف اإىل طرح بع�ض الأقوال الفتتاحية 
ذات ال�شلة مبو�شوع الكتاب؛ فذكر القول 

الأول حتت عنوان "يف �شماوية الدين 
بال�شرورة" موؤكدًا اأن �شفة "ال�شماوية" 
التي يطلقها العلماء اليوم على الديانات 

الثالث ، طفرت فجاأة يف ثقافتنا املعا�شرة 
، كو�شف عام وا�شم معتاد لهذه الديانات 

، دون انتباه اإىل اأن اأي دين ، اأيًا كان ، هو 
بال�شرورة �شماويُّ لغة وا�شطالحًا . ويف 
ثاين الأقوال ، والذي حمل عنوان " يف اأن 

الديانات الثالث واحدة"، �شرح زيدان باأنه 
عند اإمعان النظر ، يبدو لنا اأن اليهودية 

وامل�شيحية والإ�شالم هي يف حقيقة اأمرها 
ديانة واحدة ، جوهرها واحد ، ولكنها 

ظهرت بتجليات عدة ، عرب الزمان املمتد 
بعد النبي اإبراهيم ) اأبرام ( امللقب يف 

الإ�شالم باأبي الأنبياء ، وهو يف امل�شيحية 
: جدُّ ي�شوع امل�شيح لأمه ، واأنه نتيجة 

هذه امل�شرية الطويلة كانت تلك التجليات 
الثالثة الكربى ) الديانات ( التي حتفل كل 

ديانة منها ب�شيغ اعتقادية متعددة ، ن�شميها 
املذاهب ، والفرق ، والنحل ، والطوائف . 

ويف القول الثالث حتت عنوان " يف فحوى 
مقارنة الأديان " نفى املوؤلف من الناحية 

املنهجية العامة ، اأن يكون كتابه بحثًا يف 
مقارنة الأديان باملعنى التخ�ش�شي املتعارف 

عليه. 

القاعدة األساسية
ويعترب الكاتب قاعدته الأ�شا�شية يف كتابه 

اأنه يقرن بني الديانات الر�شالية الثالث ) 
الإبراهيمية ( ويقارب بينها كتجليات ثالثة 

جلوهر ديني واحد ، على نقي�ض ما يقوم 
به علم مقارنة الأديان التخ�ش�شي ، وكذلك 

انطالقه يف الكتاب عرب روؤية منهجية 
عامة، بعيدة عن املحاباة اأو امليول الدينية 

واملذهبية ، �شعيًا للو�شول اإىل املو�شوعية 
الالزمة لتف�شري الظواهر الدينية ، واقرتان 
التدين بالعنف والتخلف عن ) الإن�شانية ( 

التي جتمع النا�ض ، ويف هذا ال�شياق حتدث 
الكاتب عما اأ�شماه بـ " املت�شل الرتاثي " ، 

والذي يق�شد به وجود ظواهر عديدة ت�شهد 
بفاعلية بنيات بعينها يف ذلك الرتاث املمتد 

، مبا يوؤكد توايل الت�شال بني اليهودية 
وامل�شيحية والإ�شالم ، بكل ما حتفل به هذه 

الديانة الإبراهيمية الواحدة من جتليات 
ووقائع كربى و�شغرى ، ومن ثم ي�شعى 

الكاتب عرب ما اأ�شماه بـ " الفكاك املوؤقت من 
اأ�شر التدين " اإىل ر�شد الو�شالت العميقة 

بني اليهودية وامل�شيحية والإ�شالم والبنيات 
العامة احلاكمة ، والرتباطات العميقة ذات 

اجلذور التاريخية املطمورة ، بني الدين 

وال�شيا�شة ، وبني التدين والعنف ، وبني 
التع�شب والتخلف . 

رؤى ومنطلقات
ومن خالل ف�شول الكتاب، يدرك القارئ اأن 

هناك عدة منطلقات وروؤى يحر�ض عليها 
كاتبه ؛ من ذلك ت�شوره املقنع باأنه لن ميكن 

فهم الرتاث العربي الإ�شالمي اأو الوعي 
به ، من دون النظر املتعمق يف الأ�شول 

العميقة لهذا الرتاث الأ�شبق زمنًا  ، والتي 
كانت مبثابة مقدمات له ، وكان هو مبثابة 

امتداد لها ، وقد اأكد الكاتب اأن هذا الت�شور 
ينطبق اأي�شًا على تلك الرتاثيات املتزامنة 

واملتعاقبة يف منطقة العامل القدمي ، اأي 
منطقة �شرق املتو�شط وعمقها اجلغرايف 

امل�شتمل على )الهالل اخل�شيب( املمتد �شرقًا 
حتى منطقة القلب الفار�شي )الإيراين(، 

وهي املنطقة التي ي�شار اإليها يف الدرا�شات 
امل�شيحية با�شم مبهم عام هو )امل�شيحية 

ال�شرقية(، ومن تلك املنطلقات اأي�شًا قناعة 
الكاتب املوؤكدة، باأن التزامن واملعا�شرة 

بني الدوائر الرتاثية املتداخلة، ل ي�شتتبع 
بال�شرورة تاأثري الأقدم زمنًا يف الأحدث منه 

اأو التايل عليه، على اعتبار حدوث العك�ض 
اأحيانًا ، كما حدث من تاأثري الأفالطونية 

املحدثة يف الرتاث اليهودي الأ�شبق منها 
ظهورًا من خالل �شروح " فيلون ال�شكندري 

العهد  لن�شو�ض  وتاأويالته  " للتوارة 
القدمي ، وي�شاف لتلك املنطلقات والروؤى 
، اإدراك الكاتب خالل ف�شول الكتاب ، اأن 

اختالف اللغات املعرب بها عن املفاهيم 
وال�شطالحات الدينية ، قد يوهم باختالف 

الدللة بني العرب وال�شريان واليونان يف 
م�شطلح ما ، مع اأن املعنى املراد واحد ؛ 

مثلما هو احلال مع ي�شوع الذي هو عي�شى ، 
ويوحنا املعمدان الذي هو يحيى بن زكريا ، 
والعذراء " القدي�شة " التي هي " ال�شديقة " 

مرمي بنة عمران، اأخت هارون . 

الدين والسياسة
وعندما يتطرق الكاتب اإىل حتليل روؤيته 

املو�شوعية لعالقة الدين بال�شيا�شة، يقرر فيما 
ي�شبه الرف�ض، اأنه يحلو لكثري من املفكرين 

املعا�شرين ، ترديد ما فحواه اأن الدين ينبغي 
اأن يظل بعيدًا عن ال�شيا�شة، وتظل ال�شيا�شة 

مبناأى عن الدين، وكاأن هذا هو ال�شتنارة 
الباهرة، يف حني يوؤكد الكاتب اأنه لي�ض كذلك 

؛ مو�شحًا اأن الف�شل بني ال�شيا�شة والدين 
�شيبقى دومًا مثلما كان دائمًا ، حم�ض توهم 

تبدده حقائق التاريخ العقائدي للديانات 
الر�شالية الثالث )الإبراهيمية( التي امتزج 

فيها الدين بال�شيا�شة امتزاجًا �شديدًا ، ي�شعب 
معه يف كثري من الأحيان ، متييز ما هو 

�شيا�شي مما هو ديني ؛ ففي املرحلة اليهودية 
الأوىل ظل الواقع ال�شيا�شي يوجه الدين 

ابتداًء من كتابة التوراة بعد فعل �شيا�شي 
واجتماعي �شهري هو ال�شبي البابلي وانتهاء 
بال�شتخدام النفعي للديانة اليهودية ك�شعار 
�شيا�شي مت على اأ�شا�شه اإعالن دولة اإ�شرائيل 

، ويف الإ�شالم ما كان الدين ليتم نوره لو 
ظل القراآن على حاله املكي الأول ، اأو بقي 

امل�شلمون الأوائل على حالهم املو�شوف باأنهم 
" م�شت�شعفون يف الأر�ض"، اأما امل�شيحية فقد 
مّكن ارتباط الديانة بال�شيا�شة من قيام امللوك 

والأباطرة بتن�شيب البطاركة وخلعهم ح�شبما 
�شاءوا، كما جعل الذهب الأ�شفر الرباق يك�شو 

الكاتدرائيات والبابوات ، واأعطى الرهبان 
اليوم احلق يف تقا�شي رواتبهم ال�شهرية. 

العنف الديني
ويف ختام الكتاب ، وبعد حتليالت 

م�شتفي�شة حول ت�شابك ثالثية الدين 
وال�شيا�شة والعنف، ي�شع الكاتب بع�ض 
احللول العميقة لتهمي�ض العنف وطرحه 

بعيدًا عن ثنائية الدين وال�شيا�شة ؛ اأوىل 
هذه احللول " الفهم والتفهم " ويعني 
الكاتب بذلك �شرورة الإدراك املتبادل 
لطبيعة ما هو ديني وما هو �شيا�شي 

من خالل العرتاف مب�شروعية النظرة 
ال�شيا�شية ) املمكنة ( واأهمية الروؤية الدينية         

) املطلقة ( ، وثاين احللول " الإظهار 
بدياًل لال�شتتار " وهو ما يق�شد به الكاتب 

اأهمية حتلي ال�شلطة ال�شيا�شية باملرونة 
يف التعامل مع املوجات الدينية الوليدة ، 

ب�شكل ي�شمح لها باإعالن جوهرها ومنهجها 
بعيدًا عن القهر ال�شيا�شي الذي بدوره 

يدفع مثل تلك املوجات الدينية اإىل اتخاذ 
حيل هروبية غالبًا ما تتحول اإىل ردود 

فعل واإجراءات عنيفة ، اأما ثالث احللول 
ـ ولي�ض اآخرها ـ فهو " ال�شبط املتوازن " 
الذي يق�شد به الكاتب تنظيم حركة الفرد 
يف املجتمع بني ما هو �شيا�شي كالقانون 
الو�شعي ، وما هو ديني كحدود الإباحة 

والتحرمي.

