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العدد )2068( السنة الثامنة - االحد )13(  اذار 22011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

�سدر حديثًا عن الهيئة العامة لق�سور الثقافة كتاب جديد بعنوان "الأحزاب ال�سيا�سية" ملوؤلفه موري�س ديفرجيه، وترجمة علي 
مقلد وعبداملح�سن �سعد، يقدم املوؤلف يف كتابه فكرة حول التخطيط لنظرية عامة اأولية للأحزاب، وو�سع جدول بكل امل�ساكل 

الأ�سا�سية، من اأجل ت�سنيف منهجي للأوليات اخلا�سة بتاأ�سي�س الأحزاب.
يلفت املوؤلف اإىل اأن العلم ال�سيا�سي ل ميكن اأن يتقدم تقدما ملمو�سًا، ما دامت اأبحاثه ذوات طابع مفكك بحيث تكون اأقرب 

اإىل ال�ستقراء منها اإىل العلم، ويحاول الكتاب �سرح فر�سيات من �ساأنها اأن توؤدي يف امل�ستقبل اإىل ا�ستق�ساءات تتيح 
يوما ما تكوين قوانني اجتماعية اأكيدة و�سحيحة. ي�ستمل الكتاب على كتابني، يحمل الأول عنوان "بنية الأحزاب" وي�سم 

ثلثة اأجزاء هي "هيكل الأحزاب" وي�ستمل على خم�سة ف�سول حتمل عناوين "البينات املبا�سرة وغري املبا�سرة، اأ�سكال 
الأحزاب غري املبا�سرة، عوامل البنية غري املبا�سرة، العنا�سر الأ�سا�سية، الرتابط العام"، واجلزء الثاين بعنوان "اأع�ساء 
الأحزاب"، وي�ستمل على ثلثة ف�سول، وهي: "مفهوم املنت�سب، مراتب امل�ساركة، طبيعة امل�ساهمة"، اأما اجلزء الثالث فهو 

"اختيار القادة، طبيعة الأوليفار�سية لدى الزعماء، �سلطة القادة، القادة  اأربعة ف�سول، وهي:  "اإدارة الأحزاب" وي�ستمل على 
والربملانيون". ويحمل الكتاب الثاين عنوان "اأمناط الأحزاب"، وي�سم ثلثة اأجزاء الأول بعنوان "عدد الأحزاب" وي�ستمل 

ثلثة ف�سول وهي: "ثنائية الأحزاب، والتعددية احلزبية، احلزب الوحيد"، اأما اجلزء الثاين فهو بعنوان "الأحجام 
والأحلف"، واجلزء الثالث هو "الأحزاب والأنظمة ال�سيا�سية"، وي�سم ثلثة ف�سول وهي: "الأحزاب واختيار احلاكمني، 

الأحزاب ومتثيل الراأى العام، والأحزاب وبنية احلكومة".

�سدر عن الهيئة امل�سرية العامة للكتاب وعنوانه "ورثة حممد..جذور 
اخللف ال�سني ال�سيعي" من تاأليف الكاتب الإجنليزي برنابي روجر�سون، 

وترجمه د. عبدالرحمن ال�سيخ، وقام بالتعليق عليه د. عبداملعطي بيومي 
ع�سو جممع البحوث الإ�سلمية بالأزهر.

وح�سبما كتب حلمي النمنم ب�سحيفة "الحتاد" الإماراتية ، قدم املوؤلف 
كتابا عميقا مكتوبا بروح من التعاطف مع التاريخ ال�سلمي وامل�سلمني، 

�ساعده على اإجناز هذا الكتاب عدة عوامل منها الرتجمة الإجنليزية للم�سادر 
العربية للتاريخ الإ�سلمي مثل طبقات ابن �سعد، وال�سرية النبوية لبن 

ا�سحق وتاريخ الطربي وتاريخ الواقدي يف 84 جملدا، والتي رجع اإليها 
قبل اإ�سدار كتابه.

كذلك قام املوؤلف وهو متخ�س�س يف علم النرثوبولوجيا بزيارة املنطقة 
موقع الأحداث الأوىل يف اجلزيرة العربية، فزار كل من مكة املكرمة واملدينة 

املنورة ثم العراق و�سوريا ومناطق القبائل حيث تعرف على امناط حياة 
�سكان هذه البلدان.

ي�ستعر�س الكاتب بح�سب امل�سدر نف�سه اخللف الذي وقع بعد وفاة الر�سول 
"�سلى الله عليه و�سلم" بني املهاجرين والأن�سار حول من يخلف النبي فيما 

عرف بحادث ال�سقيفة، ويرى املوؤلف اأن جناح مكة اأو املهاجرين والذي كان 
ميثله اأبوبكر ال�سديق وعمر بن اخلطاب، كان لبد له اأن يتفوق على جناح 

الأن�سار بقيادة �سعد بن عبادة، لأن الأن�سار كانوا من اأهل املدينة، وهم اأهل 
زراعة يف املقام الأول بينما القر�سيون اأو املكيون كانوا اأهل جتارة وقوافل 
خرجوا اىل ال�سام واىل اليمن واىل احلرية واحتكوا بالنا�س هناك، ومن ثم 

فهم اأهل ال�سيا�سة والقادرون على خو�س غمارها.
ويقول النمنم : ي�ست�سهد املوؤلف بعبارة كري�ستيان هبل "ان الرتاجيديا 

احلقيقية يف العامل لي�ست �سراعا بني احلق والباطل اأو بني ما هو �سحيح 
وما هو خطاأ، اإمنا هي �سراع بني ف�سيلتني"، ويعني اأن ال�سراع الذي ظهر 

يف التاريخ واملجتمع الإ�سلمي بني اأن�سار علي واأن�سار معاوية مل يكن 
�سراعا بني حق وباطل بل هو �سراع بني تيارين �سيا�سيني، ومن هذه النقطة 

ي�ستعر�س الكاتب ا�س�س واأركان ال�سلم، ويخل�س اإىل عدم وجود فارق 
بني امل�سلم ال�سني وامل�سلم ال�سيعي، على م�ستوى العقيدة والعبادات، واأنه 
اإذا كان لل�سيعة توقري خا�س لآل البيت النبوي فلدى ال�سنة حب خا�س لآل 

البيت وقد مل�س املوؤلف ذلك بنف�سه يف م�سر خا�سة وكذلك يف تون�س و�سمال 
افريقيا.

 �سدر عن الدار العربية للعلوم 
نا�سرون الرتجمة العربية لرواية 

الأمريكية  اللهب" للروائية  "األ�سنة 
�سوزان كولنز، وترجمة �سعيد حممد 

احل�سنية، وتعد الرواية اإحدى ثلثية 
للنا�سر  وفقًا  اجلوع".  "مباريات 
يخو�س القارئ مع بطلة الرواية 

اجلريئة "كاتني�س اإيفردين" امتحانات 
واختبارات قا�سية يف مباراة يتعني 

على اأفرادها اأن يتقاتلوا حتى املوت. 
اأما الفائز منهم وبح�سب قوانني 

اللعبة، فهو اآخر جمالد يبقى على 
قيد احلياة. تربز املوؤلفة يف روايتها 

مو�سوعي "التمرد" و"الثورة" 
فالرواية ظاهريًا تدين �سلطة البلد 

املفرت�س، كونها ت�سدر قرارات ملزمة 
على اأبنائها للدخول يف مباريات 
ب�سعة فر�ستها "الكابيتول"، "... 

لو كان الأمر بيدي حلاولت ن�سيان 
كل ما يتعلق مبباريات اجلوع )...( 

لكن فيكتوري تور جتعل من ذلك 
اأمرًا م�ستحيًل. فقد عمد الكابيتول 
اإىل اإبقاء الرعب حيًا وم�ستمرًا يف 

اأذهاننا، وذلك من خلل قراره الذكي 
ملوعد الرحلة الذي يتو�سط مواعيد 
املباريات ال�سنوية )...( هذه ال�سنة 
اأنا اإحدى جنوم هذا ال�ستعرا�س، 

و�سيتحتم علّي التنقل من مقاطعة اإىل 
اأخرى كي اأقف اأمام اجلماهري املبتهجة 

التي تكرهني يف �سّرها، و�ساأنظر 
م�سطرة اإىل وجوه العائلت التي 

قتلُت اأولدها...". وهنا جتد كاتني�س 
نف�سها اأمام امتحان قا�ٍس، فاإذا اأرادت 

النجاة بحياتها ف�سيتعني عليها اأن 
تنظر اإىل خيارات توازن ما بني البقاء 
وبني امل�ساعر الإن�سانية. وكذلك ما بني 

احلياة واحلب. " كان دفاعي الوحيد 
هو التظاهر اأنني فقدت �سوابي بتاأثري 

احلب اجلامح الذي �سعرت به نحو 
بيتا. �سمحوا لنا بالبقاء نحن الثنني 

على قيد احلياة لهذا ال�سبب، و�سمحوا 
لنا اأن نتّوج فائزين، واأن نعود اإىل 

موطننا كي نحتفل ونلّوح لآلت 
الت�سوير قبل اأن يرتكونا و�ساأننا. 

اأعني حتى الآن...".
والرواية بح�سب النا�سر مذهلة، 

فهي بقدر ما حتمل من خيال، وهلع، 
وت�سويق، بقدر ما حتمل بني ثناياها 

�سبهًا كبريًا بحا�سرنا املقلق الذي 
نحياه، حيث التمرد، والثورة، وقب�سة 

الكابيتول الفولذية على املقاطعات، 
تعني اأننا اأمام �سيطرة ذات طابع 

�سرعي "فعقوبة ال�سعفاء واجلائعني 
اأ�سبحت لها قوانني ومباريات للقتل".

ي�سدر عن دار ن�سر "اأوه 
اأر الأمريكية" كتاب جديد 
حول دور موقع "تويرت" 

يف اإ�سعال الثورة امل�سرية 
يف 25 يناير/ كانون الثاين 

املا�سي، ويقع الكتاب 
يف 160 �سفحة ت�سم 

جمموعات متكاملة من 
الر�سائل املر�سلة عرب موقع 

الكتاب  "تويرت" ويحمل 
عنوان "تويت�س من التحرير". ووفقًا لـ "بوابة الأهرام" 
من املقرر اأن ي�سدر الكتاب يف 21 اإبريل/ ني�سان القادم 

وذكرت نيويوك تاميز اأن الكتاب ي�سم عددًا هائًل من 
الن�سطاء عرب موقع  املتبادلة بني  الر�سائل  "التويت�س" اأو 

تويرت، هذه الر�سائل التي 
تر�سم �سورة متوهجة 
وواقعية للثورة حلظة 

بلحظة يف وقت وقوعها 
كما جاءت علي ل�سان 

الن�سطاء وال�سحفيني.
كذلك ي�سم الكتاب بح�سب 

�سحيفة "الد�ستور" �سورة 
تن�سر لأول مرة عن الثورة 

خ�سو�سا يوم موقعة 
 11 يوم  واأي�سا  �سباط،  فرباير/   2 "اجلمل" املوافق 
فرباير/ �سباط حلظة الإعلن عن تنحي ح�سني مبارك 

وفرحة امل�سريني يف ال�سوارع، قام مبراجعة الكتاب كل 
من نادية عادل واليك�س نيل.

�سدر موؤخرًا كتاب بعنوان 
ن�سر  دار  للغاية" عن  "مري�س 

يف  ويقع  "�سان" الفرن�سية، 
312 �سفحة، من تاليف مي�سال 
�سيم، ويتناول الكتاب تفا�سيل 
الأمرا�س والأ�سباب التي اأدت 
لوفاة 66 من اأهم ال�سخ�سيات 

التاريخية والعاملية.
ووفقًا ل�سحيفة "الأنباء" 

الكويتية، يقول الكاتب يف موؤلفه 
اأن التقدم العلمي الهائل الذي 

ي�سهده العامل اليوم كان ميكنه 
اإنقاذ هذه ال�سخ�سيات، ورمبا 

اأدى ذلك لتغيري وجه التاريخ لو 
عا�ست هذه ال�سخ�سيات فرتة 

اأطول.
من ال�سخ�سيات التي ي�ستعر�سها 

املوؤلف رم�سي�س الثاين، جمال 
عبدالنا�سر، الرئي�س الأمريكي 

فرانكلني روزفلت، الرئي�س 
الفرن�سي جورج بومبيدو، 

ومكت�سفة الريديوم ماري كوري 

والعديد من ال�سخ�سيات ال�سهرية 
الأخرى.

ويف ت�سور املوؤلف اأن رم�سي�س 
الثاين كان ميكن اأن يعي�س اأكرث 

من 99 عاما ويحكم م�سر اأكرث 
من 67 �سنة لو خ�سع اليوم اإىل 
علج لدى مركز طبي متقدم يف 

اأمرا�س الأ�سنان والفم، حيث كان 
عدد من العلماء الفرن�سيني قد 

تو�سلوا بعد اختبارات اأجروها 

على مومياء رم�سي�س الثاين 
اأن �سبب وفاته يعود لإ�سابته 

مبر�س يف الفم ل�سيما تاآكل 
الفكني واللثة.

كذلك احلال مع الزعيم امل�سري 
الراحل جمال عبدالنا�سر والذي 
قال �سيم اأنه توفى مبر�س القلب 

عن 52 عامًا كان من املمكن اأن 
يعي�س اإىل اليوم لو خ�سع لعملية 
تغيري �سمامات قلب اأو زرع قلب 

هذا لو مل ناأخذ اأي�سا يف الإعتبار 
ال�سائعات التي حتدثت عن وفاته 

مقتول.
والأمر نف�سه مع الرئي�س 

الفرن�سي الراحل جورج بومبيدو 
الذي تويف عام 1974 قبل اأن 

يكمل فرتة رئا�سته بعد اإ�سابته 
مبر�س "والدن�سرتوم" وهو اأحد 
اأمرا�س الدم الذي ي�سهل معاجلته 

الأن، اأي�سًا فرانكلني روزفلت 

والذي عانى نزيف املخ الذي اأدى 
لوفاته 1945، وهو املر�س الذي 

ممكن معاجلته الآن.
كما يتناول الكتاب اأي�سا ما 

كان ميكن اأن يحدث لو عا�س 
اأ�سخا�س مثل ماري كوري 
وجيفارا واألفي�س بري�سلي 

وغريهم من ال�سخ�سيات 
ال�سهرية فرتات اأطول مما 

عا�سوها.

الإ�سرائيلي:  القرار  "�سناعة 
الآليات والعنا�سر املوؤثرة" 

عنوان الكتاب الذي �سدر 
ُموؤخًرا للموؤلف كرمي اجلندي، 

عن مركز الزيتونة للدرا�سات 
وال�ست�سارات يف بريوت.

وبح�سب �سحيفة "الوطن" 
القطرية، ي�سرح املوؤلف كيفية 

ت�سابك العوامل والقوى داخل 
املجتمع الإ�سرائيلي لت�سغط 

على اآلية �سناعة القرار، 
وعلى الطريقة التي توؤخذ بها 

القرارات املتعلقة بالأمن القومي 
وال�سيا�سة اخلارجية.

كما يتطرق اإىل طبيعة العلقة 
بني اإ�سرائيل والوليات املتحدة 

الأمريكية، وكيف توؤثر هذه 
العلقة على عملية �سناعة القرار 

الإ�سرائيلي، واإىل العلقة بني 
اإ�سرائيل واملجتمعات اليهودية 

يف اخلارج.
وي�سري الكاتب اإىل اأنه على الرغم 
من اأن القانون الإ�سرائيلي ين�ّس 
على اأن اإ�سرائيل دولة دميقراطية 

برملانية تتخذ قراراتها نظرًيا على 
اأ�سا�س القوانني والأنظمة التي 

تكفل الف�سل بني ال�سلطات، اإل اأن 
اآلية �سناعة القرار يف اإ�سرائيل 

عملية معّقدة، حتكمها املكانة 
ال�سخ�سية بدرجة عالية.

يعر�س الف�سل الأول للآلية النظرية 
واإطار عمل املوؤ�س�سة ال�سيا�سية 
مرّكًزا على لعبني اأ�سا�سيني يف 

عملية �سناعة القرار الإ�سرائيلي: 
جمل�س الوزراء والكني�ست. ويبني 

الكتاب اأن العلقة بني الكني�ست 
وجمل�س الوزراء الإ�سرائيلي هي 
علقة ديناميكية اأخذ مركز الثقل 

فيها موؤخًرا يزحف باجتاه جمل�س 
الوزراء.

الف�سل الثاين يناق�س العوامل 
الداخلية والعمليات التي تقلب 
العلقات والتوازنات الر�سمية 

بني اللعبني، وتوؤثر على الطريقة 
التي تعمل من خللها. وت�سمل 

هذه العوامل: تاأثري التمثيل 
الن�سبي خلل النتخابات العامة 

يف ا�سرائيل واآليات وقيود وتطور 
التحالفات ال�سيا�سية، وكيف 

توؤثر على عملية �سناعة القرار، 
ا الأيديولوجيات  كما ت�سمل اي�سً

والربامج املختلفة للأحزاب 
ال�سيا�سية، بالإ�سافة اإىل التو�سع 
احلا�سل يف دور رئي�س الوزراء 

الإ�سرائيلي وتاأثري �سخ�سنة نفوذ 
القيادة الإ�سرائيلية.

يتو�سع الكتاب من الف�سل الثالث 
حتى ال�سابع يف حتليل عدد من 
العوامل اخلارجية املوؤثرة على 

عملية �سناعة القرار حيث يدر�س 
خم�س قوى: القوى الع�سكرية، 

امل�ست�سارين، جمموعتني دينيتني، 
العلقة مع الوليات املتحدة 

الأمريكية، العلقة مع اليهود يف 
"ال�ستات".

ففي الف�سل الثالث يبداأ النقا�س 
حول التاأثري الع�سكري على عملية 

�سناعة القرار من خلل احلديث عن 
الهواج�س الأمنية، وجذور العقيدة 

الع�سكرية.
الف�سل الرابع يناق�س دور 

امل�ست�سارين وخزانات التفكري 
بو�سفهم لعبني خارجيني يف 

عملية �سناعة القرار الإ�سرائيلي؛ 

حيث يتطرق اإىل دور خمتلف 
خزانات التفكري الإ�سرائيلية، مبا 

يف ذلك امل�ست�سارون املدنيون 
والع�سكريون، بالإ�سافة اإىل دور 
خزانات التفكري امل�ستقلة. ويقدم 

ا و�سًفا تعريفًيا  هذا اجلزء اأي�سً
خمت�سًرا لكل خزانات التفكري 

الإ�سرائيلية.
ويتحدث الف�سل اخلام�س عن 

املجموعة ال�سيا�سية واملجموعات 
ذات الهتمام امل�سرتك، فريكز ب�سكل 

اأ�سا�سي على تاأثري جمموعتني 
دينيتني يف ا�سرائيل هما: احلردمي 

)اليهود الأرثوذك�س املت�سددون( 
والداتيم لوميم )ال�سهاينة 

املتدينون(.
يتطرق الف�سل ال�ساد�س اإىل طبيعة 

العلقة بني اإ�سرائيل والوليات 

ا لراأي  املتحدة الأمريكية، عار�سً
املتخ�س�سني حول طبيعة هذه 

العلقة. ويناق�س الف�سل ال�سابع 
العلقة بني ا�سرائيل واملجتمعات 

اليهودية يف اخلارج، �سارًحا الفرق 
بني املجتمع واللوبي الإ�سرائيلي 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
وي�سكل الف�سل الثامن حماولة 
لدمج وجهات النظر الثلث يف 

�سيناريو �سناعة القرار من خلل 
تقدمي درا�سة حالة عملية �سناعة 

القرار.
ويف اخلل�سة يعر�س الكتاب 

اخل�سائ�س الأ�سا�سية لآلية عملية 
�سناعة القرار من خلل حتديد 

ما اإذا كانت طبيعة براجماتية اأو 
اأيديولوجية بالإ�سافة اإىل حتديد 
اأهم عنا�سر القوة وال�سعف فيها.

