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

 �شريع���ة حمورابي تعتب اأحدث واأكمل 
القوان���ني يف تاري���خ الع���امل الق�شائ���ي 
و�شبق���ت قانون"ج�شتنيان"الذي يفخر 
ب���ه العامل الغرب���ي مبا يزي���د  على الفي 
�شن���ة، واأثار اكت�شاف هذه امل�شلة ون�شر 
حمتوياته���ا ج���دًل كبرًا ب���ني الباحثني 
بالعالق���ة مع ماج���اء فيها م���ن ن�شو�س 
م�شابه���ة مل���ا ج���اء يف الت���وراة واأ�شبح 
م���ن الوا�ش���ح، كم���ا يذكر الدكت���ور عبد 
الوهاب حميد ر�شيد يف كتابه )ح�شارة 
وادي الرافدين – دار املدى – 2004(، 
ان ال�شرائ���ع املثبت���ة يف العه���د الق���دمي 
واأن  بق���رون  مو�ش���ى  قب���ل  موج���ودة 
قان���ون حموراب���ي �ُش���رع لن���وع م�شابه 
من الظروف حيث توجد عبارات يظهر 
عليها دلئل القتبا�س املبا�شر وتتطابق 
لتلك التي ُيفرت����س اأنها ذات اأ�شل اإلهي 

وترتبط باإ�شم مو�شى.
 اكت�شفت م�شلة حمورابي من قبل علماء 
الآث���ار الفرن�شي���ني يف مدين���ة �شو�ش���ة 

جن���وب غرب���ي اي���ران، وف���ك رموزه���ا 
امل�شمارية وترجمها من الأكدية البابلية 
ع���امل امل�شماريات ج���ان فن�شن���ت �شايل 
اىل الفرن�شي���ة ون�شره���ا �شن���ة  1902. 
امل�شماري���ات  علم���اء  اأقب���ل  وبن�شره���ا 
لغاته���م  اىل  نقله���ا  عل���ى  والقانوني���ني 
النكليزية والأملاني���ة والالتينية. واما 
ترجمته���ا اىل اللغة العربي���ة فلم يتم ال 
يف ف���رتة متاأخرة على ي���د الأ�شتاذ عبد 
امل�شي���ح وزي���ر وم���ن ث���م على ي���د عبده 
اليق���ني  ب���ني  موزع���ة  الزي���ات،  ح�ش���ن 

والق�شاء. 

الن���ور  اىل  القوان���ني  ه���ذه  لإخ���راج   
وتك���ون حتت اأيدي جمي���ع املثقفني من 
موؤرخ���ني ورج���ال القانون ق���ام املوؤرخ 
والعالمة املرحوم �شامل الآلو�شي بجمع 
الن�شو�س املتفرقة لهاتني والرتجمتني 
متج���اوزًا جميع ال�شع���اب بالعمل على 
اخ���راج تل���ك الرتجمت���ني بكت���اب واحد 

حموراب���ي(  )�شريع���ة  عن���وان  حت���ت 
وتول���ت دار امل���دى طبع���ه انطالق���ا من 
م�شوؤوليته���ا واأهدافها يف احلفا على 

الرتاث العراقي بطبع الكتاب. 
 وانطالقًا من األأمانة العلمية التي عرف 
بها الأ�شتاذ اجلليل �شامل الآلو�شي اأبقى 
اأي  ب���دون  حالهم���ا  عل���ى  الرتجمت���ني 
تغي���ر حفاظًا عل���ى الأ�ش���ل وللمقارنة 
مب���ا ا�شتجد م���ن معلومات مع���ززا اياه 
مبقدم���ة وق�شمني وف�ش���ول عدة  ي�شرح 
فيه���ا املراح���ل التي م���رت عل���ى �شريعة 
حموراب���ي منذ اكت�شافه���ا وفك رموزها 
واهتم���ام علم���اء الآث���ار م���ع طائفة من 

ال�شروح والتعريفات.

 ي�شم الق�شم الأول اأربعة ف�شول تناول 
فيها نبذة تاريخية عن حمورابي فبني ان 
حموراب���ي قد جمع قوانينه يف �شنوات 
حكم���ه الأخرة بع���د ان ا�شتت���ب ال�شلم 
والم���ان يف بالده ووح���د مملكته راأى 

ال�ش���روري  م���ن 
ا�ش���دار �شريع���ة موح���دة تنظ���م 

�ش���وؤون رعيته. ناق�ش���ا اياها على م�شلة 
باحلجر الأ�شود باللغة الأكدية م�شتندًا 
على عدد من القوانني القدمية والعادات 
والتقالي���د املتبع���ة يف ب���الده لتكت�ش���ب 
�شف���ة  قد�شية التقالي���د القدمية والعمل 
عل���ى تنفيذه���ا تنفي���ذا �شارم���ًا وكيفية 
اكت�ش���اف م�شلت���ه مبين���ا ا�شب���اب عثور 
علم���اء الآثار عليه���ا يف مدين���ة �شو�شة 
العيالمي���ة ملقيا ال�شوء على الرتجمات 
الغربية وهات���ني الرتجمتني العربيتني 
مع ترجمة للمرتجمني مبينا يف الف�شل 
الرابع من هذا الق�شم الأوزان واملكاييل 
واملقايي����س الت���ي ورد ذكره���ا يف مواد 
ملجلتي"اليقني"و" وعرفان���ا  ال�شريعة. 
الق�شاء"باعتبارهم���ا امل�شدر الأ�شا�شي 
له���ذه القوانني، الق���ى الأ�شتاذ الآلو�شي 
ال�ش���وء عل���ى هات���ني املجلت���ني مبين���ا 
عل���ى   احلف���ا يف  الري���ادي  دورهم���ا 

ث  ا ل���رت ا
العراقي.

 اأم���ا الق�ش���م الث���اين م���ن الكت���اب فق���د 
احت���وى عل���ى ف�شل���ني كل منهم���ا �ش���م 
�شريع���ة حمورابي وفق ترجمة الأ�شتاذ 
عب���د امل�شي���ح والأ�شت���اذ عب���ده ح�ش���ن 

الزيات مع بيان الفرق بينهما.

تتاأل���ف ن�شو����س ه���ذه ال�شريع���ة م���ن 
اخلا�ش���ة  للقواع���د  مف�شل���ة  جمموع���ة 
ال�شوم���ري  ال�شع���ب  طبق���ات  بجمي���ع 
كما تلق���ي ال�شوء عل���ى مفا�شل احلياة 
الجتماعي���ة والأقت�شادي���ة لتلك الفرتة 
بحي���ث ميكنن���ا القول ب���اأن ه���ذا العمل 
اجللي���ل ال���ذي قدم���ه الأ�شت���اذ املرحوم 
�شامل الآلو�ش���ي وتولت طبعه دار املدى 
يعد م���ن الأعمال اخلال���دة للحفا على 
ال���رتاث   وليحت���ل م�شاح���ة كب���رة يف  

املكتبة التاريخية والق�شائية.   

جمعا د لا عل عليا �ضا ال�ضي 

  – بعة اال – ددار ا ضراال 

ضارا فريد  را

ش���ري���ع���ة ح���م���وراب���ي 

أول ترجمتين الى العربية
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ضريعة مراي 

التي   اال معة  الضمرية   ضما�ا   تضل   

تعد ا الا  العا الد ادي مة اضالة 

ا�ضارية ا التي تفر ا د الرافدي عل مر 

  ق  ةض� ضرع ي التيرام ضريعة رضالع

 بتا اال  دية  تعد خامة االل د
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كتب الى الشاشه

 )دكت����ور زيفاكو( كتاب اخللود املرجت����ى لكاتبه ال�شاعر 
الرو�ش����ي بوري�����س با�شرتن����اك  رواية جمع����ت املجد من 
اطراف����ه، فهي كرواية نال����ت اجلائزة الهم يف الدب هي 
جائ����زة نوب����ل، وكفيل����م ح�ش����د الكثر م����ن اجلوائز لعل 
اهمها جائزة الو�ش����كار وامتياز الفيلم الف�شل بني اهم 

ع�شرة افالم.
احداث الرواية تنح�شر  بني عامي 1903 و1929، وهي 
الع����وام املحتدم����ة يف تاري����خ رو�شيا، حي����ث نقف على 
وقائ����ع الث����ورة البل�شفية من وجهة نظ����ر تلك ال�شخ�شية 
املثقف����ة واملتعمق����ة يف فه����م النف�����س الب�شري����ة: الطبي����ب 
وال�شاعر يوري زيفاج����و الذي ولد اأواخر القرن التا�شع 

ع�شر واأنهى درا�شة الطب اأثناء احلرب العاملية الأوىل.
الرواي����ة حتكي ع����ن اأح����داث الث����ورة واحل����رب الأهلية 
نف����ذ فيها حرفي����ا التقنية الت����ي كان يحلم به����ا )كم اأرغب 
اأن اأتو�ش����ل اىل حقيقة م����ا مر من اأي����ام اىل اأ�شبابها اىل 
الأ�شا�����س اىل اجلذور اىل �شغاف القلب اأن اأم�شك يف كل 
وقت بخيط امل�شر بالأحداث باحلياةوال�شعور واحلب 

والفتوحات(.  
خ����الل حيات����ه يف رو�شيا ا�شطه����د كما ح����ال كل املثقفني 
اآن����ذاك وحو�شر متاما ح����ني رف�س ع����ام 1937 التوقيع 
على ر�شالة تاأيي����د للمحاكمات ال�شتالينية معر�شا حياته 
وحريت����ه للخط����ر وكان اأن و�شعته ال�شلط����ة ال�شتالينية 
حت����ت املراقبة و�شورته ان�شانا مع����زول عن العامل ذاتيا 
اىل اأبعد احلدود ثم اأطلقت علي����ه لقب)املهاجرالداخلي( 
و)املرتد( و)الغريب ع����ن ال�شعب( و)اخلائن( اأما نيكيتا 

خروت�شوف فقد و�شفه بالفظ؟!  
حينها قال با�شرتناك وا�شفا حاله )العقل خمتنق والأفق 

والأفكار بلون التبغ(. 
الرواية ملحمِة رومان�شية �شاملة، تقدم ق�شة حب واي�شا 
ق�ش����ة الث����ورة.. ومن وجه����ة نظ����ر تتعار�����س والوجهة 
الر�شمي����ة، فق����د ت�شمنت نق����دا �شديدا للنظ����ام ال�شمويل 
يف رو�شي����ا حتى ان با�شرتن����اك مل ي�شتطع ن�شرها ببلده 
ب����ت الرواية عب  يف الحت����اد ال�شوييت����ي، لذلك فقد هررّ
احل����دود اإىل اإيطالي����ا، ون�ش����رت يف ع����ام 1957، مثرة 
ج����دل وا�شع����ا �شدها ومعه����ا ح�شب ال�ش����راع الدائر تلك 
الفرتة. حتى ان بع�س النقاد هاجمها من دون ان يقراأها 

والعك�س �شحيح
يف ع����ام 1958 من����ح ا�شرتن����اك جائ����زة نوبل  ل����الآداب، 
وه����ي امل����رة الوىل الت����ي يف����وز به����ا كات����ب ع����ن رواية 
واح����دة، كما ج����اء يف حيثيات منح ه����ذه اجلائزة  حيث 
ذك����رت اللجنة "اإن �شبب من����ح ا�شرتناك اجلائزة يتمثل 
يف القيمة الفنية لرواية دكتور زيفاجو". لكن ا�شرتناك 

رف�شها من دون ارادته، ون�شرت فيما بعد وثائق تتحدث  
ع����ن تدخ����ل وكال����ة املخاب����رات الأمريكي����ة بالتع����اون مع 
رواية"دكت����ور  ف����وز  اجت����اه  يف  البيطاني����ة  نظرته����ا 
زيفاجو"بجائ����زة نوبل. حي����ث توؤكد وثائ����ق الكتاب اأن 
املخابرات الأمريكيةCIA كان����ت وراء ترجمة الرواية 

اإىل اأكر من40 لغة عاملية.

 الفيل ع
يف ع����ام     1965 يت�شدى املخرج ديفيد لني املتخ�ش�س 
بالف����الم امللحمية ملعاجلة هذه الرواي����ة، ليقدمها كفيلم 
ملحمي م�شتعينبا لبطولته باملمثل العربي الوافد حديثا 
اىل هوليوود عمر ال�شريف والنجمة جويل كري�شتي، 
ن����ال الفيلم حينها  خم�س من جوائ����ز الأو�شكار، ويعد 
من اأجنح الف����الم على م�شتوى �شباك التذاكر العاملي 
متجاوزًا فيل����م تايتانيك بح�شابات  معدلت الت�شخم 

املايل.

   اا�ض ري
 1960  1890( بوري�س ليونيدوفيت�س با�شرتناك
م( كاتب و�شاعر رو�شي. عرف يف الغرب بروايته 
املوؤثرة عن الحت���اد ال�شوفيتي الدكتور جيفاغو، 
لكن ي�شتهر يف ب���الده ك�شاعر مرموق. جمموعته 
حي���اة �شقيقتي تعد من اأهم املجموعات ال�شعرية 

التي كتبت بالرو�شية يف كل القرن الع�شرين.
ول���د يف مو�شك���و لأب كان يهودي���ًا وحتول اإىل 
الكني�ش���ة الأرثوذك�شي���ة، وه���و ر�ش���ام متمي���ز 
واأ�شت���اذ يف معه���د الفن���ون، والدته ه���ي روزا 

كوفم���ان التي كانت عازفة بيانو م�شهورة. ن�شاأ بوري�س 
يف ج���و عاملي منفت���ح على خمتلف الثقاف���ات، وكان من 
زوار وال���ده الدائمي���ني �شرجي رحمانين���وف، ريلكه، 
وليو تول�شتوي. حتول وال���ده اإىل امل�شيحية اأثر كثرا 
على بوري����س، والكثر م���ن اأ�شعاره تعك����س موا�شيعًا 

م�شيحية بو�شوح.
بدافع من اجل���و املحيط به، دخل بوري�س كون�شرفتوار 
ت���رك  م���ا  �شرع���ان  لكن���ه  م،   1910 ع���ام  مو�شك���و 
 .الكون�شرفت���وار ليدر�س الفل�شف���ة يف جامعة ماربور
رغ���م جناحه الدرا�شي اإل اأنه رف����س اأن يعمل يف جمال 
تدري����س الفل�شف���ة وت���رك اجلامعة ع���ام 1914 م، وهي 

نف�س ال�شنة التي اأ�شدر فيها ديوانه الأول.
ق�شائ���د با�شرتن���اك الأوىل اخف���ت ولع���ه باأف���كار كانت، 
واأظه���ر ن�شيجه���ا املتميز قدرته على ا�شتخ���دام نوع من 
التباين يف املعاين لكلمات متجاورة ومت�شابهة يف البناء 

اللغوي.
)وه���و ن���وع مع���رف يف 

ال�شع���ر الرو�ش���ي وي�شب���ه ال�شج���ع عن���د الع���رب ولك���ن 
الت�شابه يكون يف بداية الكلم���ات(، ا�شتخدم با�شرتناك 
كذل���ك لغ���ة يومي���ة، وتق���ارب كبر م���ن �شاع���ره املف�شل 

لرمونتوف.
خ���الل احلرب العاملي���ة الأوىل، عم���ل با�شرتناك ودر�س 
يف خمت���ب للكيميائي���ات يف الورال، وه���ي التجرب���ة 
الت���ي �شتقدم له م���ادة اولية خ�شب���ة �شي�شتخدمها لحقا 
يف )دكت���ور زيفاك���و(. عل���ى العك����س م���ن الكثرين من 
اأبن���اء طبقت���ه وا�شدقائ���ه واقاربه الذين ترك���وا رو�شيا 
بع���د الثورة البل�شفي���ة، فاإنه بقي يف ب���الده وقد اأبهرته 

�شعاراتها وهزه حلم التغير عب الثورة.
يف الع���ام الت���ايل 1958 من���ح با�شرتناك جائ���زة نوبل 

لالآداب. 

دكتور زيفاكو

اعداد ع افرجي
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اياد خ�ضري  

يك�ش���ُف لن���ا ال�شاع���ُر رع���ْد زام���ل يف جتربتِه 
وم�شتوعب���ٍة  واعي���ٍة  ق���درٍة  ع���ن  ال�شعري���ة 
لتفا�شي���َل �شراع���اِت الإن�ش���اْن م���ع ذاِت���ِه اأو 
م���َع الوج���وِد املحي���ِط ب���ِه، لتك���وَن �شخ�شيُة 
ُ من خالِلِه عْن  ال�شاعِر وذاتيُتُه منوذج���ًا يعبرّ
اآلِم الإن�ش���اِن وهموِم���ِه واأ�شئلِت���ِه الوجودية 
الت���ي تبحُث عن اأجوبٍة ل���كِل ت�شاوؤلِت الذاِت 
���ِم اآتوِن املاأ�ش���اِة الب�شريِة  الإن�شاني���ِة يف ِخ�شِّ
التي تبدو من فداحِة كوارِثها كوميديا �شوداَء 
تق���وُد الإن�ش���اَن الع���ارَف ال���ذي ميتل���ُك روؤيًة 
ثاقب���ًة وبا�ش���رًة اأن يط���رَح هذه الت�ش���اوؤلْت 
الغارق���ِة بالأمِل واملُْثَخنِة باخليبة فال�شاعر يف 
جتربته ينق���ل لنا روؤيت���ه الت�شريحية لواقعه 
وتك���ون ن�شو�شه مرايا تق���دم الواقع مبا فيه 
من تناق�ش���ات واأحداث ما�شية �شكلت اآثارها 
مالمح احلا�شر فهو يوؤكد على الغاية النهائية 
للفن والتي ت�شور الواقع مب�شداقية وجراأة 
اأو  تدلي����س  ب���ال  القامت���ة  وتقدم���ه ب�ش���وره 
اإخف���اء للحقيقة واإن تكن هذه ال�شور �شادمة 
ومفاجئ���ة لأن ه���ذا املوق���ف يعك����س الت���زام 
ال�شاع���ر جتاه واقع���ه ليكون �شاه���دًا من�شفًا 
ويحق���ق احلري���ة لذات���ه وللمتلق���ي من خالل 
هذا التقدمي وتكون ن�شو�شه وثائق اإن�شانية 
ذات �شدقية يف طرحه���ا وت�شويرها ل�شراع 
ال�ش���راع  دوام���ات  يف  وعذابات���ه  الإن�ش���ان 
الوجودي لذلك مل يق���دم لنا ال�شاعر ن�شو�شًا 
�شعرية ذات لغة مكثفة وبناء �شكلي اختزايل 

تدل على معاين بقدر ما جعل ال�شاعر  املعاين 
الكب���رة الت���ي نتج���ت ع���ن روؤاه العرفاني���ة 

للوجود هي التي حتتوي الكلمات : 
ل قطاَر ينتظرين 

ول حمطاْت 
فاأنا عابُر �شبيل 

اأحمُل عمري 
ُه   كما لو اأنَّ

كي�ُس نفايات.�س 7
اأو يف ن�سِّ قادم من اأق�شى املياه : 

ُترى ماذا 
 بو�شِع املوجِة اأن تفعَل 

وَنُه احلياة؟  يف مثل هذا امل�شتنقِع الذي ي�شمرّ
 وهل بو�شِع موجٍة نافرٍة مثلي 

 اأن تطفَئ:  �شجرُة يوُمها احرتاق 
وغُدها حطب؟؟�س73

ن���ا اأماَم جتربٍة �شعريٍة تفت���ُح اآفاَقها للقارئ  اإنرّ
����َس يف  ليوؤ�شرّ الأوىل  الق���راءِة  م���ن  الواع���ي 
كِل ق���راءٍة اآفاق���ًا عميق���ًة توح���ي به���ا تراكيُب 
ٍة  ال�شاع���ِر املوج���زُة واملكثف���ُة وامل�شاغ���ة بدقرّ
اأ�شلوبي���ٍة وفه���ٍم عمي���ٍق لق���درِة املف���ردِة التي 
تخ���رُج من اإطارها القامو�ش���ي حينما تو�شُع 
بوع���ٍي وح�سٍّ جمايل �شمَن البني���ِة ال�شعريِة 
فتك���وَن ذاَت ق���درٍة هائل���ٍة متوهج���ٍة بفيو�ٍس 
دٍة تتج���اوُز املج���اَل امل�شموين  دللي���ٍة متع���درّ
القريب للرتكيِب ال�شعري وتكوَن ذاَت وظيفٍة 

حتفيزيٍة �شواٌء كان���ْت املفردُة �شمَن الرتكيِب 
اأو منف���ردة وه���ذا م���ا يتجل���ى يف القامو����سِ 
اللغ���وي لدى ال�شاعر وبتعب���ٍر اأدق )الذاكرُة 
ال�شعريُة الغنية( ل���دى ال�شاعر رعد زامل كما 