عرض: اوراق

تتبع أهم األفكار التي شكلت تصور اليهود والمسيحيين والمسلمين لعالقة اإلنسان بالخالق:

" الالهوت العربي وأصول العنف الديني " للدكتور يوسف زيدان 
يؤرخ للديانات الرسالية في إطار الجوهر المشترك

كتاب " جغرافية املعتقدات والديانات .. مبادئ 
مكانية  .. حتليالت  .. حمتوى ومنهج  واأ�ش�ض 
" ملوؤلفه الأ�شتاذ الدكتور حم�شن عبد ال�شاحب 
للن�شر   " �ــشــفــاء   " دار  عـــن  �ـــشـــادر   ، املــظــفــر 
من  �شفحة  خم�شمائة  يف   ، بعّمان  والتوزيع 
ف�شول  لثمانية  موؤلفه  ق�ّشمه   ، املتو�شط  القطع 
حملت هذه العناوين " املدخل النظري ـ حتليل 
الإطار التوزيعي املكاين للديانات ـ اخل�شائ�ض 
ـ املعتقدات والديانات  العامة للديانات البدائية 
القدمية ال�شائدة بني �شعوب احل�شارات القدمية 
ـ املعتقدات والديانات غري ال�شماوية ـ الديانات 
ـ املعتقدات  ـ امللحدون والالمعتقدين  ال�شماوية 
والديانات يف درا�شة اإقليمية النموذج : اإيران 
تزويد  على  الكاتب  حر�ض  وقــد   ،  " والــعــراق 
كتابه بكل مهم و�شروري من ال�شور والرموز 
واخلرائط والأيقونات تبعًا ملا يناق�شه ويحلله 
الثمانية  الكتاب  ف�شول  عرب  مو�شوعات  من 
ال�شورة  عن  ك�شفًا  ميثل  جممله  يف  والكتاب   ،
وم�شتوى  والـــديـــانـــات  لــلــمــعــتــقــدات  املــكــانــيــة 
�شور  يف  والبيئة  بينها  وفيما   ، بينها  التفاعل 
من اأمناط توزيعية مكانية ، ومل يتعر�ض موؤلف 
وتف�شيل  الديانات  اأفكار  مناق�شة  اإىل  الكتاب 
بع�شها على الآخر ، ومل يناق�ض فل�شفتها والقول 
اإمنــا   ، الآخـــر  البع�ض  وخــطــاأ  بع�شها  ب�شحة 
هي  كما  الديانات  عر�ض  على  الهتمام  ان�شب 
اأنطقتها  وتــوزع  معتقداتها  واإبــراز  ن�شاأتها  يف 
اأن  بالذكر  جدير   . املعتنقني  عــدد  اأ�شا�ض  على 
التوجه  بهذا  كتب  مــن  تخلو  العربية  املكتبة 
ومركز   ، مقت�شب  مرتجم  واحد  كتاب  اإل  اللهم 
 " الأديــان  " جغرافية  كتاب  امل�شيحية هو  على 

لـ �شوفري . 

التعريف والمضمون 
جغرافية  اأن  املوؤلف  اأو�شح  الكتاب  بدلية  يف 
اجلغرافية  من  فرعًا  تعد  والديانات  املعتقدات 
من  فــرعــًا  البع�ض  يــعــدهــا  كــمــا   ، الجــتــمــاعــيــة 
بنواحي  تهتم  الــتــي  احلــ�ــشــاريــة  اجلــغــرافــيــة 
احلــ�ــشــارة املـــاديـــة والـــالمـــاديـــة يف اإطـــارهـــا 
اجلغرافية  من  الفرع  هــذا  اأن  ويذكر   ، املكاين 
والديانات  املعتقدات  بتوزيع  عام  بوجه  يهتم 
وحتليل عالقة البيئتني الطبيعية والب�شرية يف 
ظهورها وانت�شارها ، وكذلك حتليل اأثرها على 
هاتني البيئتني ، وت�شتطيع جغرافية املعتقدات 
والديانات اخلو�ض يف حمتواها ومنهجها على 
اأ�شا�ض معاجلة التجارب الدينية الفردية كونها 
نظام اجتماعي للعبادة يتفاعل مع البيئة ل على 
هذا  م�شمون  وعن   . الفردية  التجارب  اأ�شا�ض 
الكاتب  يذكر  العتقادية  اجلغرافية  من  النوع 
بالدين  التعريف  منها  اأمــور  بعدة  تخت�ض  اأنها 
واملعتقد والأنظمة الدينية واملوؤ�ش�شات الدينية 
عن طريق الوقوف على مراحل تطور املعتقدات 
ظهور  حتى  املعتقدية  البدائية  اأ�شكالها  مــن 

وبوؤر  مراكز  ودرا�شة   ، عاملية  �شماوية  ديانات 
ن�شوئها  مراكز  �شمن  وتطورها  الأ�شكال  تلك 
خمتلف  تاأثري  لتحليل  بالإ�شافة   ، انق�شامها  ثم 
والــبــ�ــشــريــة  الطبيعية  اجلــغــرافــيــة  ــعــوامــل  ال
البيئة  على  املعتقدات  انعكا�ض  وعــلــى  عليها 
ومعرفة  واملجتمع،  وال�شيا�شية  القت�شادية 
اأ�شباب زيادة اجلماعات امللحدة والالدينية يف 

جهات العامل . 

جهود سابقة 
كما األقى الكاتب ال�شوء على ما �شبقه من جهود 
فذكر  ؛  والديانات  املعتقدات  بجغرافية  اهتمت 
قوبلت  الجتـــاه  هــذا  يف  الأوىل  الكتابات  اأن 
 " املــوؤلــفــة  كتابات  خا�شة  جــدًا  �شديد  بانتقاد 
�شمبل " يف كتابها " تاأثريات البيئة اجلغرافية 
 " نثني  " بيريديفو  كتب  كما   ، 1911م  " عام 
مو�شوعيًا  عمله  وكان   ، والدين  اجلغرافية  عن 
اأما   ، بالدين  البيئة  ظــروف  عالقة  عن  يك�شف 
الباحث الأمريكي " زيلن�شكي " فقد خ�ش�ض يف 
كتابه " اجلغرافية احل�شارية للوليات املتحدة 
اإ�شافة   ، معاجلته  م�شمار  يف  لالأديان  " جانبًا 
جغرافية  يف  بــحــث   " بــعــنــوان  بــحــثــًا  لن�شره 
 ،  " الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف  الديانات 
ا�شتخدام  فيه طريقته يف  اأو�شح  ما  اأهم  وكان 
حيث  ؛  جغرافية  لأغرا�ض  الدينية  املعلومات 
ك�شف عن العالقة بني الديانات واأ�شكال احلرف 
، ومناطق تركز ال�شكان يف املدن والريف ، ويف 
الأعــراق  " بحثًا عن  ــدروكــالرك  " اأن قــدم  كندا 
م   1871 عــام  نوفو�شكو�شيا  يف  والــديــانــات 
ثانية  ودر�ــشــهــا  لها  توزيعية  خــرائــط  ور�ــشــم 
اأعرافًا  اأن  املنطقة فوجد  نف�ض  عام 1941م يف 

وديانات قد زاد انت�شارها واأخرى قد اختفت . 

الظاهرات المقدسة 
ويف اإطار تو�شيحه لفروع جغرافية املعتقدات 
 " يــ�ــشــمــى  فـــرعـــًا  املـــوؤلـــف  اأورد   ، والـــديـــانـــات 
فيه  ذكر   ،  " املقد�شة  الدينية  املواقع  جغرافية 

اأن هناك اأماكن عدة ذات عالقة مكانية مرتبطة 
املمرات واجلبال والأنهار والتالل  بالدين مثل 
توؤلف  مبجموعها  والــتــي  والــطــرق  والــغــابــات 
 " املقد�شة  الظاهرات  جغرافية   " بـ  ي�شمى  ما 
يف  معني  معنى  مقد�ض  مكان  كل  يج�شد  بحيث 
معتقدات ذلك الدين ؛ ومما ذكره املوؤلف ، ممر " 
مّنا لها " Bath Gaya  يف الهند مكان تنوير 
غربي  " الــواقــع    Kailas " وجبل   ، الــبــوذا 
لأنهار  والتدفق  والزراعة  التبت م�شدر احلياة 
و  م�شر  " يف  " كاترين  وجبل   ، اآ�شيا  جنوب 
يف   " فيجي   " و  اليونان  يف   Olympus
" يف الوليات املتحدة    Narajo "اليابان و
، وتل احلجر الرملي الأحمر الهائل املعروف بـ 
ال�شرتالية حيث  القارة  قلب  " يف   Uluru "
ذكر  البحريات  ومــن   ، به  املوؤمنون  اإليه  يحج 
الكاتب بحريات " ت�شينخهاي" ، " مانا�شاروار" 
الأنهار  ، ومــن  ال�شني  "  غــرب  " اأماركانتاك   ،
 " و  اجلاجنز"   " اأنــهــار  الكاتب  ذكــر  املقد�شة 
 " �شجرة  الأ�شجار  ومــن   ، الهند  " يف  نــاربــادا 
جزيرة  اجلـــزر  ومــن   ، الــيــابــان  يف   " �شاكاكا 
وكالهما   " اآبــاد  الله   " وجزيرة   " �شاجار   "

مقد�ض لدى الهنود . 

ات  إحصاء
املكاين  التوزيعي  الإطــــار  حتليل  اإطـــار  ويف 
قدم   ، العامل  يف  وفروعها  ومعتنقيها  للديانات 
ثم   ، 1790م  للعامني  تعود  اإح�شاءات  الكاتب 
للعام 2005  يعود  اأخري  اإح�شاء  ثم   ، م   1963
 2.1 بلغوا  بجميعهم  امل�شيحيني  اأن  فيه  ذكــر 
وميثلون  الأوىل  املرتبة  عددهم  ويحتل  بليون 
ن�شبة 32% من �شكان العامل اأو ) جميع املعتنقني 
وغري املعتنقني ( يف العامل ، ويحتل امل�شلمون 
 )  300  ( و  البليون  يبلغ  بعدد  الثانية  املرتبة 
الكلي  املجموع  من   %20 بن�شبة  معتنقًا  مليون 
يف  وامللحدون  الالدينيون  اأما   ، العامل  ل�شكان 
ون�شبتهم  بليونًا   1.1 حوايل  بلغوا  فقد  العامل 
اأما الوثنيون   ، 15% احتلوا بها املرتبة الثالثة 
وعدوا  احت�شابهم  اختلف  فقد   )  Paganis  (
 ، فقط  املليون  ي�شل  وعددهم  اجلاهليني  با�شم 
حيث  من  الرابعة  باملرتبة  الهندو�شية  وتاأتي 
مليون   900 عــددهــم  بلغ  اإذ  والن�شبة  الــعــدد 
اأما   ، العامل  �شكان  من   %13 اإىل  ت�شل  بن�شبة 
 Folk " املوالون للموروثات ال�شينية الدينية
بلغت  بن�شبة  مليونًا   394 عددهم  بلغ  فقد   "
اأو  الــبــوذيــة  اإىل  يتحولوا  مل  وهــــوؤلء   %5.4
الهندو�شية ، وياأتي بعدهم البوذيون  بعدد بلغ 

376 مليونًا بن�شبة 5.3% ، اأما الديانة البدائية 
فقد بلغ عدد املتم�شكني بها نحو 300 مليون يف 
العامل بن�شبة 4.3% ولو جمع عددهم مع الديانة 
القبلية الأفريقية والـ ) يوروبا ( واأ�شيف اإليهم 
هذه  بــني  للتقارب  والأرواحـــيـــون  اجلاهليون 
لأ�شبح  البدائية  ب�شفة  وبخا�شة  الــديــانــات 
عددهم 416 مليونًا ولألفوا ن�شبة 10%  جلاءوا 

باملرتبة اخلام�شة . 