األحزاب السياسية لديفرجيه

كتاب أمريكي عن دور "تويتر" بالثورة المصرية

ك���ي���ف ي��ص��ن��ع ال����ق����رار اإلس���رائ���ي���ل���ي؟ كتاب فرنسي: أسباب واهية لموت الزعماء!

"ألسنة اللهب" لسوزان كولنز

إنجليزي يبحث بجذور الخالف 
السني الشيعي
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الكاتب على �سدقها  ا�ستدل  حقيقة 
مبـــا كــــان يــلحــظــه يف مــقــابــلتــه 
ال�سرقية  الكتلة  اأفــراد  من  بالكثري 
ال�سابقة ؛ من اخلوف والقهر الذي 
حــدودًا  وو�ــســع  مواهبهم  حا�سر 
واجلمعي  الفردي  خليالهم  قا�سية 
اأن  مـــن  ـ  بــا�ــســتــمــرار  ـ  منعتهم   ،
الرغم  وعلى   ، يبغون  كما  يكونوا 
من بلوغهم اآفاقًا هائلة يف جمالت 
كالباليه  والــفــنــون  الف�ساء  علوم 
مثًل ، اإل اأن التقدم الذي حتقق يف 
يكون  اأن  ميكن  كان  املجالت  هذه 
امللكات  اأن  لو  الأ�سعاف،  اأ�سعاف 
جمالها  وجدت  للأفراد  البتكارية 
عن  لتعرب  املنا�سبتني  و�ساحتها 
وانطلق،  حقيقية  بحرية  نف�سها 
قيمة  ما  قــائــًل:  الكاتب  ويت�ساءل 
والفنية  العلمية  الإجنـــازات  تــلل 
ما  اإذا  ال�سخرة،  حتــت  متــت  التي 
بهذه  ــة(  ــدول )ال الأم  البنيان  كــان 
النك�سار  اإىل  اأدت  التي  اله�سا�سة، 
ثـــم النـــهـــيـــار بــبــ�ــســاطــة و�ــســرعــة 

مذهلتني؟  

الليبرالية المصرية 
وحني تكلم الكاتب عن "الليربالية 
"اأكد اأن جوهرها هو متجيد الفرد 
باعتباره حمور النظام ال�سيا�سي، 
اأداة  اأنها  والنظر اإىل ال�سلطة على 
لتحقيق م�ساحله و�سمان حرياته، 
لأن امل�سلحة العامة تعترب حا�سل 
احتلت  وقــد   ، الفرد  م�سالح  جمع 
اجلديدة  الليربالية  اأفكار  مناق�سة 
يف م�سر م�ساحة منا�سبة من حجم 
التيار  اأنــهــا  باعتبار  الكتاب  هــذا 
قـــدرًا  يعك�س  اأن  بــه  يــجــدر  ـــذي  ال
ـ  يتحرك  اأو  احلــريــة  مــن  منا�سبًا 
ب�سكل موؤثر ـ نحو حتقيق مزيد من 
كتاب  ا�ستمل  لقد  وبعد   . احلرية 
على  ال�سميع  عبد  عمرو  الدكتور 
م�ستفي�سة  ومناق�سات  اأطروحات 
حـــول قــ�ــســايــا احلــــرب والــ�ــســلم 
وحقوق  واحلرية  والدميقراطية 
الإنــ�ــســان مــن خــلل اأفــكــار وروؤى 
مثقفني و�سيا�سيني وعلماء اجتماع 
خل�سات  يقولون  فيما  لهم  كبار 

مهمة ونتائج مقنعة.

الحرب والسالم والديمقراطية مفاهيم 
مرتبطة ومتشابكة 

هذا الكتاب
بــخــلف املــقــدمــة ، حــمــل الــكــتــاب 
حــولــهــا  دارت  كـــثـــرية  عـــنـــاويـــن 
" الــلــيــربالــيــة  مــنــهــا   ، نــقــا�ــســاتــه 
املــ�ــســريــة والــعــربــيــة املــعــا�ــســرة ــ 
ــ  املجتمع املدين يف م�سر والعامل 
الفكر  وجتديد  ال�سيا�سية  ال�سلفية 
العربي ــ متثيل �سيا�سي اإ�سلمي.. 
ال�سرورات واملحظورات..." ويف 
مقدمة الكتاب، وحتت عنوان "مير 
من فوهة بندقية" اأ�سار الكاتب اإىل 
طبيعة امل�سمون احلواري يف كتابه 
، واإىل الهدف من تاأليفه ؛ حيث اأكد 
ـ  باحلوار  ـ  اقرتابًا  ميثل  كتابه  اأن 
جلمع ال�سهادات ، ودرا�سة مواقف 
الإرادة  فر�س  حدث  من  الأ�سداد، 
الــوطــنــيــة بــاحلــرب ، ومـــن حــدث 
التحول اإىل حالة ال�سلم وممار�سة 
الدميقراطية عرب احلرب ، كما اأكد 
اأن حوارات الكتاب هي اأي�سًا متثل 
الفريدة  الآلــيــة  لفهم  اآخــر  اقــرتابــًا 
ــتــي ربــطــت املــفــاهــيــم الــثــلثــة )  ال
ـ احلــرب  ـ الــدميــقــراطــيــة  الــ�ــســلم 
اأن  وكــيــف   ، الــبــعــ�ــس  ببع�سها   )
ممثلة  امل�سرية  احلالة  خ�سو�سية 
 ، الآلية  تلك  فهم  يف  كبري  حد  اإىل 
حتقق  فيما  جت�سدها  ميكن  التي 
من �سلم بني م�سر واإ�سرائيل عرب 
بحيث   ، بينهما  احلربي  ال�سراع 
الكاتب  كما يعرب  ـ  باإمكاننا  اأ�سبح 
ال�سلم  اإىل  الطريق  ــاأن  ب الــقــول  ـ 
 ، الــدميــقــراطــيــة  اإىل  والــطــريــق   ،
 !! بندقية  فوهة  ـ من  ـ كلهما  مير 
 67 هزمية  عن  حديثه  اإطــار  ويف 
عما  الت�ساوؤل  اأن  الكاتب  يقرر   ،
من  الثقيلة  الأيــــام  تلك  يف  حــدث 
بــابــًا  كـــان   ، عـــام 1967  حــزيــران 
لنقا�س وطني عام يف م�سر خلل 
الفرتة املا�سية ، حول تاأثري غياب 
الإ�ــســهــام الــدميــقــراطــي يف كــل ما 
جرى ، وحول تاأثري ات�ساع مفهوم 
الأمن لي�سمل ما ل يجب اأن ي�سمله 
، وكذلك حول تاأثري غياب امل�ساركة 
 ، القوى  مراكز  ون�ساأة   ، ال�سعبية 
اأن ال�سعور الذي تولد لدى  وكيف 
الهزمية  بعد  النا�سر  عبد  جــمــال 

حقيقي  ـــــع  واق عـــن  ـــعـــربًا  م ــــان  ك
عندما اعرتف يف مناق�سات مغلقة 
حتييد  اأن  يعني  مبــا  ومــفــتــوحــة 
امل�سريني واإق�ساءهم عن امل�ساركة 
يف ت�سكيل القرار ال�سيا�سي بالراأي 
، اأ�سهم ب�سكل كبري وحم�سو�س يف 
اإ�سعاف مركز القيادة ال�سيا�سية . 

مخاطر ومنطلقات
الــكــاتــب عن  حـــديـــث  اإطـــــار  ويف 
الرتـــبـــاط بــني احلــــرب والــ�ــســلم 
من  قلقه  عن  عرب   ، والدميقراطية 
بع�س املخاطر واملنطلقات املحيطة 
والجتماعي  ال�سيا�سي  بالواقع 
والــ�ــســخــ�ــســي ـ عــنــد حتــلــيــل هــذا 
الرتباط ـ م�سريًا اإىل اأن اخلطورة 
تــكــمــن يف اأنـــنـــا بــ�ــســدد الــتــعــامــل 
ديناميكية  حــالــة  يف  حــقــائــق  مــع 
يــوم  كــل  يف  الــتــطــورات  ت�سيف 
ب�سدد  اأنــنــا  كما   ، جــديــدة  اأبــعــادًا 
زمان ي�سهد تغريات بحجم الثورة 
ويرتك   ، اأكــرب  رمبــا  اأو  الفرن�سية 
�سكل  على  هائلة  تاأثريات  يوم  كل 
العلقة بني  اأو على �سكل  منطقتنا 
اخلارج والداخل فيها ، وكذلك مع 
كانوا  الذين  لبع�س  حية  �سهادات 

احلــرب  اأحــــداث  م�سرح  يف  طــرفــًا 
من  لبد  �سهادات  وهي   ، وال�سلم 
تقومي حجم املوؤثر ال�سخ�سي فيها 
احرتف  وفكرية  ثقافية  بيئة  ثم   ،
فيها بع�س املثقفني عمليات ترحال 
يف  دافعهم   ، النطاق  وا�سع  فكري 
بع�سها كان انتهازيا تبغي اللحاق 
باآخر عربة يف اآخر قطار على اآخر 
بع�سها  يف  وحمر�سهم   ، حمطة 
الآخر كان حماولة التكيف مع �سكل 
ونحن   ، ومعطياته  اجلديد  الزمن 
فكرية  حالة  مناق�سة  ب�سدد  اأي�سًا 
من  معقول  قــدر  غياب  مــن  تعاين 
والتعريفات  املفاهيم  على  التفاق 
�سيا�سي  ف�سيل  كل  يبدو  بحيث   ،
، وكاأنه ا�سطنع لنف�سه لغة خا�سة 

متكاملة الأركان . 
احلرب ، ال�سلم ، الدميقراطية 

حـــوارات  كتابه  يف  الكاتب  يــفــرد 
هذا  حول  مطولة  ونقا�سية  جدلية 
الثلثي املرتبط بح�سب طروحات 
ــاب ، وعــنــد احلـــديـــث عـــن "  ــكــت ال
اأنها متثل  القارئ  " يــدرك  احلــرب 
اأو  الكتاب  بناء  يف  الأول  الــركــن 
ال�سلع الأ�سا�سي يف مثلثه ؛ حيث 
باحلرب  املق�سود  اأن  الكاتب  اأكــد 

لي�س معارك بعينها على وجه  هنا 
التحديد الزمني ، اإمنا املق�سود هو 
م�سر  عا�ستها  التي  القتال  حــالت 
وقتما كانت متار�س ـ بالنار ـ فر�س 
برف�س  �ــســواء  الوطنية  اإرادتـــهـــا 
الهزمية ، اأو الت�سدي لعدوان ، اأو 
بالعبور اإىل حترير الرتاب الوطني 
 " " ال�سلم  اأما عند احلديث عن   ،
يظل  مفهومه  اأن  يقرر  الكاتب  فاإن 
ـ  ـ حتى  الكثريين  ملتب�سًا يف ذهن 
من املثقفني املفكرين  ، واأننا فهمنا 
مبا�سرًا  انــتــقــاًل  بو�سفه  ال�سلم 
اإىل   ، امل�ستعر  العداء  من  و�سريعًا 
اأن  دون  مــن   ، احلــــارة  الــ�ــســداقــة 
اأن هناك منطقة و�سط كبرية  نعي 
تتداخل فيها الألوان ، وتتنوع فيها 
درجـــات حـــرارة الــعــواطــف ، واأن 
الو�سط  املنطقة  هــذه  يف  النتقال 
بدقة  حم�سوبة  م�سالح  وفــق  يتم 
ووفق مقت�سيات للأمن واعتبارات 
لــلنــتــمــاء الــقــومــي تــتــم درا�ــســتــهــا 
بــعــنــايــة ، اأمــــا " الــدميــقــراطــيــة " 
فيقرر الكاتب اأنه تناولها يف اإطار 
ارتــبــاطــهــا بــاحلــرب وبــالــ�ــســلم ، 
وباعتبار نظرة البع�س لها  كبديل 
عاملي بعد انهيار الأبنية ال�سيا�سية 

والأيــديــولــوجــيــة اجلـــبـــارة ذات 
 ، وال�ــســرتاكــي  املارك�سي  الطابع 
دوليًا  متنح  �سهاداتها  باأن  معرتفًا 
 ، اأحــيــانــًا  اعــتــبــارات مبدئية  وفــق 
ووفق اعتبارات مزاجية م�سلحية 

يف كثري من الأحيان . 

حقوق اإلنسان 
وكــانــت " حــقــوق الإنــ�ــســان " مما 
تطرق له الكاتب يف الكتاب ؛ حيث 
ناق�س موقف بع�س الإ�سلمني منها 
موؤكدًا اأن الطريقة التي يتعامل بها 
دعاة الأ�سالة ، رافعوا لواء الإ�سلم 
ال�سيا�سي ، مع فكرة حقوق الإن�سان 
يظهرهم  الــــذي  مـــاأزقـــهـــم  جتــ�ــســد 
مبــظــهــر املــعــاديــن لــهــذا املــفــهــوم ، 
بني  التناق�س  اإ�سكالية  جت�سد  كما 
الفعلية  وال�سيا�سة  املعلن  ال�سعار 
التعريف  مي�س  حــني  فهم  لــديــهــم، 
فــكــرة دميــقــراطــيــة املــواطــنــة على 
اأ�سا�س اجلن�س والدين ـ يتحفظون 
طـــارحـــني فــكــرة اخلــ�ــســو�ــســيــة ، 
يف  باحلق  مطالبهم  تتعلق  وحــني 
حماكمة عادلة ، ومب�ستوى معاملة 
يلت�سقون  واملعتقلني  ال�سجناء 
حقوق  مبفهوم  ـ  حتفظ  اأي  بــل  ـ 
خماطبة  اإىل  وي�سعون   ، الإن�سان 
املنظمات واجلمعيات يف كل بقاع 
الدنيا مطالبني بالتدخل واحلماية 
اأكرب  اإنهم يقعون يف تناق�س  ، بل 
واأعـــمـــق ، حـــني تــتــ�ــســدر مــ�ــســاألــة 
حــقــوق الإنــ�ــســان اأولــويــاتــهــم ، ثم 
من  هائلة  معزوفة  يف  ينخرطون 
ــتــربيــر لأعـــمـــال مــ�ــســلــحــة تــرفــع  ال
ال�سعار الإ�سلمي ، وت�سر اإ�سرارًا 
ــاأحــد حــقــوق الإنــ�ــســان  مــبــا�ــســرًا ب
العامة ، األ وهو حق  احلياة وحق 

الأمان ال�سخ�سي . 

سقوف الحرية 
عــن  ـ  ـــك  كـــذل ـ  الـــكـــاتـــب  وحتــــــدث 
الــطــاقــات  اأن  مــو�ــســحــًا  احلـــريـــة؛ 
اخلــلقــة واملــبــدعــة يف اأيــــة اأمـــة، 
تــكــون  تــتــجــمــد، حـــني  اأو  تــتــعــطــل 
وحــني  �سيقة،  احلــريــة  هــوامــ�ــس 
وهي  منخف�سة،  �سقوفها  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�ساعر  ت�ستفز  حمنة  هــو  ال�سعر 
نحو التوثب اىل ماهو غري ماألوف 
او غري مكت�سف ،لذلك ترى ال�ساعر 
وان  ،حــتــى  حــني  كــل  يف  م�ستنفرا 
تــــراه هــادئــا ًيف طــريــقــه،لــكــنــه يف 
جدا  املرهفة  واح�سا�ساته  جم�ساته 
دون  من  والبحث  بالتق�سي  مولع 
ق�سدية اىل ذلك، هو يتوج�س حتى  
لو يرى عمودا  من دخان او �سيحة 
عابرة او �سحكة ت�سدر من حنجرة 

ت�سبه  عنق البوق .
يف ما م�سى مل اأعرف ان رعد �ساكر 
فاجئني  ،ولكنه  �ساعرا ً ال�سامرائي 
" ملا  " �ــســجــر الــيــقــني  مبــجــمــوعــتــه 
وانزياحات  وخيال  لغة  من  ميتلكه 
نــحــو عـــامل مـــن الــهــواجــ�ــس وعــنــد 
اكت�سفت  للديوان  الوىل  قــراءتــي 
امــام ان�سان واقــف يف  مرتكز  اين 
الــــــروؤى يــحــ�ــســد روؤيــــــاه مـــن تلك 
املو�سوعات ال�سادمة التي لحتقق 

غري الده�سة.
هــواجــ�ــســنــا / قــبــلــنــا تــ�ــســتــفــيــق / 
ال�سباح  ملــرايــا   / عــنــوة  لت�سحلنا 
الوىل  اخلطوة  هي  الهواج�س   ،/
بــدوره اىل  الــذي يقودنا  ال�سك  اىل 
�ساكر  نــرى رعــد  ــذك  ،ل اليقني  عــامل 
"التي  الــيــقــني  "�سجرة  عــن  يعلن 
معّرفة  ملجموعته  عنوانا  و�سعها 
على  املطر  )يت�ساقط  افريقي  مبثل 
وهي  لتــزول(  البقع  ..ولكن  النمر 
مقولة ذات معنى ا�ستدليل على ان 
من  بالرغم  هي  كما  تبقى  احلقائق 
ان املطر يغ�سل ادران املوبقات التي 

ت�ستهدف الن�سان والطبيعة.
ال�ساعر هو  املعني بتلك ال�سقاطات 
اللغوية فهي ت�سكل عامله املزدحم – 
واللغة    - – والإيــحــاءت   باخليال 
- والفكر، وكل هذه املوؤثرات متثل 
الكتابة  عــلــيــه  ومتــلــي  الــتــ�ــســكــلت 
حافة  اىل  بــه  الكتابة  ت�سل  ورمبــا 
الإميــا�ــســات،  بع�س  يف  ــلوعــي  ال
هو  او  الروعة  غاية  تكون يف  هذه 
حتليق يف ف�ساءات ي�سلها ال�ساعر 
او  مادية  غري  ملمو�سة  ،فهي  فقط 
ميتافيزيقية ليق�سدها هو، ولكنها 
من  املت�سكلة  ذاتــه  من  �سيئا  حتقق 
  / القحط  ذروة  يف   / املــحــتــفــزات 
خريف  لكــهــم    / حمبطون  الآبــــاء 
الأمل / ولفظهم .. على ر�سيف  نهر 
املقاهي  باأرائك  فالت�سقوا    / عاطل 
/ يرطبون �سباب �سفاههم .. باأقداح 
�سدورهم  نزف  يجففون   / ال�ساي 
ــروخ  ..بـــالـــدخـــان / ويــــرفــــون �ــس

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

بالأ�سمال ظلل الأنوثة .
رعـــد �ــســاكــر يــــدور يف دوامـــــة من 
التق�سي وال�ستبيان نحو اجلرمية 
الــرباءة   ثوب  تلب�س  التي  املتخفية 
قتل  مــن  بــرباءتــهــا  الخــريــن  لتقنع 
فـــعـــل اجلـــرميـــة  مــــن  او  ــــــــورود  ال
ــب بـــالـــعـــدوى الــفــا�ــســيــة  ــ�ــس ــت ــك امل
املجرم   يتلفع  حني   / والل�سو�سية 
املــقــتــدر بــخــطــايــاه / مــتــفــاخــرا بها 
/ امـــام الــ�ــســادة / ويــ�ــســرون على 
تربئته  /كون جيوبه ت�سدر  رنينا 

/ ي�سيل لعابهم له.
ثم يتهكم من تلك العادات والتقاليد 
قب�ستها  حتكم  مازالت  التي  البالية 
حياتنا  يف  اخلـــوف  ،وتــيــرث  علينا 
املزيفني  هـــوؤلء  ال�ساعر  ،يف�سح  
القبيحة  رغباتهم  يخبئون  الــذيــن 
حتـــت اقــنــعــتــهــم املــزيــفــة فــيــقــول / 
الزناة  القبيلة  ،فر�سان  يل�سق  حني 
/ حاملا  بذيل احلــب  ال�سني  /حــرف 
/ بناتهم  قم�سان  حتت  به  يظفروا 

خمتبئا ً ..  يخت�س رعبا ً .