يف ق�شيدة )ن�شو�س الغياب(:
على �شراٍع غادَر اأبي  

متجهًا اإىل حتِفِه 
 بالقطاِر اأي�شًا 

غادَر الأ�شحاُب 
ا�شَتُه   كٌل يحمُل فررّ

على يِدِه 
 وحدي واحلقائُب 

 تفوُح بالذكريات �س20
اإنرّ ال�شاع���َر رع���د زامل مبا ميتلُك���ُه من ذاكرٍة 
متنوعٍة )�شورية( كانت اأم )لغوية( ا�شتطاَع 
بخياِل���ِه ال�شعري اأن ُيعي���َد ت�شكيَل ُبَنًى لغويًة 
�شعري���ة جتلرّ���ْت فيه���ا م�شتوياٌت متع���ددٌة  من 
خ���الِل تكثيِف )ثيم���ُة احل���رب( و�شيميائيِتها 
العالية يف املخي���اِل الجتماعي فكانْت عمليَة 
ت�شري���ٍح عميق له���ذه احل���وادث الكارثية من 
خ���الِل توظي���ِف الكلم���ة يف اجلمل���ة ال�شعرية 
التي تعك����ُس اأبعاَد ه���ذِه الفاجع���ِة الإن�شانية  
فج���اءت ه���ذه الكلم���ة )احل���رب( املعب���اأة بكم 
مل���ا  دليل هائ���ل ذات وظيف���ة )جيولوجي���ة( 
له���ا م���ن ج���ذور ممت���دة اإىل اأعم���اق املا�ش���ي 
وخمتزل���ة ل�شنني م���ن الأمل واملاأ�ش���اة ل تزال 
جتلياتها ال�شوري���ة حا�شرة يف ذهن املتلقي 
ال���ذي عا�س �شنواتها العج���اف اأو كان مراقبًا 
له���ا وم���ا نتج���ت عنه���ا م���ن اآث���ار اجتماعي���ة 
حا�ش���رة ومتفاعلة يف الزم���ن الراهن  فكانْت 
بع����س الن�شو����سُ الت���ي حتوي عل���ى �شفرة 
)احل���رب( تعك�س ح�سَّ ال�شاع���ر برثاِء الزمن 

اأو الأ�شخا����س م���ع هجائي���ٍة قامتٍة جت���اَه كِل 
ما يجعُل من احلي���اِة الب�شريِة جحيمًا اأر�شيًا 

مرعبًا: 
الأبواُق والطبول 

 ثَم الغنائُم وال�شرارُة الأوىل 
 هذا ما جنيناُه من احلرِب 

 ولأَن الأبواَق للمن�شدين 
 والطبوَل للمهرجني 
 والغنائَم للمتخمني 

 الذين ل خوَف عليهم 
 ولهم ينزفون...�س26

التعبري���ة  ال�شعري���ة  اللوح���ة  ه���ذه  يف  اأو 
املتوهج���ة بفي�س املع���اين الإن�شانية العميقة 

الدللت:
يف كل احلروب

التي هداأت 
وظلت رحاها تدور 

راأيت اجلنود 
يخلعون اأعمارهم 

واحلرب تطحن ما يخلعون 
وعلى وجوه الأرامل 

راأيت القحط....
وراأيت الأطفال 

نطفًا بني ال�شلب والرتائب يذبلون �س45
 

اإنرّ ا�شتيع���اب ال�شاع���ر للق���درة اللغوي���ة التي 

ت�شح���ن به���ا اجلمل���ة ال�شعرية والت���ي تعتمد 
وله���م  عليه���م  )لخ���وف  كقول���ه  الإزاح���ة 
ينزف���ون( اأو )من���ذ متاهة / هل اأت���اك حديث 
املي���اه( وتخلق تراكي���ب �شعري���ة تعتمد على 
ب���ني  كاملقابل���ة  واأ�شلوبي���ة  بالغي���ة  اأنظم���ة 
الأ�شداد وفعلية اجلمل واأ�شميتها اأو باأن�شنة 
اجلام���د وحتري���ك ال�شاكن وجت�شي���د املعاين 
املجردة  بهيئة امللمو�س  والتي جتعل املتلقي 
متفاع���اًل  م���ع الن����س ال���ذي يتكون م���ن بنى 
ترتب���ط فيما بينها بو�شائ���ج ظاهرة اأو كامنة 
ويكون ممت�شًا للكثر من ال�شياقات املعرفية 
املختزلة يف بنية الن�س والذي يجعل القارئ 
الواع���ي وكل ما ميلك م���ن ذخرة معرفية يف 
مواجه���ة ن�شو�س ال�شاع���ر املكثفة لكي يحلل 
ال�شف���رات املركزي���ة  والفرعي���ة والتي تكون 
ذات دور ثق���ايف مين���ح الق���ارئ معرف���ة فه���ي 
معب���اأة بامل�شتوي���ات الدللية وتعك����س دراية 
اإث���ارة  ب���دور املف���ردة الرمزي���ة يف  ال�شاع���ر 

اخلزين املعريف للقارئ:
قادٌم من اأق�شى املياه 

اأجررّ اأذيال العط�س 
وك�شهم بال هدف

اأدور حول نف�شي 
�شارخًا يف الأهوار 

كلكام�س: ملاذا اأيها اجلدُّ
تركت احلمر

يخ�شمون ع�شبة اخللود �س70 
اأو يف ن�س )ن�شو�س الرماد(:

و�شبحانك 
اإذ جعلتني على املقابر 

اأكيل الدموع 
والنعو�س 

والنكبات.. 
ثم �شبحانك قبل احلرائق 

اإذ ن�شيتني 
وملا ا�شتعل الراأ�س �شيبا 

تذكرتني 
فجعلت ح�شتي من مراثك 

هذا الرماد! �س 54/53
ي�شاُف اأي�ش���ًا لل�شاعِر ه���و ا�شتيعاُبُه الدقيق 
للرتاِث ومبا فيه من اإ�شاراٍت موحيٍة تتجاوُز 
ح���دوَد ذاتي���ِة الن�سِّ لتك���وَن نقط���ًة متوهجًة 
ت�شيُء الكثَر م���ن امل�شاحاِت املعتمِة وجتعَل 
الق���ارَئ مندجمًا م���ع جمرى الن����سِّ ملرجعيِة 
كم���ا  لي����س  فال�شاع���ُر  التاريخي���ة  احلادث���ِة 
ِة  امل���وؤرَخ ينقُل لنا احلادث���َة بتفا�شيلها املرويرّ
���ًا معه���ا و ه���و مينتُج  ب���ْل ه���و يتفاع���ُل ن�شيرّ
احلادثَة التاريخيَة وفَق املتطلباِت التعبريِة 
الت���ي يري���ُد  الآني���ِة  الواقعي���ِة  واملقت�شي���اِت 
ال�شاع���ُر اأن يو�شَله���ا اإىل املتلقي كما يف ن�س  
)خ�شوِف ال�شمر( اإىل روح اأبي ذر الغفاري 
والتي فيها ا�شتف���ادٌة من �شخ�شية ال�شحابي 

الثائ���ر اأب���ي ذر الغف���اري وم���ا يحمل���ه ه���ذا 
ال�شم م���ن �شميولوجيا  دللي���ة ذات اإ�شارات 

متعددة:
عندما ن�شُل اإىل الينابيع  

 �شيفر�ُس لنا املالئكُة الأر�َس بالع�شب
وي�شاألوننا عن احلياِة  

 كيَف طويناها تلَك ال�شحراَء التي 
 لخيمَة لنا فيها ولجمَل 

 وعندما ن�شمُت �شيجيبهم اأبوذرٍّ 
ُم على الأزمنِة   قائاًل:  كان اجلفاُف يخيرّ

 وكان اخلري���ُف  ُي�َشلرُّمن���ا اإىل اخلريف...�س 
50/49

اأو تولي���ٍف اإ�ش���اري اإىل ق�ش���ِة النب���ي يو�شَف 
وح���اِل اأبي���ه يعق���وَب فيتنا�شَخ وال���د ال�شاعر 

ب�شخ�ِس النبي يعقوب: 
اأتبادُل اأطراَف الدموع 

 مَع الرجِل الذي 
 يقابلن���ي فيه���ا وال���ذي كلم���ا �شاألُت���ُه: كي���َف 

ْت  ابي�شرّ
عيناَك من احلزن  

ْت عيناك من  الذهول  :  مثلَما جفرّ  يرُدرّ عليَّ
 واأنت حتدُق يف بئِر الغياب....�س22/21

يف  ق�شيدِت���ِه  معماري���َة  ال�شاع���ُر  جع���َل  لق���د 
الدي���وان ذاَت �ش���كٍل مقطعي مرتب���ٍط بوحدٍة 
ُن  تك���ورّ واح���دٍة  بثيم���ٍة  وم�ش���رتٍك  ع�شوي���ٍة 
ب���وؤرًة مركزي���ًة مما يك�ش���ُب الن����سَ ال�شعري 
متا�ش���كًا مو�شوعي���ًا وتع���ددًا م�شموني���ًا لكِل 
مقطٍع جتلياُته وي�ش���رتَك مع املقاطِع الأخرى 
بعالق���ٍة تفاعلي���ة يتع���دُد م���ن خالله���ا احلدُث 
ُل اأحداث���ًا متداخلة ومتوازي���ة اأحيانًا  وي�ش���كرّ
ففي ق�شيدة )عن اخل���راِب وظالِمِه املر( جنُد 
الق�شي���دَة ذاَت املقاطِع ال�شتة ت�ش���رتُك بثيمٍة 
مركزية اأَل وهي مفردُة )اخلراب( فتاأتي هذه 
املفردُة يف كِل مقط���ٍع �شعري برتكيٍب �شعري 
تك���ون هذه املفردُة مركزيًة فيه وتربَط اأجزاَء 
ُن بوؤرًة مركزيًة مت�شُك بالُبنى  الق�شيدة وتكورّ
الن�شي���ِة وت���وؤدي كُل جملٍة وظيف���ًة حتفيزية 
تنق���ُل تن���وَع �ش���وِر اخل���راِب   فف���ي املقط���ِع 
ل كان���ْت اجلمل���ُة ال�شعري���ة الأخ���رة هي  الأورّ
)لكنه���ا جميعًا ت���وؤدي اإىل ذاِت اخلراب( ويف 
املقط���ع الثاين كان���ْت اجلملة الأخ���رة اأي�شًا 
)تغدو و�شم���َة عاٍر على جب���نٍي اأ�شُمُه الأر�ُس 
اخلراب( ويف املقطع الثالث اجلملة الأخرة 
فيه )واكتفي بالنعيِب �شاهدًا كالبوِم على هذا 
اخلراب( ويف املقطع الرابع اجلملة الأخرة  
)وقلُت ل���ه كْن ندميي يف ه���ذا اخلراب( ويف 
املقط���ع اخلام����س اجلمل���ة الأخ���رة )ري�ش���ٌة 
ل تكف���ي لتدوين ه���ذا اخل���راب( ويف املقطع 
ال�شاد����س كان���ت اجلمل���ة ال�شعري���ة الأخرة  

)كاأعلى �شرخة يف وجه هذا اخلراب(.

لقد كانْت جتربِة ال�شاعر رعد زامل يف ديوانه 
)خ�شوف ال�شمر( جتربًة �شعرية عك�شْت عن 
وع���ٍي عمي���ٍق بتفا�شيِل الأزم���ِة الإن�شانية يف 
���ِم ال�شراِع الوجودي احلاد بنَي الإن�شاِن  خ�شرّ
وذات���ِه اأو بني حميِط���ِه وما يرتت���ُب على هذا 
ال�ش���راِع من معاناٍة واآلٍم اأو ما ينقلُُه ال�شاعُر 
م���ن ماأ�ش���اٍة اإن�شاني���ٍة يفر�شها علي���ه التزامه 
الوجودي جتاَه ق�شايا واقعه فكانْت ق�شائُدُه 
انعكا�ش���ات مل���ا مي���رُّ ب���ه ال�شاع���ُر واملجتم���ُع 
فجاءْت هذه الق�شائ���ُد ذات م�شامنَي اإن�شانيٍة 
بنزع���ٍة اإبداعي���ٍة اأمتلَكه���ا ال�شاع���ُر م���ن جعِل 
ق�شائدِه وثائَق حتمُل كثرًا من الأ�شئلِة التي 
ت�شب���و اإىل تغيِر الواقع وانت�ش���اِل الإن�شاِن 
م���ن الواق���ِع امل���رِّ ال���ذي اأ�شيب���ْت ب���ه بع����سَ 
ال�شمائ���َر باخل�شوِف اإىل  واقٍع ت�شيئُه اأنواُر 
املعرف���ِة واحل���ب وت�ش���ع يف اأرج���اء ال�شمر 

اأقمار احلقيقة.... 
الأوىل  ال�شمر"الطبع���ة  ديوان"خ�ش���وف 
يف  �شعري���ا  ن�ش���ا   14 م���ن  يتك���ون   2014
96�شفحة من احلجم املتو�شط �شادر عن دار 

الرو�شم لل�شحافة والن�شر /بغداد  

قراءة في  )خسوف الضمير(.. 
فاعلية الشعر في استيعاب أبعاد المأساة اإلنسانية
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يد �ضيف رضا عر 
 

يكت����ب ال�شحفي القدير توفي����ق التميمي يف 
النواقي�س"عنون����ة  لكتابه"ق����ارع  متهي����ده 
جميلة وكب����رة واإيحائية حليوي����ة وقدرات 
ال�شاع����ر الكب����ر الفري����د �شمع����ان، والعنونة 
ن  عمره"ي����دورّ م����ن  الثمان����ني  يف  هي"�ش����اب 
فيها:"لأنه ما زال يتوق����د حبًا وع�شقًا للحياة 
رغ����م م����ا �شجلت����ه �شنوات����ه عل����ى روزنامات 
امللكي����ة  ال�شج����ون  ع����ذاب  اأي����ام  يف  القه����ر 
واجلمهورية. �شهد عل����ى اأكر وقائع العراق 
نف�ش����ًا  الع����راق  تقم�����س  وتوت����رًا  �شخون����ة 
وع�شقًا وامتد ج�شده وطالت قامته وتوزعت 
ذكريات عمره الثمانيني بني اأكر من العراق 
م����ن اجلن����وب اإىل ال�شم����ال، وه����و يخت�ش����ر 
يف ه����ذه الرحل����ة حكاية ال�شري����اين العراقي 
الأ�شي����ل وامتداد ج����ذره العمي����ق يف اأعماق 
ه����ذه الأر�����س الرافدينية..". ورغ����م كل هذه 
املاآ�ش����ي التي ع�شف����ت بحي����اة ال�شاعر"قارع 
النواقي�س"الفري����د �شمعان، فاإنه ظل ملت�شقًا 
باأر�شه ووطنه"مل يغادر بالده العراقية". اإن 
حياة ال�شاعر �شمع����ان كانت حافلة بالأحداث 
م�شارات����ه  وتنوع����ت  ان�شغالت����ه  وتع����ددت 
الإبداعية، فقد بداأ ريا�شيًا موهوبًا يف األعاب 
الق����وى. واأ�شب����ح فيها جنمًا م�شه����ورًا )لكنه 
افلرّ جنم����ه وملعانه بتاأث����ر ان�شغاله ال�شعري 
وال�شيا�شي الذي انتهى اإليه فيما بعد(. تنقلت 
عائلت����ه بني عدد من مدن العراق، ففتح عينيه 
يف مدينة الب�ش����رة، يقول التميمي:"يتحدث 
عنه����ا وكاأن����ه يتحدث عن حلم مل يب����َق منه اإلرّ 
كابو�����س يف واق����ع حمط����م تخت����زن جتربته 
حمطات م����ن احلزن التي ترتق����ي اأحيانًا اإىل 
م�شتوى الفجيعة، فمن �شجن اإىل اآخر، ومن 
عهد ت�شلطي اإىل اآخر، لكن كل هذا مل يثنه عن 

موا�شلة البداع وم�شوار الكتابة".
اإن الكات����ب القدير وال�شحف����ي البارع توفيق 
التميم����ي دخ����ل يف اأعم����اق ال�شاع����ر مكت�شفا 
خلجات قلبه عب �شل�شلة من احلوارات وقدم 
�شه����ادة عري�ش����ة وكب����رة عن حي����اة ال�شاعر 
الفري����د �شمع����ان )و�شب اأغوار ه����ذه الذاكرة 
الثمانينية الت����ي تركت ب�شماتها على احلياة 
الثقافي����ة والجتماعية والريا�شية وما زالت 
تتوقد". بالعطاء ثم ينتقل الكاتب اإىل الف�شل 
الأول املو�شوم"م����ا تبقى من طفولتي"انتقل 
ال�شاعر الفريد �شمعان من املو�شل اإىل بغداد 
و�شكنت عائلته –عقد الن�شارى ويقول:"اإن 
حالتهم القت�شادية كانت جيدة، ويف عنونة 
لحق����ة –طف����ل �شائ����ع ي����روي ال�شاع����ر عن 
حادثة �شياعه ويذك����ر اأنه كان له �شقيق اأكب 
منه مات وبكى عليه، ويتذكر هنا ويقول: ما 
اأتذك����ره اأي�شًا يف طفولتي، وعن تلك املرحلة 
)بعد تخرج والده من مدر�شة ال�شرطة رحلوا 
من بغ����داد اإىل الرمادي، وي�شف هذه املدينة 
ب�"املدينة الب�شيطة"وب�شاطة اأ�شلها وكرمهم 
احلامت����ي... ويتذكر هنا الكثر من الأحداث 

اإذ يعرج اإىل وفاة الزهاوي.(
عن����ا  يق����ول  الت����ي  الطفول����ة  ذكري����ات  وم����ن 
ال�شاع����ر متحدثًا:"ومن ذكري����ات تلك الفرتة 
م����ن طفولت����ي تل����ك املقابل����ة الت����ي ل اأن�شاها 
اأب����دًا عندم����ا ا�شطحبن����ي وال����دي مع����ه ذات 
م����رة اإىل بغداد"وي�ش����رد ذكريات����ه هنا حيث 
ي�شتغ����ل ال�ش����رد ال�شرذاتي بق����وة الفعل بني 
الأرخن����ة وجتذي����ر وتثمر بنية امل����كان ل بل 
بني����ات الأمكن����ة املتع����ددة واملتنوع����ة. وق����د 
حملت عنونة هذه الفرتة"يف ح�شرة ال�شيخ 
حمم����ود احلفيد"حي����ث دخ����ل م����رة ال�شاع����ر 

ووال����ده بيت ه����ذا الرجل الك����ردي املعروف 
ويذه����ب بعيدًا يف تو�شيف امل����كان م�شتثمرًا 
لغت����ه ال�شعري����ة العالي����ة،، والأح����داث الت����ي 
�شهدها ع����ب انتقالته وم�شاغله حيث �شكنت 
عائلت����ه مدينة املنذري����ة يف خانق����ني، واأثناء 
وجوده����م فيه����ا ح�شلت وف����اة املل����ك ال�شاب، 
املل����ك غازي حينها قبل ه����ذه احلادثة الكبى 
مر ال�شاعر بوقف����ة يف هذه املدينة احلدودية 
حيث يتذك����ر اأهم الأحداث فيه����ا وهي"زواج 
�شاهبور اب����ن ال�شاه ر�شا بهلوي من الأمرة 
فوزي����ة اأخت امللك فاروق"ث����م انتقلت العائلة 
بعده����ا  خانق����ني.  م����ن  قادم����ة  املو�ش����ل  اإىل 
بع����ام انتقل����ت اإىل الب�ش����رة وكان ذل����ك ع����ام 
الفري����د  كان  املو�ش����ل،  يف   ،19411940
طالب����ًا يف ال�شاد�����س البتدائ����ي"، ث����م ينتقل 
الكات����ب التميمي اإىل الف�شل الثاين"الب�شرة 
الذكريات"يق����ول  واأروع  املحط����ات  اأجم����ل 
يف م�شتهلها:"ت����كاد الب�ش����رة تك����ون اأجم����ل 
واأه����م املحط����ات يف حياتي". هذا م����ا يقوله 
ال�شاع����ر الفري����د �شمع����ان، حي����ث عا�����س فيها 
م����ع الذكري����ات والأ�شدق����اء وفيه����ا انطلق����ت 
وب����رزت مواهب����ي الريا�شي����ة. ويق����ول كان 
مع����ي على رحلة واح����دة يف ال�شف ال�شاد�س 
البتدائ����ي مبدر�ش����ة في�ش����ل الأول الطال����ب 
�شع����د �شالح جب وهو ابن مت�شرف الب�شرة 
ال����وزراء لحقًا"واأ�شبحن����ا  اآنذاك"ورئي�����س 
اأ�شدق����اء، ويق����ول ع����ن �شديقه �شعي����د:"كان 
اإن�شانًا طيبًا وخجوًل وموؤدبًا". يف البتدائية 
مرحل����ة  ويف  الريا�شي����ة  مواهب����ه  ب����رزت 
املتو�شطة من درا�شته زاد اهتمامه بالريا�شة 
واملطالع����ة و�شجعه ا�شت����اذ التاريخ"يو�شف 
�شالح"فاجته نحو عامل الأدب والثقافة ويف 
مرحل����ة الثانوية راح يكتب ال�شعر والبحوث 
اإن مدينة الب�شرة فتح����ت اأمامه اآفاقًا جديدة 
ورائعة. ويتحدث عنها ال�شاعر الفريد"كانت 
يف الب�شرة اآنذاك الكث����ر من الأندية الليلية 
والت����ي تع����ج باملطربات والغني����ات القادمات 
من بغداد، وب����دا يل هذا النفتاح الجتماعي 
كب����رًا ومهم����ًا و�شاطع����ًا نتيج����ة الخت����الط 
ال�شكاين والب�شرة متي����زت بطابع ح�شاري 
ومنفت����ح ه����ذا يف نهاية الأربعين����ات ومطلع 