الثالثي البدائي
ويف ثنايا حديث املوؤلف عن " املعتقدات القبلية 
البدائية " يف الف�شل الثالث من الكتاب ، تطرق 
اإىل اأركان العقائد يف املجتمعات القبلية حمددًا 
اإياها يف " اخللق ـ ال�شحر ـ الأ�شاحي " ؛ حيث 
وخلق  الــكــون  خلق  عــن  اأ�شاطري  تــروى  كانت 
الب�شر واأن القوى اخلارقة هي املوجدة للكون 
ال�شماء  بــني  فو�شى  ح�شلت  واأنـــه   ، والب�شر 
والأر�ض نتج عنها الآلهة التي جاء منها الب�شر 
، وكانت الأ�شاطري تف�شر خلق الب�شر باأنه نتاج 
كونية  وقــوى  والب�شر  احليوانات  بني  عالقة 
يوؤكد  كما  ـ  اأعماله  فكانت  ال�شحر  اأمــا   ، خارقة 
املوؤلفـ  توثق ال�شلة بني اأهداف الب�شر واأفعالهم 
والقوى الكونية اخلارقة ، وكل جمتمع بدائي 
لديه جمموعة من ال�شحرة على اعتبار الأقدر يف 
فهم �شلوك القوى اخلارقة والك�شف عن مكنونها 
يذكر  الأ�ــشــاحــي  وبخ�شو�ض   ، اإر�ــشــائــهــا  اأو 
اخلارقة  القوى  اإىل  تقدم  قرابني  اأنها  الكاتب 
تقدميها  يعني  بحيث  �شرورها  ومع  لإر�شائها 
القبائل  ولزالــت   ، القوى  مع  ال�شلة  باب  فتح 
 ، كقرابني  الــثــريان  تقدم  اإفريقيا  يف  البدائية 
والدواجن  الروحية  امل�شروبات  تقدم  حني  يف 
عند جماعات جنوب �شرقي اآ�شيا ، اأما جماعات 
الهنود يف الأمريكتني فتقدم الأ�شاحي الب�شرية 
 ، الكونية  القوى  لإر�شاء  والعبيد  الأ�شرى  من 
واأحيانًا بع�ض الأبناء كما كانت تفعل جماعات 

هنود النات�شيزNatchez الأمريكية . 
قدم  الكتاب  مــن  الأخـــري  الف�شل  ويف  الــعــراق 
الكاتب الكثري من التحليالت املكانية للمعتقدات 
املعتقدات  عن  فتحدث  ؛  العراق  يف  والديانات 
القدماء  العراقيني  اآلهة  واأهم  ون�شاأتها  القدمية 
، كما حتدث عن الديانة عند ال�شومريني 4000 
ق.م ، وقــارن بني الإ�ــشــالم وباقي الأديـــان يف 
العراق ، وحتدث عن امليثولوجيا عند الإيزيدين 
اأنــهــم يــرتكــزون يف  وعــن يهود الــعــراق وكيف 
املدن  من  حمــدودة  مناطق  يف  احلا�شر  الوقت 
 ، بــبــغــداد  ال�شرقية  ــكــرادة  ال كمنطقة  الــكــربى 
اإ�شحق  ال�شيخ  مــزار  حيث  الر�شافة  ومنطقة 
اجلماعات  عن  الكاتب  حتــدث  كما   ، الــفــاووين 
 " ــعــراق وذكـــر منها  ال الــ�ــشــغــرية يف  الــديــنــيــة 
الن�شريية  ـ  اللهية  العلى  ـ  ال�شارلية  ـ  الكاكائية 
"  وباجلملة يعد هذا الكتاب وثيقة جامعة   ...
العامل  يف  والديانات  املعتقدات  يخ�ض  ما  لكل 
غــنــى لأي باحث  ــال  ف لـــذا  ــدمي واحلـــديـــث،  ــق ال

اأوقارئ عن اقتنائه.

استعرض المباديء واألسس والمحتوى والمنهج والتحليالت المكانية للمعتقدات والديانات:

"جغرافية المعتقدات والديانات" للدكتور محسن 
المظفر.. يرصد عقائد البشر فوق الخريطة

جغرافية المعتقدات 
والديانات تعد فرعًا من 
الجغرافيتين االجتماعية 
والحضارية

عرض: اوراق
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ويف كتاب)املخيال ال�شيا�شي يف 
العراق القدمي( ملوؤلفه د. عامر عبد 
زيد ي�شري يف الباب الأول )الإطار 

النظري(، ويف ف�شله الأول املعنون 
)املخيال ال�شيا�شي( ي�شري اإىل الواقع 

التاريخي وما يخ�شع له من منظومات 
عقائدية و�شيا�شية تعمل على توظيف 
الو�شط الرمزي لإ�شباغ ال�شرعية على 
وجودها، حيث يوجد املخيال يف كل 

ممار�شة اإن�شانية.
ويف املبحث الأول )املخيال ال�شيا�شي: 

التحديد املفهومي( يو�شح الباحث 
معنى اخليال يف اللغة العربية، 
م�شتندا يف ذلك اإىل اأهم املعاجم 

والقوامي�ض، كما ياأتي تعريف اخليال 
من خالل الفعل الدليل واإزاحته من 
املعنى املعجمي اإىل املعنى الدليل، 

ومفهوم التخييل واملخيال، حيث 
يتبني اأن اخليال وفق تعريفاته هو 
فعالية باطنية فردية، ولديها ما هو 

داخلي ممثل باحلاجات والرغبات وما 
هو خارجي يرد اإىل الداخل وميار�ض 

ال�شيطرة فرتد اإىل الداخل، وب�شبب 
هذا التفاعل يظهر الرمز، وبالتايل فان 
هذا الرمز ينتج بعدين الأول: معريف 

واإما الثاين نف�شي اجتماعي، حيث 
تن�شا العالقة بني اخلارج والداخل من 

خالل التحاور وال�شراع الذي يقوم 
به الوعي بني الرغبات واملقيدات 

اخلارجية.
ويف املبحث الثاين )ال�شلطة واأثرها 

يف ت�شكيل املخيال ال�شيا�شي( يدر�ض 
الباحث وظيفة ال�شلطة والدفاع عن 
املجتمع والغاية من متجيد الرموز 

التي ي�شنعها املخيال الجتماعي، اإذ 
يعمد اإىل حتليل الرتابط بني الرعوية 

ال�شيا�شية والرعوية الإلهية التي ما 
تزال حا�شرة يف الال�شعور اخلفي، 
وهناك فر�شيتان تتمثل يف ال�شلطة 

والدين.
الأوىل: يقدمها )غو�شيه( والتي 

تتناول الظاهرة الدينية يف املجتمع 
البدائي.

الثانية :اأ�ش�شها )كال�شرت(وهو يعد 
التفكري �شد التيار �شرطا لأي تفكري 

حقيقي. كما يرى اأن اللغة هي الأداة 
التي تعك�ض اجلانب اللغوي والنف�شي 

لالإن�شان واهم و�شيلة للتعبري عن 
نف�شه اأو متويه موقفه اأو اأنها اأداة 

اإكراه يف اأيدي القوى املهيمنة التي 
ت�شكل قناعات الفرد يف الأ�شرة 

واملجتمع، وهي تظهر يف وظائف: 
1. اللغة بو�شفها نبعا للذاكرة. 
2. اللغة بو�شفها حقال للوعي.

ويف الف�شل الثاين: )اآليات التخيل 
( ياأتي د. عامر عبد زيد على درا�شة 

هذه الآلية يف مبحثني، الأول بعنوان 
)ال�شرد التخيلي( واملبحث الثاين 
)مقولتا الزمان واملكان التخيليان(

حيث يقرر يف املبحث الأول بان 

الفن هو �شنيعة الأفراد، وهو تعبري 
عن الزمان واملكان مما يجعله ذا 

خ�شو�شية ثقافية جتعل من ال�شرد 
منطلقا لنفتاحها على اأ�شرار الن�ض 
من خالل العالقة الرتاتبية املتحققة 
بالقراءة، اإذ تظهر هذه العالقة عرب 
ثنائية الرا�شب–املبتكر كما ي�شفها 

بول ريكور.
و�شمن جدلية الن�ض والقارئ هناك 

متثالت م�شتمرة تت�شكل عرب ان�شهار 
الآفاق بني الرتاث واملعا�شرة. كما 
يرى املوؤلف اأن ال�شرد التخيلي هو 
احد الآليات التي تعتمدها الثقافة 

القدمية واحلديثة، وهناك بعد 
تاريخي ي�شتغرقه الأدب القدمي يف 

قدرته على القيام بوظائف دينية 
ودنيوية ي�شتطيع اأن يوظفها عرب 

حوادث كونية واجتماعية داخل 
ف�شاءات املقد�ض والدنيوي.

اأما ال�شردية يف الت�شور املعا�شر فهي 
فرع من اأ�شل كبري هو ال�شعرية التي 

تعني با�شتنباط القوانني الداخلية 
لالأجنا�ض الأدبية وا�شتخراج النظم 

التي حتكمها الأعراف والقواعد التي 
توجه اأبنيتها وحتدد خ�شائ�شها 

و�شماتها.
وقد حاول الباحث تقدمي قراءة 

لل�شردية يف الأدب العراقي القدمي من 
خالل الأ�شطوري وامللحمي والك�شف 

عن وظيفة ال�شرد التخيلي بو�شفه 
اآلية من اآليات التخيل ال�شيا�شي 

ودوره يف ت�شكل الذاكرة اجلمعية 
والثقافية، واأ�شار  اإىل التحليل 

الوظائفي للق�شة واحلكاية ال�شعبية، 
وبني ذلك من خالل وظائف الرواة 

املتعددة وهي:
1.وظيفة اعتبارية.

2. وظيفة متجيدية .
3. وظيفة بنائية.

4. وظيفة اإبالغية. 
5. وظيفة تاأويلية.

6. وظيفة اإحلاقية. 
اأما وظائف الراوي املتماهي مع 

مرويته فقد خل�شها الباحث كالآتي:
1. وظيفة و�شفية. 
2. وظيفة توثيقية. 