ويف ق�سيدة – فوقي – يعلو �سراخ 
ال�ساعر رعد �ساكر ال�سامرائي عاليا 
ومن    / الخـــرون  ي�سمعه  ان  يريد 
ري�سها تت�ساعد رائحة مرة ودخان 
/وفوق ثيابي – بقايا الفرا�سات – 
: اجنحة ه�سمت  الع�سف ُ  طّوحها  
ر   ... ا   .  .. ث  – ن..  –والزهور   ْ
اإن كنُت مت  ... بعدها ..ل�ست اعلم 
ــرتاب  ال علي  يحثو  كــان  ومـــن    ! ّ؟ 
– ولكنني  ؟!  بالغبار  – ويطمرين 
واثق ٌ: من �سماع دوي تل و�سقوط 

جدار .
 عــــن احتــــــاد الدبـــــــــاء والـــكـــتـــاب 
العراقيني يف مي�سان ،�سدرت هذه  
املــجــمــوعــة  ،وهـــــذه الــ�ــســلــ�ــســة من 
م�سروع  ،هي  الثقافية  ال�ــســدارات 
جمموعة  مــع  ـــاء  الدب احتــاد  تبناه 
 ، وموؤ�س�سات  افـــرادا  املانحني  من 
لدبــاء  الثقايف  النتاج  ن�سر  بهدف 
وكــتــاب مــيــ�ــســان مــن الــذيــن بقيت 
ل�سيق  الدراج  رهينة  موؤلفاتهم 
ذات اليد ولق�سور دور  وموؤ�س�سات 
الكتاب  ون�سر  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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 ات�سعت املناهج الل�سانية يف الع�سر احلديث، 
ول�سيما بعد ظهور حما�سرات دو�سو�سري، وقد 

كان كل منهج منها ينظر اإىل اللغة من زاوية 
نظر جديدة، تنبع من اختلف الروؤية وحماور 

الهتمام اأو مدى التاأثر بالعلوم الإن�سانية 
القريبة والفاعلة والتي تعمل اأحيانا يف توجيه 

الدرا�سات اللغوية اإىل مواطن يراها غري 
مدرو�سة �سابقا يف حماولة لإ�سافة اجلديد يف 

ميدان الدر�س الأل�سني وتو�سيع اآفاقه العلمية .   
ويف كتابها )النظرية الأل�سنية عند رومان 

جاكوب�سون( ت�سري الباحثة فاطمة الطبال بركة 
اإىل املدى الكبري الذي بلغته تيارات العلوم 

الإن�سانية يف الع�سر احلديث، حيث تو�سح يف 
مقدمة الكتاب اأهمية املنهجية التحليلية يف طرح 

املبادئ واملفاهيم اخلا�سة بالفكر اللغوي، كما 
تبني اأ�سباب اختيارها لـ )رومان جاكوب�سون(
بو�سفه احد اأعلم العلم الأل�سني منذ بدايات 

القرن الع�سرين.
وجعل اأبحاثه وحتاليله يف متناول القارئ 

العربي.
ففي الباب الأول املعنون بـ)مدخل اإىل النظرية 

الأل�سنية عند جاكوب�سون( تقوم املوؤلفة يف 
الف�سل الأول ب�سرح ) حياته واآثاره ( حيث 

ت�سري اإىل ولدته يف رو�سيا من اأبوين يهتمان 
بالر�سم والنفتاح على الثقافات الأجنبية، وكيف 
كان والده يحمل �سهادة يف الهند�سة، حيث تاأثر 

جاكوب�سون منذ �سغره بوالديه من خلل حب 
املطالعة وقراءة الق�س�س التي كانت من هواياته 

املف�سلة، وا�ستطاع اجناز هذه القراءات باللغة 
الفرن�سية، اإ�سافة اإىل اإتقانه اللغة الأملانية.

كما تناولت الباحثة اأهم موؤلفات جاكوب�سون 
وهو كتابه )درا�سات يف الأل�سنية العامة( والذي 

يقع يف جزاأين در�س فيه اللغة امل�سرتكة بني 
الأل�سنيني والنرثبولوجيني وخ�س�س ف�سل 

كامل لدرا�سة العلقة بني الأل�سنية ونظرية 
التوا�سل.

ويف الف�سل الثاين)املبادئ العامة عند 
جاكوب�سون(تناولت الباحثة تطبيقات 

جاكوب�سون يف درا�سته للحب�سة عند املر�سى 
امل�سابني بنق�س اختبار الكلمات وانتقائها 

والنتقال من اجلزء اإىل الكل يف علقات 
التاأ�سي�س التي توحد حقيقة كل �سيء.

كما بينت الباحثة ا�ستناد جاكوب�سون اإىل 
املا�سي يف احت�سان احلا�سر وا�ستخراج 

العنا�سر وحتديدها بطريقة متكنه من حتليل 
العن�سر الأول الف�سحة اللزمة لختبار العن�سر 

املثايل، واأو�سحت اأن العلقة بني ال�سكل 
وامل�سمون يف ال�سعرية اجلديدة تهتم بال�سكل 

والعلقات القائمة بني الدال واملدلول.
اأما يف حقل )الفونولوجي(وهو فرع من علم 

اللغة الذي يدل على درا�سة تطور الأ�سوات 
وتغرياتها عرب الأجيال فقد بينت الباحثة 

ا�ستعمال هذا امل�سطلح يف علم اللغة ومعاجلة 
الظواهر ال�سوتية تاريخيا من حيث وظيفتها 
اللغوية، واأ�سارت اإىل امل�ساهمة الكربى التي 

قدمها جاكوب�سون يف جمال العلوم اللغوية 

وخ�سو�سا نظريته ال�سوتية، مو�سحة ثنائية 
التفكري الأل�سني عند جاكوب�سون من خلل 
درا�سة العلقات بني الوحدات اللغوية على 

اختلف طبيعتها واأبعادها،  وان التفكري 
الثنائي مل يقف عند حد الإ�سارة بعن�سريها الدال 

واملدلول، بل يتعدى ذلك اإىل العمل املحوري 
للغة.

ولعل ثنائية التزامنية-التعاقبية هي من 
الدرا�سات املهمة التي منحها جاكوب�سون اهتماما 

خا�سا، اإذ عنيت هذه الدرا�سات بتحليل الآثار 
الأدبية يف تراكيبها وخا�سة درا�سات الأ�سوات 
اللغوية كما هي، وقد ارتكز على نظرية الن�سبية 

عند اين�ستاين وعلى الفن التكعيبي م�ستلهما 
منهما ن�سبية الأمور، فما يكون تزامنيا يف هذا 

الزمان ي�سبح تعاقبيا بعد حني.
كما تناولت فاطمة الطبال )املحور ال�ستبدايل 
واملحور النظمي عند جاكوب�سون(م�ستعر�سة 

العلقات النمطية بني الوحدات التي تنتمي 
اإىل م�ستوى واحد، والعلقات ال�ستبدالية 

التي تنتمي اإىل جمموعات فرعية، حيث انطلق 
جاكوب�سون يف تطبيق هذه الثنائية بني النمطي 

وال�ستبدايل من دو�سو�سري، اإذ عمد اإىل اإعطاء 
كل جزء من هذه الثنائية قيمة م�ستقلة.

ويف جمال )النتقاء والتن�سيق(در�ست املظاهر 
التوا�سلية عند جاكوب�سون ب�سكلها املحكي 

واهتمامه باعتماد الإن�سان يف كلمه على 
ظاهرتي النتقاء والتن�سيق، فالنتقاء، اإ�سارة 

تقع يف اإطارها الكلمي نتيجة اإمكانية ا�ستبدالها 
باإ�سارة اأخرى تكون مماثلة لها من جانب 

ومتمايزة عنها من جوانب اأخرى،  اأما التن�سيق، 
فكل اإ�سارة هي جمموع وحدات لغوية ا�سغر 

منها.
ويرى جاكوب�سون اأن ا�ستعمال اللغة بو�سفها 

اأداة توا�سل ن�ستعملها يف حياتنا اليومية يتاأتى 
من اأهمية اللغة الثنائية )اللغة–الهدف وما 

وراء اللغة ( فالطفل الذي ي�سمع كلمة )تلة(مثل 
ل يفهم معناها اإل بعد �سرحها بوا�سطة ما وراء 
اللغة )ار�س مرتفعة عما حولها( وتقرر الباحثة 

اأن الهدف الأ�سا�سي من ا�ستعمال الكلم عند 
جاكوب�سون هو اإي�سال ر�سالة ما اإىل �سخ�س 

معني اأو جمموعة من الأ�سخا�س، وبذلك يكون 
هناك توا�سل بني )مر�سل ومر�سل اإليه(بالإ�سافة 

اإىل وجود مر�سلة تنتمي اإىل نظام م�سرتك بني 

طريف التوا�سل. وهناك توا�سل داخلي يقوم 
على احلوار مع الذات ويتخذ اأ�سكال كثرية 

لأن التوا�سل داخل الفرد هو ابعد من اأن يحد 
باإ�سارات كلمية اإذ يعرب عن التوا�سل بني املرء 
وذاته بالتوا�سل الداخلي، حيث يندمج مر�سل 

الر�سالة ومتلقيها يف )الأنا(.
واأ�سارت الباحثة اإىل موقف جاكوب�سون من 

ثنائية ال�سمات التمايزية، واإ�سراره على اأن كل 
�سمة متايزية هي ثنائية ومل يعتمد يف جمال 
الفونولوجيا على الو�سف اللفظي للفونيم، 

واإمنا اعتمد على الو�سف ال�سمعي القائم 
على خ�سائ�س املوجات ال�سوتية. وقد ميز 

جاكوب�سون ثلثة اأنواع من الثنائيات املتقابلة.
1.التقابل بني ال�سوامت اخللفية وال�سوامت 

الأمامية. 
2.التقابل بني ال�سوت اخلفي�س وال�سوت احلاد.

3.التقابل بني ال�سوامت ذات النغمة العالية 
وال�سوامت ذات النغمة احلادة.

وبينت اأن عبقرية جاكوب�سون متاأتية من اقرتان 
ا�سمه بال�ستعارة واملجاز املر�سل منذ اأن كتب 
مقالته عام 1953)ظاهرتان لغويتان وحالتان 

من احلب�سة (اإذ مل تقت�سر ا�ستنتاجاته على 
حدود الكلم والإ�سارات اللغوية بل �سملت 

الر�سم اأي�سا، فالر�سم التكعيبي يعتمد املجاز 
املر�سل من خلل حتولته من املجاز التكعيبي 

اإىل ال�ستعارة ال�سريالية، كما اأو�سحت الطبال 
اهتمام جاكوب�سون بال�ستعارة واملجازين يف 

الأحلم، حيث راأى اأن هذه الأحلم ت�ستعمل 
تفوق ال�سور املرئية وانتقاءها وتكثيفها لتحقيق 

اأمنية ما بعيدا عن الرقابة الأخلقية واملنطقية 
واجلمالية، ومل يغفل جاكوب�سون لغة ال�سحر يف 
درا�ساته واأبحاثه واقر بوجود نظام من الرموز 

متفق عليه يف التنجيم، كما اأجرى تطبيقات غنية 
ومهمة حول الفرق بني ال�سعر والل�سعر ممّيًزا 
بني اللغة ال�سعرية واللغة النرثية وا�ستند يف 

ذلك اإىل الذائقة ال�سعرية يف حتديد امل�سافة بني 
ال�سعر والل�سعر، مبينا الأ�س�س الثابتة بينهما.

1. تعار�س البنيات الكلمية يف طبيعتها 
العر�سية مع امليزة املعتمدة يف اللغة ال�سعرية. 
2. يف ال�سعر، تقوم الوظيفة ال�سعرية بالرتكيز 

على املر�سلة كما هي على ح�ساب الوظيفة 
املرجعية. 

3. تركيز التمثلت الكلمية يف اللغتني ال�سعرية 
والنفعالية على الذات. 

4. املر�سلة ال�سعرية هي، ككل املر�سلت، واقع 
ال�سني، اإل اأن املقولة فيه تتوقف على الت�سريح 

فيفقد متلقي املر�سلة القدرة على الك�سف عن 
م�سمونها. وال�سعر يبتعد عن الآلية وعن لغة 
الواقع اأو اللغة املاألوفة دافعا عملية الت�سال 

املبا�سر اإىل املوؤخرة.
وقد اأ�سارت الباحثة اإىل علقات التماثل 

والتوازن العرو�سي والتناغم ال�سوتي التي 
يتحرك يف افقها مفهوم ال�سعر وبني الفرق بني 
النرث وال�سعر عند جاكوب�سون وخ�سو�سا يف 

معاجلة املو�سوعات وطريقة املرجع.
ويلحظ اأن الطبال قد انتهت من هذا الف�سل 

بدرا�سة النظرية النقدية عند جاكوب�سون وكيفية 
ت�سخريه للمفاهيم النقدية يف اإبراز مواطن 

اجلمال والعبقرية يف ال�سعر، ومل يكر�س اإل 
حيزا �سيقا من هذه الدرا�سات للنرث، اإذ يعود 

ذلك اإىل ولعه بفن ال�سعر منذ الطفولة، وقد 
حاول يف معظم هذه الدرا�سات توطيد مفهوم 

النقد البنيوي احلديث، حيث ظهر ذلك من خلل 
النماذج الرائدة التي كان لها الأثر يف تطوير 

النظرية النقدية اجلارية قبله.
ويف الباب الثاين)جاكوب�سون يف علقته 

بالفكر والفن( تتق�سى الباحثة فكر جاكوب�سون 
املو�سوعي اإذ يت�سح من بحوثه ودرا�ساته 

انه اإىل جانب درا�ساته يف ميدان اللغة عني 
بالن�ساطات التوا�سلية والإنتاجية الفنية يف 

املجتمع، وا�ستطاع اأن يقيم موازنة بني الفنون 
املختلفة من جهة ودرا�سته الأل�سنية من جهة 

اأخرى.
ففي الف�سل الأول املعنون بـ)جاكوب�سون 

والفن( اأو�سحت املوؤلفة اأن هذا املفكر كان مولعا 
بالر�سم ويعود ذلك اإىل ن�ساأته يف حميط فنانني 

ميتلكون ثقافة خلقة، واأقام موازنته بني الر�سم 
وال�سعر من خلل مناق�ساته مع ماليفيت�س، 

واإعجابه ببكا�سو وجوي�س وبراك و�سرتافن�سكي 
وكلينكوف، حيث يوؤكد اأن ما اكت�سفه يف الر�سم 
املو�سوعي ويف ال�سعر غري املرجعي هو البنية 

احلرة لكل من هاتني الو�سيلتني التعبرييتني، 
وانه اأعجب بالر�سم التكعيبي وان ما ي�سد 

انتباهه يف اللوحة التكعيبية، هو جتزوؤ الأ�سياء 
التي تظهر اأمام عينيه العلقة بني اللون وال�سكل 

املكاين امللون.
وراأت الباحثة اأن اأهم ما مييز درا�سة الر�سم عند 
جاكوب�سون هي املقاربة التي يقيمها بني الر�سم 

وال�سعر، ول�سدة اإميانه مبدى التقارب بينهما 
فانه ب�سف اإحدى لوحات الفنان )لودوابنيه 
رو�سو( فريى فيها ق�سيدة �سعرية، وقد بلغ 

اإعجابه بالر�سم وده�سته اأمام بع�س اللوحات 
حدا يجعله ميزج الر�سم بال�سعر ليجعل منهما 

فنا واحدا.
كما اهتم جاكوب�سون بالفولكلور، حيث 

ا�سدر كتابا عن هذا الفن وبني اأوجه التقارب 
والختلف بني الفولكلور واللغة والأدب، وان 

وجود الفولكلور يتوقف على تقبل جمموعة 
حمددة له، والعمل الفني ل ي�سبح فولكلورا اإل 

اإذا حاز على ر�سى عدد من اأع�ساء جمتمع معني، 
ويكون بقاء الفولكلور دائما من ن�سيب الأ�سكال 

التي تلقي ا�ستح�سانا من جمموعة معينة، كما 
توغل جاكوب�سون يف قراءة الفولكلور للتمييز 

بينه وبني الأدب، مبينا اثر الرقابة يف حتديد 
بقاء اأو اندثار عمل فولكلوري معني.

كما اأو�سحت الباحثة اهتمام جاكوب�سون 
بال�سينما بو�سفها �سكل من اأ�سكال الكلم، 
وهو يرى ال�سينما فنا جديدا ن�ساأ وانت�سر 

ب�سرعة الربق متخطيا الفنون الأخرى، حيث 
اأكد جاكوب�سون اأن اجلوهر ال�سينمائي هو 

الت�سميم الذي يعمل كاإ�سارة، كما ق�سم تاريخ 
ال�سينما اإىل مرحلتني ال�سينما ال�سامتة 

وال�سينما الناطقة، وت�سري اإىل انه قد عرف 
حق املعرفة الفن ال�سينمائي مبا فيه من �سبط 

الت�سوير والتلعب بالزوايا والأبعاد ثم تقطيع 
ال�سور واإخ�ساعها اإىل اإعادة الختبار وترتيب 

امل�ساهد.
وقد انتهت املوؤلفة من هذا الف�سل بدرا�سة 

)املو�سيقى عند جاكوب�سون( وهي يف نظره 
كال�سعر لي�س لها هدف خارج املر�سلة، واملر�سلة 

من املعروف اأن لكل رواية منظورا روائيا 
تتجلى يف اآفاقه زوايا النظر التي انتهجها 
الروائي يف تناوله ملو�سوع الرواية.وقد 

ارتكزت رواية )كول�ستان والليل( على 
احلوار يف منو اأحداث الرواية، حيث عمد 
الكاتب ح�سن �سليفاين اإىل توظيفه كتقنية 

تعبريية ت�سهم يف تقدمي �سهادة  ان�سانية عن 
مرحلة مهمة من تاريخ العراق ال�سيا�سي.

ولعل هذا الأ�سلوب التعبريي ي�ساعد 
الروائي على ا�ستغراق الأحداث يف مقاطع 

م�سحونة باحلوار املبا�سر بني �سخ�سيات 
الرواية من خلل توجيه النقد ال�سيا�سي اإىل 

ال�سلطة والبحث عن اخلل�س يف مواجهة 
اجلربوت الذي ل ميلك اإزاءه اإل الرف�س 

والحتجاج .                                                       
  )- اأحقا تاأتي! 