اخلم�شينات من القرن ال�شابق..
ثم ينتقل الكاتب توفيق التميمي اإىل الف�شل 
الثال����ث ال����ذي عنون����ه ب�)امل�ش����ار ال�شيا�ش����ي 
واحلزب����ي( م����ن اأوىل املوؤث����رات ال�شيا�شية، 

يتحدث ال�شاعر الفري����د �شمعان قائاًل:"كانت 
احلركة الوطنية لالأعوام 19461945 ترتك 
�شداه����ا يف خمتل����ف الأو�ش����اط اجلماهرية 
الأح����زاب  م����ن  جمموع����ة  اأجي����زت  اأن  بع����د 
العراقي����ة من قبل احلكوم����ة، وي�شرد م�شيفًا 
اأحداثًا وذكريات حزبية و�شيا�شية بتفا�شيل 
دقيق����ة وممتع����ة، فيها"اأذكر عندم����ا جئنا اإىل 
بغداد لتق����دمي اأوراقنا لإح����دى الكليات زرنا 
مقر حزب التحرر الوطن����ي وا�شتقبلنا قيادة 
احلزب ومنهم ال�شهيد حممد ح�شني ال�شبيبي 
وحممد علي الزرقا )�شوري( وال�شهيد حممد 
ح�ش����ني اأب����و العي�����س. وللطراف����ة وجدناه����م 
م�شادفة وهم يجمعون مبلغ فاتورة الكهرباء 
ملقر احل����زب، واأ�شهمن����ا اأن����ا و�شديقي جواد 

حمدان مببلغ قدره خم�شون فل�شًا".
يف زمن ن����وري اأعلن عن اإجازة تاأ�شي�س عدد 
من الأح����زاب وكان حينها �شعد �شالح وزيرًا 
للداخلي����ة.. ويتذك����ر ال�شاعر الفري����د �شمعان 
هن����ا يقول"بع����د انتق����ال عائلت����ي اإىل بغ����داد 
����ا منطقة  واإحال����ة وال����دي عل����ى التقاعد �شكنرّ
م����ن  ع����ام 1946، وكن����ت تخرج����ت  ال�شن����ك 
ثانوي����ة الع�شار يف الب�ش����رة واأ�شبحت لدي 
مكتب����ة كب����رة، كما ب����رزت عن����دي طموحات 
ال�شحاف����ة،  يف  العم����ل  بينه����ا  م����ن  كب����رة 
واأر�شلن����ي يف حينه����ا وال����دي للدرا�ش����ة يف 
كلية احلقوق يف دم�شق، وفيها كانت احلياة 
متفتح����ة والعالقات الجتماعي����ة حتمل عبق 
التذك����ر  اإىل  ال�شاع����ر  يع����ود  احل�ش����ارة". 
بن�شاطه ال�شيا�شي وي�شرد هنا ال�شحف التي 
كانت ت�شدر اآنذاك منها"جريدة الوطن"وقد 
حملت ه����ذه الذكري����ات عنون����ة رئي�شة مهمة 
الأول"وذل����ك  احلزب����ي  وهي"الجتم����اع 
هن����ا  ويتذك����ر  لل�شيوعي����ة..  النتم����اء  بع����د 
املظاه����رات الت����ي كان يقوده����ا الطلب����ة اأي����ام 
معاه����دة بورت�شموث ومعركة اجل�شر، ج�شر 
ال�شه����داء، والعتق����الت الت����ي طال����ت اأغلبهم 

هم... والأحكام ال�شادرة بحقرّ
اأما الف�شل الرابع فيو�شم����ه الكاتب التميمي 
في����ه  الطويلة"وي����ورد  ال�شج����ون  ب�"رحل����ة 
اأحادي����ث وذكري����ات ال�شاع����ر الفري����د �شمعان 

على ل�شانه، ومنها:"ذك����رى مع فهد، ا�شراب 
ع����ن الطع����ام، ليل����ة اإع����دام الرف����اق وتودي����ع 
الرف����اق. ويذكر هنا قول فهد وهو يف طريقه 
اإىل امل�شنقة"وداع����ًا ي����ا رف����اق... وداعًا"ث����م 
انتقال املعتقلني وهو واح����د منهم اإىل"نكرة 
ال�شلمان"ويق����ول هنا:"كث����رة هي الأحداث 
����ا  والوقائ����ع الت����ي جت����ري يف ال�شج����ن، وكنرّ
نحت�شبه����ا ولك����ن تفا�شيله����ا الدقيق����ة كان����ت 
معروف����ة ووا�شح����ة ل����دى قي����ادة التنظيم". 
وت����بز هنا عالقات حميمي����ة تزيد من رباطة 

جاأ�س  املعتقلني.
ويف الفق����رة التالي����ة املو�شوم����ة ب�"اخلروج 
من ال�شجن"ي����روي ال�شاعر اأيامه قائاًل:"بعد 
 1950 ع����ام  يف  ال�شج����ن  م����ن  خرج����ت  اأن 
اأخ����ذوين اإىل مركز �شرطة ال�ش����راي / �شعبة 
التحقيق����ات اجلنائية واأج����روا حتقيقًا معي 
م�شحوب����ًا بالتهدي����د والوعي����د م����ن الع����ودة 
للعمل ال�شيا�شي. اجتهت بعدها للعمل مبهنة 
املحام����اة، والكتابة يف ال�شحاف����ة الريا�شية 
ب�شفت����ي ريا�شي����ًا ولعب كرة ق����دم. وينتقل 
املو�ش����وم  اخلام�����س  الف�ش����ل  اإىل  الكات����ب 
ب�"الفرح حمموًل على جناحي الثورة"يتذكر 
ال�شاعر الفريد �شمعان اأيام عمله حما�شبًا يف 
اأح����دى �شركات ال�شي����ارات، بعد ثورة متوز، 
ويبز هنا يف تلك الأيام �شراع مع القوميني، 
تخرج الفريد من كلية احلقوق  يقول"بعد اأن 
اأ�ش����درت ديواين"ق�شم"جاءه خب باعتقاله. 
بعدها ا�شتب�شر الأدباء واملثقفون التقدميون 
بانت�ش����ار ث����ورة 14 مت����وز لأنه����ا اأتاحت لهم 
الفر�����س العدي����دة ملمار�شة ن�شاطه����م الفكري 
والأدب����ي. ويف تل����ك الفرتة دع����ا اجلواهري 
اإىل تاأ�شي�����س احت����اد الأدب����اء العراقيني فكان 
م����ن البارزي����ن د.مه����دي املخزوم����ي و�شالح 
خال�س ونازك املالئكة وعبد الوهاب البياتي 
ا نحن  ونعم����ان ماهر الكنعاين واآخرين. وكنرّ
ال�شباب هك����ذا يتذكر الفريد الفريد:"ن�شتقبل 
ر�ش����دي  مع����ي  وكان  لالجتم����اع  القادم����ني 
العام����ل واأخوه ماج����د العامل وعب����د الرزاق 
عب����د الواح����د ومو�ش����ى النقدي وكن����ا نتهيب 
من اجللو�����س يف ح�ش����رة اجلواهري. ويف 

هذه الأثن����اء قدم ال�شاعر ب����در �شاكر ال�شياب 
فا�شتقبلن����اه بحرارة. كانت ن����دوات الأربعاء 
ن�شيط����ة و�شاخن����ة كن����ت ات����ردد يومي����ًا على 
الحت����اد واأ�شاعد ال�شاعر حمم����د �شالح بحر 

العلوم يف بع�س الأعمال الإدارية.
ال�شاد�����س  الف�ش����ل  اإىل  الكات����ب  ينتق����ل  ث����م 
امل�ش����وؤوم  ال�شباب����ي  ب�"النق����الب  املو�ش����وم 
وم����ا بعده"ويت�شمن ح����وارات م����ع ال�شاعر 
الفري����د �شمعان ح����ول ذكريات����ه املف�شلة: عن 
ه����ذا الف�ش����ل في����ورد بع�����س الأح����داث منه����ا 
ب����ني  امل�شلحة"والنق�ش����ام  ق�شة"البري����ة 
قي����ادات احل����زب ال�شيوع����ي وقط����ار امل����وت 
ال����ذي كان الفريد اأح����د ركابه حيث ي�شرد هنا 
الق�شة بالتفا�شيل الدقيقة، وبروز �شخ�شية 
ح�شني �شريع يف تل����ك الفرتة وي�شاأل الكاتب 
التميم����ي، ال�شاع����ر الفري����د �شمع����ان بع����د كل 
جترب����ة مري����رة مي����ر به����ا ال�شيوعي����ون كيف 
يفكرون ثاني����ة يف مواجهة امل�شتقبل؟ يجيب 
الفري����د بقوله:"اأ�شتطي����ع تلخي�شه����ا بدورة 
ت�شتم����ر )15( عامًا. فق����د تاأ�ش�س احلزب عام 
1934 وكان����ت ال�شرب����ة الأوىل يف اعتق����ال 
الرفي����ق فه����د واعدامه..."ع����اد الفري����د ثانية 
اإىل �شج����ن نكرة ال�شلمان ع����ام 1949 وحكم 
عليه ب�)10( �شنوات عام 1963، وهنا ي�شرد 
تفا�شيل اأخرى عن ال�شجن ومدة اعتقاله فيه، 
وكانت كلها درو�شًا وعبًا كبرة... ثم ينتقل 
الكات����ب اإىل الف�ش����ل الأخر م����ن كتابه وهو 
ف����رتة نهاية حكم �شجن الفريد عام 1968 يف 
ظل حكم البعث حيث عاد ليعمل يف املحاماة، 
وعلى ال�شعيد الثقايف يقول الفريد:"ح�شل 
اتفاق ب����ني البع����ث وال�شيوعيني عل����ى اإعادة 
تاأ�شي�����س احت����اد الأدب����اء بعده����ا ح�شل على 
يف  التخطي����ط  معه����د  م����ن  درا�شي����ة  زمال����ة 
�شوري����ا بالتع����اون م����ع الأ املتح����دة وبقي 
عام����ًا ون�ش����ف العام وهكذا حت����ى اأحيل على 
التقاع����د ثم اأخرًا عودت����ه الثقافية للعمل يف 
احتاد الأدباء مع نخبة من املثقفني و�شعوده 
ل����دورات متتالي����ة يف النتخاب����ات وم����ا زال 
ال�شاعر الفريد �شمعان يكتب للحياة واحلرية 

والأمل وامل�شتقبل...

الفري��د س��معان.. ق��ارع النواقي��س

د �شمعارال

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

"نظن اننا اكت�شفنا  قطرة ذات كنوز رائعة، وعندما 
نع���ود اىل الن���ور، ل نك���ون ق���د اتين���ا ال بحج���ارة 

كرمية مزيفة وقطع زجاج"موري�س ماترلنك.
"كن���ز  كتاب���ه  يف  ماترلن���ك"  "موري����س  ي�شتخ���دم 
العربية"انط���وان  اىل  ترجم���ه  الب�شط���اء" وال���ذي 
حم�شي" مفردة الب�شطاء املمدودة بكل معانيها على 
خط الذاك���رة واملوت.  لتتو�ش���ط كالفرا بني هذين 
القطبني معاجلًا بذل���ك م�شاألة الكينونة،  وال�شمولية 
جمالته���ا  كل  يف  بب�شاطته���ا  احلي���اة  م�شاأل���ة  يف 
الن�شانية والفكرية او بالحرى الوجودية  واللغاز 
احلياتي���ة املحيط���ة بنا، الت���ي قد ي�شع���ب فهمها من 
خمتلف نواحيها الغنية والفقرة.  ليتكون الكنز من 
القناعة والن���ور، والر�شى وال�ش���الم الداخلي الذي 
يت�شكل من خالل احلب."لأن احلب احلقيقي يرد اأكر 
النا����س عبث���ًا اإىل مركز احلي���اة"اذ يتعقب"موري�س 
من���ا،   كل  يف  القابع���ة  الداخلي���ة  ماترلنك"املفاهي���م 
ف���ه، وتكل���م عن���ه  ليخرجه���ا اىل الن���ور ب�شم���ت �شنرّ
�شم���ن منظور الئتالف والخت���الف،  والتوافق يف 
نظريات يتفاعل معها القارئ.  ليكت�شف انواع احلب 
وال�شم���ت من �شمت فعال اىل �شم���ت �شلبي و�شري 
لأن" ال�شمت هو العن�ش���ر الذي تت�شكل فيه الأ�شياء 
الكبرة من اأجل اأن ت�شتطيع، اأخرا، ان تنبثق كاملة 
ومهيب���ة يف �ش���وء احلي���اة الت���ي �شت�شودها"ولهذا 

ن مع"موري����س ماترلنك"  كن���ز الب�شط���اء يتك���ورّ
م���ن البداي���ة، وكاأننا نفت�س عن���ه و�شط املعاين 
لنكت�شف���ه بالت�شل�شل ال�شل����س الذي حافظ على 
 م�شتوياته، وان�شباطاته الب�شيطة مع احلفا
على ال�شارات والدللت  التي ي�شيء معانيها 

تدريجيا وبعمق ي�شت�شيء منه الوجدان. 
ي�شفي"موري�س ماترلنك" على كتابه املوؤثرات 
املعنوية واملو�شوعية الت���ي توؤدي اىل طرح 
الت�شاوؤلت على املمالك الداخلية لالفكار التي 
منلكها بغمو�س وو�شوح حوى تباينات يف 
الآراء التي جمعها يف كنزه "لأننا �شيء اآخر 
خالف اأفكارنا واأحالمنا..ول نعي�س اأنف�شنا 
اإل يف بع�س البه���ات و�شهوا تقريبا."فهو 
يحاف���ظ عل���ى املعن���ى الروح���ي للحي���اة من 
حيث"التمي���ز ب���ني العر����س واجلوهر"يف 
ف���ن كتابة اختنق فيه���ا ال�شمت وحتول من 
ال�ش���ري اىل الفعال.  لينت���ج عنه خال�شات 
تنط���وي عل���ى حقائق ملمو�ش���ة يتح�ش�شها 
القارئ، مبنط���ق يقظ ذي م�شاف���ات تاأملية 
تتي���ح النط���الق بوع���ي م���ع لغ���ة فكري���ة 
معرفي���ة  مبفاهي���م  تلون���ت  وفل�شفي���ة 
و�شلوكي���ة،  وافكار ا�شتنتاجية  تهدف يف 
جوهره���ا اىل بث كلمة روحي���ة تتاأثر بها 
الأ�شياء من حولنا لأننا"نتعلم اأكر بكثر 
مما ميكن اأن يقال، والبهة التي تتوقف 
فيه���ا اجلمل���ة  وتختب���ئ الكلمات،فيه���ا، 
فجاأة هي تلك التي ت�شادف، فيها نظرتنا 

القلقة."
ان ا�شتج���الء الزي���غ ع���ن الب�ش���ر يحتاج 

الف���كار  ظه���ور  عنه���ا  ينت���ج  فل�شفي���ة  ل�شتن���ارة 

العميق���ة"لأن كل ان�شان ينطوي على احلقيقة نف�شها 
الت���ي ينطق به���ا ان�شان بلي���غ، وهو ه���ذه احلقيقة.

اذ" ي�شتن���د يف ه���ذا على املخ���زون الن���ا عن عدة 
ابح���اث يف القناع���ة واحلب، والخ���الق الكامنة يف 
النفو����س الطيب���ة.  والنهاية!."واحلقيق���ة اأن اأغرب 
م���ا يف الأن�ش���ان ه���و ر�شانت���ه وحكمت���ه املخبوءة" 
وهنا يدعونا"موري�س ماترلنك"ان ت�شتنب�س العمق 
الداخل���ي يف كل من���ا. لنم�ش���ك باجلوه���رة او الكنز 
املخفي وامل�شتفر يف اعماق النف�س عامة، وهو احلب 
او ال�شالم من حيث معناهما املتكامل، واملتوازن بني 
الداخ���ل واخلارج.  لنتح���ول اىل اجداد يف احلا�شر 
ون�شح���ح كل ما�شي دون ان ن�ش���وه امل�شتقبل الذي 
ينتظر من الن�شان فهم م�شاألة الكينونة التي و�شعها 
امامنا يف البداية. رمب���ا!  ن�شتطيع اكت�شاف النف�س 
وجوهره���ا وبنيته���ا الوجداني���ة"واذا اتي���ح لكم اأن 
تهبط���وا حلظ���ة يف نفو�شك���م حت���ى الأعم���اق الت���ي 
ت�شكنه���ا املالئك���ة، فم���ا �ش���وف تتذكرون���ه، قب���ل كل 
�شىء، ع���ن كائن احببتم���وه وبعمق، لي����س الأقوال 
الت���ي قاله���ا او احل���ركات التي اجراها، ب���ل �شروب 
ال�شم���ت هذه هي، وحدها، التي ك�شفت نوعية حبكم 
ونفو�شكم."فهل يحاول"موري�س ماترلنك" اليحاء 
بالعودة دائم���ا اىل فطرة احلياة الوىل.  لنمحو كل 
خطاأ ارتكبه الأج���داد؟ ام اننا نحن الجداد لكل زمن 
اآت؟"وان اأجدادنا ينه�شون لدى اأقل افعالنا معنى، 
ل يف قبوره���م حي���ث مل يع���ودوا 
ب���ل  يتحرك���ون، 

يف اأعماق ذواتنا حيث يعي�شون دائما.
ميت���د" كن���ز الب�شط���اء"اىل م���ا لنهاي���ة ع���ب كلمات 
تختم���ر يف الذه���ن،  وتتق�ش���ى املحت���وى العقل���ي 
والعاطف���ي عن���د الق���ارى املن�ش���ت ب�شم���ت ايجابي 
اىل تفا�شيل"التطهر ال�شتدليل لالفكار والكلمات 
معنى احلياة يف  ينمو  معه"هل  "لن�شاأل 
ال�شج���ة ام يف ال�شم���ت؟" ليث���ر بن���ا 
متع���ة اكت�ش���اف اجل���واب"اذ نكت�ش���ف 
ال�شع���ادة او جم���رد حلظ���ة راح���ة ع���ن 
ا�شياء اكر جدي���ة وا�شتقرارا من هياج 
ال�شمولية  الروؤي���ة  الأهواء."ولتت�ش���كل 
لكن���ز اف���رد ل���ه م���ن املع���اين م���ا يجعل���ه 
تت�ش���كل  جوهري���ة  مبفاهي���م  م�شق���ول 
بخ�شو�شي���ة وجداني���ه جتعلن���ا نبتع���د 
ونقرتب ع���ن العقل،  ولكن �شم���ن البقاء 
عند ح���دود الوج���دان، ويف عم���ق الذهن 
الفكري���ة  الطروح���ات  ت�شتث���ره  ال���ذي 
تعل���و  بنيوي���ة  ت�ش���ورات  يف  املنطبع���ة 
وترته���ا اللفظية عن���د كل منحى تف�شيلي 
ي�شع���ه يف كن���زه املب�شوط بتمي���ز فل�شفي 
ومنطق���ي ذي حقائق"تتيح لكم اأن تهبطوا 
حلظ���ة يف نفو�شك���م حت���ى العم���اق الت���ي 
ت�شكنه���ا املالئكة، فما �شوف تتذكرونه، قبل 
كل �شىء، عن كائن احببتموه وبعمق، لي�س 
الأقوال التي قالها او احلركات التي اجراها، 
بل �ش���روب ال�شمت هذه هي، وحدها، التي 

ك�شفت نوعية حبكم ونفو�شكم"
تزداد ن�شبة القناع والتخيل كلما تعمقنا يف 
الغو�س للبح���ث عن كنز الب�شطاء،  وماهيته 
اجلدلية التي تتميز مب�شداقية كتابية اعادت 
اىل الذاكرة"فرا �شوؤال �شحيق القدم م�شاألة 

الكينونة"ولك���ن من خالل تدقيق العب���ارات النابعة 
من ا�شتقراء نوعي ذي دللت قادها بهدوء نحو فكر 
الق���ارئ،  وغر�شها و�شط ا�شارات تف�شي اىل تعميق 
البح���ث يف الكن���ز الذي يتوج���ه به نح���و الب�شطاء،  
باعتباره���م نقط���ة الو�ش���ط الت���ي يت���م م���ن خالله���ا 
معاجل���ة الأط���راف الثانوي���ة التي تت�ش���ح وتتبلور 
مفاهيمها"فم���ن امله���م  اأن نخ���رج اأحيان���ا للبحث عن 
اأحزانن���ا من اأجل اأن نعرفه���ا ونتاأملها حتى ل تكون 
كتل���ة م�شرن���ا الكب���رة الت���ي ل �شكل له���ا يف طرف 