3. وظيفة توا�شلية. 
ويف املبحث الثاين )اآليات اخليال: 

الزمان واملكان املتخيالن( يتحدث 
املوؤلف عن التخيل الذي ت�شكل عرب 

ال�شلطة الفاعلة بو�شفه ظاهرة 
عقائدية اأو عرفية، وهو مبثابة 
ا�شتجابة تلقائية حلاجات الفرد 

واجلماعة اأو حاجة ال�شلطة ذاتها 
لرتباط ن�شاطها بالذاكرة واخليال 

والعاطفة واخلوف.
ويرى اأن اإنتاج اأي متثالت عن الزمان 
واملكان يعني الإم�شاك باللحظة الآنية 

عرب تقنية تخييلية، فاملكان يرتبط 
بوعي الإن�شان وا�شتقراره وثباته 

ودميومته، وله اأبعاد فل�شفية هي 
عبارة عن مقولة عقلية قائمة على تاأمل 

العالقات بني الأ�شياء اخلا�شة.
وي�شف البعد التخيلي للمكان باأنه 

اإبداع عقلي ذو طابع عاطفي يرتبط 
باخليال وقدرته الإبداعية على خلق 

عوامل بديلة، ويرى اأن العالقة بني 
الأماكن ل تتم اإل من خالل الرتباط 

بطرف ثالث هو الآلهة، وهذا يقت�شي 
وجود باب مفتوحة يجعل الت�شال 

معها ممكنا.
وهذا ما مينح املكان خ�شو�شية 

اأ�شطورية، حيث احتفت اغلب 
الن�شو�ض الأ�شطورية بالأماكن من 

منظورين:
الأول: الطابع امليثولوجي لعتقاد 

القدماء بعوامل ال�شماء ..الر�ض 
..العامل ال�شفلي. 

الثاين: املكان الأزيل وهو املكان 
الأول الذي ظهر للوجود وتفرعت منه 

الأماكن الأخرى.
ويف )مقولة الزمان املتخيل(يتحدث 

الباحث عن التاأ�شيل يف نظرة 
الإن�شان اإىل الزمان، ويرى اأن اغلب 

البحوث يف هذا امليدان تتمركز حول 
الزمن البدئي، وان وظيفة الأ�شطورة 

هي حكاية تعيد احلياة اإىل حقيقة 
اأ�شلية ت�شتجيب حلاجة دينية عميقة، 
وتطلعات اأخالقية وواجبات واأوامر 

على امل�شتوى الجتماعي، فالزمن كما 
يقول له عمق وامتداد م�شتقبلي يف 

الرتاث العراقي القدمي وميكن تق�شيمه 
اإىل عدة نقاط: 

1. الزمن امل�شتقبلي يعني اخللود يف 
اأذهان ال�شعب والبقاء املعنوي. 

2. الزمن املنقذ والذي يعيد بناء 
املنظومة الجتماعية. 

3. الزمن امل�شتقبلي املفارق وهو زمن 
الأ�شاطري واملالحم. 

4.الزمن البعث اأو اخلطي وهو الذي 
ميثل )القيامة اليهودية–امل�شيحية(.

اأما الباب الثاين من الكتاب 
وهو)الإطار التطبيقي( فيحتوي ثالثة 

ف�شول مت تق�شيمها اإىل عدة مباحث:
الف�شل الأول )املتخيل ال�شيا�شي 

يف مهيمنة القرية(يو�شح املوؤلف 
يف املبحث الأول )البعد التكويني 

للقرية بو�شفها مهيمنة( حيث 
يتناول مفهوم القرية داخل التاريخ 

لكونها حلقة مركزية يف منو املجتمع 
والثقافة واحل�شارة الإن�شانية ودور 

اقت�شاديات القرية يف تاأ�شي�ض مالمح 
اخلطاب الإن�شاين من خالل بعدين:
الأول: الواقعة الطبيعية ذات الأفق 

التاريخي–الجتماعي وهي املراحل 
التكوينية للقرية منذ ع�شور ما قبل 

التاريخ وفاعليتها يف احل�شارة 
الإن�شانية ومنها قرى الع�شر احلجري 

: وهو مرحلة ن�شوء الثورة الزراعية 
من خالل الري الطبيعي، وان الدلئل 

ت�شري اإىل اأن العراق هو من املناطق 
الأوىل التي جرت فيها املحاولت 

الأوىل للزراعة والرعي، وان 
التنقيبات الآثارية هي التي اكت�شفت 

املحراث ال�شومري 
الثاين: الع�شر احلجري املعدين 
وهو املعرب عن ا�شتخدام املعادن 

وا�شتثمار خ�شوبة الأر�ض وظهور 
املاء، وبالتايل اأدى اإىل ن�شوء املدينة 

واملعبد.
ويرى د.عامر عبد زيد اأن املجتمع 

الزراعي قد و�شع ال�شلطة بيد قوى 
مفارقة هي التي تقرر م�شري املجتمع 

وهي ال�شابطة لقيمه الأخالقية 
وم�شريه ومع منو القرية ظهرت فكرة 

ال�شراع، ودخول القرية يف دوامة 
احلرب و�شيطرة الأقوى، حيث اأنتجت 

هذه املرحلة ن�شو�شا واأ�شاطري ذات 
طابع تخيلي واجتماعي وكوين، 

يحاول اإ�شباع الرغبة الفردية يف طلب 
اخللود واإنتاج الطقو�ض التي تن�شجم 

والظواهر احل�شنة التي يريد اأن 
يبقيها الإن�شان.

ويف املبحث الثاين )املخيال ال�شردي 
يف ظل مهيمنة القرية( يرى الباحث 
اأن اخليال ياأتي من خالل م�شتويني، 

الأول: ما هو �شابق للكتابة–اإذ ظهرت 
يف النقو�ض والعالمات التي ت�شري اإىل 

هيمنة اخلطاب الأنثوي والأمومي، 
وظهور طقو�ض ال�شت�شقاء وامل�شارعة 

والأ�شكال الهند�شية لالأمومة التي 
نتلم�ض �شورتها يف:

1.النور :ي�شكل حفرية معرفية يف 
الذاكرة ال�شعبية م�شوؤولة عن ا�شتمرار 

احلياة. 
2.الدائرة والقو�ض: وهي تعرب 

عن الليونة واحليوية والب�شاطة 
والعفوية. 

3. هو الرمز الأكرث تكرارا يف الأ�شكال 
التزينية ال�شائدة يف ع�شر الأم.

4. املربع: وهو جتريد مكثف لالأر�ض 
وال�شخر املنتزع منها 

وبني املوؤلف اأن الوعي الت�شكيلي هو 
نتاج ممار�شة تقوم على املالحظة 

والتاأمل واملقارنة الدقيقة. 
الثاين: الن�شو�ض الكتابية وهي 
الن�شو�ض التي حتوي مدلولت 

ظهرت مع اخرتاع الكتابة، وا�شتقرت 
من خالل املدونات الكتابية والتي 

ت�شكل اللحظة الثالثة وهي اللحظة 
التلفيقية. 

واأ�شار املوؤلف اإىل اأن جمتمع القرية 
يجعل من الآلهة �شورا لتحقيق 

الرغبات يف احل�شول على مو�شم 
زراعي جيد وتكاثر الغلة، وقد يحدث 

ذلك بفعل بركة ع�شتار التي متنح 
الأمل لالأفراد، حيث يتم اإبعاد عقاب 

الآلهة وعنا�شر ال�شر التي حتيط 
بالإن�شان ويف داخل هذا الف�شاء 

الذي ميثل ا�شتجابة الفكر العقالين 

للواقع ينمو البعد ال�شردي مبا 
تفر�شه التحديات ورغبات الإن�شان 

وحاجاته. 
ويف الف�شل الثاين )مهيمنة دولة 

املدينة( يقف املوؤلف يف املبحث 
الأول على )البعد التكويني للمدينة 

بو�شفها مهيمنة( حيث يتناول 
حياة املجتمعات القدمية وعوامل 

تطورها التاريخي و�شلتها بالوحدة 
الجتماعية وال�شروط اجلغرافية 

لزدهار املدينة، كما بني اأن جمتمعات 
املدينة غالبا ما يحكمها اأفراد .. ملوك 
مطلقو ال�شلطة وان �شلطتهم م�شتمدة 
من موافقة �شعبية وتاأييد الهي، وهي 

مزايا تعطي للحاكم ،اأي امللك فر�شة 
لتحقيق ذاته بو�شفه مميزا داخل 

الو�شط الجتماعي، وقد جت�شد يف 
املخيال ال�شيا�شي للمدينة ت�شور 

كوين اتخذ من الإن�شان حمورا 
كونيا جعل من امللك حمور الوعي 

املدافع عن املدينة والباذل من اجل 
بقائها.

  ويف املبحث الثاين)املخيال 
ال�شيا�شي يف ظل مهيمنة املدينة( 

تناول دور الإن�شان يف ت�شكيل 
احل�شارة داخل اخلطاب الذكوري 

يف ظل مهيمنة دولة املدينة، وترحيل 
بع�ض الرموز احل�شارية بني 

الثقافات مثل العالقة بني اتوناب�شتم 
عند ال�شومريني، وتغريها عند 

الكديني والتوراة فيما بعد وكيفية 
تعامل هذه الثقافات مع الإن�شان 

بو�شفه رمزا للوجود. 
ويف الف�شل الثالث )الدولة 

الإمرباطورية( يتناول يف املبحث 
الأول )مهيمنة الدولة الإمرباطورية(

حيث ي�شري اإىل �شلطة الدولة 
الإمرباطورية التي تتجاوز �شلطة 
املدينة و�شيطرتها على مدن اأخرى 
يف �شلطة واحدة كما جرى ذلك يف 

)اأكد( و)�شومر( يف عهد �شرجون 
الكدي، ومت تقليده يف ع�شر النه�شة 

ال�شومرية، ويك�شف الباحث عن 
ن�شو�ض وحكايات واأ�شاطري تعد 
امللوك العراقيني ميثلون الق�شوة 

التي يتميز بها ملوك ال�شرق، وقد 
ظهر ذلك وا�شحا يف املرا�شالت التي 

و�شلت من الع�شر ال�شرجوين.
ويف املبحث الثاين )املخيال 

ال�شيا�شي يف ظل مهيمنة الدولة 
الإمرباطورية ( يو�شح الدكتور 

عامر عبد زيد اآلية الطقو�ض والأعياد 
التي ظهرت يف الن�شو�ض املقد�شة، 

وكيف كانت هذه الن�شو�ض تعرب 
عن جملة من الأفكار املتعلقة بالفعل 
املغلق وارتهان ال�شلطة الجتماعية 

والقت�شادية من قبل الأفراد على 
اأ�شا�ض الطبقة الجتماعية، ويظهر 

ذلك وا�شحا يف املدونات البابلية 
التي تتعر�ض ملفهوم العدل الإلهي 
الذي يوازن عالقة الإن�شان بالآلهة 

القائمة على ال�شريورة .
ي�شار اإىل اأن الكتاب �شادر عن دار 

الينابيع يف دم�شق، ويقع يف )234( 
�شفحة من القطع املتو�شط.

كتاب المخيال السياسي في العراق القديم

تأليف: الدكتور عامر عبد زيد
عرض: عبد األمير خليل مراد

تنا للتراث من رؤى متعددة،  تنطلق قراء
ولكل باحث رؤيته الخاصة في تلمس 

آفاق هذا التراث، والكشف عما فيه من 
مخيال سياسي أو شعبي صنعته الذاكرة 

الجمعية عبر آالف السنين.
وفي العراق القديم استطاعت حضارة 

وادي الرافدين أن تؤسس أحكاما 
ومعتقدات واديانا تعبر عن ثقافة 

تلك المجتمعات، وان ما وصل إلينا من 
نصوص ومدونات تاريخية تعكس 

مراحل تطور هذا الفكر وتجلياته في 
تخليق المثولوجيا الحقبية، وصناعة 
منظومة سياسية اعتقادية تؤشر 

مديات المنتج الثقافي القديم.