- األ ت�سدقني؟
- وحق عينيك �ساآتي .. لكن رمبا �ساأتاأخر 

قليل 
- ل يهم مهما تتاأخر، لكن تعال(

وهذا يعني، اأن احلوار ي�سكل بنية اأ�سا�سية 
تهيمن على جممل الرواية، ل�سيما اأنها 

قد ا�ستندت اإىل وقائع واأحداث يريد 
الروائي اإ�سعار القارئ باأهميتها وكيف 
ا�ستطاع التقاطها من الرا�سب القار يف 
اأعماق الإن�سان. فالأحداث جتري على 

جغرافيا معروفة وهي ار�س كرد�ستان 
العراق، حيث يعاين بطل الرواية دل�ساد 

من القهر ال�سيا�سي، فانخراطه يف املوؤ�س�سة 
الع�سكرية ميثل نوعا من امل�سادرة حلرياته 
،ول�سيما اأن هذا النخراط  مل يكن تطوعيا  

اإذ ي�سادف يف هذه املوؤ�س�سة ما يغتال 
اأحلمه بو�سفه اإن�سانا مثقفا جمبول على 

حب القراءة واحلياة الوادعة ، وان العراف 
الع�سكرية مل ياألف خ�سونتها ملا امتازت 
بها من ق�سوة و�سرامة . اإنها ذات حرية 

م�سروطة وف�ساء مفتوح على املجهول 
)- الع�سكرية ل ت�سلح لنا هذه املرة �ساأجد 

يل حل حينما اأكون جمازا ..
كيف �ساأعي�س بني هوؤلء ال�سلوقية، ن�سفهم 
ل يفهمون من الدنيا حتى الآن اإل الأكل ول 

يعرفون �سيئا اآخر .. اأعداد عد .." حيطة 
وحذر " ....(

اإن اغلب اأحداث الرواية قائمة على ال�سك 
والرتقب، بالإ�سافة اإىل النزعة الت�ساوؤمية 

التي تطبع حياة ال�سخ�سيات مبلمح قامتة،  
فاحلقبة الرمادية التي عانى فيها بطل 

الرواية اأزمات احلروب العبثية وق�سوة 
ال�سلطة هي من ارتهن �سمري هذا البطل 
وم�ساماته  باملمنوعات ،حيث   ا�ستندت 

رواية ) كول�ستان والليل (اإىل ر�سد اإيقاع 
الوقائع املتغرية مبنظور نف�سي ميزج بني 

الأحا�سي�س املتوترة و�سلوكيات الإن�سان 
ال�سوي .

ومما ل�سك فيه ان ح�سن �سليفاين كان  امينا  
يف ا�ستخدام هذا املنظور الرباكماتي يف 

جت�سيد �سورة الإن�سان املقهور، والنفاذ اإىل 
اأعماق ال�سخ�سيات وتقدمي كل �سخ�سية 
مبا تنطوي عليه من اإح�سا�س بالعفوية 

والرباءة،  فهناك ال�سخ�سية )جندت( قد مثل 
لهذا الإح�سا�س املفجع  حني ي�سفه بقوله :
)جندت رحل عنا ،جندت �سديق الدرا�سة 
و�سوارع املو�سل واأزقة الوزيرية وج�سر 

ال�سرافية وليايل القطارات و�سخب 
الأ�سدقاء جندت رحل وغادر الدنيا تركنا 
وحدنا... ترك �سراب التي كانت تنتظره 
ب�سوق نادر ...ترك جندت الأختني واإلم 
املقو�سة الظهر، ذهب جندت ومل يقل لأي 

منا وداعا .. يا للحيف اأن ُتْقَتل بيد اأ�سدقائك 
.)!!

بينما نراه على العك�س من ذلك، فانه مينح 
من يتعاطى مع الرغيف اأي )الإعا�سة ( كما 

ت�سمى يف املوؤ�س�سة الع�سكرية ا�سم احلنظل، 
واحلنظل مفردة مو�سوفة باملرارة، اأي اأنها 
ل ت�ستوي مع حيوية املعي�سة، وهما �سفتان 

مت�سادتان .
وهذا يعني اأن يف الرواية �سخ�سيات 

متناق�سة، فهناك �سخ�سيات يقدمها 
ال�سليفاين باأخلقيات ينبذها املجتمع 

و�سخ�سيات اأخرى ذات منظومة قيمية 
عالية.

)-عريف حنظل ...هذه البدلة كبرية عليك 
والبريية وا�سعة من الأف�سل اأن تبدلها يل 

باأخرى ا�سغر .
حتول العريف راأ�سا اإىل نار تريد اأن 

حترقني :
- ياالله خذ بدلتك ب�سرعة واغرب عن وجهي 
.. قبل اأن اأر�سلك اإىل احللق ليلمع را�سك ... 

توا قد جاء اإىل اخلدمة ويريد اأن يجادلني 
وان يعلمني عملي(

اأما الزمن التخييلي يف منت الرواية فانه 
ي�ستغرق حقبة مهمة من تاريخ العراق 

ال�سيا�سي وهي حقبة الثمانينيات املو�سوفة 
بانك�ساراتها وحروبها العبثية، حيث 

ا�ستطاع الكاتب اأن يدين هذه احلرب بحكمة 
ال�ساهد الذي امتحن املوت، فحني يغيب 

�سديقه )جندت(يف احد م�ساهد القتل 
املروعة، ويتوزع ج�سده اإىل قطع تتناثر 

يف العراء، وحني تبقى حمبوبته )�سراب( 
اأ�سرية الإحباط والنتظار، فكل هذه 

التفا�سيل مل تعد اأ�سرارا. بل اإنها حقائق 
معي�سة مل يطم�سها غبار الن�سيان، وقد  

تبنتها   الرواية واأكدت ما فيها بعني الرائي 
الذي ما برح يركز بعد�سته على موقف 

الإن�سان وا�ستجلء ال�سورة املخباأة عن تلك 
النهايات املرعبة .

فالإطار الزمني لهذه الرواية موؤ�س�س على 
اأحداث واقعية امتدت لثلثة عقود اأو اأكرث. 

فما�سيها قد يكون حا�سرا بيننا، وحا�سرها 
قد يكون ما�سيا مل ي�سرتجع يف زمن 

الرواية. 
كما اأن الكاتب ا�ستنفر حوا�سه يف التعامل 

مع لغة الرواية، وخ�سو�سا يف ر�سم  
هواج�س املتحاورين، وقد ا�ستفاد من اللغة 

ال�سعرية باعتماده بع�س التنويعات التي 
تتميز بح�سا�سية عالية كق�سائد ال�ساعر 

بدر خان ال�سندي وال�ساعر �سريف مامندي 
واتخاذ هذه التنويعات مفاتيح روؤيوية يف  

اكتناه م�سائر �سخ�سيات الرواية. 
اأ�سف اإىل ذلك فان رواية )كول�ستان والليل 
( قد امتازت باللغة املوجزة، اأي اللغة التي 
توم�س وت�سري، كما تعتمد ال�سخرية املرة 

كطريقة احتجاجية يف تو�سيل المها و  
افكارها  اإىل الآخر. 

وراأينا كيف اأن الروائي يومئ اإىل تلك 
الإذاعة الكردية التي اعتادت على بث ما 

ميلى عليها   بعد منت�سف الليل، وهي 
الإذاعة التي يراد لها اأن تكون �سوتا مواربا 
مل يكن ال يف هام�س املمكن وذات افق لي�س 

له اي تاأثري فعلي، اإنها بتعبري اآخر منرب 
مق�سور على متجيد الزائف ، وجعله اداة 

من ادوات   ال�ستهلك ال�سيا�سي. 
)برنامج بعد منت�سف الليل ...

نتمنى اأن تكونوا قد ق�سيتم معنا وقتا 
مريحا، قبل اأن نودعكم، با�سم الربنامج 

نهديكم اأغنية اياز يو�سف (
وميكن اأن نعد هذه الرواية من الروايات 

املهمة التي تعرب عن هموم الطبقة امل�سحوقة 
ومعاناتها يف ظل الدكتاتورية املقيتة، حيث 
تتجلى ال�سورة الوا�سحة لنقد الواقع ونبذ 

العنف والت�سلط على اجلماهري، كما اأنها 
تك�سف عن حقبة وا�سعة من تاريخ العراق 
ال�سيا�سي اإذ ي�سود القمع وفر�س الو�ساية 

على الإن�سان وعزله عن نب�س احلياة 
احلقيقية.

)احلياة يف ظل احلرب خامدة، �سدئة، 
والعنادل �سامتة كاأنها فقدت اأحلان التغريد 

والطريان.
هكذا هي احلرب، ل تعرف الأ�سول 

والر�سميات، تلعب بالرواح، مثلما يلعب 
الأطفال بالدعابل ...(.

املو�سيقية عنده تعرب عن ذاتها، وهي قبل اأن 
تهدف اإىل حاجة ظاهرة تبدو كلغة تدل على 

نف�سها، فاملقارنات البنيوية التي تبنى وتنظم 
ب�سكل خمتلف متكن املحلل لكل اإ�سارة مو�سيقية 
مبا�سرة من ا�ستنتاج وتوقع وجود عن�سر جديد 

وملئم. وي�ستنتج جاكوب�سون اأن ما يهمنا من 
املو�سيقى لي�س الطريقة التي تعزف بها، بل ما 

نق�سد من �سماعنا لها.
ويف الف�سل الثاين )جاكوب�سون والعلوم( 

ت�سري الباحثة اإىل مقاربة جاكوب�سون للعلوم 
التي ن�سطت يف ع�سره كالريا�سيات والهند�سة 

والطب وغريها من التيارات الفكرية احلديثة 
مثل علم النف�س والفل�سفة، وقد مثلت الريا�سيات 

انتفا�سة علمية وا�سعة يف خمتلف جمالت 
العلوم، وقد خرج جاكوب�سون من النظريات 

الريا�سية بفكرة مفادها اأن النظامني القطبيني 
يف العلقة بني النبناءات امل�ستقلة عن ال�سياق 
والنبناءات املتعلقة بال�سياق هما: الريا�سيات 

واللغة اليومية.
كما توقفت فاطمة الطبال عند اهتمام 

جاكوب�سون بعلم النف�س والتحليل النف�سي، 
حيث �سخر هذا العلم يف نتائج درا�سته للحب�سة، 

ولعله قد فهم �سيئا مهما يف التحليل وهو اأن 
وعي الإن�سان ل يخرج �سورا واأفكارا تتنافى 

والقيود الجتماعية اأو تتعار�س مع العرف 
القائم، لذلك فانه ل يعتمد يف درا�سة احلب�سة 

على اإجابة املري�س لأ�سئلة الطبيب. بل اأن 
يلحظ احلديث العفوي للم�ساب باحلب�سة 

وخا�سة يف حميطه العائلي.
كما بينت الباحثة العلقة الوطيدة بني الأل�سنية 

وعلم النف�س، حيث تي�ست له درا�سة هي مزيج 
من علم النف�س وعلم اللغة اأطلق عليها ا�سم علم 

النف�س الأل�سني.
واأ�سارت اإىل البعد الفل�سفي يف درا�سات 

جاكوب�سون واأوجه التقارب بني بنيويته 
وظاهراتية هو�سرل، وهل هناك تطابق اأم 

اختلف؟ وان �سرح جاكوب�سون لل�سكل 
املميز لعلقة الوجود – الغياب يتجه نحو 

�سمات اداتية اأو مادية، ويتعلق الأمر بعلقة 
مو�سوم–غري مو�سوم، وهي اإحدى الظواهر 

الأكرث اأهمية يف تكوين اللغة.
ويف الف�سل الثالث)اثر جاكوب�سون يف التيارات 
املعا�سرة( تناولت الباحثة ف�سل جاكوب�سون يف 

قدرته على اخلروج من دائرة اللغة، حيث كانت 
اأبحاثه ودرا�ساته منطلقا لكثري من الأل�سنيني 

واملفكرين الذين جاءوا من بعده، ومن اأهم هذه 
الأ�سماء هي ت�سوم�سكي، �سرتاو�س، مي�سال 

لوغوارن، جاك لكان.
كما ي�سم الكتاب يف بابه الثالث ن�سو�سا 
خمتارة لرومان جاكوب�سون قامت املوؤلفة 

برتجمتها وهي ت�ستغرق اأهم البحوث 
والدرا�سات التي اأجنزها جاكوب�سون يف 

حياته العلمية، حيث عنيت بتبويبها وترتيب 
مو�سوعاتها بدقة، ومنها ما هو خمت�س بعلم 

النف�س والأل�سنية والبنيوية. 
ي�سار اإىل اأن الكتاب يحتوي فهار�س مهمة 
للتعريف بالأعلم الذين وردت اأ�سماوؤهم 
واألقابهم يف منت الكتاب، وهناك فهار�س 

ملحقة بامل�سطلحات الأل�سنية باللغتني العربية 
والنكليزية، بالإ�سافة اإىل توثيق املحطات 

املهمة يف حياة رومان جاكوب�سون و�سريته مع 
لئحة مفهر�سة باأعماله ونتاجاته.

يذكر اأن الكتاب �سادر عن املوؤ�س�سة اجلامعية 
للدرا�سات والن�سر والتوزيع ويقع يف) 301( 

�سفحة من القطع الكبري.

النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون
تأليف: فاطمة الطبال بركة

عرض: عبد األمير خليل مراد

عرض: اوراق

رواية )كولستان والليل( والتعبير 
عن القهر السياسي



العدد )2068( السنة الثامنة - االحد )13(  اذار 82011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
9

عرض: اوراق

عن دار الرائي للطباعة والتوزيع �سدر كتاب 
)ق�سيدُة ال�سعر : من الأداء بال�سكل اىل اأ�سكال 

الأداء الفني( للناقد وال�ساعر الدكتور رحمن 
غرَكان...

الكتاب الذي امتّد على 143 من القطع املتو�سط 
ي�سّلط ال�سوء على حركة ق�سيدة ال�سعر 

العراقية التي انبثقْت بداية الت�سعينيات من 
القرن املا�سي ، وهي حركٌة �سعرّية اأعادْت 

احل�سور اىل الق�سيدة العمودّية ذات ال�سطرين 
بطريقٍة حداثّية وبثوٍب جديد خمتلف عن الثوب 

التقليدي...
وينق�سم الكتاب اىل خم�سة ف�سول وهي 

قراءات تطبيقية يف املعجم واليقاع ال�سعري 
، والت�سوير  وتركيب الن�س ال�سعري ، وبناء 

الن�س ال�سعري يف هذه احلركة التي اأغنْت 
عرية العراقّية باأ�سماء مهّمة اعتمد عليها  ال�سِ

غرَكان يف قراءته للم�سهد الثقايف يف هذا 
الكتاب...

يقول رحمن غرَكان يف مقدمة كتابه :"ان 
احد مربرات انبثاق حركة ق�سيدة ال�سعر هو 

اخلروج من اأ�سر التقليد والرتفاع على ما يوؤدي 
اليه عرب �سكٍل يف الأداء تنفرد به كّل جتربة 

لكل ن�س ا�ستثنائي ، �سواء جاءت تلب�س هيكل 

ال�سطرين التقليدي اأو هيكل التفعيلة ، وو�سوح 
يكل ال�سطرين ك�سف عن توق ابداع وعبقريات 

�سعرّية تبث يف الهيكل القدمي روحًا جديدة 
مت�سفة برثاء �سعرّي خا�س ، راحت تنفرد به كل 

جتربة واأحيانًا كّل ق�سيدة" ، وي�سيف غرَكان 
:"لعل اأهم ما ميّيز اجتاه ق�سيدة ال�سعر هو اأنها 

�سكٌل يف الأداء ولي�سْت اأداًء بال�سكل عرب عناية 
�سعرائها واجتهاداتهم الباذخة اأحيانًا يف اأن 

يتعمقوا لتجاربهم �سكًل ا�ستثنائيًا م�ستمدًا يف 
مقّوماته وقالبه العام من ج�سد الق�سيدة العربية 

التقليدي غري اأنهم يبثون فيه روحًا اأخرى"...
ما يجعُل هذا الكتاب مهّما يف هذه الفرتة 

خ�سو�سًا هو عدم تناول هذه احلركة كثريًا من 
قبل نّقاد املرحلة ؛ وذلك حلداثة ن�سوئها و لأنها 

ل تزال يف مرحلة التاأ�سي�س ، والأمر الآخر 
هو اأن غرَكان نف�َسُه واحٌد من ال�سعراء الذين 

يلتزمون هذا النهج �سمن �سياق ق�سيدة ال�سعر 
احلداثية خ�سو�سًا وانه ا�سدر عّدة دواوين 

من اأبرزها )مرايا جبل ـ ت�سلي املاآذن ، �سفر يف 
مرايا القيد( وغريها...

ثم ا�ستفا�س غرَكان  يف اإجراءات تطبيقية 
ملقومات �سكل الأداء يف ق�سيدة ال�سعر على 
ق�سائد ل�سعراء معا�سرين انتمت اإىل حركة 

ق�سيدة ال�سعر، لي�سكل ومن خلل البحث 
والتق�سي املعجم ال�سعري لق�سيدة ال�سعر 

و�سمات الإيقاع ال�سعري لها والت�سوير الذي 
امتازت به وتركيب الن�س ال�سعري وبنائه.
ويف املبحث الأخري من مباحث الكتاب قراأ 

الدكتور رحمن غركان خ�سائ�س �سكل الأداء يف 
ق�سيدة ال�سعر قراءًة تطبيقية اأي�سًا، متناول 

خ�سائ�س املعنى الإيقاعي، وخ�سائ�س املعنى 
الت�سويري، وخ�سائ�س املعنى الرتكيبي. واأفرد 

ف�سًل كامًل لدرا�سة خ�سائ�س املعنى ال�سعري 
يف جمموعة )تفاحة يف يدي الثالثة( لل�ساعر 

ح�سني القا�سد...
ويختم غرَكان كتابه بقوله :"املعنى ال�سعري 
لي�س فكرة ي�سكلها الوعي عن مظاهر الأ�سياء 

واملعاين يف الواقع اأو احلياة كما يقول به 
اأ�سحاب النظر الوظيفي ، امنا هو حافز فني 

للإح�سا�س بفنية الفكرة ولي�س بالفكرة بو�سفها 
املو�سوعي واملبا�سر اأو الوظيفي اليومي"...

عرض: اوراق

�سمن من�سورات عديدة تناولت �سرية 
و�سعر �ساعر العرب الأكرب حممد مهدي 
اجلواهري �سدر موؤخرًا عن دار املدى 

كتاب )اجلواهري ، فار�س حلبة الأدب( 
للأديب العراقي حممد جواد الغّبان..

وعلى الرغم من اأثر اجلواهري ال�سعري 
يف العامل العربي ال ان الكتب التي 

ا�سدرت عنه ل تتجاوز املئة كتاب ، فهذا 
املوؤلَّف ي�سّكل ا�سافة قّيمة من �ساعٍر 

عا�سَر اجلواهري حتى خروج الأخري من 
بغداد اأوا�سط ال�سبعينيات..

د  مّما ُيلحظ عن ال�ساعر الكبري حُممَّ
مهدي اجلواهري اأنَّ من تناوله مبوؤلفاته 
كان ُمتناوًل اإّياه ذاكرًة ولي�س درا�سًة يف 

الأغلب الأعم ومل ُيكتب عنه كـ)درا�سة( 
اإل النَّزر القليل من املوؤلفات بل اأن حتى 

ُكتب الدرا�سة مل تخُل من احلوادث 
واحلوارات ال�سخ�سية مع الكاتب! ؛ 

ا يعود ذلك اإىل اأن كّل َمْن كتب  وُرمبَّ
بًا منه �سخ�سّيًا  عن اجلواهري كان ُمقرَّ
كـ)د.حمّمد ح�سني الأعرجي الذي كتب 

اجلواهري : درا�سة ووثائق( ، )و �سباح 
املندلوي بكتابيه يف رحاب اجلواهري 

و اجلواهري : الليايل والكتب( ، )عبد 
احل�سني �سعبان : اجلواهري جدل 

اين :  ال�سعر واحلياة ( ، )رواء اجل�سّ
اجلواهري : اإيقاعات وروؤى( ، )خيال 

اجلواهري : �سمفونية الرحيل( ) ح�سن 
العلوي : اجلواهري روؤية غري �سيا�سّية 

و اجلواهري ديوان الع�سر ()خلدون 
جاويد : ملاذا هجوُت اجلواهري ورثيته؟ 

( ؛ وبالطبع لُيق�سد من هذه ال�سارة  
اأن كل ما كتبوه كان ذاكرًة وُمعاي�سة بل 

اأن الدرا�سة التي تتناول اجلواهري ل 
منية اأو املتنية اأو  تخلو من الإ�سارة ال�سّ

الهام�سية اإىل ذات اجلواهري كاإن�سان 
؛ لأّن الق�سيدة اجلواهرّية – كما هو 

وا�سح - تتداخل ذاتّيًا مع ال�ساعر 
اإنطلقًا لقاعدتها اجلمعّية كما يف ق�سيدة 

هرية... )اأخي جعفرا( ال�سَّ
يتكلم الغبان يف كتابه الذي امتد ملئتني 

و�سبعة وع�سرين �سفحة من القطع 
املتو�سط عن بيئة اجلواهري واأثرها يف 

بلورة رف�سه �سد تقاليد املجتمع ، و�سعيه 
اىل نبذ اجلهل يف فرتة الع�سرينيات 

والثلثينيات من القرن املا�سي بال�سافة 
اىل انه اأ�سار اىل اهم مفا�سل اجلواهري 
ال�سعرية التي تداخلت �سيا�سّيًا يف حياته 
احلافلة واملمتدة على مايقرب قرن كامل..