اخلط."فمن هم الب�شطاء؟.
ان الب�شط���اء ه���م من اخت���بوا الن�شاني���ة واحلياة 
العميقة،  وحتى من ت�شاءلوا عن ماهية املوت وماهية  
اخليانة والخال�س والتوحد  يف ال�شكل واملو�شوع  
او اجلمع بينهما كانهما عملة واحدة"واأن الأ�شخا�س 
الذي���ن نخل�س له���م والأ�شخا�س الذي���ن نخونهم هم 
ذاته���م دائم���ا."اذا ان فك���رة التو�شي���ح الدائ���م ل���كل 
نقط���ة يبحث عنها،  ت�شتمر يف كل مرحلة من مراحل 
الكت���اب املتالحم���ة م���ع بع�شه���ا،  وامل�شبوك���ة �شمن 
تفا�شي���ل ازدواجي���ة تت�شاد فيما بينه���ا،  بايجازات 
ايحائي���ة،  كالذاك���رة وامل���وت،  والع���داء،  والطيبة، 
واخل���ر، والبي���ت الع���ادل، والبيت الظ���امل ب�شورة 
متماثل���ة،  معت���با تو�شي���ع الوع���ي  ه���و الح�شا�س 
بقيم���ة احلي���اة الت���ي تنعك�س عل���ى فك���رة"ان موتنا 
ه���و الذي يقود حياتنا. ولي����س حلياتنا هدف �شوى 
موتنا."لأن"النف����س الب�شرية نبتة ذات وحدة كاملة 
واأن اغ�شانه���ا تزه���ر عندما ت���دق ال�شاعة يف الوقت 
م���ع  امل�شت���وى امل�شم���وين  نف�شه."حي���ث يتناف����س 
املعريف وال�شلوبي مع البحث عن اجلمال الداخلي 
يف كل كنز يحتوي مع���اين ان�شانية،  هي بحد ذاتها 
جوه���ر احلياة ونقط���ه حيويتها الطيب���ة،  ولكن هل 
فعال"يج���ب اأن يكون املرء ق���د عانى العذاب من اأجل 

اأن يكون طيبا."
ان مفه���وم الكن���ز احل�شي ه���و القيمة الك���بى التي 
متن���ح الكتاب جمالي���ة روحية ت���وؤدي دورها ذهنيا، 
وتتخ���ذ طابع���ا ديناميا يف التحلي���ل والفهم،  وقدرة 
الق���ارىء على ا�شتع���اب املعادلت الن�شبي���ة بب�شاطة 
متيزت مبحتوى �شياغي موؤثر،  وا�شعاع  كالمي له 
ابعاده الذاتية التي ا�شاءها"موري�س ماترلنك"باآراء 
واف���كار تاأخذ"�ش���كل الكنز ال�ش���ري للبطولة واليوم 
ال���ذي ترغمن���ا، فيه احلياة عل���ى فتح ه���ذا الكنز"ان 
ا�شتخال�س كل مفهوم م���ن بني املفاهيم التي طرحها 
لخ���راج كنز الب�شط���اء من ب���ني ركام الأمل باعتباره 
اأول"غ���ذاء للح���ب، وكل ح���ب  يتغ���ذ ب�ش���يء م���ن 
الأمل النقي ميوت كم���ا الوليد." ولهذا فتح يف نهاية 
الكت���اب فك���رة املوت بق���ول لفاتر:"امل���وت ل يحمل 
�شكلن���ا غر احلي فق���ط ولكن فكرة امل���وت، وحدها، 
تعطي �ش���كال اأجمل للحي���اة نف�شها."فه���ل املوت هو 
بداي���ة احلياة التى نرى من خالله���ا النور البدائي؟.
ام ان الكن���ز الكب هو احلب"لأن حلظة املوت تبدو 
اأق�ش���ر مما ينبغ���ي لق�شوة احل���ب احلميمة"فمن منا 

ي�شتطيع ا�شتخراج كنزه من احلياة؟

ل ض عبدالر ال

"كنز البسطاء" ل� )موريس ماترلنك(
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ل�شوزان  ال��ف��وت��وغ��راف(  ك��ت��اب)ح��ول 
�شونتا �شدرعن موؤ�ش�شة املدى لالعالم 
الزميل  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ف��ن��ون وت��رج��م��ة 
عبا�س املفرجي ويقع يف 240�شفحة من 
ب�شيطة  مقدمة  وي�شم  املتو�شط.  القطع 
م���ق���الت ط��وي��ل��ة ه���ي يف كهف  و���ش��ب��ع 
ال�شور  ع��ب  مرثية  وامريكا  اف��الط��ون، 
�شوداوية،  وموا�شيع  معتم،  نحو  على 
فوتوغرافية،  واناجيل  الروؤية،  وبطولة 
وعامل ال�شورة، وانطولوجيا موجزة من 

القتبا�شات.
تقول �شونتا يف مقدمتها الب�شيطة )كل 
المر بداأ مبقالة واحدة. حول بع�س من 
طرحتها  والخالقية،  اجلمالية  امل�شائل 
لكني  الفوتوغرافية،  ال�شور  كلية وجود 
ال�شور  م��اه��ي��ة  ح���ول  اك���ر  ف��ك��رت  كلما 
تعقيدًا  اك���ر  غ���دت  كلما  ال��ف��وت��وغ��رف��ي��ة 
وايحاء. لذا فكل م�شاألة انتجت الخرى، 
انتجت  الخ�����رى)ال�����ذه�����ويل(  وه������ذه 
اخ��رى، وهكذا. اط��راد من املقالت حول 
الفوتغرافية.  ال�����ش��ور  وم�����ش��رة  معنى 
ح��ت��ى  ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ًا ك��اف��ي��ًا ب��ح��ي��ث ان 
الوىل،  املقالة  يف  طرحت  التي  املناق�شة 
الثانية،كان  املقالة   يف  موثقة  و�شارت 
اكر  بطريقة  ومو�شعة  جمملة  ان  ميكن 

نظرية،وميكن لها ان تتوقف.
يف مقالتها الأوىل )كهف اأفالطون( تقول 

�:شونتا�
الكامرا  اخ����رتاع  ب����داأ   1839 ع���ام  يف 
وال�����ش��ورة ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة. وم��ن��ذ  ذلك 
احلني �شار كل �شيء م�شورًا فوتوغرافيًا، 
للعني  املطلق  النهم  ه��ذا  هكذا،  يبدو  او 
احلب�س  ف��رتات  من  يغر  الفوتوغرافية  
يف الكهف، عاملنا بتعليمنا �شفرة ب�شرية 
الفوتوغرافية  ال�����ش��ور  ب��دل��ت  ج��دي��دة، 
جدير  ه��و  عما  مفاهيمنا  م��ن  وو���ش��ع��ت 
انها  امل��راق��ب��ة.  يف  حقنا  وح���ول  بالنظر 
اخالقيات  اهمية،  اك��ر  وم��اه��و  ق��واع��د، 
الكر  النتيجة  ال��ن��ه��اي��ة،  يف  ال���روؤي���ة. 
هي  ال��ف��وت��وغ��رايف  للم�شروع  ت��ع��اظ��م��ًا 
ا�شتيعاب  باإمكانية   ال�شعور  منحنا  يف 
من  كاأنطولوجيا  اذهاننا.  يف  كله  العامل 

ال�شور.
ب��ج��م��ع ال�����ش��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة جتمع 
التليفزيونية  وال��بام��ج  الف��الم  ال��ع��امل. 
تنر  اجلدران، توم�س، ثم تنطفئ لكن مع 
ال�شورة الفوتوغرافية ال�شاكنة، ال�شورة 
الكلفة  الوزن ورخي�س  هي �شيء خفيف 
ال�شور   وخ��زن��ه.  وجمعه  حمله  و�شهل 
الفوتوغرافية، رمبا هي اكر غمو�شًا من 

البيئة   وتكثف  توؤلف،  التي  ال�شياء  كل 
حقًا  ه��ي  ع�شرية.  كبيئة  نعرفها  ال��ت��ي 
ال�شالح  هي  والكامرا  ا�شتيالء،  جتربة 
للتمليك.  املحب  طبعة  يف  للوعي  املثايل 
عندما ن�شور، فاننا ن�شتويل على  ال�شيء 
امل�شور. هذا يعني اننا ن�شع انف�شنا يف 
املعرفة..  ت�شبه  العامل  مع  معينة  عالقة 

وبالتايل  ال�شلطة.
وت�شيف �شونتا:� ال�شور الفوتوغرافية 
هي  ت�شبح  ال��ع��امل،  بنظام  تعبث  ال��ت��ي 
نف�شها  خمتزلة، مكبة، مقتطعة، مرت�شة، 
ومعدلة، وحمتالة. انها تهرم، تبلى  بالعلل 
الورقية، تختفي، تغدو  للمواجد  العادية 
قيمة، وتباع وت�شرتى ثم يعاد  انتاجها. 
ال�شور الفوتوغرافية التي  ترزم العامل، 
تلوح  باأنها تغري الرزم، انها حتب�س يف 
الطاولت  على  وتو�شع  نوؤطر  البومات، 
ال�شرطيون  يرتبها   مب�شامر،  تثبت  او 
معار�س  امل��ت��اح��ف  ل��ه��ا  تنظم  اب��ج��دي��ًا، 

ي�شنفها النا�شرون يف كتب.
بباهني..  متدنا  الفوتوغرافية  ال�شورة 
منه،  �شك  يف  لكننا  م��ا،  �شيء  عن  ن�شمع 
�شورة  ن��رى  ح��ني  عليه  مبهنًا  �شيبدو 
له. واحدة من منافع الكامرا انها ت�شجل 
املتورطني يف اجلرائم. وهو ماتعمل به 

�شرطة باري�س منذ عام 1871.
عب  مرئية  الخرى"امريكا  املقالة  يف 
املوؤلفة  معتم"تقول  نحو  على  ال�شور 
الفوتوغرايف   الت�شوير  ف�شل  ان   )منذ 
)ن�شبة  الويتمانية  الفل�شفة  ع��ن  نف�شه 
فهم  عن  كف  ان  منذ  ويتمان(  وال��ت  اىل 
متقنة،  تكون  ان  تق�شد  ان  لل�شور  كيف 
وم��وث��وق��ة وف��ائ��ق��ة. ف����اأن الف�����ش��ل يف 
�شلم  المركي  الفوتوغرايف  الت�شوير 
نف�شه اىل �شلوان  ال�شريالية، وان النا�س 
اكت�شفوا ان امريكا جوهريًا بلد �شريايل. 
من الوا�شح انه من ال�شهولة جدًا القول 
غرائبي،  ع��ر���س  جم���رد  ه��ي  ام��ري��ك��ا  ان 
ار�����س ب����ور. ت�����ش��اوؤم��ي��ة رخ��ي�����ش��ة، هي 
منوذج لختزال الواقع اىل مافوق واقع. 
الفتداء  باأ�شطورة  المريكي  الولع  لكن 
واخلطيئة يبقى واحدًا من اكر النواحي 
الوطنية.  ثقافتنا  يف  واغ����راًء  ان��دف��اع��ا 
ماتبقى  لنا من حلم ويتمان امل�شوه بورة 
حاد  وبرنامج،  ورق  ا�شباح  هو  ثقافية 

الب�شرة وذكي، عن الياأ�س(.
 يف مقالة موا�شيع �شوداوية ت�شل �شونتا
اعتب  البداية  )منذ  مفادها  نتيجة  اىل 
على  امل��ح��رتف  الفوتوغرايف  الت�شوير 
باملعنى  الياقة  �شنف  من  منوذجي  نحو 

الو�شع، حيث جمع اغلب الفوتغرافيون 
بورتريهات  م���ع  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ش��ق��اء 
)املو�شة  التجارية  ال�شور  او  امل�شاهر 
والعالم( او درا�شات �شور حول العري 
الفوتغرافية  املهنية  ال�شر  ع��ن  العديد 
الع�شرين)مثل  ال��ق��رن  م��ن  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
وبيل  �شتيكن،  لدوار  املهنية  ال�شر  تلك 
بري�شون،   – كاريتيه  وه���ي  ب��ران��ت، 
التغيرات  وافقت  اف��ي��دون(   وريت�شارد 
الجتماعي  امل�����ش��ت��وى  يف  امل��ف��اج��ئ��ة 
رمبا  للمو�شوع.  الخ��الق��ي��ة  واله��م��ي��ة 
التي  ه��ي  دراماتيكية،  الك��ر  القطيعة 
ومابعدها   احل��ر  ماقبل  عمل  ب��ني  ك��ان��ت 
القا�شية  ال�شور  من  ذهابه  برانت.  لبيل 

�شمال  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ف�����ش��اد  لزم����ة 
ال�شلوبية  بورتريهاته  اىل   اجن��ل��رتا  
التجريدية  �شبه  و����ش���وره  للم�شاهر 
الرتحال  الخ��رة.  العقود  يف  للعاريات 
من  جزء  هو  وفاتن  منحط  واقعني.  بني 
الفوتوغرايف،  للم�شروع   الدافعة  القوة 
الفوتوغرايف  حبي�س هو�س  كان  اذا  ال 
لوي�س  تف�شيل  )م��ث��ل  م��ت��ط��رف  خ��ا���س 
اريو�س  او  ال�شغرات  للفتات  ك���ارول 
اخللقة   م�����ش��وه��ي  ل��ل��ن��ا���س  وت��ف�����ش��ي��ل��ه��ا 

وغرباء الطوار(.
فوتوغرافية"تعتقد  جيل  مقالة"انا  ويف 
�شونتا )لميكن ان يكون المر م�شادفة  
توقف  ال��ذي  الوقت  نف�س  يف  متامًا  ان��ه 
كان  اذا  ما  مناق�شة  عن  الفوتغراف  فيه 
ينادى  كان  فنًا،  الفوتوغرايف  الت�شوير  
واقتحم  النا�س  عامة  خ��الل  م��ن  كفن  ب��ه 
املتحف  اح��ت�����ش��ان  امل���ت���اح���ف.  اب�����واب 
ن�����ش��ر حا�شم  ك��ف��ن، ه��و  ل��ل��ف��وت��وغ��راف 
حلملة دامت قرنًا من الزمان  �شنها الذوق 
النهاية  مفتوح  تعريف  ل�شالح  احلداثي 
الفوتوغراف  ات��اح   احلملة،  لهذه  للفن، 
التي  تلك  من  بكثر  مالئمة  اكر  منطقة  
الفا�شل  احلد  ان  اذا  الر�شم.  فن  اتاحها 
بني الهاوي واملحرتف، البدائي والرفيع 
الثقافة لي�س فقط ع�شيًا على التحديد عند 

بال  اي�شا  هو  بل  الفوتغراي،  الت�شوير 
معنى. الفوتوغراف ال�شاذج او التجاري 
النوع  يف  ليختلف  املنفعي،  جم��رد  او 
ال��ف��وت��وغ��راف كما ه��و مم��ار���س م��ن قبل 
�شور  هناك  املوهوبني.  املحرتفني  اغلب 
التقطت بيد هواة جمهولني هي  مثرة، 
املميزة  للطاقات  وممثلة  �شكليًا  ومعقدة 
او  �شتيفليتز  �شور   هي  كما  للفوتغراف 

ايفانز بال�شبط(.
)عامل  مقالها  يف  املوؤلفة  ت�شر  ح��ني  يف 
الفوتوغراف  ق���وى  ان  اىل  ال�����ش��ورة( 
للواقع  ف��ه��م��ن��ا  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  يف  ج����رت، 
– ج��اع��ل��ة منه  – اف���الط���وين  ال��ع��ك�����س 
وفقًا   جتربتنا  اعك�س  ج���دارة   فاأقل  اق��ل 
للفرق بني ال�شور  وال�شياء، بني الن�شخ 

وال�شول.
 م��ن امل��الئ��م موقف اف��الط��ون الزدرائ���ي 
بالظالل  ت�شبيهها  يتم  ان  ال�شور  جت��اه 
الالمادية،  املعلومات،  ناق�شة  الزائلة، 
لال�شياء   العقيم   الثانوي  احل�شور  ذات 
ال�شور  قوة  لكن  تثمرها.  التي  الواقعية 
واقعيات  كونها  من  تتاأتى  الفوتوغرافية 
مادية  يف روا�شبها الفنية، وال�شحيحة، 
اي  اثر  واملخلفة يف  باملعلومات،  والرية 
مقتدرة  و�شيلة  انها  عنها،  ي�شدر  �شيء 
اىل  بتحويله  الواقع  على  الدوار  لقلب 
ظ���ل. ال�����ش��ور اك���ر واق��ع��ي��ة مم��ا ميكن 
للمرء افرتا�شه. وفقط لنها م�شادر غر 
ا�شتنزافها  ع��ن  امل���رء  يعجز   ، حم���دودة 
من  اك��ر  هناك  ف��اأن  ا�شتهالكي،  بتجدد 

�شبب ل�شتخدام  عالج حياتي.
اف�شل  طريقة  هناك  تكون  ان  ميكن  ل��و 
للعامل الواقعي لي�شتمل على عامل ال�شورة 
اثر  درا���ش��ة  علم  ت�شتلزم  �شوف  فاأنها   ،
البيئة لي�س فقط يف ال�شياء الواقعية بل 

يف ال�شور كذلك.
جديدة  ا�شمامة  ميثل  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ان 
نوعية  وا�شافة  الفوتوغرافية  للمكتبة 
الفوتوغرافيني  بجميع  هنا  واهيب  لها 
ا�شياء  يف�شر  لن��ه  املطبوع  ه��ذا  لقتناء 
كثرة يف عامل  الفوتغراف. وقد امتدحته 
�شحيفة  فهذه  العاملية.  ال�شحف  ك��بى 
التاميز ت�شفه )تقدم �شونتا غذاًء كافيا 

للفكر، ي�شبع اكب ال�شهيات(.
بوت  وا�شنطن  �شحيفة  ق��ال��ت  ح��ني  يف 
التي  العميقة  ل��ل��ت��غ��رات  لم���ع  )حت��ل��ي��ل 
احدثتها ال�شور الفوتوغرافية يف طرقنا 

لروؤية العامل، لروؤية انف�شنا(.
اما جملة نيويوركر فقالت )الدرا�شة الكر 

ا�شالة وتنويرًا حول الفوتوغراف(.

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

حول الفوتوغراف 
ا�ضلة   راتالف التضير   ع  تاض�  زاض�  رت
 ية التي تخا ماليةضايا ا�ل ال فعالة
 ال م  ي رافيةتر الفضال الف ل ما ال
مالية   ضياا جعل   عل  ضدمةال  عل  درال لا 
اة  ي   ا  راضع تلد  ي   ريةم  ا
 تعا ضدا   ا  دضتت  ا    ارات
تضتعمل  التي  الرق   تاض�  رتت  ا ضضيتا 
 ضا�ضاا اختق    الجد  لية   رضال   ا 

ايات  فال اال

راتل الف

تاض� زاض�

ترجمة عبا� افرجي

دضر/ دار ااال
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 ترجمة / عادل العامل

ق���ال املمث���ل ال�شين���ي، م���ن هون���غ كون���غ، جاك���ي 
اليوكاجان���غ   يح���ب  م���ا  اأك���ر  يح���ب  اإن���ه  ت�ش���ان، 
yukgaejang، و هو اأ�شلوب لعمل ح�شاء اللحم 
���ل بالبه���ارات. اأما املمثل���ة الهوليودية  البق���ري املتبَّ
غوينيث بالرتو، فاإنها عملت فيلم فيديو عنها و هي 
تطب���خ البيبيمب���اب  bibimbap، و هو طبق رز 
خمل���وط باخل�ش���ار و اللحم. و ال�شي���دة الأوىل يف 
البي���ت الأبي�س تتح���دث يف تغريدة له���ا عن و�شفة 
خا�شة للكيم�ش���ي  kimchi م�شتخدم���ًة قرنابيط 
نابا الذي جتنيه من حديقة البيت الأبي�س. و هناك 
العدي���د من الأطب���اق الكوري���ة الأكر �شعبي���ًة التي 

ي�شتمتع بها النا�س يف خمتلف اأنحاء العامل. 

و م���ع الهتمام املتزايد بالطبخ الكوري على �شعيد 
العامل، قامت موؤ�ش�ش���ة ال�شياحة الكورية اجلنوبية 
موؤخرًا بن�شر كتاب يت�شمن و�شفات للطبخ الكوري 
 Easy Korean بعنوان )الطبخ الكوري ال�شهل
لغ���ات:  �ش���ت  الكت���اب يف  ُن�ش���ر  و   .)Cooking
النكليزية، اليابانية، الأملانية، الفرن�شية، ال�شينية 

طة، و الكورية بطبيعة احلال.   التقليدية املب�شَّ
و خالفًا لبع�س الكتب املوجودة اخلا�شة بو�شفات 
الطبخ الكوري و التي تقدم طرق طبًخ تقليدية ذات 
نات حملية ل ميكن اأن توجد اإل يف كوريا، فاإن  مكورّ
اء كي���ف يطبخون  ���م لتعلي���م القررّ ه���ذا الكتاب م�شمَّ
ن���ات و متب���الت من ال�شه���ل العثور  اأكالت ذات مكورّ
عليها يف بلدان ما وراء البحار. اأما بالن�شبة لأولئك 
الذين لي�شت لديهم خبة كبرة يف الطبخ الكوري، 
اء يتعلم���ون العنا�شر  ف���اإن هذا الكت���اب يجعل الق���ررّ
الأ�شا�شي���ة للطب���خ اأوًل، بدءًا من احلج���م التقريبي 

للمكون���ات اإىل املقيا����س، و عم���ل مرق���ة احل�شاء، و 
الع�شائر، و التقطيع، و كيف يعملون الرز.