االغـــــــتـــــــيـــــــال
الغتيال لي�ض بال�شرورة اغتيال �شخ�شية مهمة يف املجتمع ولكن هناك 
اغتيال للقلم وللفر�شاة ،اأغتيال للحلم وهو من ا�شعب انواع الغتيالت 

واأ�شدها وطاأة.
من هذا املنطلق انطلقت خميلة الكاتب العراقي عبد ال�شتار العاين 

ليحاكي واقعيات مثرية للجدل من خالل كتاب الغتيال الذي ي�شم بني 
طياته خم�ض ع�شرة ق�شة ق�شرية تتناول موا�شيع مهمة حتدث عنها 

بطريقة متجددة غري تقليدية .
)ان اجمل حلظة يف الكون عندي ..هي اللحظة التي اقف فيها امام ذاتي 

كي اأزهو بان�شانيتي(مقولة مهمة للكاتب اأ�شتهل به كتابه وعرب فيه 
وجهة نظر تو�شع املدارك.

رفة .. جلناح اأبي�ض
جدران باردة ت�شكن خلف ق�شبانها خملوقات ت�شبه الأ�شباح كانت يف 

يوما ما ان�شانا اما الن فهي بقايا ان�شان..�شور لنا الكاتب عبد ال�شتار 
م�شهدا من وراء الزنزانة لحد امل�شاجني،وو�شف ا�شتياقه للحظة زيارة 

اهله بطريقة تثري ال�شجن وتناول بالتفافة رائعة م�شهد اعدام ل�شجني 
جماور له واعطى حلظة العدام �شورا بالغة اجلمال واقرن هذه 

اللحظة بطريان حمائم بي�شاء حول املكان ب�شورة مالئكية  ت�شتحق 
القراءة باتنباه.وكان اختيار رفة جلناح ابي�ض ان تكون يف مقدمة 

الق�ش�ض خطوة ذكية من الكاتب حتى ي�شد املتلقي ملتابعة باقي الق�شائد 
بحما�ض..

�شدى اليقاعات الثالثة
األي�ض الوطن هو الن�شان؟والن�شان هو الوطن؟ق�شة حتدثت عن 

ذكريات ملرحلة الدرا�شة وهتافاتها منادية بالوطن ق�شة مهمة لنها تلملم 

ذاكرة وحت�شدها ل�شجب الهمة،نتذكر من خاللها مفردات رمبا غفلنا عنها 
يف خ�شم حا�شر ملي بالعباء انها )وطن ..حرية..ن�شال(.

بعدها جاءت ق�شة هي الخرى خمتلفة من حيث هيكليتها و�شياغتها 
حتدث يف م�شهد من الع�شاء الخري عن م�شري يقع بني املطرقة وال�شندان 

بني اختيار احلياة امل�شروطة بظلمة حالكة او النور املرتدي كفنا 
احمرا،ان�شاب الو�شف تلقائيا لغرفة العمليات وكل ماي�شكن دواخلها 

من م�شارط و�شرير وطبيب وم�شاعدين تلف وجوههم اقنعة بي�شاء هل 
ترمز للمالئكية ؟ام تراها تنذر باملوت البي�ض؟

الغتيال 
بعد القراءة امل�شتفي�شة لق�شة الغتيال يفهم �شبب اختيار الكاتب لعنوان 

هذه الق�شة الق�شرية كعنوان للكتاب الرئي�شي..ففيها حتدث القا�ض 
عن اغتيال احللم اغتيال فر�شاة يافعة لر�شام كادح لأ�شباب جمهولة هل 
امل�شتهدف يف عملية الغتيال هذه الفر�شاة ،اكفا �شمراء جمروحة بقدر 

اعمى ام وطن يرت�شم بالوان جمهولة الهوية؟
تتالت بعدها الق�ش�ض املتنوعة من حيث طريقة الطرح ومن حيث اجلمل 
امل�شبوكة بحنكة وذكاء متناهي ..براأيي وفق الكاتب عبد ال�شتار العاين 

يف اأحداث ب�شمة من خالل كتاب الغتيال الذي ت�شمن ق�ش�شا مهمة 
غري الق�ش�ض انفة الذكر امثال )�شاي ابو ح�شن-القرار-زبد ال�شخر-
لل�شنابل ا�شواك(اىل باقي الق�ش�ض اخلم�شة ع�شر . والكتاب ال�شادر 

بدار الينابيع للن�شر والتوزيع يف دم�شق هو لي�ض الكتاب الوحيد للكاتب 
فقد اأ�شدر عبد ال�شتار العاين جمموعته ال�شعرية بعنوان )دبابي�ض( عام 

2000 وله خمطوطة �شعرية يف طريقها لالعداد.ويذكر ان هذا الكتاب 
هو احدى ا�شدارات  احتاد الدباء والكتاب العراقيني يف الب�شرة.

عرض: اوراق

�شدر عن م�شروع كلمة للرتجمة يف هيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث ترجمة جمموعة �شعرية جديدة لل�شاعر الأملاين 
املعروف يواخيم �شارتوروي�ض بعنوان "فندق الغرباء"، 

وقد نقله اإىل اللغة العربية الأ�شتاذ م�شطفى �شليمان، 
وياأتي هذا الإ�شدار موا�شلة مل�شرية امل�شروع يف ترجمة 

ال�شعر الغربي اإىل العربية متيحًا للقارئ العربي اأن 
ي�شت�شرف تلك الإطاللة على العامل ال�شعري لهذا ال�شاعر 

الكبري، بكل ما فيه من جدة واإبداع واإدراك اإن�شاين 
فيا�ض، فقد ن�شر له ما يزيد عن اثني ع�شر كتابًا بني �شعر 

ونرث واأربع ترجمات مهمة.
تقع الرتجمة فيما يزيد عن 79 �شفحة، وتت�شمن 44 ق�شيدة بينها 4 ق�شائد 

مل تن�شر قبل الآن من تراث ق�شطنطني كفايف التي كان لها وقع خا�ض يف 
حياة ال�شاعر، وتتجّلى، يف ن�شو�ض الكتاب اجلمع املتميز والرائع يف 

البناء ال�شعري املحكم ملدار�ض خمتلفة على �شعيد ال�شور ال�شعرية املده�شة 
من جهة، والغو�ض يف التاأملية من جهة ثانية.

كما جند يف هذه املجموعة ال�شعرية الكثري من الأمل وال�شرب وحتمل 
ال�شعاب لذا فهي جتربة مليئة باحلياة اليومية التي يحيا بها الإن�شان يف 

اأي مكان على الكرة الأر�شية دومنا اختالف، اإمنا بلغة و�شور تعبريية 
مكثفة مليئة بامل�شوؤولية واإدراك ما يجتاح القلب وما يحتاجه من كلمات 

للتعبري وكاأنه ي�شرخ من خالل ن�شه مبا ي�شعر به وما يعانيه وما يعي�شه، 
ففي ق�شيدة "يف اأثناء الكتابة" يقول:

موتي يا  اأنت  "غائب 
على الطاولة دفاتر وم�شبحة

كتب وبالطة لمعة من �شمرقند
حا�شوب حممول.."

ويف الق�شائد اأي�شًا جند اإبحار مرهف يف م�شاعر احلب والوله والع�شق، 
حتى تبدو وكاأنها ق�شيدة واحدة للحبيب والغزل ملا ت�شمنته من �شور 

�شعرية ورقيقة مفعمة بالمل وباحلب، والغناء جلماليات احلياة بعيدًا عن 
متاعبها وهمومها اليومية وكاأنه هروب منها اإىل العامل الفرتا�شي اجلميل 

املليء بالفرح وبكل ما هو هادئ ورومان�شي، فيقول يف 
اأحد ق�شائده:

اخرى  مرة   : لك  كان  الذي  احلب  "من 
تدخل يدك يف املعنى

كان �شمت و�شمت ل يزال
ت�شمع الألوان التي لي�شت يف القالب وحده"

كما حت�شر املراأة يف ق�شائد ال�شاعر الأملاين يواخيم 
�شارتوريو�ض دون ت�شنع اأو تكلف متنقاًل بتجربة 
الكتابة عن املراأة من م�شتوى املكون اجلزئي اإىل 
امل�شتوى الذي غدت فيه حمورًا للتجربة كلها، مع 

خمالطة املجموعة ال�شعرية للهم الذاتي الذي ا�شتخل�شه ال�شاعر للتعبري عن 
�شورة املراأة احلبيبة، كما وت�شيطر احلركة والإيقاع اجلميل على ن�شو�ض 

ديوانه التي تتمحور يف �شعي املحب نحو حث اخلطى جتاه املحبوبة 
مب�شاعر �شادقة بعيدة عن اأي م�شاكل يومية.

وال�شاعر يواخيم �شارتوريو�ض �شاعر اأملاين تنقل يف خمتلف بقاع الأر�ض 
والتحق مبدر�شة يف تون�ض والكونغو والكامريون وح�شل على الثانوية 

العامة من مدر�شة يف بوردو بفرن�شا ودر�ض احلقوق يف ميونيخ ولندن 
و�شرتا�شبورغ وباري�ض، ثم العلوم ال�شيا�شية اإىل جانب ذلك وهو يحمل 

�شهادة دكتوراة يف احلقوق، واأتى تنقله هكذا كون والده دبلوما�شي اأملاين، 
كما اأنه ع�شو يف الأكادميية الأملانية للغة وال�شعر وكذلك يف جمل�ض جائزة 

ال�شالم ملوؤ�ش�شة جتارة الكتاب الأملانية.
اأّما مرتجم الكتاب فهو م�شطفى �شليمان ولد يف عام 1960 يف الأردن، 

يعمل منذ �شت �شنوات اأ�شتاذًا للرتجمة الفورية يف جامعة يوهان�ض 
غوتنربيغ ماينتز/ اأملانيا، قام برتجمة العديد من الكتب الأملانية اإىل اللغة 
العربية كما ترجم من اللغة العربية اإىل اللغة الأملانية واآخر ما ن�شر له هي 

انطولوجيا العربية اإىل اللغة الأملانية، ن�شرت يف اإحدى اأرفع دور الن�شر 
الأملانية، كذلك له العديد من الدرا�شات املن�شورة باللغات العربية والأملانية 
والفرن�شية حول اأدب املهجر العربي يف اأملانيا ومنها اأحد اأهم املراجع يف 

اللغة الأملانية.