يبدو على الكتاب الأ�سلوب ال�سعري 
وا�سحًا واىل معاي�سة مقّربة ، كما ان 

الغّبان ي�سرد ولأّول مّرة يف تاأريخ 
العراق املعا�سر �سيناريو تاأ�سي�س 

الحتاد العام للأدباء والكّتاب العراقيني 
الذي تراأ�سه اجلواهري يف دوراته 

الأوىل...
يختتم الغبان كتابه بق�سيدٍة تتاألف من 

مئة بيٍت يف رثاء اجلواهري حملت 
عنوان )فار�س احللبات( حُماكيًا 

اجلواهري بعنوان ديوانه الأول ال�سادر 
منت�سف الع�سرينات حتت عنوان )حلبة 
الأدب( والذي عار�َس فيه الأخري ق�سائَد 

قدميًة لعدد من ال�سعراء من اأمثال علي 
ال�سرقي واحلبوبي وغريهما...

عرض: اوراق

يناق�ُس الباحُث والعلمي توفيق التميمي 
يف كتابه )ذاكرة الر�سيف( ن�ساأة �سارع 

املتنبي بو�سفه واحدًا من رئات املجتمع 
العراقي الثقافّية...

الكتاب ال�سادر عن موؤ�س�سة ال�سهيدين 
ال�سدرين وبواقع 200 �سفحة من القطع 
املتو�سط حتّدث عن اأهم املكتبات والباعة 

والرّواد و املفا�سل الثقافية التي قام �سارع 
املتنبي بان�ساجها خ�سو�سًا جتارب اجليل 
الت�سعيني ال�سعرّية املريرة والتي اقرتنْت 
باحل�سار القت�سادي املفرو�س على البلد 

من قبل الوليات املتحدة الأمريكية ، كما 
يناق�ُس الكتاب ال�سعوبات التي واجهها 

باعة الكتب الدينية واملناه�سة للنظام 
البائد ما اأدى اىل بروز ثقافة ال�ستن�ساخ 
بداية العقد الت�سعيني من القرن املا�سي ، 
يقول التميمي :" راقبت ال�سلطة باهتمام 

وقلق مع فريق اأمني كامل تنامي وانت�سار 
ثقافة ال�ستن�ساخ وو�سعت اخلطط للإجهاز 
عليها وجتفيف منابعها ، وخا�سة فيما يهدد 

وجودها و يغذي م�ساعر الغ�سب املكبوت 

اأزاء انتهاكاتها ، فمن هنا بداأت م�سرية 
الرت�سد امل�ستمر ود�ّس الوكلء ال�سريني 
، ومل متنع كل الحتياطات والتمويهات 

التي كان يرتبها باعة الر�سيف لتفادي 
حملت املداهمات املفاجئة التي حت�سل بني 

احلني والآخر على خلفية اأزمات حادة ، 
كالإنقلبات الع�سكرية اأو اغتيال قائد بعثي 

اأو اأزمة دولية مع النظام ، وطاملا تنتهي هذه 
احلملت باعتقالت ع�سوائية لأعداد من 

باعة الر�سيف الذين ترتاوح فرتات غيابهم 
واحتجازهم لفرتات ت�ستمّر اأحيانًا لأكرث من 

�ستة �سهور"...
وير�سم التميمي يف كتابه ملمَح اآخر 

ال�سعاليك من ال�سعراء العراقيني والذين 
كان �سارع املتنبي ُمتنف�سًا و مكانًا للقاء ، 

ف�سباح العزاوي و هادي ال�سّيد حرز كانا 
�سمن املذكورين و ب�سيء من التف�سيل 

فيقول عن �سباح العزاوي :"انتهى للجنون 
عرب م�سالك الع�سق التي متّر�س بها قبل اأن 

يفقد �ساقه يف حرٍب ل ناقة له فيها ول جمل 
، كما مل يتوافق معها �سعريًا ول مزاجيًا ول 

انتماًء ، ا�ستهوته لعبة اجلنون ليمار�س 
ثاأره من ال�سلطة وقائدها الأوحد الأزيل 

الذي �سرق �ساقه وا�ستهرت بق�سائده الوقحة 
اإزاءه ، فكان اأ�سهر جمانني �سارع املتنبي 
واأولهم ظهورًا واآخر �سهوده من الأحياء 

املجانني ، كان اجلميع يتحا�ساه عند نوبة 
الغ�سب والبوح بال�ستائم العلنية خ�سية من 

النتائج التي تنتظره يف مثل هذه احلالت 
، ولكن كان جنون العزاوي يثري احل�سد 

يف نفو�س غريه من ال�سعراء واملثقفني 
املعار�سني لل�سلطة اآنذاك ، لمتلكه ذلك 

القدر من اجلنون الذي ي�سمح له بالتنفي�س 
عن غ�سبه ونقمته على الأو�ساع التي تكّبل 
العقل" ، وي�ستمرُّ التميمي بتناول �سخ�سية 

العزاوي ب�سفته واحدًا من �سخ�سّيات 
الهام�س ال�ساعية اىل نبذ املنت ولي�س 

العك�س...
اأّما نهاية الكتاب فقد حتّدث التميمي فيها 

مبرارٍة عن الإعتداء الرهابي الذي تعر�س 
له �سارع املتنبي يف اخلام�س من اآذار عام 
2007 ، ذاكرًا اخل�سائر الب�سرّية واملادّية 

بحذافريها فيقول :"توقفت ال�ساعة عن 
احلادية ع�سرة والن�سف ، وتعطلت لغة 

الكتابة واحرتقت اجلدران وتفحمت اأج�ساد 
باعة الكتب ، وتهاوت ال�سطوح وانهارت 

البنايات ومل يبق من �سارع املتنبي غري 
اأكوام من الكتب املحرتقة وحتتها اأج�ساد 
الباعة" ثم يعود التميمي ليحاوَر احلاج 

حمّمد اخل�سايل �ساحب مقهى ال�ساهبندر 
ال�سهري والذي ا�ست�سهد من عائلته اأربعة 

اأبناء وحفيد ، فيقول اخل�سايل :"كنُت 
جال�سًا يف مكاين املعتاد يف مقدمة املقهى 
، واذا بدويٍّ هائل ع�سف مببنى املقهى ، 

واأطاح باأعمدتها وتهدم اجلدار الفا�سل بني 
املقهى واملطبعة التي يعمل فيها اأولدي 
وحفيدي ، وتناثر زجاج الواجهة على 

روادها ، �سعرُت كاأن النفجار وقع و�سط 
املقهى ولي�س خارجها ، وقفُت ا�ستنجد 

باملارة لإخراج اجلرحى من املقهى ونقلهم 
اىل �سيارات ال�سعاف ، وملا خرج اأحد عمال 

املطبعة اجلرحى �ساألته عن اأولدي فقال : 
للأ�سف اأن جميَعهم داخل املطبعة"...

هذا الكتاب لي�س �سريًة ل�سارع فح�سب ، بل 
هو �سرية لبلٍد كاملة وقعْت حتت �سنابك 

الإرهاب والحتلل يف ذاكرة متوهّجة 
لتوفيق التميمي الذي كتب هذا الكتاب 

بو�سفه موؤّرخًا و اعلمّيًا ورائدًا من رّواد 
�سارع املتنبي امل�سيء...

عرض: علي وجيه

�سدر عن الدار العربية للعلوم كتاب )املعنى 
والغ�سب – مدخل اىل فل�سفة �سيوران( 

للباحث حميد زنار وبواقع 80 �سفحة من 
القطع املتو�سط...

وميّثل هذا الكتاب رغم قلة عدد اأوراقه 
املدخل الأمثل لفهم موؤلفات و منهجّية 
الفيل�سوف الروماين امييل �سيوران ، 

فهذا الفيل�سوف الذي فاَق غ�سُبُه غ�سَب 
الفل�سفة الت�ساوؤميني من اأمثال نيت�سه و 
�سوبنهاور ، واملت�سائم و ال�ساعر بالغربة 

دائمًا ؛ �سّكل حتديًا للموؤلفات التي تناولْت 
�سريته ، بل وحّتى ان غ�سَبُه وا�سلوبه يف 
كتابة ال�سذرات اأو املقاطع الفل�سفّية جعلْت 

املرتجمني اأماَم حتٍد كبري ، ولهذا مل ي�سدر له 
عربّيًا �سوى كتابني الأول )املياه كلُّها بلون 
الغرق( والثاين )تاأريخ ويوتوبيا( عن دار 

اجلمل بني عامْي 2004 و 2010...
ويتحدث حميد زنار يف مقّدمة كتابه عن 

�سّر اختياره ل�سيوران ميدانًا للبحث فيقول 
:"�ساأحاول الت�ساوؤل عن �سر ذلك الإح�سا�س 

العدمي الراقد يف اأعماق الفيل�سوف 
والوقوف على اأ�سباب طلقه وعدم ت�ساحله 

امل�ستمر مع الواقع املاثل اأماَمه وما اذا كان 
اأمله يف الكتابة عائدًا اأ�سًل اىل عدم ذاك 

الت�سالح ؟ ملاذا ظّل بحثه ل نهائيًا عن مطلق 
ما ، يعرتف هو نف�سه اأنه ل يفقه من نف�سه 

�سيئًا ، يف كتاباته يغدو الإنغما�س يف الذات 
�سرخاٍت مدّوية ل م�سطلحًا فل�سفّيًا باردًا 
اء ، فهو  ، ي�سُف نف�سه بالـ"فيل�سوف العوَّ

يقول : اأفكاري – ان كان يل ما ميكن ت�سميُتُه 
اأفكارًا ، فهي تنبح ، انها ل تف�ّسر �سيئًا بل 
تنفجر ، وهو يوؤكد يف مكان اآخر اأن على 

الفكر املحافظة على مذاق من اللحم والدم" ، 
ويكمُل اأن"َمْن يقراأ �سيوران �سيكون مدعوًا 

حتمًا ليعي�س تاأمًل طويًل وبهيجًا حول 
م�ساوئ الإن�سان".

يناق�ُس زنار يف الكتاب اأ�سباب ثورة �سيوران 
الفكرية ، ثورته على الن�سقّية الباردة ، وعلى 

الفكر غري الغا�سب ، وعلى َمْن و�سفهم 
بالـ"متواطئني مع اأخطاء الإن�سان" ، فهو 

يبنّي اأن �سيوران ذا ن�سٍق خمتلف ، ينبُع من 
ذاته كغا�سٍب ، فهو من الفل�سفة القليلني 
الذين مل يطّوعهم القالُب الفل�سفي ، الأمر 
الذي جعل ظهوَر ن�سٍق "�سيوراين" �سيئًا 

م�ستحيًل ، فل غ�سب كغ�سب �سيوران !...
يكمن ا�سكال الو�سع الب�سري ح�سب �سيوران 

يف ا�ستحالة العودة اىل الطماأنينة الأوىل ثم 
الذوبان من جديد يف النعيم العذب الذي كان 

الب�سر يعي�سون فيه قبل اأن يولدوا – على 
حد تعبريه – فهو يقول :"لقد ُرمي الإن�ساُن 

يف ج�سد وُترك يتيمًا اأمام م�سري جمهول 
، فما كان ميكن ان يكون ال غريبًا يف هذا 

ره  العامل املوح�س ، ينبع �سجر الن�سان وتذمُّ

من الوجود من هذا الح�سا�س املطلق بالتيه 
، ومن ذات الح�سا�س ن�ساأْت الفل�سفات 

املختلفة ، فما الواقع – لدى �سيوران – ال 
ن�سخة باهتة ملمكن ما ، اأكرث �سعادة ، لذلك 
ن�ستطيع العثور يف هذا الكتاب عن حنني 

ي�سري يف كّل ما كتب ، وهو حننٌي اىل ما قبل 
الن�سـاأة...

ما ي�سّدنا يف هذا الكتاب حني ندخل متاهة 
�سيوران ، هو اأننا جند نف�سنا اأمام رغبة 

ملحة يف القول اأن كل قراءة مكتوبة لأعمال 
�سيورانا ما هي ال ت�سكيًل لـ"�سيوران ما 

يقول:"ل  حني  زنار  حميد  ي�سفه  ما  هذا   ، "
اأزعم وجود عدة �سيورانات! ، اأريد القول 
اأن هناك �سيوران واحد ، ي�ستع�سي على 

الت�سنيف ، لي�س من ال�سهولة ادراج نظرته 
للحياة والعامل �سمن منظومة من املنظومات 
الفكرية الرئي�سة املعرو�سة يف �سوق الفل�سفة 

، مع قراءة كل �سذرة من �سذراته ، يتهافت 
كل ت�سنيف وتتهاوى كّل فكرة مبتذلة حوله 
، فكثريًا ما تكون ال�سذرة ا�ستجابة لظروف 

اللحظة املعا�سة ، انه يكتب لل�سرورة ، 
فلي�ست الكتابة ترفًا لتلبية متعة فكرية 

حم�سة ، بل هي رد فعل حيوي حفف من ثقل 
احلياة ورتابة الزمن"...

ذاكرة الرصيف...

توفيق التميمي يكشف األوراق القديمة لشارع المتنبي
المعنى والغضب

إيميل سيوران: أفكاري ال تفسر شيئا، إنها تنبح وتنفجر!

في أّول اشتغال نقدّي عنها...

رحمن غرَكان يضع "قصيدة الشعر" تحت مجهره النقدي...
الجواهري.. فارس حلبة األدب 

محمد جواد الغبان يستذكر شاعر العرب األكبر بكتاب جديد 
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مك�سوفة  اليهودية  "التوراة 
على حقيقتها " كتاب هام يقدم 

روؤية جديدة لإ�سرائيل القدمية ، 
واأ�سول ن�سو�سها املقد�سة على 

�سوء اكت�سافات علم الآثار ، وهو 
من تاأليف اليهوديني " اإ�سرائيل 

فنكل�ستاين " و " نيل �سيلربمان " 
، وتاأتي اأهميته من اأن هذه الروؤية 

اليهودية تدح�س املزاعم ال�سهيونية 
ال�ستعمارية التي ي�ستندون اإليها 

يف احتلل فل�سطني بحجة اأنها 
اأر�س امليعاد ح�سب زعمهم ، فالكتاب 

يقر على ل�سان حمققني يهوديني ـ 
اإ�سرائيلي واأمريكي ـ �ساحبا خربة 

طويلة يف التنقيبات الأثرية ؛ حيث 
اأثبتا اأن التوراة احلالية كتبها 

كهنة يهود يف عهد امللك يو�سيا ملك 
يهوذا يف القرن ال�سابع قبل امليلد 
، والكتاب يف الأ�سل �سادر باللغة 

الإجنليزية وهذه هي الن�سخة 
العربية منه والتي قام برتجمتها 
�سعد ر�ستم يف اأربعمائة واأربعني 

�سفحة من القطع الكبري عن دار 
الأوائل للن�سر ب�سوريا ، ويح�سب 

للمرتجم اأنه اأ�ساف للكتاب مزيدًا من 
التفا�سيل املثرية التي تهم القارئ 

العربي عن تاريخ بني اإ�سرائيل 
واأنبيائهم ، وينق�سم الكتاب اإىل 

ثلثة اأق�سام ويت�سمن كل منها عددًا 
كبريًا من الف�سول ، ويتناول ب�سيء 

من التف�سيل الروايات التوراتية 
ومقارنتها بالكت�سافات الأثرية ، 

والتي خرج منها املوؤلفان بطعنة يف 
�سميم املعتقدات اليهودية التقليدية 

التي بنيت عليها دولتهم ال�ستعمارية 
 .

التوراة والآثار
ا�ستهل املوؤلفان كتابيهما مبقدمة 

هامة عن علقة علم الآثار بالتوراة، 
وهي خل�سة درا�سة مف�سلة متتد 

ملئتى �سنة للن�س العربي يف الكتاب 
املقد�س والكت�سافات الأثرية التي 

يت�سع نطاقها يف كل الأرا�سي 
الواقعة بني نهر النيل ونهرى 

دجلة والفرات ، م�سريين اإىل اأنه 
مت التمييز بني امل�سادر ال�سفهية 

واملكتوبة التي ا�ستند اإليها الن�س 
التوراتي احلايل ، وبني ما اأنتجه 

علم الآثار من معرفة مو�سوعية 
للظروق املادية والتطورات 

الجتماعية خلل القرون التي 
تبلورت خللها تقاليد و�سنن 

اإ�سرائيل القدمية ب�سكل تدريجي ؛ 
حيث ا�ستخدمت طرق تنقيب حديثة 

مع ت�سكيلة وا�سعة من الفحو�س 
والختبارات لتحليل تاريخ 

وح�سارة الإ�سرائيليني القدماء ، 
وح�سارة جريانهم الفل�سطينيني 

والفينيقيني والآراميني واملواآبيني ، 
وقد خل�سا يف مقدمتهما اإىل اأن علم 
الآثار �ساعد على اإعادة بناء التاريخ 

احلقيقي الكامل خلف ن�سو�س 
التوراة على �سعيد امللوك واملمالك 

العظيمة ، وكذلك على �سعيد 
اأ�سلوب احلياة اليومية ، موؤكدين 

على اأن علم الآثار ك�سف اأن العديد 
من اأحداث التاريخ التوراتي مل 

حتدث ل يف املكان ول بالطريقة اأو 
الأو�ساف التي رويت بها يف الكتاب 
املقد�س العربي ، بل اإن بع�س اأ�سهر 

احلوادث فيه مل حتدث مطلقًا . 
الكتاب املقد�س

وبعد اأن اأ�سهب املوؤلفان يف �سرح 
تفا�سيل ماهية الكتاب املقد�س يف 

ختام مقدمتيهما التي احتلت ما 
يقرب من خم�سني �سفحة من الكتاب 

، انتقل اإىل اأول اأق�سام الكتاب والذي 
يدور عن تاريخ الكتاب املقد�س 

العربي والبحث عن الآباء وتتبع 
بع�س الق�س�س التاريخية ذات 

ال�سلة وما فيها من مفارقات ، فتوقفا 
عند خريطة ال�سرق الأدنى القدمي ، 
وت�ساءًل " هل حدث فعًل اخلروج 
اجلماعي من م�سر ؟ " وهو �سوؤال 
حمل يف م�سمونه اإجابة بالنفي ، 

تبينت للقاريء من خلل ف�سول 
هذا الق�سم من الكتاب بدءًا من ق�سة 

بني اإ�سرائيل يف م�سر ، و�سعود 
الهك�سو�س وانهيارهم ، والإ�سارة 

اإىل تعار�س التواريخ وامللوك ، وهو 
ما ي�ستنبط منه الإجابة بالنفي . كما 
توقف الكتاب عند الإجابة عن �سوؤال 

" وحقيقة  ؟  الإ�سرائيليون  كان  " من 
وراثة الأر�س املوعودة ، ليفجر 

املوؤلفان حقائق خطرية اأهمها اأن 
اإ�سرائيل املبكرة برزت نتيجة لنهيار 

الثقافة الكنعانية ولي�س �سببًا لهذا 
النهيار كما جاء بالكتاب املقد�س 

العربي ، واأن اأغلب الإ�سرائيليني مل 
ياأتوا من خارج كنعان بل من داخلها 

، واأنه مل يكن هناك خروج جماعي 
من م�سر كما يزعم الإ�سرائيليون 

الآن . 
اأور�سليم

ويف جزء اآخر من الكتاب اأورد 
املوؤلفان اليهوديان من الدلئل 

املعتمدة على التنقيبات الأثرية 

واحلفريات احليوانية والأطلل 
التاريخية ما جعلهم يقولن بالن�س 
ت�سبح  اأن  جدًا  امل�ستبعد  من  " اأنه 

هذه املنطقة امل�سكونة ب�سكل متناثر 
من يهوذا وقرية اأور�سليم ) القد�س 
( مركزًا لإمرباطورية عظيمة متتد 
من البحر الأحمر يف اجلنوب اإىل 

�سوريا يف ال�سمال ، حيث اإنه ل 
ميكن لأي ملك اأن يجهز اأو يحرك 
الرجال والأ�سلحة اللزمة لإجناز 

مثل هذه الفتوحات الإقليمية ، 
خ�سو�سًا اأنه ل توجد اأي اإ�سارة 

اأثرية للرثوة اأو القوة الب�سرية اأو 
م�ستوى التنظيم اللزم لدعم جيو�س 

قوية " ، وهو ما جعل املوؤلفني 
يختتمان ب�سوؤال ا�ستنكاري هو " 

كيف كان من املمكن لهم اأن يتمكنوا 
من اإدارة الإمرباطورية الأو�سع 

والأكرث طموحًا ل�سليمان بن داوود 
؟ " ليعودا ويوؤكدا يف جزء اآخر 

من الكتاب اأن احلقيقة التاريخية 
ململكة داوود و�سليمان خمتلفة متامًا 

عن الرواية يف الكتاب املقد�س ؛ 
فقد كانت جزءًا من حتول �سكاين 

جغرايف عظيم اأدى اإىل ظهور 
مملكتي يهوذا واإ�سرائيل يف ت�سل�سل 

تاريخي بنحو خمتلف عن الت�سل�سل 
الذي و�سفه الكتاب املقد�س العربي . 