م الكت���اب 18 و�شفة لأطباق كوري���ة �شعبية،  و يق���درّ
و  جيَج���ي،  كيم�ش���ي  و  بيبيمب���اب،  ذل���ك  يف  مب���ا 
جاب�ش���ي، و قلي املعكرونة مع اخل�شار، و َبلغوجي  
و  امل�ش���وي،  ���ع  املنقَّ البق���ر  حل���م  و   ،bulgogi
تيوكبوك���ي، و كعك الرز يف �شل�ش���ة الفلفل البارد، 
و البيت����س كيم�ش���ي، الأكلة الكوري���ة التقليدية ذات 
���ر و املعمول���ة م���ن قرنابي���ط ناب���ا و  اجلان���ب املخمَّ
اخل�ش���ار. و يت�شم���ن الكت���اب توجيه���ات خط���وة 
ل���ة و �شور فوتوغرافية  بخط���وة  مع تعليمات مف�شرّ
ب���اع كل خطوة من  اء اترّ و بذل���ك يك���ون باإمكان الق���ررّ

خطوات العملية ب�شهولة.
كم���ا يوف���ر الكت���اب معلومات مفي���دة ب�ش���اأن الطبخ 
الك���وري يف ق�ش���م الأ�شئل���ة و الأجوب���ة يف نهايته. 
اء اأي���ة قطع من حلم  فعل���ى �شبيل املث���ال، ُيعِل���م القررّ

البق���ر �شاحلة لطبخ���ة َبلغوج���ي bulgogi، و ما 
اإذا كان كع���ك ال���رز م���ا قبل الغلي فك���رة �شاحلة عند 
عم���ل التيوكبوك���ي. و يحت���وي الكت���اب كذل���ك على 
اأجوب���ة لأ�شئل���ة مث���ل اأي زي���ت ُي�شتعم���ل ب�ش���ورة 
�شائع���ة يف الو�شف���ات الكوري���ة، و اإذا كان ينبغ���ي 
ا�شتعم���ال دجاج���ة كامل���ة عن���د عم���ل �شاجميتان���غ  
samgyetang، و هو ح�شاء يقوم على الدجاج 

نغ ال�شيني.  و نبات اجلن�شِ
كم���ا اأن موؤ�ش�ش���ة ال�شياح���ة الكوري���ة �ش���وف توفر 
مراك���ز  و  مكاتبه���ا،  م���ن   30 يف  جمان���ًا  الكت���اب 
معلوماته���ا ال�شياحي���ة ع���ب البح���ار، و املوؤ�ش�شات 
املتعلق���ة به���ا يف كوريا. و توفر اأي�ش���ًا على موقعها 
يف الأنرتن���ت �شيغ���ة األكرتوني���ة م���ن ه���ذا الكتاب، 
الذي ي�شتطيع النا�س الطالع عليه من خالل مواقع 

اأنرتنت اأخرى خمتلفة.
korea.net / عن

لذائذ المأكوالت..
معلوم��ات! م��ن  الس��هل"  الك��وري  في"الطب��خ 

ث��ق��اف��ة ال��ط��ب��خ                          
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خ�ش�ش���ت جملة"العربي"الكويتية كتابها الثالث 
�ش���م  وق���د  العرب���ي،  ال�شاب���ع  للف���ن  والت�شع���ني 
الكتاب اأهم املقالت الت���ي ن�شرت يف املجلة حول 
مو�ش���وع ال�شينم���ا، بالرتكيز على اأه���م الق�شايا 
الت���ي عاجلتها، وطريق���ة املعاجلة الت���ي اتبعتها، 
ومقت�شياته���ا ودللته���ا وم�شاراته���ا واأزماته���ا، 
كم���ا جاء يف مقدم���ة الكتاب، وهي بقل���م الدكتور 
�شليم���ان الع�شكري، الذي لفت النتباه اإىل افتقار 
املكتب���ة العربي���ة لالأدبي���ات الر�شين���ة يف جم���ال 
ال�شينم���ا.. تنظ���را وتاأ�شي���ال ونق���دا تطبيقي���ا، 
م�ش���را اإىل متي���ز الفن ال�شاب���ع بكونه يجمع بني 
كل العنا�ش���ر الفنية التي عرفه���ا الإن�شان معتبا 
اإياها"بوتق���ة لبقي���ة الفنون، ول���ذك اأطلقوا عليها 

الفن ال�شابع".
فبعد جناح ال�شينما يف ت�شوير عبقرية الزمن يف 
حركات متتالية، بعد متكنه���ا من ت�شوير عبقرية 
امل���كان، اأثارت ال�شينم���ا التفك���ر الفل�شفي، الذي 
طامل���ا ان�شغل مب�شاأل���ة الزمان وامل���كان، ومب�شاألة 
ال�شل���ة ب���ني الواق���ع وب���ني �ش���وره ومتثالت���ه، 
فن�شاأت مدار�س فكرية ونقدية متعددة يف درا�شة 

ونقد ال�شينما.
ويخت���م الع�شكري مقدمت���ه بالإ�شارة اإىل حماولة 
هذا الكتاب تق���دمي وتطوير روؤى التاأثر والتاأثر 
العرب���ي،  ال�شينمائ���ي  النق���د  نظ���ر  وجه���ة  م���ن 
ال���ذي يح���اول ر�ش���د وحتلي���ل عنا�ش���ر ومعاين 
ودللت ما تقدمه ال�شينم���ا العربية عب تاريخها 
ال�شاب���ق، وياأمل اأن يك���ون م�شتقبلها اأكر اإ�شراقا 

وازدهارا.
يف الباب الأول، واملو�شوم ب�)ال�شينما العربية(، 
يقدم الناقد اللبناين ندمي جرجورة  قراءة نقدية 
يف  اأزمة ال�شينما العربي���ة، اإذ يعرتف با�شتحالة 
الكتاب���ة ع���ن ه���ذه الأزمة م���ن دون التوق���ف عند 
ما تعاني���ه ال�شينم���ا امل�شرية وماآزقه���ا الإبداعية 
والفني���ة والرتاج���ع املخيف يف نوعي���ة نتاجاتها  
الب�شرية وكميتها، ويخت�شر الناقد اأزمة ال�شينما 
العربية يف بيان جلنة التحكيم اخلا�شة بالدورة 
الفيل���م  ملهرجان"جمعي���ة  والع�شري���ن  ال�شاد�ش���ة 
امل�شرية"�شدي���د اللهج���ة، واجل���ريء يف خطاب���ه 
النق���دي، ويرى الناق���د اأن من يلق���ي نظرة عابرة 
عل���ى الأفالم امل�شري���ة والعربي���ة �شيكت�شف عمق 
الأزمة،والت���ي ل تنح�شر يف �شع���ف الإنتاج كما 
يدعي الكثر من ال�شينمائيني والنقاد، بل تتجلى 

يف تنام���ي ال�شذاجة الثيماتي���ة، وركاكة املعاجلة 
الدرامية والفقر التقن���ي و�شطحية اختيارات من 

ي�شت�شهلون التعاطي مع ال�شينما.
وي�شت�شه���د الباحث اأي�شا بردود فع���ل النقاد بعد 
انتهاء الدورة ال�شاد�شة ع�شر ملهرجان الإ�شكندرية 
ال�شينمائي الدويل، فمنه���م من اعتب اأنه كان من 
الأجدى  األ تهدر الأموال العامة على اأفالم رديئة 
امل�شت���وى، واق���رتح حتويل ه���ذه امليزانيات اإىل 
�شينمائي���ني �شباب جادي���ن يف طروحاتهم الفنية 
والثقافية. ويخل�س اإىل اأن ثمة  اأمل يف ا�شتعادة 
ال�شينما العربية حيويته���ا وجودتها وح�شورها 
بف�ش���ل املخ�شرم���ني وال�شب���اب اجل���اد وبع����س 
الطالب املتخرجني، الذين اأثبتوا امتالكهم مبادئ 
الحرتاف املهني واجل���راأة يف اختيار املوا�شيع 

والرغبة يف ابتكار اأ�شكال جديدة للتعبر.
يف املبح���ث الثاين م���ن نف�س الب���اب، والذي جاء 
بعنوان:"الفنتازيا يف ال�شينما العربية.. هل هي 
�شحي���ة اأم حماكاة؟"يعتب الناق���د امل�شري اأحمد 
راأف���ت بهجت اأن التعامل مع هذه الظاهرة يفر�س 
علين���ا اللتزام باحل���ذر يف معاجلته���ا، واللتزام 
باملو�شوعي���ة عن���د حتليله���ا، لأن له���ذه الظاهرة 

مقدماتها يف ال�شينما امل�شرية. 
ويق���ارب الناق���د بع����س النم���اذج، كاأف���الم راأف���ت 
امليهي، الذي تفاعل مع اأجواء الفنتازيا، واملخرج 
وكات���ب ال�شيناري���و ال���ذي �شارك يف تق���دمي عدة 
اأف���الم تقليدي���ة البن���اء، ويعت���ب الناق���د اأفالم���ه 
ذات م���ذاق خا�س، فهي ت�شدر ع���ن �شيطرة حالة 
اجتماعية وحترك ع���دة �شخ�شيات جعلها الواقع 
ه���ذه احلال���ة، و  اإط���ار  داخ���ل  الأط���وار  غريب���ة 
اخل���روج من الدائ���رة املغلقة لل�شينم���ا  التقليدية 
يف م�ش���ر والعامل العربي لن يتاأت���ى اإل بالتعامل 
مع النوعي���ات ال�شينمائية املختلف���ة كالفنتازيا، 
احلرب���ي  ال�شيكولوج���ي،  التاريخ���ي،  الفيل���م 
وال�شرالذاتي���ة... اإل���خ، فم���ن املوؤك���د اأن هذا هو 
الطريق الوحيد للخروج من منطية املو�شوعات، 
وخل���ق طموحات تقني���ة ومو�شوعي���ة يف حدود 

الإمكانات املتاحة.
يف الب���اب الث���اين )الق�شايا(، يكت���ب �شمر فريد 
ف  عن"ال�شينم���ا والإع���الم ال�شهي���وين"، ويع���ررّ
الكاتب ال�شينما ال�شهيونية باأنها تلك التي تخدم 
اأهداف هذه احلركة �شواء مت الت�شوير يف اأر�س 
فل�شط���ني اأو خارجها، فه���ي تخدم"الأيديولوجيا 
ال�شهيوني���ة"، والتي ا�شتخدمت ال�شينما اإعالميا 
ا�شتخدام���ا كام���ال.. وتقارب من���ى فيا�س �شورة 
اأحم���د  ويتعق���ب  العربي���ة،  ال�شينم���ا  يف  امل���راأة 
يو�ش���ف  الهام�شيني على ال�شا�شة الف�شية، ويقدم 
ن���دمي جرج���ورة ت�ش���اوؤلت ع���ن راه���ن و�شورة 
الربيع العربي يف بدايات���ه ال�شينمائية من خالل 
فيلمي"�شارق الفرح" و"حني مي�شرة" فال�شينما 

م�شطلح"الهام�شيني"م���ن  ا�شت���وردت  امل�شري���ة 
الثقافة الغربية، واأطلقته على الفقراء والعاطلني 
و�شاكن���ي الأحي���اء الع�شوائية، وه���وؤلء الفقراء  
ي�شكل���ون ن�شب���ة كب���رة م���ن املجتم���ع يف �شي���اق 
�شو�شيواقت�شادي مت���داع، لذلك يعتبهم الكاتب 
املرك���ز ولي����س الهام����س، وتن���اول حياته���م على 
ال�شا�ش���ة جت�شي���د للتناق�ش���ات ال�شارخ���ة الت���ي 
تبح���ث ع���ن ح���ل، ويخل����س الناق���د اإىل اأن البعد 
الوج���ودي لفيل���م داود عب���د ال�شي���د يوؤك���د عل���ى 
الأبعاد القت�شادي���ة والجتماعية ل�شاكني احلي 
الع�شوائ���ي، فه���م ب�شر له���م اأ�شواقه���م واأفراحهم 
واآلمهم، ولي�شوا جمرد كائنات حتركها غرائزها، 
فما يربط بني البط���ل والبطلة لي�س جمرد اإ�شباع 
للرغب���ات ال�شهواني���ة واإمنا احلل���م ببيت/وطن، 
وحي���اة تليق بالب�شر، فال يجدون مفرا من"�شرقة 

فرحهم"خل�شة وانتزاعه انتزاعا. 
اأم���ا الناقد ف���وؤاد التهام���ي فيتوقف عن���د ال�شينما 
ن���دمي جرج���ورة  ويق���دم  العربي���ة،  الت�شجيلي���ة 
ق���راءة نقدية الواقع الإن�ش���اين يف الفيلم العربي 

الوثائقي.
وي�شتهل الباب الثالث )جتارب �شينمائية عربية(، 
مبقال للكاتب ال�شوري خليل �شويلح عن ال�شينما 
ال�شورية، والتي يرى اأنها �شينما املو�شوع ولي�س 
املمثل، ويقارب ال�شينما اللبنانية �شبحي حليمة 
م���ن خ���الل ال�شينم���ا الت�شجيلي���ة، ويتوقف ندمي 
جرج���ورة عند الفيلم الروائ���ي اللبناين الطويل، 
كم���ا يعالج هذا الب���اب ق�شايا ال�شينم���ا يف بلدان 
املغ���رب العرب���ي، وكذل���ك يف الأردن وفل�شط���ني، 
ويكتب خم�شة نق���اد اآخرين عن ال�شينما امل�شرية 
م���ن خ���الل زواي���ا خمتلفة"ال���ولدة املتعرة يف 
ال�شينما امل�شري���ة")روؤوف توفيق(،"امل�شحكون 
يف ال�شينم���ا امل�شرية..")يحي���ى فك���ري(، "�شرخ 
يف ج���دار ال�شينم���ا امل�شرية")رفي���ق ال�شب���ان(، 
واإليكم  الث���ورة،  رادي���و  هن���ا  تعل���ن:  "ال�شينم���ا 
امل�ش���ور  ويكت���ب  قا�ش���م(،  التفا�شيل")حمم���ود 
ال�شينمائ���ي امل�ش���ري �شعيد ال�شيم���ي عن جتربة 

ت�شويره لفيلم"البيء"لعاطف الطيب.
بالقراءة  جدير  العربية"كتاب  ال�شينم���ا  "ق�شايا 
للمكتب���ة  نوعي���ة  اإ�شاف���ة  ويعت���ب  واملتابع���ة، 
العربي���ة، ال�شينمائي���ة عل���ى وج���ه اخل�شو����س، 
والتي تعاين م���ن خ�شا�س فادح.. وي�شتحق هذا 

الكتاب وقفة اأكر عمقا، لول �شيق حيز الن�شر.

قضاي��ا الس��ينما العربي��ة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

علي لفته �ضعيد
 

تعتم���د ق�شي���دة الن���ر عل���ى عدة مع���ادلت 
ثنائي���ة ف�ش���ال عل���ى اعتماده���ا عل���ى ق���درة 
حوا����س املتلقي عل���ى ا�شتيع���اب انزياحات 
املف���ردة ملعن���ى م���ا ي���راد ل���ه داخ���ل اجلمل���ة 
ال�شعري���ة لتح�شل على كينونتها ال�شاعرية، 
لأن املف���ردة التي ت�شنعه���ا املخيلة ال�شعرية 
ه���ي وحده���ا الو�شيل���ة التي حت���ول معناها 
اللغ���وي اىل �شورته���ا املكاني���ة اجلغرافية 
وخا�شيتها التاريخية الفكرية وهي بالتايل 
ت�شل اىل منطقة ادها�س املتلقي الذي يذهب 
يف من�ش���ك ال�ش���ورة الذهني���ة الت���ي ت�شطع 
عل���ى �شطح مراي���اه الفكرية ليك���ون موائما 
معها وهذه املعادلة هن���ا تعتمد اعتمادا كليا 
عل���ى الط���رف الأول م���ن املعادل���ة ال�شعرية 
وه���ي املنت���ج / ال�شاع���ر، فكي���ف اذا كان���ت 
املنتج �شاعرة ويدرك املتلقي انه يقرا �شعرا 

كتبته اأنثى؟
وبالرغم من عدم التوافق التام مع م�شطلح 
ال�شع���ر الن�شوي اإل اأنن���ا يف بع�س الأحيان 
ل ن�شتطي���ع مغافل���ة العني ح���ني تلتقط ا�شم 
املنتج لتدرك اأنه���ا �شاعرة ل�ن العاطفة متنح 
دفقا يف روح املفردة وتبداأ فيزياوية التلقي 
تقط���ر انزياحات اأخرى متي���ل اىل املقبولية 
لأن ه���ذه العاطفة اأن �شح قولها ل متيل اىل 
اكت�ش���اف ال�شعرية يف ال�شعر بل البحث عن 
املفارقة الذهنية يف ال�شعري���ة اأو ال�شاعرية 
الت���ي متنحها املفردة..وبه���ذا فان املعادلت 
هن���ا تعتم���د على مق���درة ال�شاع���رة وقدرتها 
على تفوي���ت الفر�شة على التلق���ي العاطفي 
ليك���ون تلقيا اإدها�شيا قادرا وقابال على منح 

ال�شاعرية احلقة يف ال�شعر.
 يف جمموعة ال�شاعرة اللبنانية فلورا قازان 
)فوبي���ا ال�ش���وء( نرى ان اغل���ب الن�شو�س 
ال�شعرية  ت�شكلها عنا�شرها بعد النتهاء من 
القراءة وانه���ا ت�شنع مفرداته���ا لكي نت�شلم 
ال�شف���رات يف عملي���ة تاأويلي���ة قابل���ة للتمدد 
واأي�ش���ا لك���ي ن�شن���ع م���ن وح���دات التلق���ي 
منطق���ة ذهني���ة تخرج م���ن معط���ف العاطفة 
ال�شعري���ة..يف اغلب الن�شو�س التي تكتبها 
فلورا جند ان الذات متوهجة هنا لتعب عن 
الداخل املتاأث���ر باخل���ارج..وان املفردة هي 
الت���ي تقود ه���ذه ال�شور امل�شبع���ة بالدللت 
لكي تاأخذ خا�شيته���ا خا�شة اإذا ما عرفنا ان 
لل�شاعرة اربع جمامي���ع �شعرية �شادرة هي 
)�شهق���ات غجرية وجدائل املطر وزائرة بعد 
منت�شف الغواية واأي�شا فوبيا ال�شوء(فان 
التجربة تاأخذ ابع���ادا يف املوهبة وال�شنعة 
معا ولهذا ف���ان كمية النزي���اح تكون كثرة 
وه���ي تتق�ش���د ذل���ك ل���ذا فه���ي تب���داأ بثنائية 
�شردي���ة لتعل���ن حلظ���ة انتمائه���ا اىل ع���امل 

ال�شعر والذات معا.
واإذا اأردن���ا ان نع���رف البني���ة الكتابية التي 
تنتهجه���ا فلورا فاأننا �شناأخذ ق�شيدة واحدة 
وحملت عنوان )ق�شيدة وانتماء(  فنجد ان 
يف ه���ذه الق�شي���دة ثم���ة روح اأنث���ى اتخذت 
م���ن املف���ردة، الأنث���ى هوي���ة �شردي���ة للتنقل 
الزم���ان وامل���كان وامت���دادات عدي���دة  ب���ني 
عميقة وهو م���ا يعطي جمالية للمتلقي وهو 
���د وَيْن�َشد اىل املفردة  يف���كك الن�س لكي ُيْن�شِ
ه���ا اإىل بع�شها..ان الن����س هنا ي�شبه  وي�شدرّ
حق���ل �شنتب���ل تتماي���ل كل �شنبل���ة م���ع خفة 

وزنها وثق���ل احلب الذي فيه���ا امام الريح/ 
الزمان واأمام �شدة ال�شربة / الإنتاج..