فندق الغرباء
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يتفق اأغلب نقاد الأدب على اأن �شناعة ال�شينما قد غرّيت ب�شكل اأ�شا�شي 
وعميق تقنيات الفن الروائي. واأن الروايات التي كتبها تول�شتوي 

وبلزاك وديكنز وتورجنيف هي غري الروايات التي كتبها همنغواي 
واإيتماتوف وهرني ميللر وجنيب حمفوظ وكونديرا. ل من حيث 
ال�شكل واأ�شلوب التناول واأن�شاق ال�شرد فقط واإمنا من حيث اللغة 

والروؤى وامل�شامني اأي�شًا. فاإذا كان امل�شمون يقرتح ال�شكل كما يقول 
عد املعاين  دار�شو الأدب فاإن تبدل الأ�شكال يف�شي اإىل ثورة على �شُ

والأفكار والثيمات، لأنها تتيح للكاتب الولوج اإىل م�شاحات من 
الوجود الإن�شاين جديدة، واكت�شاف اآفاق اأخرى مل ي�شبق له ارتيادها. 

فال ميكن اأن تتطابق فحوى ودللت ) اأو م�شمون ( ن�شني خمتلفني 
حتى واإن �شردا الق�شة نف�شها اإذا ما كانا مكتوبني ب�شيغتني خمتلفتني. 

اأو اإذا كان املبنى احلكائي لكل منهما خمتلفًا عن الآخر، لأن الختالف 
�شيطول، كذلك، وبالتاأكيد، املنت احلكائي لهما.

   من غري الرواية ما كان للفلم الروائي اأن يرى النور، على الأقل 
بواقعه احلايل، املتقدم. فالرواية التي �شبقت زمنيًا يف ظهورها ظهور 
الفلم ال�شينمائي مهدت لجرتاح فن ال�شيناريو. بيد اأن فن ال�شيناريو 
وبحركة جدلية اخرتق فن الرواية و�شاهم يف تغيريه، اأو تغيري طرق 

كتابته.. كتب جنيب حمفوظ، يف �شبيل املثال، الثالثية ) بني الق�شرين 
وق�شر ال�شوق وال�شكرية ( يف نهاية الأربعينيات وبداية اخلم�شينيات 

ب ب�شكل وا�شع كتابة ال�شيناريوهات، لذا فاإن اأ�شلوبه  اأي قبل اأن يجرِّ
يف كتابة تلكم الروايات ل ي�شبه اأ�شلوبه يف كتابة روايات ) ثرثرة 

فوق النيل ( و ) الل�ض والكالب ( و ) مريامار ( يف ال�شتينيات، 
وبعد اأن اطلع على تقنيات البناء للفلم الروائي، ومتر�ض يف كتابة 

ال�شيناريوهات لأفالم روائية عديدة.
   من ال�شعب اأن يزيح املوؤلف الروائي املعا�شر، وهو يكتب م�شهدًا 

يف روايته، ال�شورة ال�شينمائية مل�شهده ذاك. �شحيح اأن بلزاك 
وتول�شتوي واإمييلي برونتي وغريهم من روائيي القرن التا�شع ع�شر 

العظام، وهم الذين مل يدركوا ع�شر ال�شينما، قد خلقوا مبواهبهم 
وخميالتهم الفذة م�شاهد األهمت خمرجي الأفالم وكّتابها فيما بعد، 

لكن الروائي املعا�شر، يف اأحايني كثرية، بات يتخيل ويبني املقطع 
ال�شردي وكاأنه م�شهد على ال�شا�شة الف�شية، اأو اأنه ميكن اأن يتحول اإىل 

مثل ذلك امل�شهد. 
   ا�شتفاد كّتاب ال�شيناريو من تقنيات الرواية اإىل حد بعيد، وا�شتعار 

الروائيون احلداثيون تقنيات معينة من فن ال�شينما كالقطع واملونتاج 
وزاوية اللقطة وغريها، غري اأن اأهم ما ح�شلوا عليه وتعلموه من ذلك 

الفن هو الختزال. ويح�شرين، يف هذا املقام روايات اإ�شماعيل فهد 
اإ�شماعيل ) كانت ال�شماء زرقاء، ملف الق�شية 67، احلبل، ال�شياح، 

وغريها (.. تلك الروايات املكتوبة بلغة مقت�شدة، موحية، تر�شم 
م�شاهد ) مقاطع �شردية ( ق�شرية، برهافة، تعمتد الذاكرة واملخيلة 

ريتني. الَب�شَ
   اأثر فن ال�شينما على قارئ الرواية اأي�شًا، وما اأظن اأن قارئ الأم�ض، 

ما قبل ولدة ال�شينما، كان يت�شور احلدث الروائي، يف ذهنه، بالكيفية 
ذاتها التي يت�شوره بها قارئ اليوم. فهذا الأخري لبد اأن تكون 

م�شاهداته لالأفالم قد اأعادت ت�شكيل مرجعيته الثقافية وطريقة تلقيه 
للن�ض املكتوب. كما اأن من �شاهد فلمًا �شينمائيًا، وقراأ، فيما بعد، 

الرواية املقتب�ض عنها، لن ي�شتطيع، يف اأثناء القراءة، ا�شتبعاد 
�شور املمثلني الذين اأدوا اأدوار �شخ�شيات 

الرواية عن ذهنه. وهناك من يفرت�ض، وهو 
يقراأ رواية، ممثلني من امل�شاهري، يتخيلهم 
بدل ال�شخ�شيات، يتحركون داخل الن�ض. 

ورمبا يكون فن ال�شينما، اأو فن ال�شيناريو، 
هو الذي اأوحى لكّتاب الرواية ترك فراغات 

اأكرب، يف الن�ض، احرتامًا لذكاء القارئ، ف�شاًل 
عن التو�شع يف اختيار اأن�شاق ال�شرد 

لتعزيز جماليات الرواية.

الرواية التي 
غيرتها السينما

سعد محمد رحيم
يف كتاب الب �شهيل قا�شا اجلديد"احلكمة وان�شان العراق 

القدمي" ثراء يف املادة كمية ونوعا وعر�ض ممتع ل�شاأن 
احلكمة عند �شكان العراق القدمي وان كان ترتيب هذه 

املواد وتبويبها ي�شتحق اف�شل مما جاء يف الكتاب وهو 
لي�ض �شيئا يف كل حال.

وكتاب الب �شهيل قا�شا العراقي اجلن�شية الذي يعي�ض الن 
يف لبنان تاألف من 134 �شفحة متو�شطة القطع و�شدر عن 

دار "بي�شان" للن�شر والتوزيع والعالم يف بريوت.
ا�شتهل املوؤلف كتابه باهداء وجهه "اإىل المة العراقية 

الواحدة اأبناء املو�شل وبغداد والب�شرة احفاد اور وبابل 
ونينوى بناة احل�شارة الوىل واملجد التليد يف وادي 

الرافدين العريق فالعراق نور ل ينطفيء ومعني ل ين�شب 
وح�شارة ل تندثر."

عنوان الكتاب كما ورد معنا هو "احلكمة وان�شان العراق 
القدمي" وقد تناول احلكمة يف وجوه خمتلفة ولكن كثريا 
من عناوينه الفرعية رّكز على وجه من هذه الوجوه وهو 

المثال اىل درجة بدا كاأن العنوان ال�شا�شي كان عن 
المثال اي عن وجه بارز ل عن �شائر ابواب احلكمة يف 

�شكل عام.
وكاأن الباحث اراد ان يقول لنا ان المثال هي ابرز 

جتليات احلكمة يف اآداب ال�شعوب ومروياتها. بداأ الباحث 
مو�شوعاته عرب " متهيد" حتدث فيه عن �شكان العراق 

القدمني معّرفا بهم.
قال "اأرى من ال�شروري القاء نظرة ب�شبه نبذة عن 

ال�شعوب �شاحبة احلكمة والمثال التي اطلقتها يف 
جمتمعاتها حتى يت�شنى للقارىء الكرمي الوقوف 

على تعريف ب�شيط بها ومبواطنها زيادة يف الفائدة 
والي�شاح."

وبدا كاأنه يتكلم عن ال�شعوب �شاحبة احلكمة عامة لكننا 
ن�شتنتج انه ق�شد بال�شعوب �شكان العراق القدامى يف �شكل 

خا�ض. وقد ق�ّشم هوؤلء اىل ثالثة �شعوب هي ال�شومريون 
والكاديون والأ�شوريون.

وقال "وي�شتدّلّ انه منذ فجر التاريخ عا�شت ثالثة �شعوب 
متقاربة يف املنطقة: ال�شومريون يف اجلنوب والكاديون 

يف الو�شط وعن�شر ثالث مل حتدد هويته ورمباهم 
الفراتيون يف اوا�شط الفرات.

بالد  يف  واحل�شارية  الفكرية  القيادة  �شومر  "انتزعت 
الهالل اخل�شيب يف اواخر اللف الرابع قبل امليالد 

...ولقد وّفق ال�شومريون يف اللف الرابع قبل امليالد 
اىل فكرة الكتابة على الواح الطني بدافع من حاجاتهم 
القت�شادية و الدارية. بداأوا بالكتابة الت�شويرية ثم 
اخرتعوا الكتابة امل�شمارية من اكرث من 350 كلمة او 

مقطعا. واقتب�ض الكنعانيون واحلّثيون والبابليون 
والفر�ض هذه الكتابة وبقيت اىل ان اخرتعت البجدية يف 

القرن الثالث ع�شر قبل امليالد."
وراأى قا�شا ان "ماحققه اولئك ال�شكان يف جمالت الفكر 

والقت�شاد وال�شيا�شة والهند�شة والدين والدب جتّلى 
بتاأ�شي�ض دولة الله املتمركزة يف مدينة املعبد وذلك 

كتج�شد لالميان بالقوى اخلفية املنطلق من فل�شفة دينية 
ثابتة ت�شمل الفرد واجلماعة على حد �شواء..."

وقال "والباحث ال�شومري ي�شتطيع اكرث من معظم العلماء 
واملخت�شني ان ي�شبع لهف الن�شان يف بحثه الدائم املتطلع 

عن ا�شول ال�شياء او بعبارة اخرى عن اوائل ال�شياء 
يف تاريخ احل�شارة اي اوائل املثل والخالق والدين 

والرتاتيل الدينية وال�شاطري والق�ش�ض واملالحم كذلك 
اوائل ال�شيا�شة واحلرب النف�شية والجتماع والفل�شفة 

والقوانني واي�شا اول ت�شريع واول ال�شالحات 
الجتماعية واول جمل�ض امة "برملان" واول مكتبة واول 

ذكر للحرية "اأمارجي" واول اأغنية حّب."
وا�شتطرد قا�شا الباحث يف ح�شارات العراق وتاريخه 
قائال " وهناك حقيقة غريبة وهي انه قبل قرنني م�شيا 

مل يكن احد يعرف اي �شيء حتى عن وجود هوؤلء 

ال�شومريني يف الع�شور القدمية. واملنقبون الذين 
اكت�شفوا ال�شومريني مل يكونوا يبحثون عن اآثارهم بل 

عن اآثار البابليني وال�شوريني الذين ا�شتهروا يف التوراة 
والتاريخ القدمي لأن ا�شم �شومر ذاته كان قد احّمى من فكر 

الن�شان ومن ذاكرته طوال اكرث من األفي عام بينما اعمالهم 
قد اّثرت يف امل�شمار احل�شاري على بلدان ال�شرق الدنى 

للف ال�شنني."
وحتدث عن الكاديني فقال انهم "�شعب �شام جاور 

ال�شومريني نحو 3500 قبل امليالد وقد اقاموا اول 
امرباطورية �شامّية �شملت كل الهالل اخل�شيب بقيادة 

�شرجون الأكادي... تعّلم الكاديون ح�شارة ال�شومريني 
دون لغتهم فكانت ح�شارة المرباطورية الكادية �شومرية 

اما اللغة ال�شامية فقد حلت حمل اللغة ال�شومرية التي 
بقيت لغة العبادة."