اإ�سرائيل القدمية
ويف �سياق اآخر من الكتاب ، �سرح 

املوؤلفان ق�سة �سعود و�سقوط 
اإ�سرائيل القدمية ، ا�ستنادًا اإىل 

الدلئل الأثرية والتاريخية ، منذ 
كانت اإ�سرائيل دولة واحدة و�سعبًا 

واحدًا ما بني عامى 930 : 720 ق.م 

مرورًا بق�سة انق�سامها اإىل اثنتى 
ع�سرة قبيلة ومملكتني ، لي�سل بنا 

اإىل حكاية النبوءات الأربعة عن 
اإ�سرائيل و�سعبها ، وكيف �سيء 

فهمها وتف�سريها ، لنفاجاأ بني 
�سطور الكتاب مبا ي�سمى " مملكة 

اإ�سرائيل الأوىل املن�سية " ونعرف 
كيف جنحت الآثار يف ك�سف ما 

طم�سه الكتاب املقد�س من و�سف 
حقيقي لها عرب قرون طويلة عندما 

ُحكم على " عمري " و " اآخاب " و " 
اإيزابيل " باأن يكونوا مادة لل�سخرية 

والحتكار على عك�س الواقع 
التاريخي الذي اأكدته البقايا الأثرية 
، كما يوؤكد الكتاب على اأن مرحلة ما 
بعد النفي يف حترير الكتاب املقد�س 

العربي حيث ال�سعور باحلرية وعدم 
الطمئنان دون ال�سيطرة على معظم 

الأر�س ، والتي عدوها ملكهم طبقًا 
للوعد الإلهي ، كل ذلك دفعهم ـ على 

حد قول املوؤلفني ـ اإىل " اإعادة �سياغة 
بارعة للقلب التاريخي للكتاب 

املقد�س العربي بنحو كان ميكنه 
اأن يخدم كم�سدر اأ�سا�سي للهوية 

ومر�سى روحي ل�سعب اإ�سرائيل وهو 
يواجه الكوارث العديدة والتحديات 
الدينية من باب الحتياج للم ال�سمل 

وتوحيد ال�سعب " . 
نتائج هامة

واإذا كان الكتاب يقدم لنا �سهادة 
يهوديني على تاريخ دولتهم املزعومة 

، دعمًا بامل�ستندات والقرائن الأثرية 
، فهذا يكفي لقراءة مثل هذا الكتاب 

الذي نحتاجه كثريًا ، خا�سة هذه 
الأيام بعد اأن اختلط احلابل بالنابل 

وجنحت اإ�سرائيل يف تزوير التاريخ 
وخداع العامل كله ؛ فلقد ك�سف 

املوؤلفان عن حقائق خطرية خل�سا 
اإليها يف كتابيهما ، اأهمها اأن �سيدنا 
�سليمان مل ينب هيكًل ول معبدًا كما 

يزعمون الآن ، واأنه مل يكن هناك 
دين يهودي موحد يف اأغلب تاريخ 

اإ�سرائيل القدمية ، والتاأكيد على 
بطلن الدعاوى ال�سهيونية يف 

اأر�س فل�سطني ا�ستنادًا لتواجدهم 
القدمي فيها ، اأو اأنها اأر�س 

امليعاد ، بعد اأن ثبت تاريخيًا اأن 
فل�سطني ، كانت م�سكونة من عدة 
�سعوب توالوا عليها كاليبو�سيني 

والكنعانيني والفل�سطينيني 
والعماليق والعرب ، بينما اإ�سرائيل 

مل يكونوا اإل جمموعة هام�سية 
فو�سوية �سيطرت لفرتة ق�سرية 

على منطقة حمدودة من املرتفعات 
والتلل املركزية يف فل�سطني.

خلل الأعوام املا�سية ظهرت 
الكثري من النتاجات الكتابية ذات 

املنحى التاأريخي مبعاجلاتها 
املُختلفة للأحداث اليومية 

احُلبلى بالكثري من التجارب 
اجلمعية التي مثلت ما اآَل اإليِه 

الراهن العراقي خلل تلك 
املرحلة ، واإفرازات هذا الواقع 

املُ�سفع بالكثري من التبدلت 
الآنية اليومية . لكن بقيت هذِه 

النتاجات بعيدة عن املعيارية 
املو�سوعية يف تناولها للواقع 

، وظْلت اأ�سرية ت�سورات ذاتية 
مُتثل وجهات نظر ُمنتجيها 

. فعملية تدوين التاأريخ 
وبتفا�سيلِه اليومية مع حتليٍل 
دقيق لأبرز اأحداثِه ، يجب اأن 
تتوافر على ِعدة مقومات يف 

الن�س وُمْنِتجِه هي ) املو�سوعية 
/ الدراية / اخلربة / احلكمة 

/ الأ�سلوب اجليد ( ، كي يكون 
الن�س املُنتج ذا م�سداقية عالية 

عند ُمتلقيِه . ونظرًا خلطورة 
وح�سا�سية الفرتة التي تلت عام 
2003 ، وَجَب على من يت�سدى 

لتدوين اأحداث تلك الفرتة اأن 
يكون قريبًا من احلدث ، جريئًا 

يف طروحاتِه ، حياديًا يف نظرتِه 
للأحداث واأل ُيجري نتاجِه 

لآيديولوجيتِه بحيث تكون ناطقًا 
باإ�سمها . اأ�سوُق هذِه املُقدمة واأنا 

اأت�سفح ِنتاج القا�س والإعلمي 
الُكردي " ُم�سطفى �سالح كرمي " 

املتمثل بكتابِه 1 )اليوم الثالث( 
يف 531 �سفحة من احلجم 

الكبري. وهذا الكتاب قد جمع بني 
دفتيِه، نتاجُه املُتمثل باأكرث من 

)170( مقال اإ�سبوعيا هو جميع 
ما كتبُه يف زاويتِه الأ�سبوعية 

بجريدة الإحتاد " اليوم الثالث 
وحتى   2005/1/1 من  " للفرتة 

2009/8/1  . وهذِه الفرتة ، 
ُمعباأة بالكامل مُبختلف التبدلت 

التي اإنطوت عليها اأحداث 
العراق ال�سيا�سية والإجتماعية 

و الإقت�سادية املُت�سارعة وما 
رافقها من تغيريات جذرية يف 

ُبنية املُجتمع على كافة الأ�سعدة 
، فكانت زاوية " اليوم الثالث " 
مراآة حقيقة لهذا الواقع ال�سعب 

يف الزمن ال�سعب ، من خلل 
نتاج الكاتب " م�سطفى �سالح 

كرمي " ، الذي كتب يقول عن 
دافعية اإجنازِه لهذا الكتاب 
) خلل زياراتهم اىل مكتب 

اجلريدة يف ال�سليمانية اأو يف 
لقاءاتنا املُتعددة معهم  ، طلب 

مني العديد من الأخوة الُكتاب 
وال�سحفيني وحتى ال�سيا�سيني 

، اأن اأجمع ما كتبتُه يف هذِه 
الزاوية واأطبعها لتكوَن يف 

متناول اأيدي الُقراء من جهة ، 

ومن جهة اأُخرى ل تكون ُعر�سًة 
للتلف وال�سياع ( 2 . اأما الكاتب 

اأن  وجَد  " فقد  حبيب  " كاظم 
ُم�سطفى �سالح كرمي ُي�سجل من 

خلل ِنتاجه هذا ، اأحداث العراق 
و�سجالتِه الفكرية وال�سيا�سية 
من موقع امل�سوؤولية املُتميزة . 
وهي تتميز بخ�سائ�س ُمهمة ) 

ح�سب راأي الكاتب كاظم حبيب 
( ، اأبرزها قناعتِه التامة باملبادئ 

التي اآمَن بها ُمنّذ اأن كاَن �سابًا 
يافعًا وُمنا�سًل �سلبًا وليزاُل 

كذلك مع اإحتفاظِه بحيوية الدفاع 
عن تلك املبادئ ، مبادئ احُلرية 

والدميوقراطية وحقوق الإن�سان 
وحقوق القوميات وخا�سة 

حقوق �سعبِه الُكردي القومية 
والعلقة الأخوية بني ال�سعوب 

املُتاآخية يف العراق . كما اإنُه 
ميتلك اإ�سلوبًا اأدبيًا رفيعًا يف 
جال الفكري وال�سيا�سي  ال�سِ

والإبتعاد عن التجريح واإلتزام 
املو�سوعية يف الدفاع عن ق�سية 

ال�سعب الُكردي وما يقتنع 
ب�سوابِه ، علوة على املعرفة 

واخلربة الطويلة والثقافة 
الوا�سعة وِغنى العر�س .   

وبالعودة اىل منت النتاج ، جندُه 
قد توافَر على ِعدة حممولت 

اأ�سا�سية وُمهمة اإرتكن اإليها قلم 
الكاتب عندما اإتخَذ من عملية 

الِكتابة ال�سحفية ، منحًا لُه يف 
ُمعاجلة الآين اليومي املُعا�س 

وهي اإتكائِه على ُعدة ِكتابية 
ُملتحفة مبخياٍل ثقايف واأدبي ذو 
اإ�سرتاطات ر�سينة بو�سفِه ) اأي 

الكاتب ( ُمنتجًا بالأ�سل للق�سة 
الق�سرية احلديثة . وهذا الن�سق 
الكتابي ، مكنُه من توظيف ُعدتِه 
تلك يف جمال الكتابة ال�سحفية 

يف عمودِه الأ�سبوعي . كما 
يف مقال )هكذا يعملون يف 

ال�سحافة( 3 ، و ) املراأة التي هَز 
رحيلها �سمائر العامل املُتمدن( 4 . 

  اإ�ستطاع الكاتب اأن يجتاز 
�سح  " اإن  " العنونة  " حمنة 
التعبري ، بو�سف العنونة هي 

املدخل الأ�سا�س لُكل ِنتاج اأدبي 
حيث تبداأ القراءة النقدية لهذا 
الِنتاج من العنوان ، حني ِوْفَق 

يف اإيجاد ُمفتتح ُمنا�سب ُمتمثل 
بالعنوان جلميع ِنتاجِه وقد 

اأ�سعفتُه يف ذلك ، خربتِه الطويلة 
ومَتكنُه الوا�سح من ُعدتِه 

الإ�سلوبية .
 اإتخذ الكاتب من اأ�سلوب 

ال�سجال ال�سحفي ، �سفة لبع�س 
نتاجاتِه حينما وجَد يف زاويتِه 

الأ�سبوعية ، م�سهرًا للرد على 
ُمناه�سي التجربة احلية ل�سعب 

ُكرد�ستان التي يعي�سها يف اإقليمِه 
احُلر ، كما يف مقال ) عن اأي 

اإنف�سالية يتحدث " حرت " !؟ ( 
5 ، ومقالِه ) كلمات جوفاء على 

الهواء ( 6 .
 َتْك�َسَف الكاتب عن منٍت كتابي 

ُمعباأ بالكامل ببناٍء �سردي ، 
اإ�ستغل �سمن نطاق منطقة 

ْمنَّ  الت�سُكل الذاكراتية ، حينما �سَ
عدد من مقالتِه ما طرحتُه ذاكرة 
الكاتب املُكتنزة ، كما يف مقال ) 

�ساهد اآخر من �سهود الع�سر ( 7 .
 اأماَط الكاتب ، اللثام عن اأكرث 

الق�سايا ح�سا�سة �سواء ال�سيا�سية 
منها ، بل وحتى الفنية كما يف 

مقالِه ) اإ�سرار على ولئِه حلبيبتِه 
اجلديدة ( 8 ، ومقالِه ) حنَي يفقد 

الفنان م�سداقيتُه ( 9 .
اإن " ُم�سطفى �سالح كرمي " 
يف نتاجِه ) اليوم الثالث ( ، 

اإ�ستطاع تدوين مرحلة ُمهمة 
من حياة العراق ، دون �سبابية 
يف ذكر احلقيقة التي تخرج من 

ُمنجز الكاتب بعد اأن خ�سعت 
لإ�سرتاطات الروؤية النقدية 

املُلِحقة لها . 
الكاتب يف �سطور //

قا�س وُمرتجم و�سحفي .
مار�َس ال�سحافة كهواية ُثم 

اإحرتفها مطلع عام 1992 واىل 
الآن .

نائب رئي�س حترير جريدة ) 
الإحتاد ( .

نائب نقيب �سحفيي ُكرد�ستان .
�سارك يف العديد من املوؤمترات 

واللقاءات الُكرد�ستانية والعراقية 
والعربية والدولية .

توىل �سكرتارية اإحتاد الأُدباء 
الُكرد لأربع دورات ، ومن ُثَم 
توىل رئا�ستِه لدورة واحدة .

من نتاجاتِه  ) رنني ال�سل�سل _ 
ق�سة طويلة / �ُسهداء قلعة دمدم 
_ جمموعة ق�س�سية / ُمت�سحة 

بال�سواد يف العامل الرابع _ 
ق�س�س / فن ِكتابة الق�سة _ 

مقالت ُمرتجمة / الرداء الأبي�س 
_ مرحية ُمرتجمة(.

الإحالت //
1. ) اليوم الثالث ( ، تاأليف _ 
ُم�سطفى �سالح كرمي ، مطبعة 

حمدي ، ال�ُسليمانية  2009 .
2. امل�سدر اأعلُه ، �س6 . 

3. امل�سدر ال�سابق ، �س 94 .
4. امل�سدر ال�سابق ، �س329 .

5. امل�سدر ال�سابق ، �س 320 .
6.  امل�سدر ال�سابق ، �س 515 .
7.  امل�سدر ال�سابق ، �س190 .

8. امل�سدر ال�سابق �س98 .
9.  امل�سدر ال�سابق ، �س226 .

استدل باآلثار على أن اليهود زيفوا التاريخ وأعادوا صياغة كتابهم المقدس ألغراض سياسية:

"التوارة اليهودية مكشوفة على حقيقتها" كتاب لمؤلفين 
يهوديين يفضح زيف الدعاوى اإلسرائيلية في أرض الميعاد

عرض: صفاء عزب

مقاربة الحدث اليومي .. الداللة واألثر

هيكل سليمان والخروج 
الجماعي من مصر 
أكاذيب صنعتها 
إسرائيل 

المؤلفان يؤكدان 
أن القدس ال يمكن 
أن تكون مركز 
اإلمبراطورية العظيمة 
القديمة

اسم الكتاب: اليوم الثالث
المؤلف: مصطفى صالح كريم

عرض: بشار عليوي
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ويف كتاب)املخيال ال�سيا�سي يف 
العراق القدمي( ملوؤلفه د. عامر عبد 

زيد ي�سري يف الباب الأول اىل )الإطار 
النظري(، ويف ف�سله الأول املعنون 

)املخيال ال�سيا�سي( ي�سري اإىل الواقع 
التاريخي وما يخ�سع له من منظومات 

عقائدية و�سيا�سية تعمل على توظيف 
الو�سط الرمزي لإ�سباغ ال�سرعية على 
وجودها، حيث يوجد املخيال يف كل 

ممار�سة اإن�سانية.
ويف املبحث الأول )املخيال ال�سيا�سي: 

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

والقوامي�س، كما ياأتي تعريف اخليال 
من خلل 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�س 

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

واإما الثاين نف�سي اجتماعي، حيث 
تن�سا العلقة بني اخلارج والداخل من 

خلل التحاور وال�سراع الذي يقوم 
به الوعي بني الرغبات واملقيدات 

اخلارجية.
ويف املبحث الثاين )ال�سلطة واأثرها 

يف ت�سكيل املخيال ال�سيا�سي( يدر�س 
الباحث وظيفة ال�سلطة والدفاع عن 
املجتمع والغاية من متجيد الرموز 

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

ال�سيا�سية والرعوية الإلهية التي ما 
تزال حا�سرة يف الل�سعور اخلفي، 
وهناك فر�سيتان تتمثل يف ال�سلطة 

والدين.
الأوىل: يقدمها )غو�سيه( والتي 

تتناول الظاهرة الدينية يف املجتمع 
البدائي.

الثانية :اأ�س�سها )كل�سرت(وهو يعد 
التفكري �سد التيار �سرطا لأي تفكري 

حقيقي. كما يرى اأن اللغة هي الأداة 
التي تعك�س اجلانب اللغوي والنف�سي 

للإن�سان واهم و�سيلة للتعبري عن 
نف�سه اأو متويه موقفه اأو اأنها اأداة 

اإكراه يف اأيدي القوى املهيمنة التي 
ت�سكل قناعات الفرد يف الأ�سرة 

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

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

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

حيث يقرر يف املبحث الأول بان 

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

خ�سو�سية ثقافية جتعل من ال�سرد 
منطلقا لنفتاحها على اأ�سرار الن�س 
من خلل العلقة الرتاتبية املتحققة 
بالقراءة، اإذ تظهر هذه العلقة عرب 
ثنائية الرا�سب–املبتكر كما ي�سفها 

بول ريكور.
و�سمن جدلية الن�س والقارئ هناك 

متثلت م�ستمرة تت�سكل عرب ان�سهار 
الآفاق بني الرتاث واملعا�سرة. كما 
يرى املوؤلف اأن ال�سرد التخيلي هو 
احد الآليات التي تعتمدها الثقافة 

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

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

حوادث كونية واجتماعية داخل 
ف�ساءات املقد�س والدنيوي.

اأما ال�سردية يف الت�سور املعا�سر فهي 
فرع من اأ�سل كبري هو ال�سعرية التي 

تعني با�ستنباط القوانني الداخلية 
للأجنا�س الأدبية وا�ستخراج النظم 

التي حتكمها الأعراف والقواعد التي 
توجه اأبنيتها وحتدد خ�سائ�سها 

و�سماتها.
وقد حاول الباحث تقدمي قراءة 

لل�سردية يف الأدب العراقي القدمي من 
خلل الأ�سطوري وامللحمي والك�سف 

عن وظيفة ال�سرد التخيلي بو�سفه 
اآلية من اآليات التخيل ال�سيا�سي 

ودوره يف ت�سكل الذاكرة اجلمعية 
والثقافية، واأ�سار  اإىل التحليل 

الوظائفي للق�سة واحلكاية ال�سعبية، 
وبني ذلك من خلل وظائف الرواة 

املتعددة وهي:
1.وظيفة اعتبارية.