والن����س هن���ا ه���و وقوف ام���ام وط���ن امام 
الذات ام���ام املحن���ة الن�شانية ام���ام النثى 
ال�شاعية للفرح واملنتمية اىل املكان كانتماء 
ومقاومة حللكة احلياة ال�شاعرة / ال�شادرة 
يف روح اجلمال كعا�شقة وهادرة يف احلركة 
باحلي���اة  وكموؤمن���ة  كاأف���كار  واملعتق���د  كاأم 
ونهايتها.،.رمب���ا هنا هو اخت�ش���ار لفل�شفة 
الن����س الذي يع���د عنوان���ه البواب���ة الوىل 
واللبنة الكتابي���ة يف طرح املدلولت والبدء 
بالتفكيك.فه���ي تط���رح منذ الب���دء امل�شتوى 
الفل�شف���ي يف العن���وان )ق�شي���دة وانتم���اء( 
وه���ي بذل���ك تط���رح ا�شكالية امل�ش���ادات متا 
ب���ني ال�شعر كق�شية والنتماء اىل منا ت�شعر 
به من حي���اة يف وطن..وه���ذا امل�شتوى اأي 
الفل�شف���ي، يحت���اج اىل اأمكاني���ة وقدرة على 
ا�شتغ���الل امل�شتويات الخ���رى اذا ما عرفنا 
ان امل�شت���وى الفل�شف���ي ه���و خال�ش���ة معنى 
وحا�شل دمج امل�شتوي���ات الخرى لذلك فقد 
كان ا�شتهالل ال�شاعرة هنا قد بداأ يتكئ على 
ال�ش���رد وعلى امل�شتوى الخباري كدالة على 
بداي���ة حلظ���ة النطالق اىل ما ه���و ابعد من 
كون ما تكتب���ه هو ن�س �شعر ي بل هو ن�س 
النتم���اء فتلجا اىل حم���اورة مع اخر الخر 
الغائب الذي تري���د ان تخبه او تو�شل من 
خالله���ا ما ميك���ن ان يعرتيها م���ن خال�شات 

حياة
)قال يل كفكفي دمعِك

يا ابن�ة الأحزاْن
اللي�لُة َيْحَتِف�ُل الَقَم�ُر(

ه���و حم���اورة مب�شت���وى  ال�شته���الل  ه���ذا 
اخب���اري تط���رح في���ه ال�شاعرة اط���ار لوحة 
الق�شيدة فهي حلظ���ة بكاء وانتماء وعنوان 
م���ن انها امراأة م���ن بكاء  وه���ي ابنة احزان 
وله���ذا فهي جتنح اىل اعطاء دفقا دلليا اخر 
لتنبي���ه امل�شتوى من ان���ه �شياأخذ طريقا اخر 
لالإخبار م���ن خالل امل�شت���وى الق�شدي حني 

تقول
)يف عر�س ال�شماء(

بع���د ه���ذا ال�شته���الل تنتق���ل ال�شاع���رة اىل 
م�شت���وى اآخ���ر مي���ازج ب���ني م�شتوي���ني هما 
امل�شت���وى الإخباري وامل�شت���وى الت�شوري 
ملن���ح الطاقة ال�شردي���ة روحا �شعري���ة دافقة 
باملعن���ى ويخ���رج من م���ن ه���ذه امل�شتويات 

بعدها م�شتوى حتليلي،
)اللي�لُة َيْحَتِف�ُل الَقَم�ُر

ماْء يف ُعْر�ِس ال�شَّ
وَتْنُبُت �َشناِبُل الَعْدِل

َقْمحًا يف َكفِّ امليزاْن(
ولن الن����س هن���ا حوارية ع���ن حوارية من 
مقطعني يناق�شان احلزن والنتماء وال�شعر 
بني ما )ه���و( يريد الكفاي���ة والنهاية من كل 
�شيء حتى من �شالل الذي يغرق فيه الوطن 
)لبنان( وبلني )هي( التي توؤكد انها خملوقة 
والأح���الم  وال�شتع���ال واحل�ش���رة  للح���زن 
والبوؤ����س  والياأ����س  والع���بات  الناق�ش���ة 
ف���ان يف نهاي���ة كل مقطع ثمة �ش���ورة غارقة 
يف التاأوي���ل ال���ذي تبغيه ال�شاع���رة من هذه 
املحاورة..فف���ي نهاية املقط���ع الول للغائب 
الول )ه���و( يطل���ب من ال�شاع���رة ان حتول 

احلزن اىل �شعر
)�َشْرط اأْن ُتْهديِه

َق�شيدًة حمددَة الإْنِتماْء
َترَتاَق�ُس على اأْنغاِمها
�ُشاللُة َفجْيَعِة الأْوطاْن
َق�شْيَدَة َجبارَة ُت�شاِهُم

ماْء( يف اْعِتقاِل �َشالِل الدِّ
و)ه���و( هن���ا يري���د م���ن ال�شاع���رة ان حتول 
كل ح���زن يف الب���الد اىل روح و�شنابل عدل 

وامتزاج الوكن مبا هو اآت وم�شتقبلي.
اأن بنية الكتابة هنا تاأخذ م�شارين متنا�شقني 
يودان اللتقاء يف م�شب امل�شتوى الق�شدي 
ع���ب بواب���ة ال�ش���رد ال�شع���ري لذل���ك عمدت 
ال�شاع���رة قازان عل���ى املرور بط���رق �شعبة 
ك���ي تو�شل الفكرة الت���ي بنيت على ا�شا�شها 
روح الق�شي���دة او ت�شكل���ت منه���ا مف���ردات 
الن����س وامل�ش���اران هم���ا من���ح ق���درة كافية 
لل�ش���رد ان يك���ون حا�ش���را لأن���ه م���ن خاللها 
ميكن بث اللواعج واملحرمات والآهات وما 
ميك���ن ان ي�شجل مبا حل ب�شبب الخر الذي 
يفجر دائما �شاللت الدم وبني النتماء الذي 
يتطلب ان يتم اعتق���ال هذه ال�شالل من الدم 
والنته���اء من ح�ش���اد المل من خ���الل ر�شم 
�ش���ورة يائ�شة يراد ان نغره���ا بالفرح وان 
كان���ت ال�ش���ورة قامتة..لذلك ف���ان ال�شاعرة 
ق���ازان يف املقط���ع الث���اين العائ���د للمتكل���م 
)ه���ي( وكاأنها ت�شتدرك ه���ذه ال�شورة وهي 
تري���د ان ت�شتفز بها روحها قبل الخر فتعلن 
ان كم���ا يكتب من ق�شائد امام هول الدم وما 
يجري للوطن انها حروف فاغرة وان المل 
والنتظ���ار ال���ذي تتطلب���ه ح���الت النتماء 
ت�شب���ه امراأة عا�شقة مل���ن حت�شد غر املر من 
اليام وان..فتبداأ كذلك بامل�شتوى الخباري 

املمزوج بامل�شتوى الت�شويري
)قلُت: ويحي

ماِل َق�شيَدتي فاِرَغُة اجلَّ
َقٍة اأَكَلْتها الأْعواْم كامراأٍة عا�شِ

ماْن �شاِمَدٌة يف َوْجِه الزَّ
ُتراِقُب ِبَح�ْشَرٍة ُفتاَت الأْحالْم(

ولأنها معنية باإيجاد معادلة ما بني الق�شيدة 
والنتم���اء فان املحاكاة تع���ود اىل الق�شيدة 
م���ا  لب���ث  منه���ا  تنطل���ق  كتابي���ة  كمحاول���ة 
تفهمه م���ن �ش���رورة النتم���اء وحتميته من 
جه���ة وال�شعوب���ات واخل�ش���ارات واحلزن 
والبكاء ال���ذي ت�شببه ه���ذا النتماء..فتاأخذ 
طريقه���ا من جدي���د اىل امل�شت���وى التحليلي 
كونه القادر علفى من���ح فل�شفتها بعدا اقوى 
واأط���ول قام���ة فتغن���ي بطريقته���ا اخلا�ش���ة 
عل���ى ق�شيدت���ه الراعي���ة لالنتم���اء م���ن جهة 
والراعية للفك���رة ولكينون���ة م�شابة بعاهة 
ح���ب الوطن..فتت�شكل لديها املف���ردات على 
غنائي���ة جميل���ة وفيها تراتبي���ة متقنة بهدف 
ح�ش���د اك���ب النتائج م���ن حم�ش���ول اللغة..
لذل���ك ن���رى ان البني���ة الكتابي���ة هن���ا تعتمد 
اعتم���ادا تام���ا على اجاب���ة امل�ش���ار الول او 
املقطع الول التابع ل�)ه���و( يف اجابة قابلة 
التم���دد مب���ا ت�ش���اء لن بالإم���كان الخذ بيد 
امل�شتوى الت�شوي���ري معها لكي تخب اأناها 
مب���ا فيها قب���ل ان تخب الخر )ه���و( لي�شمع 
الخ���رون )هم( املتلقني لذا تعمد اىل تقطيع 
ه���ذا امل�شار اىل عدة مقاط���ع اي�شا لها عالقة 
بدللة العن���وان الذي كان دليلها يف الإجابة 
عل���ى �شوؤال���ني وردا يف امل�ش���ار الول الذي 
طرحه )هو( مطالبا ايها بان تكفكف الدموع 
�شريطة ان مينحها ق�شي���دة انتماء وجبارة 
ت�شه���م يف اعتق���ال �ش���الل الدماء.وتق�شيمه 
اىل خم�ش���ة مقاط���ع كل مقطع يب���داأ مبفدرة 
)ق�شيدت���ي( وهي اجابة واعي���ة فيها اخبار 
وق�ش���د يف الوق���ت نف�شه..ان تعام���د اللنية 
الكتابي���ة يف امل�ش���ار الث���اين ي�شك���ف مقدار 
التوغ���ل العميق يف روح الق�شي���دة كاإجابة 
ولي����س هن���ا كن�س �شعري ت���ري مبعنى ان 

الجاب���ة كق�شيدة هي تعريف الق�شيدة على 
انها وطن واإن�شان فتذهب اىل تفكيك املعاين 
يف هذه املقاطع اخلم�شة.. ويف الول كانت 
قد عرف���ت الق�شي���دة من انها ب���ال جمال لن 
ال���روح اجلميلة تنتظر النته���اء من املعاناة 
وه���ي معان���اة وط���ن جمي���ل اإل ان العوام 
اكلت���ه دون �ر لبداية الفرح ولذا فهي تذهب 
يف املقط���ع الثاين اىل ع���د الق�شيدة �شريعة 
ال�شتع���ال كرد فع���ل ملا يح�شل م���ن �شاللت 

الدم..ا فتقول:
 )َق�شْيَدتي �َشريَعُة الإ�ْشِتعاِل

َتْبكي على َجبْيِنها َجداِوُل املاْء
جاْء ْيَح ِبُكفوِف الرَّ دُّ الررّ مَتُ

َد ِمْن عينيها ُمرَّ الأياْم( ِلَيْح�شَ
ولن ال�شعر بال �شورة او م�شتوى ت�شويري 
يف مث���ل هذه الن�شو�س يفق���ط بريقها فاأنها 
جعل���ت املقط���ع الثال���ث مت�شاوق���ا م���ع روح 
ال�شع���ر الن���ري واأي�ش���ا يف من���ح ال�شورة 
ابع���ادا جمالية فيها خميلة ميكن للمتلقي ان 
يعم���د اىل طرح اأف���كارا ومناق�شات عديدة..
كونها جعلت الق�شي���دة غليظة ال�شفاه وهي 
تريد ان تقول ان اجلم���ال ناق�س واإن هناك 
جروحا يف ال�شدر ي�شببه���ا م�شبب من اراد 
للق�شي���دة الوط���ن ان يكون ب�ش���ورة اخرى 

يعي�س يف ياأ�س:
فاِه َق�شْيَدتي َغلْيَظُة ال�شِّ

ْدَرها ياأ�ُس الَعَباْت( َيْجَرُح �شَ
بل تذهب اىل ابعد من ذلك يف طريقة الخبار 
الت�شوي���ري والذي كما قلنا بالإمكان التمدد 
اىل اكر من خم�شة مقاطع لن املخيلة قادرة 
عل���ى ن���زف املف���ردات والت�شكي���ل ال�شع���ري 
فتخ���ب ان الق�شيدة / الوطن باهتة اللوان 
ل �شفن تاأتي اليها لن الأ�شواء يف املنارات 
اأطفئ���ت منه���ا احلياة فال دلي���ل اىل ال�شكون 

لن الفرا�شات احرتقت:
)َق�شْيَدتي حاِلَكُة الألواِن

واَء احَلياْة َكَمناَرٍة اأْطفاأْت اأ�شْ
َبْعَدما اأْحَرَقْت َربْيَع الَفرا�شاْت(

اإل ان املقط���ع اخلام����س م���ن امل�ش���ار الثاين 
يعطي فل�شف���ة الن�س وروح���ه التي تتغلغل 
يف ثناي���ا ال�شاعرة التي تبكي على الق�شيدة 
وتري���د ان تعطي لالنتماء فر�شة لكي يحقق 
لها كل ما هو عك�س ذلك لن الآخر )هو( وهو 
يعر����س لها نبوءة احلب )ا�ش���رت( لالحتفال 
اأن اهديه )ق�شيدة حمددة النتماء( فتخبه 
ان الياأ����س يف الق�شيدة مث���ل اأمل ل يالحق 

كونه اقرب اىل املوت:
)َق�شْيَدتي يا �شيدي

باِئ�َشٌة َكِنهايِة اأَمٍل َيْرُف�ُس...
اأْن َي�ْشتْيِقَظ ِمْن َكَفِن الأْمواْت( 

نف�ش���ه  التاأويل���ي  امل�شت���وى  يط���رح  وهن���ا 
بق���وة يف معان���دة ت�ش���ر باجت���اه اخر غر 
م���ا ت�ش���وره ال�شاع���رة لن الم���ل لن كاف 
الت�شبي���ه كانت حا�ش���رة يف جمل���ة )َكِنهايِة 

اأَمٍل َيْرُف�ُس(
ان بني���ة الكتابة يف ق�شي���دة فلورا اعتمدت 
عل���ى عدد م���ن الثنائي���ات اولهم���ا اخذ روح 
ال�ش���رد ب���ني هو وه���ي والثاين ب���ني الوطن 
والق�شي���دة والثالث���ة ب���ني الياأ����س والأم���ل 
ومعن���ى  الق�شي���دة  مهم���ة  ب���ني  والرابع���ة 
الق�شي���دة والرابع���ة ب���ني النتم���اء واملوت 
روح  اىل  حت���ى  املت�ش���رب  الم���ل  وب���ني 
الق�شي���دة وب���ني ال���ال ام���ل امل���وت والم���ل 
بنائه���ا  يف  اعتم���دت  نراه���ا  ذاته..وله���ذا 
على امل�شتوي���ات ال�شتة يف البني���ة الكتابية 
وه���ي الخب���اري والت�شوي���ري والق�شدي 

والفل�شفي والتاأويلي  والتحليلي.

بني����ة الكتاب�����ة
خاصية المفردة وعاطفة الحواس الشعرية في نصوص الشاعرة اللبنانية فلورا قازان
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   يف ن�س )جذور( وهو خليط من م�شاهدات و�شرد 
طفويل مده�س، يبداأ من حلظة �شوت القطار )الهادر( 
يعمل  ال��ذي  )موفق(  ال�شاب  قتل  جرمية  على  ليعرج 
احل�شينية،  املواكب  عا�شوراء  عن  احلديث  ثم  حالقًا 
وع���ن م���رور اجل��م��ال يف ���ش��ارع الم����ام ع��ل��ي، وعن 
ال�شبية الذين ي�شربون حليبها كطق�س مل يعد حا�شرًا 
الر�س  اىل  اليد  خن�شر  بو�شع  وذل��ك   ، البال  اإليف 
فيما الأبهام يتجه اىل الفم، ثم يتحدث عن مرقد الأمام 
احلديث   ثم   ، له  تنحر  التي  الكبا�س  وع��ن  احلمزة 
�شباك  ع��ن��د  م��رب��وط��ة  وجم��ن��ون��ة  جميلة  ام����راأة  ع��ن 
م�شتثمرًا  الن�س  ي�شتمر  ثم   ، املقد�شة  ال�شرحة  احد 
رحالت ابن بطوطة والأملاين نيبور، لينتهي بع�شتار 

التي تغني حبيبها دموزي. 
املا�شي  تركيب  الينا  اأع����ادت  امل��ق��ارب��ات  ه��ذه  ك��ل     
احلياة  دف��ق  لنا  �شربت   ، �شحيح  العك�س  باحلا�شر 
احلالق  م��وت  ث��م  ال��ق��ط��ار،  وح��رك��ة  ب�شوت  املتمثل 
ي�شر  حيث   ، اي�شًا  واحلياة  اجلمال  �شانع  بو�شفه 
ال�شارد على و�شفه )كان �شابًا مهذبًا وو�شيمًا(�س19 
ال�شباك  يف  املقيدة  املجنونة  امل��راأة  ح��ال  هو  كذلك   ،
كيف  ادري  ول  ال�شاحب(!  )باجلمال  ي�شفها  والتي 
ميكن ايجاد �شيغة مقبولة بني اجلمال وال�شحوب؟! 
تنذر  متعالية  قيم   ، املقد�شة  ال�شرحة  تكون  فيما 
 ، عليه  تعودنا  وفطري  قيمي  ك�شلوك  الكبا�س  لها 
ال���ذي خلق  )ال��ه��ادر(  القطار  ���ش��وت  اىل  وب��ال��ع��ودة 

�شعورًا باحلياة. 
دللة  تتولد  امل��اء(  )يوتوبيا  الثاين  الن�س  ويف      
احلياة  معنى  ي��ردم  اخر  م�شمون  عن  تف�شح  اخ��رى 
 ، لها  نطمئن  ل  )ك��ئ��ي��ب(  ا���ش��ت��ع��ارة  على  وينفتح   ،
مبعد  �شيوعي  معلم  عن  يتحدث  وهو  ال�شارد  يقول 
يبعد  العال  عبد  املعلم  )بيت  احللة:  اىل  الب�شرة  من 
الكئيب(�س13،  بالقطار  �شاعات  ع�شرة  م��ن  اك��ر 
ليعود معانقًا احلياة من جديد وذلك بو�شف ال�شفرة 
)دافئًا( بح�شب  يكون  فيما اجلو  )رائعة(  القطار  يف 
منطوق الن�س القائم على بنية احلياة والتي �شربها 
لأول  �شفره  عن  يتحدث  ال�شارد  كون   ، اع��اله  الن�س 
مرة بالقطار )و�شلنا الب�شرة عند امل�شاء وكان اجلو 
دافئًا ، اما �شفرة القطار فكانت رائعة(�س33 ، كذلك 
يت�شمن الن�س خوف ال�شارد من كلب �شر�س يعرت�شه 
فاأرى   / يع�شني  للرك�س كي ل  ا�شتعد  ان  )كان علي 
�شرعتي( �س37.  اأمامه وبكل  ارادي��ًا  ل  اعدو  نف�شي 
يف املقطعني ثمة خوف ان�شاين ولغة متوترة قوامها 
بعد  فيما  يوميًا   الكلب  م�شهد  يفر�شه  ال��ذي  القلق 
لكال  واحل��رب  املواجهة  عن�شري  اخل��وف  هذا  يتخذ 
بذات   الحتفا مع  والن�شاين،  احليواين  الطرفني 
لي�س ثمة حدود  ان  لنا  �شتوؤكد  التي   ، املتوترة  اللغة 
فا�شلة بني اخلوف الن�شاين واحليواين ، فاخلوف 
واحلذر وال�شلوك قيم م�شرتكة ، يقول ال�شارد )...وما 
ان اجتزت عدة امتار واذا بنباحه يهزين و�شعرت انه 
�شينق�س علي من اخلوف، وبحركة ل ارادية توقفت 
و ا�شتدرت اليه متهيئًا / كنت انتظر انق�شا�شه على 
ومل  مكانه  يف  وق��ف  وق��د  وج��دت��ه  يالده�شتي  ولكن 
يتحرك( �س37. هذه املواجهة التي ح�شد لها ال�شارد 
– كما �شى – �شياغات لغوية تندرج وفق تراكيب 
/الذات  لالأف�شل  البقاء  و  بالنف�س  الثقة  بني  التالحم 
الن�شانية ، يقول ال�شارد اثناء مواجهته للكلب )بقيت 
متوقفًا ومتحفزًا امامه فما كان منه اإل ان قلل نباحه 
وانا  عمي  بيت  باجتاه  فا�شتدرت  راجعًا  ا�شتدار  ثم 
الذي  املقطع  بهذا   .  38 37 نف�شي( �س ا�شحك من 

متخ�س عنه ال�شحك تنت�شر الذات الن�شانية وتعلو 
 ، ال�شارد  على  مهيمنًا  ك��ان  ال��ذي  اخل��وف  ح��دة  على 
اىل  )الكالب(  الكلب  يحول  اكر  بن�شه  ي�شمو  ولكي 
النمور  كم من  )ترى  مت�شائاًل   ، احد  يوقفها  منور مل 
الوقت  يف  ردعها  وع��دم  خوفنا  نتاج  �شنعنا  املزيفة 

املنا�شب( �س38.
واي�شًا  ان��ط��ول��وج��ي  م��غ��زى عميق  ل��ه  وال�����ش��وؤال     
املهزوم  املنت�شر ولي�س  �شيا�شي جاء من وجهة نظر 
ال�شلطات  متار�شه  ال��ذي  الرعب  و  للخوف  اخلا�شع 

الدكتاتورية على الرقاب! 
  كذلك جند يف هذا الن�س الذي نقوم بفح�شه ، قفز 
�شن  م��ن  ميتد  فالزمن   ، الكرونولوجي  ال��زم��ن  على 
الب�شرة  جامعة  يف  ال�شارد  عمر  وهو  ع�شرة  الثامنة 
ل���ذات امل��ك��ان /ال��ب�����ش��رة يف زم��ن الحتالل  ن���زوًل   ،
ثم  المريكي  الحتالل  اىل  �شعودًا  ثم   ، البيطاين 
كرة  مباراة  عن  يتحدث  وفيه   ،  1977 عام  اىل  يرتد 

القدم بني العراق وايران التي توجت فوز العراق على 
خ�شمه مبجموعة اهداف! لين�شاب ال�شرد يتحدث عن 
، وان  لغة �شادقة و مبا�شرة  يوؤ�ش�س  )العراق( وهو 
ظلت تدور حول نف�شها ، اإل انها تنه�س على كم هائل 
)الرق�س(  فعل  اىل  اح��ال  ال��ذي  الفرح  وم�شات  من 
)رق�س كل العراقيني / ورق�شت دجلة / رق�س الفرات 
الب�شرة(  و�شط العرب / رق�شت املو�شل و بغداد و 
�س40، بعدها ينتقل هذا الفرح و الرق�س يف الوعي 
الن�شاين اجلمعي وفق هذه املمار�شة(قذفنا الكرا�شي 
ورق�شنا غنينا واغرقت عيوننا بالدموع( �س40 يف 
الذي يبداأ بحلم او  التفتي�س(  ن�س )اخلريف وكالب 
كابو�س �شريايل ، يره�س مبنغ�شات �شوف تعرت�س 
طريق ال�شارد الذي يروم الذهاب من احللة اىل مطار 
احلر  التداعي  يغنيها  كثرة  تفا�شيل  وثمة   ، بغداد 
الذي ينهمر بال رابط ويف �شياق تلميحي ، وان بدا 
التي  �شياقاته  معظم  يف  التقريرية  حد  اىل  واقعيًا 