وبقيت اللغة الكادية بلهجتيها ال�شورية يف ال�شمال 
والبابلية يف اجلنوب لغة العراق نحو 3000 �شنة حتى 

حلت حملها الآرامية نحو 500 قبل امليالد.
وحتدث عن ال�شوريني الذين هم �شاميون �شكنوا �شمال 

بالد الرافدين وبقيت امرباطوريتهم حتى �شقوط عا�شمتها 
نينوى �شنة 612 قبل امليالد على يد الكلدانيني واملاديني. 
يف الكتاب الكثري عن الق�ش�ض والمثال واملالحم واقنية 

احلكمة الخرى ولعل يف فهر�ض الكتاب ما يعطى فكرة 
عامة عن مواده عامة.

بعد التمهيد امل�شار اليه واملقدمة ورد "المثال عند 
ال�شومريني" و"احلكمة والدب ال�شومري" و"احلكمة 

الجتماعية" و "الدب الهزيل واحلكمة" و"المثال 
عندالكاديني" و"المثال عند ال�شوريني" و"امثال 

اوردها امللوك ال�شوريون يف ر�شائلهم" و"حكمة اأحيقار" 
و"جريدة امل�شادر واملراجع".

ولقد �شكل احلديث عن المثال واحلكمة معظم الكتاب اي 
ما يزيد على 100 �شفحة من �شفحاته. ومن احلديث عن 

احلكمة وامثالها ما ورد حتت عنوان "حكمة احيقار" التي 
"ولدت يف مدينة نينوى على �شكل ق�شة لقيت رواجا قلما 

ظفرت به ق�شة اخرى... والق�شة كما و�شلت الينا عن 
ال�شريانية تنق�شم اىل ق�شمني وفيها ان احيقار كان وزيرا 

وحكيما مللك ا�شور ونينوى �شنحاريب بن ا�شرحّدون."
ومن احلكم الكثرية التي وردت قول احيقار "اذا �شمعت 
كلمة دعها متوت يف قلبك ول تبح بها لن�شان لئال ت�شري 

جمرة يف فمك فتكويك وترتك و�شمة يف نف�شك فتكون 
مكروها يف الر�ض."

ومنها اي�شا قول احيقار لبنه بالتبني اذ مل يرزق اولدا 
فاتخذ ابن اخته ابنا له "يا بني ل تبح بكل ما ت�شمع ول 

ت�شهر كل ماترى" و"يا بني ل حتل عقدة ربطت ول تربط 
عقدة حلت" و"يا بني ل تف�شق بامراة �شاحبك لئال يف�شق 

اآخرون بامراأتك" و"يا بني نقل احلجارة مع رجل حكيم 
اف�شل من �شرب اخلمرة مع رجل جاهل."

ومن ذلك "يا بني. مع احلكيم لن تف�شد ومع الفا�شد لن 
تكون حكيما" و"يا بني ياأكل الغني حّية فيقول النا�ض 

لل�شفاء اأكلها وياأكلها الفقري فيقولون جلوعه اأكلها."
ومنها "يا بني مع عدمي احلياء حتى اخلبز ل تاأكل" و"يا 

بني ل تغتّم خلري يناله مبغ�شك ول تفرح ل�شّر ي�شيبه" 
و"يا بني اذا جابهك مبغ�شك بال�شر فجابهه انت باحلكمة."

ومنها اي�شا وبع�شه يذكرنا بالو�شايا الع�شر "يا بني 
ليكن كالمك �شادقا ليقول لك اقرتب مني فتحيا" و"يا 

بني ل جتدف على الله يوم حمنتك لئال يغ�شب عليك حني 
ي�شمعك" و"يا بني.. الكلب الذي ترك �شاحبه وتبعك 

ارمه باحلجارة" و"يا بني ان القطيع املبدد يف الفلوات 
يكون من ن�شيب الذئاب" و"يا بني كن عادل باحكامك يف 

�شبابك تنل كرامة يف �شيخوختك" و"يا بني طاأطيء عينيك 
واخف�ض �شوتك وانظر باحت�شام لنه لو امكن بناء البيت 

بال�شوت العايل لبنى احلمار بيتني يف يوم واحد..."
عن العرب اونالين

سهيل قاشا يعرض "الحكمة وإنسان 
العراق القديم"

كتاب " اليمن .. اأفكار �شد 
الر�شا�ض " للكاتب اليمني " 

عبدالله ال�شعيبي " ، �شادر عن 
املركز العربي لل�شحافة والن�شر 

ثالثمائة  يف   ، " بالقاهرة  " جمد 
وع�شرين �شفحة من القطع 

املتو�شط ، وهو كتاب يظهر من 
عنوانه اأنه يحمل دللت خا�شة 
يف اإطار العالقات املت�شادة بني 

الثقافات احلرة ، والزعامات 
امل�شتبدة يف عاملنا العربي عامة ، 

ويف اليمن على وجه اخل�شو�ض ، 
وقد ق�شم الكاتب كتابه اإىل ثمانية 

ف�شول بخالف املقدمة ، حملت 
هذه العناوين " الرئي�ض والرئا�شة 

ــ �شحايا الدميقراطية ــ الوحدة 
والنف�شال ــ جذور الإرهاب ــ 

الف�شاد والفا�شدون ــ ماما اأمريكا 
ــ حوارات حرة " ، ناق�ض خاللها 

املوؤلف اآليات القمع العربي احلاكم 
جتاه اجلماهري العربية احلرة 

على امتداد وطننا العربي ، متخذا 
من الرئي�ض اليمني " علي عبدالله 

�شالح " منوذجًا حيًا متج�شدًا 
لأقدم حاكم عربي تليد على كر�شي 

ال�شلطة ، ومن خالل مقالت الكتاب 
وف�شوله يخرتق الكاتب التوابيت 

احلاكمة يف املنطقة العربية يف 
اإطار حتليل �شامل ونظرة ثاقبة 

لتفا�شيل خفية منها ال�شيا�شي 
ومنها الع�شكري ومنها القت�شادي 
يف دهاليز النظام اليمني احلاكم ، 

بالإ�شافة لإ�شاءات حتليلية خا�شة 
ملراوغات الرئي�ض اليمني يف 

ال�شابع ع�شر من يوليو عام 2005م 
عندما اأعلن عن رغبته يف اعتزال 
الرئا�شة بعد اأن مل ال�شلطة ومله 
ال�شعب ، ثم عدوله املفاجيء عن 

تلك الرغبة قبل ثالثة اأ�شهر من بدء 
النتخابات ، فيما اأ�شماه املوؤلف 
بامل�شرحية ال�شيا�شية املحبوكة 

الأداء وال�شخو�ض والتاأليف 
وال�شيناريو ، اأجاد جميع اأطراف 

العمل اأدوارهم فيها ب�شورة اأذهلت 
العامل لكنها مل تده�شهم اأو تفرحهم 

ـ على حد قول الكاتب ـ لتوقعهم 
حدوث مثل تلك امل�شرحية يف اإطار 

حمالت املباخر واملكان�ض !! 
تقدمي 

يف م�شتهل الكتاب ، جاء تقدمي 
عادل اجلوجري ـ مدير املركز 

العربي لل�شحافة والن�شر " جمد " 
ـ بعبارة ا�شتهاللية تنم عن الواقع 

الثقايف املقهور يف ظل الأنظمة 
ال�شتبدادية احلاكمة تقول " 

اإذا اأردت اأن تكتب ، فانه�ض قبل 
�شروق ال�شم�ض مثل بابلي قدمي " 

، ثم ت�شاءل قائاًل " ما الذي يدفع 
مبثقف عربي اأن يحمل اأولده 
وزوجته وحقيبته ويرحل اإىل 

بالد غري البالد ويعي�ض يف ثقافة 
غري الثقافة ، ولغة غري اللغة ؟ " 
مو�شحًا اأن اجلميع كان يظن اأن 

ظاهرة الهجرة الإجبارية لل�شعراء 
والكتاب وال�شيا�شيني املعار�شني 

التي انت�شرت يف القرن التا�شع 
ع�شر وامتدت اإىل القرن الذي تاله 

، قد اختفت ، واأن �شماء احلرية 
اأو ف�شاء حقوق الإن�شان �شارت 
اأو �شار اأو�شع مبا ي�شمح مبكان 
للجميع من دون ا�شتثناء ، واأن 
الدميقراطية حتى املزورة منها 

تعطي جماًل للحاكم اأن يحكم 
ويتحكم ، واأن مينح املعار�ض 

فر�شة لل�شراخ ، لكن بع�ض الظن 
اإثم ـ كما يقول اجلوجري ـ فقد ثبت 

اأن بع�ض الأوطان ويف مقدمتها 
اأوطاننا ،ل جمال فيها اإل ل�شوت 

واحد ورجل واحد ومطرب واحد 
ولوحة واحدة و�شاعر واحد واإن 

كان اأبكما . 
هبوط و�شعود 

ويكمل اجلوجري يف تقدميه ، 
موؤكدًا اأن تلك الأحادية يف عاملنا 

العربي ولدت مفارقات الهبوط 
وال�شعود ؛ هبوط م�شتمر للحكام 

العرب و�شيا�شاتهم ، مقابل 
�شعود م�شتمر للحركات ال�شعبية 

واملعار�شة مبختلف األوان الطيف 
، وفرار م�شتمر للباحثني عن مفتاح 

اجلنة اأو الفردو�ض املفقود بعدما 
�شارت كل املفاتيح يف بالدنا ل 

ت�شتخدم لالأ�شف اإل لكي تغلق 
كل الأبواب وت�شد كل امل�شافات 
، ومتنع لقاح الكلمات يف عنق 

رحم ال�شم�ض ، ثم ينتقل �شاحب 
التقدمي للكالم عن موؤلف الكتاب " 
عبدالله م�شعد ال�شعيبي " وا�شفًا 

اإياه باأنه حالة عينية ل كالمية 
، حالة واقعية بدون اأ�شباغ اأو 

رتو�ض اأو مونتاج ، مثقف عربي 
ميني ، حطت به الرحال اإىل لندن 

.. اإىل �شفيلد املدينة الربيطانية 
حيث كانت مقالته املجموعة يف 

هذا الكتاب والتي ن�شرتها �شحف 
متعددة ، تك�شف كهوف احلزن 

على اليمن ، ذلك البلد الذي انت�شر 
فيه الظلم والقمع والإرهاب ، 

وتداخلت فيه �شلطة الدولة مع 
القبيلة ، احلداثة يف الأ�شولية ، 

التقدمية يف اجلاهلية ، ال�شرتاكية 
يف عمامة ال�شيخ وجنبيته ، 

العالقات الدولية مع الفهلوة 
وال�شطارة ، �شلطة غريبة الأطوار 
تنتج كافة اأ�شكال القهر والحتيال 

والرثوات احلرام ، اإنه اخلراب 
املروع ، خراب املعاين والكلمات 

والدللت ، خراب الذمم والنفو�ض 
والأمكنة والقوانني و�شناديق 

القرتاع وال�شحف وحتى الأثري 
والتليفونات واملذياع و�شائق 
�شيارة الرئي�ض ، ومن ثم حني 

ي�شبح الظلم قانونًا اأو نظرية ، 
ت�شحى املقاومة واجبًا . 