2. وظيفة متجيدية .
3. وظيفة بنائية.

4. وظيفة اإبلغية. 
5. وظيفة تاأويلية.

6. وظيفة اإحلاقية. 
اأما وظائف الراوي املتماهي مع 

مرويته فقد خل�سها الباحث كالآتي:
1. وظيفة و�سفية. 
2. وظيفة توثيقية. 

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

الزمان واملكان املتخيلن( يتحدث 
املوؤلف عن التخيل الذي ت�سكل عرب 

ال�سلطة الفاعلة بو�سفه ظاهرة 
عقائدية اأو عرفية، وهو مبثابة 
ا�ستجابة تلقائية حلاجات الفرد 

واجلماعة اأو حاجة ال�سلطة ذاتها 
لرتباط ن�ساطها بالذاكرة واخليال 

والعاطفة واخلوف.
ويرى اأن اإنتاج اأي متثلت عن الزمان 
واملكان يعني الإم�ساك باللحظة الآنية 

عرب تقنية تخييلية، فاملكان يرتبط 
بوعي الإن�سان وا�ستقراره وثباته 

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

العلقات بني الأ�سياء اخلا�سة.
وي�سف البعد التخيلي للمكان باأنه 

اإبداع عقلي ذو طابع عاطفي يرتبط 
باخليال وقدرته الإبداعية على خلق 

عوامل بديلة، ويرى اأن العلقة بني 
الأماكن ل تتم اإل من خلل الرتباط 

بطرف ثالث هو الآلهة، وهذا يقت�سي 
وجود باب مفتوحة يجعل الت�سال 

معها ممكنا.
وهذا ما مينح املكان خ�سو�سية 

اأ�سطورية، حيث احتفت اغلب 
الن�سو�س الأ�سطورية بالأماكن من 

منظورين:
الأول: الطابع امليثولوجي لعتقاد 

القدماء بعوامل ال�سماء ..الر�س 
..العامل ال�سفلي. 

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

الأماكن الأخرى.
ويف )مقولة الزمان املتخيل(يتحدث 

الباحث عن التاأ�سيل يف نظرة 
الإن�سان اإىل الزمان، ويرى اأن اغلب 

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

هي حكاية تعيد احلياة اإىل حقيقة 
اأ�سلية ت�ستجيب حلاجة دينية عميقة، 
وتطلعات اأخلقية وواجبات واأوامر 

على امل�ستوى الجتماعي، فالزمن كما 
يقول له عمق وامتداد م�ستقبلي يف 

الرتاث العراقي القدمي وميكن تق�سيمه 
اإىل عدة نقاط: 

1. الزمن امل�ستقبلي يعني اخللود يف 
اأذهان ال�سعب والبقاء املعنوي. 

2. الزمن املنقذ والذي يعيد بناء 
املنظومة الجتماعية. 

3. الزمن امل�ستقبلي املفارق وهو زمن 
الأ�ساطري وامللحم. 

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

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

ف�سول مت تق�سيمها اإىل عدة مباحث:
الف�سل الأول )املتخيل ال�سيا�سي 

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

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

لكونها حلقة مركزية يف منو املجتمع 
والثقافة واحل�سارة الإن�سانية ودور 

اقت�ساديات القرية يف تاأ�سي�س ملمح 
اخلطاب الإن�ساين من خلل بعدين:
الأول: الواقعة الطبيعية ذات الأفق 

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

التاريخ وفاعليتها يف احل�سارة 
الإن�سانية ومنها قرى الع�سر احلجري 

: وهو مرحلة ن�سوء الثورة الزراعية 
من خلل الري الطبيعي، وان الدلئل 

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

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

املحراث ال�سومري 
الثاين: الع�سر احلجري املعدين 
وهو املعرب عن ا�ستخدام املعادن 

وا�ستثمار خ�سوبة الأر�س وظهور 
املاء، وبالتايل اأدى اإىل ن�سوء املدينة 

واملعبد.
ويرى د.عامر عبد زيد اأن املجتمع 

الزراعي قد و�سع ال�سلطة بيد قوى 
مفارقة هي التي تقرر م�سري املجتمع 

وهي ال�سابطة لقيمه الأخلقية 
وم�سريه ومع منو القرية ظهرت فكرة 

ال�سراع، ودخول القرية يف دوامة 
احلرب و�سيطرة الأقوى، حيث اأنتجت 

هذه املرحلة ن�سو�سا واأ�ساطري ذات 
طابع تخيلي واجتماعي وكوين، 

يحاول اإ�سباع الرغبة الفردية يف طلب 
اخللود واإنتاج الطقو�س التي تن�سجم 

والظواهر احل�سنة التي يريد اأن 
يبقيها الإن�سان.

ويف املبحث الثاين )املخيال ال�سردي 
يف ظل مهيمنة القرية( يرى الباحث 
اأن اخليال ياأتي من خلل م�ستويني، 

الأول: ما هو �سابق للكتابة–اإذ ظهرت 
يف النقو�س والعلمات التي ت�سري اإىل 

هيمنة اخلطاب الأنثوي والأمومي، 
وظهور طقو�س ال�ست�سقاء وامل�سارعة 

والأ�سكال الهند�سية للأمومة التي 
نتلم�س �سورتها يف:

1.النور :ي�سكل حفرية معرفية يف 
الذاكرة ال�سعبية م�سوؤولة عن ا�ستمرار 

احلياة. 
2.الدائرة والقو�س: وهي تعرب 

عن الليونة واحليوية والب�ساطة 
والعفوية. 

3. هو الرمز الأكرث تكرارا يف الأ�سكال 
التزينية ال�سائدة يف ع�سر الأم.

4. املربع: وهو جتريد مكثف للأر�س 
وال�سخر املنتزع منها 

وبني املوؤلف اأن الوعي الت�سكيلي هو 
نتاج ممار�سة تقوم على امللحظة 

والتاأمل واملقارنة الدقيقة. 
الثاين: الن�سو�س الكتابية وهي 
الن�سو�س التي حتوي مدلولت 

ظهرت مع اخرتاع الكتابة، وا�ستقرت 
من خلل املدونات الكتابية والتي 

ت�سكل اللحظة الثالثة وهي اللحظة 
التلفيقية. 

واأ�سار املوؤلف اإىل اأن جمتمع القرية 
يجعل من الآلهة �سورا لتحقيق 

الرغبات يف احل�سول على مو�سم 
زراعي جيد وتكاثر الغلة، وقد يحدث 

ذلك بفعل بركة ع�ستار التي متنح 
الأمل للأفراد، حيث يتم اإبعاد عقاب 

الآلهة وعنا�سر ال�سر التي حتيط 
بالإن�سان ويف داخل هذا الف�ساء 

الذي ميثل ا�ستجابة الفكر العقلين 

للواقع ينمو البعد ال�سردي مبا 
تفر�سه التحديات ورغبات الإن�سان 

وحاجاته. 
ويف الف�سل الثاين )مهيمنة دولة 

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

بو�سفها مهيمنة( حيث يتناول 
حياة املجتمعات القدمية وعوامل 

تطورها التاريخي و�سلتها بالوحدة 
الجتماعية وال�سروط اجلغرافية 

لزدهار املدينة، كما بني اأن جمتمعات 
املدينة غالبا ما يحكمها اأفراد .. ملوك 
مطلقو ال�سلطة وان �سلطتهم م�ستمدة 
من موافقة �سعبية وتاأييد الهي، وهي 

مزايا تعطي للحاكم ،اأي امللك فر�سة 
لتحقيق ذاته بو�سفه مميزا داخل 

الو�سط الجتماعي، وقد جت�سد يف 
املخيال ال�سيا�سي للمدينة ت�سور 

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

املدافع عن املدينة والباذل من اجل 
بقائها.

  ويف املبحث الثاين)املخيال 
ال�سيا�سي يف ظل مهيمنة املدينة( 

تناول دور الإن�سان يف ت�سكيل 
احل�سارة داخل اخلطاب الذكوري 

يف ظل مهيمنة دولة املدينة، وترحيل 
بع�س الرموز احل�سارية بني 

الثقافات مثل العلقة بني اتوناب�ستم 
عند ال�سومريني، وتغريها عند 

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

بو�سفه رمزا للوجود. 
ويف الف�سل الثالث )الدولة 

الإمرباطورية( يتناول يف املبحث 
الأول )مهيمنة الدولة الإمرباطورية(

حيث ي�سري اإىل �سلطة الدولة 
الإمرباطورية التي تتجاوز �سلطة 
املدينة و�سيطرتها على مدن اأخرى 
يف �سلطة واحدة كما جرى ذلك يف 

)اأكد( و)�سومر( يف عهد �سرجون 
الكدي، ومت تقليده يف ع�سر النه�سة 

ال�سومرية، ويك�سف الباحث عن 
ن�سو�س وحكايات واأ�ساطري تعد 
امللوك العراقيني ميثلون الق�سوة 

التي يتميز بها ملوك ال�سرق، وقد 
ظهر ذلك وا�سحا يف املرا�سلت التي 

و�سلت من الع�سر ال�سرجوين.
ويف املبحث الثاين )املخيال 

ال�سيا�سي يف ظل مهيمنة الدولة 
الإمرباطورية ( يو�سح الدكتور 

عامر عبد زيد اآلية الطقو�س والأعياد 
التي ظهرت يف الن�سو�س املقد�سة، 

وكيف كانت هذه الن�سو�س تعرب 
عن جملة من الأفكار املتعلقة بالفعل 
املغلق وارتهان ال�سلطة الجتماعية 

والقت�سادية من قبل الأفراد على 
اأ�سا�س الطبقة الجتماعية، ويظهر 

ذلك وا�سحا يف املدونات البابلية 
التي تتعر�س ملفهوم العدل الإلهي 
الذي يوازن علقة الإن�سان بالآلهة 

القائمة على ال�سريورة .
ي�سار اإىل اأن الكتاب �سادر عن دار 

الينابيع يف دم�سق، ويقع يف )234( 
�سفحة من القطع املتو�سط.

كتاب المخيال السياسي في العراق القديم

تأليف: الدكتور عامر عبد زيد
عرض: اوراق

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.

االغ�������ت�������ي�������ال
الغتيال لي�س بال�سرورة اغتيال �سخ�سية مهمة يف املجتمع ولكن هناك 
اغتيال للقلم وللفر�ساة ،اأغتيال للحلم وهو من ا�سعب انواع الغتيالت 

واأ�سدها وطاأة.
من هذا املنطلق انطلقت خميلة الكاتب العراقي عبد ال�ستار العاين 

ليحاكي واقعيات مثرية للجدل من خلل كتاب الغتيال الذي ي�سم بني 
طياته خم�س ع�سرة ق�سة ق�سرية تتناول موا�سيع مهمة حتدث عنها 

بطريقة متجددة غري تقليدية .
)ان اجمل حلظة يف الكون عندي ..هي اللحظة التي اقف فيها امام ذاتي 
كي اأزهو بان�سانيتي(مقولة مهمة للكاتب اأ�ستهل بها كتابه وعرب فيها عن 

وجهة نظر تو�سع املدارك.
رفة .. جلناح اأبي�س

جدران باردة ت�سكن خلف ق�سبانها خملوقات ت�سبه الأ�سباح كانت يف 
يوما ما ان�سانا اما الن فهي بقايا ان�سان..�سور لنا الكاتب عبد ال�ستار 

م�سهدا من وراء الزنزانة لحد امل�ساجني،وو�سف ا�ستياقه للحظة زيارة 
اهله بطريقة تثري ال�سجن وتناول بالتفافة رائعة م�سهد اعدام ل�سجني 

جماور له واعطى حلظة العدام �سورا بالغة اجلمال واقرن هذه اللحظة 
بطريان حمائم بي�ساء حول املكان ب�سورة ملئكية  ت�ستحق القراءة 
باتنباه.وكان اختيار رفة جلناح ابي�س ان تكون يف مقدمة الق�س�س 

خطوة ذكية من الكاتب حتى ي�سد املتلقي ملتابعة باقي الق�سائد بحما�س..
�سدى اليقاعات الثلثة

األي�س الوطن هو الن�سان؟والن�سان هو الوطن؟ق�سة حتدثت عن ذكريات 
ملرحلة الدرا�سة وهتافاتها منادية بالوطن ق�سة مهمة لنها تلملم ذاكرة 
وحت�سدها ل�سجب الهمة،نتذكر من خللها مفردات رمبا غفلنا عنها يف 

خ�سم حا�سر ملي بالعباء انها )وطن ..حرية..ن�سال(.
بعدها جاءت ق�سة هي الخرى خمتلفة من حيث هيكليتها و�سياغتها 

حتدث يف م�سهد من الع�ساء الخري عن م�سري يقع بني املطرقة وال�سندان 
بني اختيار احلياة امل�سروطة بظلمة حالكة او النور املرتدي كفنا 

احمرا،ان�ساب الو�سف تلقائيا لغرفة العمليات وكل ماي�سكن دواخلها من 
م�سارط و�سرير وطبيب وم�ساعدين تلف وجوههم اقنعة بي�ساء هل ترمز 

للملئكية ؟ام تراها تنذر باملوت البي�س؟

الغتيال 
بعد القراءة امل�ستفي�سة لق�سة الغتيال يفهم �سبب اختيار الكاتب لعنوان 

هذه الق�سة الق�سرية كعنوان للكتاب الرئي�سي..ففيها حتدث القا�س 
عن اغتيال احللم اغتيال فر�ساة يافعة لر�سام كادح لأ�سباب جمهولة هل 
امل�ستهدف يف عملية الغتيال هذه الفر�ساة ،اكفا �سمراء جمروحة بقدر 

اعمى ام وطن يرت�سم بالوان جمهولة الهوية؟
تتالت بعدها الق�س�س املتنوعة من حيث طريقة الطرح ومن حيث اجلمل 

امل�سبوكة بحنكة وذكاء متناهيني ..براأيي وفق الكاتب عبد ال�ستار العاين 
يف اأحداث ب�سمة من خلل كتاب الغتيال الذي ت�سمن ق�س�سا مهمة غري 

الق�س�س انفة الذكر امثال )�ساي ابو ح�سن-القرار-زبد ال�سخر-لل�سنابل 
ا�سواك(اىل باقي الق�س�س اخلم�سة ع�سر . والكتاب ال�سادر بدار الينابيع 

للن�سر والتوزيع يف دم�سق هو لي�س الكتاب الوحيد للكاتب فقد اأ�سدر 
عبد ال�ستار العاين جمموعته ال�سعرية بعنوان )دبابي�س( عام 2000 وله 

خمطوطة �سعرية يف طريقها للعداد.ويذكر ان هذا الكتاب هو احدى 
ا�سدارات  احتاد الدباء والكتاب العراقيني يف الب�سرة.

عرض: زينة الربيعي

�سدر عن م�سروع كلمة للرتجمة يف هيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث ترجمة جمموعة �سعرية جديدة لل�ساعر الأملاين 
املعروف يواخيم �سارتوروي�س بعنوان "فندق الغرباء"، 

وقد نقله اإىل اللغة العربية الأ�ستاذ م�سطفى �سليمان، 
وياأتي هذا الإ�سدار موا�سلة مل�سرية امل�سروع يف ترجمة 

ال�سعر الغربي اإىل العربية متيحًا للقارئ العربي اأن 
ي�ست�سرف تلك الإطللة على العامل ال�سعري لهذا ال�ساعر 

الكبري، بكل ما فيه من جدة واإبداع واإدراك اإن�ساين 
فيا�س، فقد ن�سر له ما يزيد عن اثني ع�سر كتابًا بني �سعر 

ونرث واأربع ترجمات مهمة.
تقع الرتجمة فيما يزيد عن 79 �سفحة، وتت�سمن 44 ق�سيدة بينها 4 ق�سائد 

مل تن�سر قبل الآن من تراث ق�سطنطني كفايف التي كان لها وقع خا�س يف 
حياة ال�ساعر، وتتجّلى، يف ن�سو�س الكتاب اجلمع املتميز والرائع يف 

البناء ال�سعري املحكم ملدار�س خمتلفة على �سعيد ال�سور ال�سعرية املده�سة 
من جهة، والغو�س يف التاأملية من جهة ثانية.

كما جند يف هذه املجموعة ال�سعرية الكثري من الأمل وال�سرب وحتمل 
ال�سعاب لذا فهي جتربة مليئة باحلياة اليومية التي يحيا بها الإن�سان يف 

اأي مكان على الكرة الأر�سية دومنا اختلف، اإمنا بلغة و�سور تعبريية 
مكثفة مليئة بامل�سوؤولية واإدراك ما يجتاح القلب وما يحتاجه من كلمات 

للتعبري وكاأنه ي�سرخ من خلل ن�سه مبا ي�سعر به وما يعانيه وما يعي�سه، 
ففي ق�سيدة "يف اأثناء الكتابة" يقول:

موتي يا  اأنت  "غائب 
على الطاولة دفاتر وم�سبحة

كتب وبلطة لمعة من �سمرقند
حا�سوب حممول.."

ويف الق�سائد اأي�سًا جند اإبحار مرهف يف م�ساعر احلب والوله والع�سق، 
حتى تبدو وكاأنها ق�سيدة واحدة للحبيب والغزل ملا ت�سمنته من �سور 

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

املليء بالفرح وبكل ما هو هادئ ورومان�سي، فيقول يف 
اأحد ق�سائده:

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

كان �سمت و�سمت ل يزال
ت�سمع الألوان التي لي�ست يف القالب وحده"

كما حت�سر املراأة يف ق�سائد ال�ساعر الأملاين يواخيم 
�سارتوريو�س دون ت�سنع اأو تكلف متنقًل بتجربة 
الكتابة عن املراأة من م�ستوى املكون اجلزئي اإىل 
امل�ستوى الذي غدت فيه حمورًا للتجربة كلها، مع 

خمالطة املجموعة ال�سعرية للهم الذاتي الذي ا�ستخل�سه ال�ساعر للتعبري عن 
�سورة املراأة احلبيبة، كما وت�سيطر احلركة والإيقاع اجلميل على ن�سو�س 

ديوانه التي تتمحور يف �سعي املحب نحو حث اخلطى جتاه املحبوبة 
مب�ساعر �سادقة بعيدة عن اأي م�ساكل يومية.

وال�ساعر يواخيم �سارتوريو�س �ساعر اأملاين تنقل يف خمتلف بقاع الأر�س 
والتحق مبدر�سة يف تون�س والكونغو والكامريون وح�سل على الثانوية 

العامة من مدر�سة يف بوردو بفرن�سا ودر�س احلقوق يف ميونيخ ولندن 
و�سرتا�سبورغ وباري�س، ثم العلوم ال�سيا�سية اإىل جانب ذلك وهو يحمل 

�سهادة دكتوراه يف احلقوق، واأتى تنقله هكذا كون والده دبلوما�سي اأملاين، 
كما اأنه ع�سو يف الأكادميية الأملانية للغة وال�سعر وكذلك يف جمل�س جائزة 

ال�سلم ملوؤ�س�سة جتارة الكتاب الأملانية.
اأّما مرتجم الكتاب فهو م�سطفى �سليمان ولد يف عام 1960 يف الأردن، 

يعمل منذ �ست �سنوات اأ�ستاذًا للرتجمة الفورية يف جامعة يوهان�س 
غوتنربيغ ماينتز/ اأملانيا، قام برتجمة العديد من الكتب الأملانية اإىل اللغة 
العربية كما ترجم من اللغة العربية اإىل اللغة الأملانية واآخر ما ن�سر له هي 

انطولوجيا العربية اإىل اللغة الأملانية، ن�سرت يف اإحدى اأرفع دور الن�سر 
الأملانية، كذلك له العديد من الدرا�سات املن�سورة باللغات العربية والأملانية 
والفرن�سية حول اأدب املهجر العربي يف اأملانيا ومنها اأحد اأهم املراجع يف 

اللغة الأملانية.