تالم�س )حلمه / كابو�شه( ولكي يدمي ال�شلة مع حلمه 
 – لن�شه  القارئ  كما  ال�شارد  – عا�شها  حقائق  يدرج 
اليرانية،  العراقية  كاحلرب   ، ال�شرد  ت�شاعيف  يف 
اجتياح الكويت، الحتالل المريكي للعراق ، انتفا�شة 
�شيطرات  ك���رة   ، ���ش��دام  ق�����ش��ور  اح��ت��الل   /1991
التفتي�س / زواجه عام 1989 ، حمل زوجته ولكن ما 
لفت نظري هو تكرار الرقم )3( ولرمبا بدون ق�شد من 
ال�شارد ، فثمة يف الن�س )3( �شاعات هي مدة رحلته 
من احللة اىل مطار بغداد ، وبرفقته )3( حقائب �شفر ، 
واخرًا )3( ات�شالت عب املوبايل من قبل )�شديقه / 
والدته / زوجته(! واي�شًا يف ن�س )البذرة التي اكلها 
الغراب( يرتكز ال�شارد على احداث انتفا�شة 1991 ، 
وهو ن�س مكتوب  بحرفية عالية ، ولكن مما يوؤ�شف 
ل�شان  على  ال�شارد  ي�شعه  الذي  احل��وار  ذلك  حقًا هو 
العجوز، فهو – احلوار – يحت�شن �شحنات وتراكيب 
عالية النبة ، ولميكن ا�شنادها اإل اىل ال�شارد نف�شه 
، فهو يعتمد على معجمه اللغوي يف �شو ا�شتعارات 
العجوز  تقول  مثاًل:   ، عالية  لها ح�شا�شية  وجم��ازات 
ح�شني  ولدها  عن  بحثًا  بيتها  يفت�س  ال��ذي  لل�شابط 
امل  كرامتكم   / اجلكم  من  ثاروا  �شغار/  فتيان  )انهم 
وانتم  بالوحل   – ح�شني  �شدام   – الرئي�س  ميرغها 
انه  اخل���راء  رئي�شكم  الي�شتحق   / ع��ن��ه!  ت��داف��ع��ون 
وثيقة  يوقع   / العار  يجلله   / ذلك  من  اكر  ي�شتحق 
حرة  ي�شكل  ومم��ا  ���ش��ف��وان(  خيمة  يف  ال�شت�شالم 
بالن�شبة لنا ول ميكن فهمه هو ان العجوز التي تدافع 
عليهم  )انق�شت  ان  به  اجلنود  ام�شك  وقد  ابنها  عن 
هو  خمالبهم(�س158  بني  من  انتزاعه  حتاول  وهي 
ان ت�شرخ باجلنود قائلة )اتركوه يا اولد القحبة... 
اتركوا اولدنا يا اولد القحبة( �س158. بهذا الكالم 
متامًا  العجوز  ل�شان  على  من  افلت  احل��وارال��ذي   /

ليخرج عن طريق ال�شارد!!
روؤي��ا  فكرته  يف  يحمل  ال���ذي  )اخل����وف(  ن�س  ويف 
يعينه  مل  زم��ن��ًا  لزوجته  م��ف��ارق  رج��ل  ثمه  متقدمة: 
ال�شارد وما هي ا�شبابه ، ي�شل البيت يف حلظة وفاة 
عمه الأمر الذي ل يلغي اقامة و�شال مع زوجته ولعدة 
مرات!! علمًا ان الن�س ي�شتح�شر وبكثافة مبثوثة يف 
املوت  على  النت�شار  مفادها:  جوهرية  غاية  ثناياه 
باجلن�س حتديدًا )اجلن�س و املوت ل يلتقيان ول يقود 
اقلق  قد  امل��وت  و  )اجلن�س  الأخ��ر(���س162  احدهما 
اليوم(�س165  بداية اخللق حتى  قبله من  الكثرين 
يعني  والخ�شاء  اخ�شائها  يعني  ذكورته  )..فتعطل 

املوت(�س167 ولكن مالذي حدث؟!.
ابخ�س   ، منفعلة  وغر  �شلبية  ام��راأة  الن�س  قدم  لقد 
ج�شدها متامًا )انظر �س163( يف موازاة رجل �شبقي 
يحركه اللبيدو ، فاعل و منفعل لوحده! فيما العالقة 
عن  مبعزل   ، م��ادة  اىل  حتولت  )الو�شال(  العاطفية 

الروح التي حترك اجل�شدين! 
الن�س بطريقة اخرى  ، ان يكتب هذا  كان من املمكن 
)الرجل  اجل�شد  عن  التعبر  يف  الطرفني  مراعاة  مع 
وده�شة  وامتاعًا  اقناعًا  حلقق  النثى(  امل��راأة  الذكر/ 
للج�شد  منفلتة  فو�شى  �شوى  ي��رى  مل  ال��ذي  للقارئ 
الذكوري �شطحت معنى قوة الفكرة ، واحدثت برة 
للن�س الذي يحمل – كما ا�شلفت – روؤيا متقدمة يف 
يقيننا  مع   ، �شاهني  ذي��اب  والناقد  ال�شاعر  �شرديات 
الذي نقر ونعرتف به ، انه ل يوجود ن�س ُكتب او مل 

يكتب بعد يقدم حقيقة مطلقة بالكامل.

 ركا / شا ابذ/ شرد� �شو / ا نجنا*
 201 / ا / و الن�شر / العرا اعايف لال

  

جنائــن بابــل
بين السير ذاتي والفضاء المتخيل

 تب د لا اج ضا يا داال ضاعرضردية للال ضال تبد    
 هضبا ضبا لتهفل ا اللخ م ي ف  يةجدا ياع ةاا�ضت
  تب التي  ضردياال   ه ع عيدا فيام ضردلت   �دم لعمله
الاعي  تضتعيد   م  ا  لا    اعا  بي  ا اخر   
 ال دال  لي اريالتا  اتيضريال عل مرت  ضرديل الالت اع
 رض�ا  را  ااا لضضه   م�ضيفا  ا  را ربة   اتال ضه 
   ماا يل  ا  ضعبي   هع  ضم امضي    ما  ارافة   الدي  لا
 ا  مي  ا اضتاله   لياا  ضا الضاعر   اا�ضت فل     العا ال�ضمري 
  را  ضيا�ضير الال تاري – ارضل – للل ا لتهفا�ضتعادته ل اا
 اا�ضت ا التي �ضع ضال را لالة �ضض�ا  ارا ضم ضارا

 لةا�ض م ادد ا
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م داد/ اراق

تاج  زري��ن  تدعى  مثقفة  ايرانية  �شاعرة  حياة 
وا���ش��ت��ه��رت اأدب���ي���ًا ب�����ق��رة ال��ع��ني، ع��ا���ش��ت حياة 
التا�شع  القرن  خ��الل  �شارمة  دينية  اجتماعية 
عن  خلروجها   1852 ع��ام  بقتلها  انتهت  ع�شر 
�شرة  امل��ه��دوي..  للخال�س  ال�شيعية  احلا�شنة 
دار  عن  ال�شادر  الطاهرة(  )بكاء  كتاب  تناولها 
بتقدمي  امل��وؤل��ف��ني  م��ن  ملجموعة  وه��و  )امل����دى( 
العني  قرة  ولدت  ثابت..  اأفنان  يو�شف  للباحث 
يف مدينة قزوين اليرانية لأ�شرة دينية معروفة 
متيرّزت  البغاين.  باآل  تدعى  ومكانة  جاه  ذات 
حت�شر  وكانت  مفرط،  ذك��اوؤه��ا  خ��الب،  بجمال 
الطلبة  على  القائها  اثناء  وعمها  اأبيها  درو���س 
يف  ت�شارك  اأخذت  ما  و�شرعان  �شتار،  وراء  من 
بني  ت��ث��ار  ال��ت��ي  والفقهية  الكالمية  امل��ج��ادلت 
لو  يقول:  اأبوها  كان  ما  وكثرا  اأ�شرتها،  رجال 
بيتي وخلفتني. ويف زمن  كانت ولدًا لأ�شاءت 
العراقي  املجتمع  اأده�شت  با�شا  جنيب  ولي��ة 
حني اأ�شفرت عن وجهها وارتقت املنب فخطبت 
دول  ب��ني  جنمها  �شطع  حينها  م��ن  وج���ادل���ت، 
ذلك  تاريخ  الأب��رز يف  ال�شرق، و�شارت احلدث 
امل���راأة �شجة كبرة يف  اأح��دث��ت ه��ذه  ال��زم��ن.. 
القيود التي كانت مفرو�شة على  كربالء ب�شبب 
الن�شاء، وتخلت عما يطلق عليه بالتقية،  حركة 
اأي البتعاد عما ميكن اأن يخلق لالإن�شان املتاعب 
�شيا�شية  اأو  فكرية  اجت��اه��ات  من  الآخ��ري��ن  مع 
كاظم  ال�شيد  وفاة  بعد  براأيها  فجاهرت  اأخ��رى، 
الر�شتي الذي اعتمدت عليه يف التزود باملعارف 
والعلوم الدينية، والذي توىل الدعوة ال�شيخية 
عن ال�شيخ اأحمد الأح�شائي بعد وفاته. اختلفت 
ق���رة ال��ع��ني م��ع امل���ال اأح��م��د اخل��را���ش��اين الذي 
والذي  بعده  م��ن  ك��رب��الء  يف  ال�شيخية  ت��راأ���س 
املوؤ�ش�شة  يخ�شى  تقليديًا  حمافظًا  يبدو  ك��ان 
الدينية ال�شيعية يف كربالء ومن اأجهزة الدولة 
قرة  مناف�شة  من  خ�شيته  اإىل  اإ�شافة  العثمانية، 

ال�شيخية  جمموعة  يف  ال��دي��ن��ي  ملوقعه  ال��ع��ني 
وبالغتها  وال�شيا�شية  الذهنية  قدراتها  ب�شبب 
ودورها  والفار�شية  العربية  للغتني  واإجادتها 
فيه  التحرك  ت�شور  ي�شعب  و�شط  يف  ك��ام��راأة 
وقد  العقبات.  م��ن  الكثر  جت��اوز  وي�شتوجب 
اأح��م��د اخل��را���ش��اين معها اىل  امل��ال  اأدى خ��الف 
الكتابة �شدها مبا ي�شيء لها ويدفع بامل�شوؤولني 
كربالء  مبدينة  كمونة  اآل  دار  يف  حجزها  اإىل 
حلني اأمكانية ت�شفرها اإىل بغداد.. ويف بغداد 
حممود  املفتي  �شعي  ب��رغ��م  م�شاعب  واج��ه��ت 
يف  حما�شًا  زاده��ا  ذلك  لكن  حلمايتها،  الآلو�شي 
احلجاب  ن��زع  يف  وحقها  امل���راأة  حرية  م�شاألة 
عن  ودف��اع��ه��ا  بالرجل  وم�شاواتها  وجهها  ع��ن 
معتقداتها من دون وجل اأو تردد. وفيما بعد كان 
يف  �شراعات  �شبب  قد  الوجه  حا�شرة  ظهورها 
اإيران حني عادت اإليها تاركة العراق، ومل ي�شمح 
لها بالعمل والدعاية ملا تعتقده �شحيحًا خا�شة 
ال�شيعية  الطقو�س  من  الكثر  �شد  كانت  واأنها 
النقطة  وهي  عا�شوراء،  اأي��ام  يف  متار�س  التي 
ا�شتعمالها  اخلرا�شاين  اأحمد  املال  ح��اول  التي 
الطقو�س  تعار�س  باعتبارها  العني  ق��رة  �شد 
اآخرين  مع  ا�شهم  وبالتايل  ال�شيعية،  الدينية 
بتكفرها. وبعد ذلك  دفعت ثمن اإ�شرارها على 
�شدرت  حيث  حياتها  الدينية  الفكرية  مواقفها 
وحرقها،  بقتلها  ق�شت  اإي��ران  يف  �شدها  فتوى 
اأنها ل غاية  م��رارًا وبو�شوح  اأعلنت  انها  برغم 
لها �شوى وجه احلقيقة التي ت�شتحق اأن نكون 
�شهداء من اأجلها، بل اأن نكون ع�شاقا خمل�شني 
لها، الأمر الذي حر�س رجالت الدين يف كربالء 
ل�شن حملة �شدها ل هوادة فيها، وهي مواجهة 
من  الكثر  لها  اخل��ارج��ي،  �شكلها  يف  م��األ��وف��ة 
النظائر يف التاريخ الإ�شالمي، �شوى اأن الطرف 
بع�س  على  مت���ردت  ق��د  ام���راأة  فيها  امل�شتهدف 
اأن�شار من  تبحث عن  فراحت  الدينية.  املفاهيم 
الن�شاء، وبرفقتها والدة املال ح�شني كاتب وحي 
ال�شحى،  �شم�س  بكم  خور�شيد  واأخته  الباب، 

من  جمموعة  دعوتها  اإىل  ت�شم  اأن  وا�شتطاعت 
الأ�شل  يف  تبعنها  ومم��ن  ال�شهرات،  الن�شاء 
اإي��ران، فقدمت تلك املجموعة �شخ�شية قرة  من 
العني بو�شفها م�شدرًا مغايرا ملعنى اخلال�س، 
حتى ا�شبح ا�شمها على كل ل�شان، واخذت قرة 
وتظهر  الن�شاء  قلوب  اوت��ار  على  ت�شرب  العني 
لهن املنزلة الواطئة التي خ�ش�شها رجال الدين 
للمراأة.. وقد ار�شل ال�شدر العظم اليها رجلني 
كنى  وع��ل��ي  ان��درم��اين  حممد  هما  العلماء  م��ن 
الدينية  عقيدتها  عن  تقرير  وكتابة  لمتحانها 
وناق�شتهما  لها..  املنا�شب  الج���راء  يتخذ  لكي 
ان  لهما  تبهن  جل�شات  �شبع  خ��الل  بحما�س 
ردهما  وكان  املوعود،  املنتظر  المام  هو  الباب 
مدينتي  م��ن  يظهر  ان  يجب  الم���ام  ان  عليها 
جابلقا وجابر�شا ح�شبما ورد بامل�شادر الدينية، 
اخرتعه  حم�س  باطل  هذا  بان  جتيبهما  فكانت 
املذكورتني  املدينتني  وان  ال��ك��ذاب��ون  ال����رواة 
تليق  خرافة  ال  هما  وم��ا  مطلقًا  لهما  وج��ود  ل 
باملجانني، وان الدلة التي ت�شوقانها هي ا�شبه 
ال�شا�س  هذا  وعلى  جاهل..  غبي  طفل  باقوال 
التوبة  ترف�س  مرتدة  كافرة  بانها  تقريرًا  كتبا 
حوكمت  ال��ق��راآن..  بحكم  عماًل  القتل  وت�شتحق 
قرة العني على عجل من اأجل دعوى خرجت من 
اأطراف الغلو ال�شيعي، م�شتقة مواقفها من ميل 
عوملي ت�شمح به فكرة العدالة املطلقة، فهل كان 
كافيا ذلك الأميان احلما�شي باأفكار الباب للحكم 
الع�شر  ذل��ك  علماء  عليها  حكم  بالكفر؟..  عليها 
بالإعدام، لقد انتهت حياه تلك البطله التى كانت 
ظاهرة فى تاريخ الأزمان ولعل املوؤمنني بالدين 
الذى خدمته اىل اأخر حلظة فى حياتها يبذلون 
اجلهد فى اإتباع مثلها الأعلى ويعددون اأعمالها 
ذكراها  ويجددون  اأفكارها  اأ�شرار  ويب�شطون 
على مر الأيام، لقد تزينت وتعطرت للقاء اخلالق 
ج�شدها  مقر  اىل  ثبات  بكل  وتوجهت  ت��ع��اىل، 
الأخر لتخنق مبنديلها احلريرى وتلقى فى بئر 

عميق ويهال عليها بالرتاب والأحجار.

مهله���ل  عب���د  نعي���م  العراق���ي  الكات���ب  رواي���ة 
مديري���ة  يف  واجلوامي����س  )الآله���ة  اجلدي���دة 
الأم���ن( �شدرت ع���ن دار ميزوبوتاميا للطباعة 
والن�ش���ر والتوزي���ع يف بغ���داد، حكاي���ة اأخرى 
م���ن حكايات امل���كان واأ�شاطره، ع���امل الأهوار 
وعوملت���ه الأبدي���ة م���ع املتغ���رات احل�شاري���ة 
والروحي���ة يف ع���امل �شن���ع فتنت���ه م���ن خ���الل 

غرائبية ما ما يحدث هناك.
الرواية �شيمفونية ع�شق اخوي بني اأخ واأخته 
ليك���ون هاج�س التذاكر والإيحاء هو ما ميلهما 
يف حلظة ا�شتذكار الطفولة والأحالم والأزمنة 

الغابرة.
ه���و ي�شكن على �شف���اف الراي���ن الأملاين وهي 
اأدمي  وعل���ى  الأه���وار،  �شف���اف  عل���ى  ت�شك���ن 
املكان���ني تبداأ ع�ش���ور اأحلكي تف�ش���ر ما يحدث 
يف وط���ن اأجم���ل غراميات���ه ت�شنعه���ا حروب���ه 
ودموع �شحاي���اه منذ موتى الأقبية اجلنائزية 
يف مق���بة مدينة اأور املقد�ش���ة  وحتى �شحايا 
جبه���ات احلروب الأخرى منذ �شجار ال�شاللت 
وحتى زيارة احلاكم امل���دين بول برمير ملدينة 

اجلباي�س يف 2004.
الرواي���ة روؤى تت�شاب���ك يف هواج����س التاريخ 
واجلغرافية والغرام، وفيه���ا ا�شتطاع الراوي 
)نعي���م عب���د مهله���ل( اأن يج���د لذاكرت���ه ف�شحة 
من التمت���ع بهاج�س ال�شه���رزادي يف الإن�شات 
اىل متع���ة الأ�شاط���ر يف التعبر ع���ن احلقيقة 
اخلفيف���ة له���ذا الع���امل ع���ب اأدراك حقيق���ة اأن 
امل���كان احلقيق���ي هو امل���كان ال���ذي ي�شكب على 
تراب���ه الأب عرق اجلبني وتنح���ب فيه حنجرة 
اأم���ك مبواوي���ل فراقك له���ا، وت�شنع في���ه اأختك 
)ها�شمي���ة( دم���ى اآله���ة الط���ني لتعي���د اىل فمك 
عطر كل حلظة طفولية �شنعها عومكما معا يف 

قيلولة اجلوامي�س مبياه الأهوار اخل�شراء.
)الآله���ة واجلوامي�س يف مديرية الآمن( رواية 

اجلنوب وخ�شو�شيته اأينما يكون ويعي�س.
اإباحية امل�شاهد يف ليل اأوربا، وحلظات نعا�س 
ال�شق���ق و�شيمفونيات بتهوف���ن وباخ موزارت 
واديث بي���اف لن متنع اللحظة ال�شهية اىل تلك 
الأمكن���ة التي �شنعتها خواط���ر اآلهة املدن التي 

كل بيوتها من الطني والق�شب.

حكاي���ة يعي�شه���ا اثن���ان فق���ط.اأخ واأخت���ه ول 
ي�شاركهم���ا متعة ا�شت���ذكار تل���ك الرومان�شيات 
ال�شاخ���رة �شوى خي���ال الأب واجل���د والن�شاء 
الالئي تع���رف عليهن يف منف���اه، وهناك ف�شل 
املدين���ة الت���ي بناها ال���وايل العثم���اين مدحت 
با�شا لتاأتي بعد اغتاله خمنوقا بحبل يف �شجنه 
احلج���ازي تاأت���ي زوجت���ه ال�شرك�شي���ة لت�شجن 
خواط���ر احلنني اإليه على جدران بيوت املدينة 
الت���ي اأ�ش�شها وحتاذي متاما مدن الأهوار التي 
كلم���ا هدها اجل���وع واليب���اب، حمل���ت اأمتعتها 

وهاجرت اىل املدينة.
نعيم عبد مهله���ل، يف روايته اجلديدة ))الآلهة 
واجلوامي����س يف مديرية الأم���ن( يعيد ترتيب 
ال�ش���دى ال���ذي تع�شق���ه م�شامع���ه يف حماول���ة 

ا�شتعادة �شحر املكان الذي ينتمي اإليه.
الرواي���ة رحل���ة رومان�شي���ة وحزين���ة و�شهي���ة 
يف ع���امل ا�شتع���ادة الكريات و�شع���ود �شهوات 
املتبادل���ة،  ال�شهق���ات  �شق���وف  اىل  الو�شائ���د 
وق���راءات تاأملي���ة ملتغرات الع���امل يف ثوراته 

وثقافاته واأحالمه...