مو�شوعة جينز 
وي�شتطيع القاريء من خالل 

الكتاب وجود روؤية متكاملة لنظام 
الرئي�ض علي عبدالله �شالح يف 
اليمن ؛ فمن الالفت للنظر ـ كما 

يقول مقدم الكتاب ـ اأن هذا الرئي�ض 
دخل مو�شوعة جينز لالأرقام 

القيا�شية باعتباره من اأقدم حكام 
العامل ؛ فقد توىل ال�شلطة عام 

1978 على ظهر دبابة ولي�ض عن 
طريق �شناديق القرتاع ، ثم اإنه 

ا�شتطاع اأن يحكم كل هذه املدة 
معتمدًا على قوة اأجهزته الأمنية 

وقدرته يف حتييد القوات امل�شلحة 
، ومهارته يف اإغراء �شيوخ القبائل 

باملنا�شب والأموال والهدايا 
والرتب الع�شكرية لأولدهم يف 

اجلي�ض وال�شرطة ؛ حيث متكن من 
تاأ�شي�ض نظام توليتاري من�شبط 

على قاعدة امل�شالح ، مع اإعطاء 
طابع دميقراطي يتمثل يف هام�ض 

حرية لالأحزاب املعار�شة وال�شحف 
، يت�شع وي�شيق ح�شب مزاج 

ال�شلطة وتاأثرها باملناخ العاملي ، 
خا�شة الأمريكي على اعتبار اأن 

النظام اليمني يعد من اأهم النظم 
املوالية لأمريكا يف املنطقة ، وقد 
�شبق له تقدمي تنازلت �شيا�شية 

وع�شكرية وا�شعة لالأمريكان خالل 
ال�شتباك مع نظام �شدام ح�شني 

عندما �شمح بتواجد قوات جوية 
وبحرية اأمريكية يف مينائى عدن 

و�شوقطرى ، وكذلك يف اإطار ما 
�شمي باحلملة العاملية ملكافحة 

الإرهاب ، وعندما دعمه الأمريكان 
يف حربه �شد النف�شاليني عام 
1994 ، رد لهم اجلميل باإعطاء 

امتيازات النفط وال�شالح لل�شركات 
الأمريكية الكربى ، ف�شاًل عن 

�شمته املريب اإزاء جرائم وا�شنطن 
يف املنطقة والتي بلغت ذروتها 

باحتالل العراق ودعم الكيان 
ال�شهيوين يف فل�شطني املحتلة . 

ثقافة التطبيل 
وحتت عنوان " هل يعرف �شا�شة 

اليمن واقع مواطنيهم ؟" ، وبعد 
اأن حتدث الكاتب عن الو�شع 

القت�شادي اليمني املرتهل 
باعرتاف اجلميع ، تطرق اإىل 

الكالم عن احل�شار الثقايف ، وثقافة 
" التطبيل " ؛ فاحلكومة تريد ثقافة 

مثقف يطبل لها طوال الوقت ) 
عمال على بطال ( بحيث ظهر على 
ال�شاحة مثقفون حكوميون كانوا 

مبثابة اأدوات جامدة ل تتحرك اإل 
باإرادة احلكومة ؛ بحيث اأ�شبح 
املثقف الذي ل ينا�شب احلكومة 

متهمًا اأو مطاردًا اأو معتقاًل اأو 
م�شردًا ؛ وي�شرب الكاتب اأمثلة على 
ذلك باعتقال الكاتب ال�شحفي " عبد 
الكرمي اخليواين " لأنه كتب مقالة 

ناقدة ولذعة لرموز متنفذة يف 
ال�شلطة ، وتعر�ض الروائي ال�شاب 
رواية  " �شاحب  الأهدل  " وجدي 

حتى  " للتهديد  اجلبلية  " القوارب 
ترك الوطن ومل يعد اإل بو�شاطة 

�شخ�شيات اأدبية عاملية مع م�شادرة 
روايته ، وعندما قام الفنان " فهد 

القرين " وجمموعة من ال�شباب 
بتاأليف اأغنية �شعبية عنوانها " اأنا 
ا�شتاهل " وت�شجيلها على اأ�شرطة 

كا�شيت ، لنتقاد الظروف املعي�شية 
املرتدية لل�شعب اليمني ، مت اإ�شدار 

اأوامر باعتقال القرين وم�شادرة 
الأ�شرطة من منافذ البيع ، بل 

والتعر�ض بالإيذاء جلهات اإنتاج 
فنية كثرية بال ذنب اأو جريرة ، 
وهو ما و�شع ال�شيا�شة اليمنية 

القمعية يف �شدارة امل�شهد اليمني 
والعاملي ، خا�شة بعد خطاب 

الرئي�ض " �شالح " عن الدميقراطية 
ومعناها . 

اجلنون ال�شيا�شي 
ويف مقال حتت عنوان " حكاية 
اليمن مع اجلنون ال�شيا�شي " 
حتدث املوؤلف عن ذلك ال�شدام 

الدموي بني اأجهزة الأمن اليمنية 
وبني جماعة ال�شباب املوؤمن 

بزعامة ال�شيد " ح�شني بدر الدين 
احلوثي " عام 2004 وما �شهدته 
من مواجهات ع�شكرية ا�شتمرت 

�شبعني يومًا واأثمرت عن �شقوط 
الع�شرات من القتلى واجلرحى من 

الطرفني وكلهم مينيني بالإ�شافة 
اإىل التكاليف املادية التي يقدرها 

الكثري من املراقبني بع�شرات 
املاليني من الدولرات اإىل اأن 

قتل زعيم اجلماعة ال�شيد ح�شني 
احلوثي ، ثم يقرر الكاتب ـ من 
باب العلم ـ اأن جماعة ال�شباب 

املوؤمن وزعيمها هم من �شناعة 
ال�شلطة اليمنية التي دعمتهم ماديًا 

ومعنويًا وتنظيميًا بهدف مواجهة 
الفكر املتطرف وبع�ض القوى 
ال�شيا�شية املعار�شة وبالذات 

احلزب ال�شرتاكي اليمني ، ونوه 
الكاتب اإىل اأن عنا�شر تلك اجلماعة 
�شاركوا بفعالية يف حرب 1994 م 
بني �شريكى �شناع الوحدة اليمنية 
ـ املوؤمتر ال�شعبي العام احلاكم الآن 
واحلزب ال�شرتاكي اليمني ـ والتي 
انتهت بهزمية الثاين وخروجه من 

دائرة احلكم اإىل مربع املعار�شة 
، تلك امل�شاركة التي فر�شت 

بع�ض ال�شتحقاقات ال�شيا�شية 
والإدارية واملالية جلماعة ال�شباب 
املوؤمن ، ولكن ما اإن تعار�شت تلك 
ال�شتحقاقات مع توجهات ال�شلطة 
حتى كانت املواجهة الع�شكرية هي 

الأ�شلوب الأوحد للتعامل ، حيث 
اعتربت ال�شلطة اليمنية " احلوثية 
واجلنون  ال�شفه  من  �شيء  يف  "  ـ 
ال�شيا�شي ـ تهمة م�شلطة على رقاب 
معار�شيها من كل اأطياف املجتمع 

اليمني ت�شاف لتهمة " النف�شالية 
"  يف ربط غري منطقي ول مقبول 

بني التهمتني . 

فقر الوحدة 
ومن خالل مقالت الكتاب ، عرّب 
الكاتب عن " الوحدة اليمنية " 

بني ال�شمال واجلنوب يف اإطار من 
احل�شرة على النتائج املتح�شلة 

بالن�شبة لل�شعب اليمني ؛ فالنظام 
ال�شيا�شي للوحدة مل يفكر بواقع 

ال�شعب وتدهور اأو�شاعه املعي�شية 
، تلك الأو�شاع التي جعلت من 

اجلنوبيني ـ الذين كان يحكمهم 
احلزب ال�شرتاكي منذ 1967 
وحتى 22 مايو 1990 ـ الأكرث 

ت�شررًا نتيجة تخلي الدولة عنهم 
وحرمانهم من حقوقهم ؛ فاأرا�شي 

مدنهم وموؤ�ش�شات احلكم بعيدة 
عن متناول اأيديهم رغم قربها منهم 

وعي�شهم عليها ، ويعرتف الكاتب 
باأنه اإذا كانت حال ال�شماليني اأقل 

وطاأة ، اإل اأنهم هم اأي�شًا لي�شوا 
بعيدين عن بط�ض وظلم ال�شلطة 

احلاكمة ؛ بحيث بات الو�شع 
الراهن لليمن مبا يعانيه من انهيار 

غري حممود العواقب وبالأخ�ض 
يف جانبي ال�شيا�شة والقت�شاد ، 
دافعًا قويًا للتغيري املنطقي الذي 

لبد منه �شئنا اأم اأبينا ـ والكالم 
للكاتب ـ بحيث يجب الإدراك 

الكامل اأن الف�شل يف حتقيق اأب�شط 
مقومات ومتطلبات املجتمع 

هي من م�شئولية القيادة ولي�ض 
الوطن.

اخترق دائرة التوابيت الحاكمة ، على خلفية العالقة األبدية بين الزعيم اليمني والكرسي:

" اليمن .. أفكار ضد الرصاص " لـ عبدالله الشعيبي..

عرض: اوراق
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االخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

أزقة )بيه أوغلو(، والزوايا المظلمة 
مع رغبة الهرب والشعور وبالذنب 

تتوهج وتخبو داخل عقلي كمصابيح 
النيون. أعرف أن شجارًا لن ينشب 
مع أمي في تلك الليلة، وأنني بعد 

قليل سأفتح الباب، وأهرب إلى 
األزقة التي تمنحني سلوانًا. وبعد 

أن أمشي مطواًل، وأجلس إلى الطاولة 
الستخراج شيء ما من جو هذه 

األزقة وكيميائها.
قلت:"لن أغدو رسامًا، سأكون 

كاتبًا".