فندق الغرباء
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ت�ستك�سف توين موري�سون الروائية الأمريكية، من اأ�سل اأفريقي، 
واحلائزة على جائزة نوبل للآداب للعام 1993 يف كتابها ) اللهو 

يف العتمة: البيا�س واملخيلة الأدبية/ ترجمة: توفيق �سدخان 
( كيفية تخّيل ومتثيل الأفارقة الأمريكيني يف امللفوظة الأدبية 
الأمريكية. وما هي العلمات وال�سرتاتيجيات التي يلجاأ اإليها 
الكاتب الأمريكي يف ذلك؟. ويف هذا الكتاب تطرح موري�سون 

حزمة من الأ�سئلة العميقة حول ذات املرء الكاتبة يف جمتمع موؤطر 
عرقيًا، ومدى تعبريها عن العرق الذي تنتمي اإليه، اأو حتررها 

من اإكراهات العرق؟. واأي�سًا، الكيفية التي يت�سكل بها ) البيا�س 
الأدبي ( و ) ال�سواد الأدبي ( ل�سيما يف الرواية الأمريكية؟. اأما 
ال�سطلح املركزي الذي تتعاطى معه فهو ) الأفريقانية ( والذي 

تر�سح من تاريخ التمييز العن�سري يف الوليات املتحدة، وقد يعني 
اأ�سياء كثرية، هو الذي يرتبط ب�سفرة اللون املطمورة بني ت�ساعيف 

الن�سو�س الأدبية. وقد يقابل هذا امل�سطلح م�سطلح ال�ست�سراق 
عند اإدوارد �سعيد ويتناظر معه، فيما ال�سواد يقابل ال�سرق 

ويناظره. وي�سري ال�سطلح عند موري�سون "اإىل ال�سواد الدليل 
وال�سمني الذي �سارت ال�سعوب الإفريقية ترمز اإليه".. يحيلنا هذا 

اإىل مزدوجة مي�سيل فوكو ) املراقبة والعقاب ( حيث يجد املق�سي 
وامل�سجون واملجنون ) ال�ساذ ( نف�سه حتت النظر الدائم ومهددًا 
بالعقوبة اأو ُمعاقبًا. فيما املعايري التي حتدد ال�ساذ واخلارج عن 

الطبيعي هي ثقافية، ومتار�س فعل �سيطرة مثلما هي تنتج عنها. 
وهنا تثري موري�سون تلك الإ�سكالية املتعلقة بعلقة ) ال�سلطة ـ 

املعرفة (: ال�سلطة البي�ساء يف جمتمع قائم على التمايز والإق�ساء، 
واملعرفة املتلونة مبقدرة وح�سور هذه ال�سلطة، والهيمنة التي 

متار�سها الثقافة ال�سائدة يف املجال الأدبي من خلل اإقامة روؤاها 
وقيمها يف لوعيي الكّتاب، ومن ثم ت�سللها اإىل لوعي ن�سو�سهم..

   جتد كاتبة مثل موري�سون نف�سها مدفوعة للت�ساوؤل عن مدى 
حريتها "كامراأة كاتبة، اأمريكية وافريقية، حتيا يف عامل حتكمه 

منطق ومتييزات اجلن�س ) اأو اجلنو�سة Gender (.. عامل 
يخ�سع متامًا لإكراهات العرق". وتعي اأن الهوية الأمريكية ن�ساأت 

ه معيارًا وقيمة مفربكني،  عرب الدور الذي اأداه اخرتاع البيا�س بعدِّ
لكن فاعلني. وهي تدعو اإىل قراءة الأدب الأمريكي يف �سوء هذه 
الأطروحة. ترى موري�سون، وهي تقراأ عددًا كبريًا من الروايات 

الأمريكية اأن القارئ الفرتا�سي للكاتب الأمريكي، وبغ�س النظر 
عن لونه وعرقه، كان هو ) الرجل الأبي�س (. واأن جمتمعًا حمكومًا 
بالرتاتبية العرقية يف�سي اإىل تلويث اللغة عرقيًا كذلك. وما ت�سعى 

هات تلك  اإليه هو اإثارة م�ساألة قدرة اخليال على التحرر من موجِّ
اللغة. وذلك بنظرها عمل معقد ومفيد وحا�سم.

   مل يوجد الأفريقي يف الأدب، ملدة طويلة، اإّل كزخرفة، اأو كعلمة 
عابرة للطابع املحلي بل ا�سم غالبًا وبل قيم وبل تاريخ من اأجل 
تاأكيد احل�سور الأبي�س و�سطوته.. يغدو ال�سواد �سجنًا ومنفى؛ 

و�سعًا �ساذًا ووح�سيًا، ومنا�سبة للإذلل اجل�سدي واملحو. فيكون 
حتى غياب العرق يف اخلطاب الأدبي فعًل عرقيًا. ولن تخلو 

من �سطوة هذه ال�سور ن�سو�س كّتاب مل ُيعرف عنهم قط باأنهم 
عن�سريون مثل فوكرن وهمنغواي. وحتى كّتاب ينتمون للعرق 

الأفريقي الأ�سود.    اإن تاأكيد البيا�س بحاجة اإىل احل�سور 
الأفريقاين الذي لن يكون باأية حال ح�سورًا اأمريكيًا، بل 

ر باأنه الآخر/ الكائن الأدنى/ املختلف. اأما �سرورة  �سي�سوِّ
هذا احل�سور الطارئ فهي يف �سبيل اأن تثبت 

الذات الأمريكية البي�ساء باأنها حرة ول 
تبعث على النفور، بريئة وغري قابلة 
للهلك، وتثري الرغبة. واأنها مت�سلطة 
وقوية، ولها تاريخ وحتيا فيه. واأنها 

الإن�ساين  التطور  يف  فجائيًا  حدثًا  "لي�ست 
واإمنا حتقيقًا متقدمًا للقدر". اأي كل ما هو 

نقي�س للأفريقي مثلما جرى متثيله يف 
ال�سرديات البي�ساء امللوثة عرقيًا.

اللهو في العتمة
سعد محمد رحيم

 ب�سرى اأبو �سرار قا�سة م�سرية 
من اأ�سل فل�سطيني ، جابت العديد 

من بلد ال�ستات اإىل اأن حطت 
الرحال بالإ�سكندرية وتخرجت 
من جامعتها وا�ستغلت حمامية 

بها ، �سدرت لها جمموعتها 
الق�س�سية الأوىل حتت عنوان " 
اأنني املاأ�سورين " ، ثم جمموعتها 
الق�س�سية الثانية عن مطبوعات 

الق�سة بندوة الإثنني بالإ�سكندرية 
، حتت عنوان " القلدة " يف 

مئة وع�سرين �سفحة من القطع 
ال�سغري ، وهي جمموعة اتخذت 

فيها ب�سرى اأبو �سرار من فل�سطني 
حمورها الكامل املتكامل من حيث 

ال�سخو�س والأحداث والأبطال 
، وقد حملت هذه املجموعة 

الق�س�سية عناوين كثرية بلغت 
الع�سرين هي " القلدة ، مداهمة ، 
وبرعمت دوايل العنب ، عائد اإىل 

البحر ، ر�سائل ، رماد م�ستعل ، 
فرا�سات يف األبوم ، �سينية فتة ، 

نور جدتي ، كانت تخاف العتمة ، 
زهرة الأوركيدا ، حقيبتي الغائبة 
، قطعة �سوكولتة ، نزيف الروح 

، موؤان�سة ، و�ساح الديك ، غربة ، 
قلب عزيزة ، خامت �سليمان ، ل .. 

عزاء " .. جدير بالذكر اأن القا�سة 
اأبو �سرار هي من مواليد غزة 

بفل�سطني ، وهي �سقيقة الأديب 
الفل�سطيني ماجد اأبو �سرار . 

مفتتح 
يف �سدر املجموعة الق�س�سة ، 

جاءت عبارة عبد الرحمن منيف 
يف رواية " �سرق املتو�سط " 
والتي يقول فيها " ل اأريد اأن 

اأكون نبيًا اأو اأنوب عن الآخرين ، 
يف البحث عن طريق امل�ستقبل .. 

لكن مثلما عّلم ديكارت الفرن�سيني 
، يف اأوروبا ، اأ�سياء اأ�سا�سية ، 

خا�سة يف املنهج ... فاأعتقد اأن 
اأعظم واأهم ما علمهم كلمة تفوق 

كل الأ�سياء .. علمهم كلمة ل " ، ثم 
جاءت كلمات اأخرى نقدية للناقد 
حممد حممود عبد الرازق ، عرب 
فيها عن م�سمون هذه املجموعة 

الق�س�سية ، واأن كاتبتها حتمل 
فل�سطني يف قلبها اأنى حلت ، 

وفل�سطني هنا لي�ست الق�سية التي 
تهب للدفاع عنها ، وتوؤكد اإميانها 
بحقوقها ، واإمنا فل�سطني كيانها 

املمزق وماأ�ساتها ال�سخ�سية ، واأن 
الكاتبة يف ق�س�س هذه املجموعة 

حتمل يف طياتها الأم والأخت 
والأبنة ، التي تقتل وتعذب 

عائلتها يف كل حلظة ، فتقتل 
وتعذب معها يف اأي مكان ، فهي 

لي�ست �ساهدًا على الدم والأ�سلء 
واخلراب .. لأنها الدم والأ�سلء 

واخلراب بل �ساهد .  

القلدة 
يف عنوانها الأول مبجموعتها 

الق�س�سية ، والذي حمل ا�سم " 
القلدة " ر�سمت القا�سة ملمح 

الرعب اجلاثم فوق �سدور 
الفل�سطينيني �سباح م�ساء ، 

وتفا�سيل الت�سييق اخلانق للكبار 
وال�سغار يف كل تف�سيلة جزئية 

من تفا�سيل احلياة اليومية 
امل�سنية ، واإجراءاتها امل�ستفزة 

على اأيدي اأولئك الأ�سقياء 
املتعجرفني من جمندي وجمندات 
الحتلل ؛ تقول " اأقف الآن خلف 

احلاجز الزجاجي  جواز �سفري 
اأقب�س عليه بيدي مرة .. ومرة 

اأدف�سه بني حنايا اجليوب .. ثم ما 
األب�س اأن اأ�سرتده ثانية .. فطابور 
النتظار ما زال طويًل طويًل .." 

ول يقت�سر الأمر على الت�سييق 
والتعطيل املتعمد ، اإمنا ي�سحب 

ذلك انتهاكات �سارخة لإن�سانية 
اأ�سحاب الأر�س من الأحرار 

ال�سرفاء " مددت يدي اإىل قلدتي 
املدلة على �سدري اأحت�س�سها .. 
وملّا اأخلعها .. " �سن�سادرها منك 

القلدة  على  معلقة  يدي  ظلت   .. "
.. اأناملي مت�سبثة بها .. اإنها 

اخلريطة الذهبية لفل�سطني األب�سها 
منذ �سنوات طفولتي .. واأذكر اأن 
والدي اأول من علمني ماذا تعني 

اخلريطة .. يوم فاجاأين الهدية 
قال يل : هذه هي اخلريطة .. كلما 
عرفتها جيدًا تتعلمني اأين تقفني .. 
مدت املجندة يدها نحوي تعاونها 

زميلتها وبدوت كمن �سيق اإىل 
�سجن كبري وقبل اأن يدخله يخلع 

ما لديه .. انتزعت قلدتي وهويت 
بدونها على مقعد خ�سبي اأدور 

بعيني اأبحث عن اأمي التي كانت 
تقف يف ح�سد اآخر" . 

مداهمة 
ويف ق�ستها التي حملت هذا 

العنوان ، ح�سدت الكاتبة مفردات 
قامو�سها الو�سفي املعرب عن معنى 

املداهمة ، وما تعنيه بالن�سبة لكل 
من يعي�س على الأر�س الفل�سطينية 

؛ فالكل يتوج�س خيفة مما ع�ساها 
حتمله حلظات الليل القادمة " 

طرقات خوت .. اأنوار باهتة 
.. نوم متقطع .. اآذان م�سلوبة 

على مزاليج الأبواب املو�سدة .. 
خطوات تغدو .. وخطوات تهبط 
مع حلول الظلم .. الأم ال�ساهرة 

والأب ال�ساهد يف ليله عني على 
الدار وعني على الأبناء " ومع كل 

هذا الرعب لبد وحتمًا �ستحدث 
ظلم  " ي�سق  " �ساعتها  " مداهمة 

الفجر الناع�س هدير وجنازير 
ومكربات �سوت .. تقفز الأم من 

م�سجعها ي�سبقها اإىل الباب .. 
ت�سرع اإليه .. مي�سك باملزلج .. 

تندفع نحوه .. تت�سبث به : ل 

تخرج يا اأباب ماجد !! ينتف�س 
ج�سده ، فيدفعها بكلتا يديه .. 

ت�سده من جلبابه .. تتواىل دفعات 
خلف الباب احلديدي باآلت 

حديدية تطن لها الأبواب لت�سق 
ظلمة الليل .. ثم ركل بالأقدام 

دفعها ما بني ثنايا جلبابه .. وتقدم 
نحو الباب .. . يفتحه .. ت�سر 

الريح وتزجمر داخل بيته قب�سات 
اأيديهم وكعوب بنادقهم ... بعد 

حلظات كانت املجنزرات تويل .. 
جتوب �سوارع ال�سمت .. حتمل 

معها �سبيًا يدعى ـ علي ـ " . 
دوايل العنب 

ويف اإحدى ق�س�س املجموعة 
جاءت ق�سة " وبرعمت دوايل 

العنب " حيث متا�ست فيها 
م�ساعر القا�سة مع روح التكافل 

الجتماعي بني الفل�سطينيني 
وقت الأزمات ؛ حيث ا�ستقبلت 

اأ�سرة البطلة العم " اأبو ع�سام " 
وزوجته ليقيما معها بعد اأن مت 

ق�سف منزلهما على اأيدي املحتلني 
، وكم كان جميًل اأن تظهر تلك 

الروح اجلميلة يف ا�ستقبال هذين 
الزوجني الكبريين ، كما كان جميًل 

اأي�سًا اأن يعي�س اجلميع معًا حتت 
غطاء احلب والتاآخي واملوا�ساة 
، ذلك الذي مل مينع ال�سيفني اأن 
يقوما برعاية دوايل العنب يف 

املنزل �ساعة الع�ساري ، يف اإ�سارة 
اإىل ا�ستمرار روح ال�سمود والبناء 

واتخاذ كافة اأ�سباب التم�سك 
بالأر�س ، وقد كان ت�سوير القا�سة 

م�سهد اجلرافات وهي تهدم بيت 
الزوجني ، موؤثرًا وعميقًا حيث 

تقول على ل�سان اأم ع�سام " 
يومها تهاويت بج�سدي فوق 

الردم اأحت�سن الباقايا املتناثرة 
.. فناجني قهوتي اأخذتها الأر�س 

وغارت بها .. فر�ساتنا طم�سها 
الرتاب وعفرة اأخذت اأنفا�سنا معها 

.. �سورة اأبي واأمي تك�سر اإطارها 
، تفتت زجاجها ، متزقت .. حاولت 
اأن اأفت�س عن بقاياها ولكن دموعي 

حالت بيني وبني العثور على اأي 
�سيء ابغيه فوق الردم " . 

عائد اإىل البحر 
ويف هذه الق�سة حملت كلمات 

القا�سة بعدًا رمزيًا يلقاه القارئ 
ماثًل بالعنوان الذي يت�سمن 

اإ�سارة اإىل مبداأ املثابرة يف طلب 
العودة اإىل الديار ، وذلك من 

خلل لفظ " عائد " ، اأما " البحر 
املادي  معناه  اإىل  بالإ�سافة  " فهو 
امللمو�س فهو يعني يف هذه الق�سة 
؛ ذلك العامل الغام�س اجلديد الذي 

يتاأرجح بني الهدوء وال�سطراب 
، والذي بدوره ي�ستقبل " يو�سف 

اأمه  فقد  الذي  ال�سغري  " الطفل 
يف ليلة �ستاء قا�سية ، ليكمل اأيام 
طفولته با�ستهلل ح�سن جدته ، 
ثم ما يلبث اأن ي�سب على اأنا�سيد 

البطولة والفداء " اأنا فدائي يا 
فل�سطني .. اأنا من حطني .. فدائي 

.. اأنا فدائي يا �سلح الدين "  ، 
ويطلب من جدته زيارة البحر 

ليكون كباقي ال�سبية من اأقرانه 
امل�ستمتعني به ، وعندما تلبي له 

جدته ما طلب يعا�سر حلظات 
اخلوف والفزع ، وتنتابه احلمى 

املفاجئة جراء ما �سهدته عيناه من 
ق�سف جوي واأ�سلء ودماء فوق 
�ساطيء البحر الذي اأحب زيارته 

واحلني  احلني  بني  عيناه  " يفتح 
.. ينظر اإىل جدته : اأماه ! البحر 

هناك ! ثم يغيب مرة اأخرى .. 
ويعود يهذي .. يغني .. يدندن : 

فدائي .. فدائي .. اأنا فدائي " . 
اإن�سانيات 

واإذا كانت الق�س�س الأوىل يف 
هذه املجموعة الق�س�سية قد 
ات�سمت بحر�س القا�سة على 

و�سف جممل التفا�سيل امل�سطربة 
يف حياة فل�سطني واأبطالها عن 
قرب فاإن الق�س�س الأخرية ، قد 

�سيطرت عليها روح " الإن�سانية 
ففي  ؛  والأعم  الأ�سمل  " مبعناها 

ق�سة " نزيف الروح " غا�ست 
القا�سة اإىل اأعماق ال�سعادة 

والرومان�سية الفائتة من خلل 
حادث �سيارة ، ويف ق�سة " 

�سينية فتة " ت�سف القا�سة عامل 
الأ�سرة والعائلة من خلل علقة 

اأخ باأخته ، بينما يف ق�سة " 
موؤان�سة " تتج�سد معاناة الوحدة 

وال�سمت من خلل تلك العلقة 
التي ربطت رجًل مبجموعة من 

القطط  املنزلية ، جعلته ياأن�س بهم 
وياأن�سون به ، اإل اأنه يفكر يومًا 

يف ال�ستغناء عنهم ، فينطلق بهم 
اإىل اأحد الأ�سواق بعد اأن جمعهم 

يف علبة كرتونية ، ثم يرتكهم 
هناك ، ليكت�سف بعد عودته اإىل 

املنزل اأنه خ�سر " موؤان�سة " هوؤلء 
القطط ، واكت�سب بفقدهم معاناة 

الوحدة وال�سمت والكاآبة.

" القالدة " لـ بشرى أبو شرار .. 

تعانق األلم والرصاص والدم بحكايات 
تغلفها األحزان

عرض: اوراق
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االخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

في نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشر، بلغت النهضة 

االستشراقية قمة نشاطها في روما. 
ولم يكن ذلك ألن العاصمة استأثرت 

بذلك التيار الفني في إيطاليا- 
فالبندقية وفلورنسا وجنوة ونابولي 

وميالنو كان كل منها يمتلك مدرسته 
الخاصة العرضية – إال أنها اجتذبت 
إليها عددًا هامًا بصورة خاصة ومن 

مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 
الموضوعات اإلسالمية، لم يسبق لكثير 

من هؤالء أن زاروا العالم العربي، وقد 
أسسوا الهامهم على مزيج من الخيال 
وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي والمواد اإلسالمية التي 

كان يمكن لهم أن يروها في العاصمة 
االيطالية.