قرة العين في"بكاء الطاهرة"
ضاعر متفة اد رية ارا ت اج ا ضاعة

اآلل��ه��ة وال��ج��وام��ي��س ف��ي م��دي��ري��ة األم��ن
راية جديد لعي عبد ملل
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ضا دحمم 
 

ي�شتحي  الذي  )البطل(  اأن  ي�شتو�شح  ثم 
م���ن ك���ل م���ا ح��ول��ه يف ع����امل الأن���ث���ى قد 
اإىل  ينظر  اأ�شابه �شيء من اجل��راأة وهو 
)الأنثى(  جند اأن هذا الذي اكت�شف فجاأة 
اأ�شابه ومازال  ما  اأ�شابه  قد  الأنثى  عامل 

ال�شوؤال يلح عليه ب�شيغة احلدث.
و  اآخ����ر  اإىل  ح���دث  م��ن  ال���رواي���ة  تنتقل 
اأن  امل��ب��دع احلقيقي  م��ا مي��ي��ز  اأه���م  ه���ذا 
فيعامل  به  ويلقى  احل��دث  اأط���راف  يجمع 
يكون  ب��ل  ال��ك��م  اإىل  النظر  دون  ال�����ش��رد 
احلقيقي  فاملبدع  الكيف،  على  تركيزه 
من  الن�شو�س  تنقية  يف  وحمنك  ب��ارع 
ب��ه��ا، ولقد  ق��د تلحق  ال��ت��ي  ال��ع��وال��ق  ك��ل 
اأن يوظف الن�س ليكون  ا�شتطاع الكاتب 
ولقد  به،  املحيطة  احلياة  لأو�شاع  ناقدا 
الإن�شان، يف منظوره  نظر  تناول وجهة 
اأثناء  به  متر  التي  واملواجهات  لالأ�شياء 
احتكاكه على مر الأيام من خالل تعاي�شه 
وانغما�شه يف حميط تواجده امل�شتمر يف 

احلياة.
فقد جعل من رحلة الهروب من الذات اإىل 
احلياة وملذاتها اأيقونة للحرة، ومن هذا 
املنطلق حيث ربط الكاتب املكان باأبطاله 
ومل يربط الأبطال بزمان حمدد، لقد ترك 

احلدث يتماهى وميتزج مع اأي زمن.
امل�شمون و اأثره على القارئ:

فيه  فالعمل  للرواية  اآخر  بطال  )ال�شامق( 
احلياة  اأح���داث  كانت  كما  بطل  من  اك��ر 
حقيقيني  باأبطال  تفاجئنا  مازالت  والتي 
واأب���ط���ال م���ن ����ش���راب، ت��رت��ب��ط اأح����داث 
ت�شبح  جتعلك  قد  ما؟  باأ�شطورة  الرواية 
تاأخذك  اأن  اأو  ليلة وليلة(  يف عوامل)األف 
جند  ثم  اجل��دة،  حكايات  من  ع��وامل  اإىل 
التلميح بان )قا�شم ي�شبه كثرا )ال�شامق( 

يف نزواته ورجولته وهيبته(.
فهكذا هو الإب��داع الذي يوؤثر يف املتلقي 
ملا �شمى  املتلقي  الإبداع على  تاأثر  فلول 
اإبداع قد يكون التاأثر نف�شه بالإيجاب اأو 
ال�شلبي ولكن مهما كان فلي�س يف اأي عمل 
نرجو الكمال فان �شفة الكمال لله وحده، 
نقف على موطن جمال من منظور  لكننا 
وهنا  ير�شم  اأو  فيكتب  حوله  ملا  الإن�شان 
�شوره  اق���رب  يف  يتجلى  الإب����داع  جن��د 
الفكرة  ت�شمنته  ما  وه��ذا  املتلقي  لذهن 

املغايرة

اأخر غر الرحلة  قد جند يف الن�س بعدا 
الغر مكتملة التي كان ينوى قا�شم القيام 
بها، فمفهوم الرحلة يف الرواية قد يكون 
اأخري  اإيل  منطقة  من  جولت  عن  عبارة 
اأن  اأو   ، ت���ارة  املعا�س  يك�شب  اأن  رج���اء 
يكون دائ��م الأ���ش��ف��ار وه��ذا م��ا مل يت�شح 
بتو�شيح  الكاتب  فاكتفى  ال��رواي��ة،  يف 
لكي  الأن��ث��ى  مبقابلة  مرتبطة  رحلته  اأن 
منها  ب��دل  وحت��ل  الأوىل،  رحلته  تنتهي 
وبني  والهيام.  الع�شق  من  اأخ��رى  رحله 
ثنايا الن�س وقراءة ال�شطور جند الكاتب 
عن  تنم  اجت��اه��ات��ه  ك��ان��ت  ك��م  لنا  ي�شور 
فلقد  �شيء،  اآي   قبل  اإن�شان  كونه  م��دى 
غا�س يف عمق �شخ�شية )قا�شم( مو�شحا 
من  الكثرين  ي�شبه  حياته  بداية  يف  انه 
لنا  لي�شور  الب�شطاء  ال��ع��ادي��ني  ال��ن��ا���س 
والعواطف  الب�شر  وحياة  الأ�شرة  ماأ�شاة 
ال��ك��ات��ب القيم  ف��ي��ه��ا  اجل��احم��ة وي��ع��ري 
والطمع  ب���الأك���اذي���ب  ملجتمعه  ال��زائ��ف��ة 
اأ�شقطه  ال��ذي  البعد  جن��د  ث��م  وال�شهوة. 

وما امل�����وؤل�����ف  الوطن  وه��و 
ي��ع��ان��ي��ه 
م����������������ن 
ت  نكبا

ت�������دور ح����ول����ه منذ  ال����ت����ي  وامل����ط����ام����ع 
القدم،فج�شد الأنثى / الوطن( و)ال�شامق/ 
بعدما  ع�شره  انتهى  ال��ذي  حكامنا(  اأح��د 
كان بطال قوميا ثم ياأتي دور )قا�شم( وهو 
حاكم اأخر رغم كل امل�شقة التي مير بها يف 
اإىل  ي�شل  اأن  ي�شتطيع  ان��ه  غ��ر  حياته 
احلكم ثم يبداأ ع�شر جديد منفتح ومزهر 
قد  تنوله  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأق��اوي��ل  اأن  غ��ر 
�شككت فيه كل ما حوله غر انه ي�شر على 
انفتاحه على العامل فيهدم اخلرافة ويبنى 
ي�شاب  بنائه  اأن  ال��دول��ة(غ��ر  )ال���بج/ 
بانهيار تام يق�شى عليه وعلى كل اأحالمه 
ومع ذلك ل تزال الأل�شن تنال منه، وياأتي 
ع�شر اأخر يف نهاية الرواية وهو الع�شر 
الذي تعود فيه احلياة اإىل ما كانت عليه 
من خرافة البئر وال�شجرة التي ترمز اإىل 

حياة رغدة ولكنها ل تدوم.
الن�س  ويلتقي  رئي�شي  حم���ور  للن�س 
ت�شتدعى  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  يف  مب���ح���ورة 
ولهذا  ك��ان  حيث  اإىل  فيعود  ال���ش��ت��دراك 
كونه  امل��ف��ردة  خ�شو�شيته  للن�س  كانت 
ي��ع��ب ع���ن م���دل���ول���ه اخل���ا����س، 

ويعب عن اأ�شياء اأخرى ومدلولت عديدة 
�شمولية تخدم الن�س يف كل مواطن له،.

مواطن  ع��دة  اإىل  ي��اأخ��ذك  متحرك  الن�س 
احلريف  الن�س  داخ��ل  ت��ارة  فهو  للمعنى 
وتارة خارج نطاق الن�س باخليال ومرة 
حول مذاق الن�س ونكهته، فالن�س جمرة 
دلله  ول��ه��ا  بنظام  تتحرك  اأف���الك  وع���دة 
بدايات  ع��دة  الن�س  لهذا  وت��رى  خا�شة، 
و نهايات، ففي كل ف�شل جتد نف�شك اأمام 
خمتلفة  ب�شيغة  ولكن  جديد  م��ن  العمل 
اأن  على  ي��به��ن  اأن  اأراد  ال��ك��ات��ب  وك���اأن 
احلياة هي كما بداأت اخلليقة ولكننا من 
يغر مالحمها باإرادتنا، اأما نهايات الن�س 
فهي  نهاية ال�شرد، ونهاية البطل، ونهاية 

الن�س.
اخليال  تطلق  حينما  فهي  ال�شرد  نهاية 
الكاتب  العمل.فيحدثك  تقراأ  واأنت  لعقلك 

قائال:
)ي������ا ق���ا����ش���م اأدخ��������ل م����ع����رتك احل���ي���اة 
�شاعدي  ال��ب��ئ��ر  زب���د  وام��ت��ل��ك��ه��ا،ول��ي��ك��ن 
ال�شامق،   لب ال�شموق  ،وليكن  وظهري 
البلدة  ه��ذه  اأ���ش�����س  ال���ذي  ال�شامق  ه��ذا 

اجلاحدة(
وجند اأي�شا كاأنك وقفت على نهاية من 
ليجذبك  يعود  ولكنه  الن�س  نهايات 
بداية  ثانيه داخل احلدث مع  ويرميك 

الف�شل اجلديد.
اإن�شان  كل  اأح��الم  بنهاية  البطل  نهاية 
ب��دون جمهود وعناء  ال��راء  يطمح يف 
كما املثل )ما طار طر وارتفع اإل كما طار 
النهيار. اإىل  البطل  ق�شة  فتنتهي  وقع( 

فيحدثنا الكاتب بقوله:
التي  املخلفات  كومة  اإىل  نظر  ال��ذي  قال 

خلفها البج بعد انهياره:
)لقد �شاع كل �شيء ،كل اأحالم قا�شم دفنت 

حتت البج.
رغم  احلياة  ع��ودة  الن�س  نهاية  جتد  ثم 
التي  القوية  الدللة  وه��ى  املتغرات  كل 
الله  بيد  �شي  كل  اأن  على  الكاتب  و�شعها 
التف�شرات  ك��ان��ت  مهما  وه���ى  وق��درت��ه 
والتعليالت فكلها غر موؤكدة لن احلقيقة 
على  الكاتب  لنا  الله.في�شرح  ق��درة  ه��ي 
ل�شان اأهل البلدة بان الذى حدث من �شنع 

)الأبالي�س( واخر يقول
 )بل هى لعنة ال�شامق(
او)رمبا غ�شب قا�شم( 

اإن�شان  لكل  يجعل  الدائم  الن�س  فتحرك 
ي����رى ���ش��ك��ل��ه ي��خ��ت��ل��ف ول���ه���ذا ك����ان من 
كل  يف  العمل  ي�شتوقفك  اأن  ال�����ش��روري 
بحدث  ت�شتمتع  لكي  ف�شوله  م��ن  ف�شل 

يلب�س يف كل ف�شل ثوب جديد.

اله��روب من الواقع في رواية "بئر 
العسل"لمحمود الطهطاوي 

ر العضل
عه/ راية

اال د رم�ضاحمم / اتال
الضال

ا�ض يا ل ا جرما
ا جرما ا�ض يا

 يعت ال ال زي ال الضال لالعم دايب
 ا  اتراد الا اية  تفر ما ادا فلد 
ياخ م عا ا عا الراية مضت الف�ضل 

الضه الدا ال ضال

مختارات مترجمة 
لإلنكليزية للشاعرة قمر 

 ا�ضا ض
 من اإ�شدارات رابطة الكتاب الأردنيني  �شدر 

 Since The Blow Of حديثًا كتاب
 The First Alphabetical Letter
ة اأول حرف( لل�شاعرة ال�شورية قمر  )منذ هبرّ

�شبي اجلا�شم باللغتني العربية والإجنليزية.،  
وهو العدد ال�شابع من �شل�شلة"�شعراء عرب 

معا�شرون"ترجمة وحتريرال�شاعر  نزار 
�شرطاوي. الكتاب من احلجم الو�شط يقع يف 53 
�شفحة وهو خمتارات من عدة دواوين لل�شاعرة 

حملت العناوين )احلب يف�شح عن نواياه 
اخلبيثة –مرثية الطفولة و�شفر احل�شاب – من 

وجهة نظر البحر – دميق�شعرية – نذرت كتاباتي 
الق�شيدة  اإىل  والإهداء  – �شورتي(  – اأ�شئلة 

حيث كتبت ال�شاعرة: �شرُّ الق�شيدة اأنها انثى 
بكت.. منذ ا�شتباحت حلمها الأقداُر 

وقد �شدر لل�شاعرة )وريقات مبعرة – للعاطلني 
عن الأمل – نيا�شني على �شدر قبي – دعوة 

للرفق بالكلمات –اأمواج عارية، و�شيء من هذا 
القليل.(
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يف  التاريخي����ة  الكتاب����ة  مدار�����س  ا�شتق����رت 
الع�شر احلديث، على ان لتاريخ بال وثائق، 
حت����ى قالوا ان التاريخ ب����ال وثائق كال�شجرة 
ب����ال ج����ذور. وق����د �شع����ر ع����دد مم����ن ت�ش����دى 
للكتابة التاريخية بخطورة الوثائق ودورها 
التاريخي����ة  احلقائ����ق  ك�ش����ف  يف  الرئي�����س 
وا�شتدراك ما �شاع من اوهام واخطاء. ومما 
يح�شرين ان ال�شحفي الكبر حممد ح�شنني 
هي����كل �ُشئل مرة بعد �ش����دور كتبه التاريخية 
الكبرة واملليئة مبئ����ات الوثائق عن جدوى 
ن�ش����ر ن�شو�س الوثائق كامل����ة، ما جعل كتبه 
بحج����م كبر، فق����ال ان الق����راء الع����رب لكتب 
التاري����خ احلدي����ث ي�شع����رون احيان����ا بع����دم 

امل�شداقية والتزوير.
  والع����راق اكر بلدان العامل تعر�شت وثائقه 
اخره����ا  كان  والتدم����ر،  واحل����رق  لل�شي����اع 
ماج����رى ع����ام 2003، وفي����ه تعر�����س املرك����ز 
الوطني حلف����ظ الوثائق، وهو اكب موؤ�ش�شة 
وثائقية يف البالد  للتدمر، ول نعرف مقدار 
ما فقد او احرق ومقدار مابقي، مع العرتاف 
بان جه����ود دار الكتب والوثائق كانت جبارة 
يف اإعادة اإعمار الدار وترميم كتبها ووثائقها 
التي ل ي�شتغنى عنها باي �شكل من ال�شكال. 
ف�شال عن الوثائق التي مت ت�شويرها من قبل 
الباحثني قب����ل وقوع الكارث����ة، ومت درا�شتها 

ون�شرها للقراء يف ال�شنوات الخرة.
  ومن الباحثني الذين جهدوا يف ن�شر وثائق 
اح����داث الع����راق احلدي����ث وف����ق مو�شوعات 
خمتلف����ة له����ا �شل����ة بالح����زاب واجلمعي����ات 
والنقاب����ات الت����ي عرفه����ا تاريخ الع����راق يف 
العه����د امللك����ي، ال�شت����اذ الدكتور ع����ادل تقي 
البل����داوي ، ال����ذي ع����رف ببحوث����ه الوثائقية 
الر�شين����ة، من����ذ ان ا�ش����در كتاب����ه الول ع����ن 
يف  الدميقراط����ي  الوطن����ي  احل����زب  تاري����خ 
العه����د اجلمهوري. يقدم للمكتب����ة التاريخية 

كتابه اجلديد واخلطر.
  يع����د الباحثون �شحيفت����ي الأهايل و�شوت 
الأه����ايل اللت����ني �شدرتا عن جماع����ة الأهايل 
يف اوائ����ل الثالثين����ات م����ن الق����رن املا�ش����ي، 
م����ن اه����م ال�شح����ف العراقي����ة قب����ل انبث����اق 
احل����رب  انته����اء  بع����د  العراقي����ة  الح����زاب 
اول  منه����ا  الوىل  ولع����ل  الثاني����ة،  العاملي����ة 
�شحيف����ة ي�شاري����ة وا�شحة اله����داف، تدعو 
والدميقراطي����ة.  ال�شرتاكي����ة  الأف����كار  اىل 
ويف الف�شل الول م����ن الكتاب يلقي الباحث 
ال�ش����وء عل����ى العدي����د م����ن الوثائ����ق الأمنية 
الت����ي تعر�����س عل����ى وزي����ر الداخلي����ة وفيه����ا 
م����ا تن�ش����ره �شح����ف احلرك����ة الدميقراطي����ة 
الوىل. وعر�����س الباح����ث اي�ش����ا الكثر مما 
ورد يف مل����ف اجلرائ����د واملطابع م����ن وثائق 
م����ن خمتل����ف الدوائ����ر الأمني����ة يف الع����راق 
مل����ا تن�ش����ره جري����دة اله����ايل وردود الفعال 
ال�شعبي����ة والر�شمية عليها. ومن طرائف هذا 
الف�شل، ويف امللف نف�شه، انه يف �شنة 1943 
قارنت ال�شلطة بني جري����دة )�شوت ال�شعب( 
البروتي����ة ل�شان حال احل����زب ال�شيوعي يف 
�شوريا، وجريدة �ش����وت الهايل البغدادية، 
ال�شالي����ب  مث����ل  اىل  تعم����د  مل  الوىل  وان 
الت����ي عمدت اليها جري����دة �شوت الهايل يف 
حتري�شه����ا واثارتها ال����راأي العام. وقد ارفق 
مدي����ر الدعاية العام مع تقري����ره خال�شة عن 
جري����دة �ش����وت اله����ايل من ث����الث �شفحات 

اك����د فيها ان اجلريدة من����ذ �شدورها ما زالت 
دائب����ة يف )خطته����ا الهدام����ة الت����ي ل تتف����ق 
وم�شلحة ال�شع����ب واحلكومة على الرغم من 
م����ن مظاهرها بالدفاع ع����ن امل�شالح ال�شعبية 
وتباكيها على م�شر الطبقة العاملة يف هذه 

البالد(...
  ويف الف�ش����ل الثاين تن����اول الباحث وثائق 
وزارة الداخلي����ة املتعلق����ة بنقاب����ات العم����ال، 
واتخ����ذ من نقاب����ة عمال ال�شيكاي����ر يف بغداد 
امنوذجا. ويرى الباح����ث انه على الرغم من 
تن����اول عدد غ����ر قليل م����ن الباحث����ني تاريخ 
احلرك����ة النقابية يف الع����راق، ال انه ما تزال 
هناك جوانب خفية من ن�شال الطبقة العاملة 
مل ي�شل����ط ال�شوء ال����كايف عليه����ا، نذكر منها 
عل����ى �شبي����ل املث����ال فقط ن�ش����ال نقاب����ة عمال 
ال�شكاير يف بغداد خ����الل فرتة اخلم�شينيات 
وال�شتيني����ات م����ن الق����رن املا�ش����ي. وق����د بداأ 
الباح����ث حديث����ه م����ن تا�شي�����س النقاب����ة عام 
1947 مرورا باملوؤمترات النتخابية للنقابة 
واملطال����ب العمالي����ة الت����ي تبنته����ا، وموق����ف 
ال�شلط����ة م����ن النقابة ون�شاطه����ا. وبع�س من 
مواق����ف الحزاب ال�شيا�شية م����ن تلك النقابة 

املنا�شلة.
  وم����ن الف�ش����ول املهم����ة وال�شائق����ة، الف�ش����ل 
الذي عقده الباحث ع����ن النتخابات النيابية 
يف العراق من خالل وثائق وزارة الداخلية، 
وقد اختار انتخاب����ات عامي  1948و 1954 
امنوذج����ا. ول�شك ان انتخابات تلك ال�شنتني 

كانت م����ن اكر النتخابات اث����ارة يف تاريخ 
فانتخاب����ات  احلدي����ث.  ال�شيا�ش����ي  الع����راق 
1948 جرت بع����د انت�شار احلرك����ة الوطنية 
يف وثب����ة كان����ون الث����اين )ب����ورت �شم����وث( 
مبا�ش����رة، والثانية جرت بع����د اتفاق احزاب 
احلرك����ة الوطني����ة امل�شارك����ة با�ش����م اجلبه����ة 
الوطني����ة وا�شتطاع����ت فيه����ا ني����ل اك����ر م����ن 
ع�شرة مقاعد، كانت كفيلة بان تق�س م�شاجع 
ال�شلط����ة، الت����ي ا�شرع����ت اىل الغ����اء املجل�س 
اجلدي����د وال�ش����روع بانتخاب����ات جديدة على 
النحو املعروف يف احداث تلك الفرتة. يذكر 
الدكت����ور البل����داوي: ازددت حما�ش����ا لكتاب����ة 
درا�ش����ة م�شتقلة عن انتخابات حزيران عامي 
1948 و 1954، ول�شيم����ا ان����ه تواف����ر ب����ني 
ي����دي ملف خا�س �شادر عن وزارة الداخلية، 
احت����وى ثالث����ة مالح����ق ت�شمن����ت معلومات 
فريدة من نوعه����ا، تخ�س املر�شحني وموقف 
ال�شلطة احلاكم����ة اآنذاك يف بغ����داد والألوية 
الخ����رى، ف�شال عن ذلك، تابعت هذه املالحق 
عن كث����ب التجمعات النتخابي����ة التي عقدها 
املر�شحون يف مناطقهم النتخابية وخطبهم 
فيها وال�شع����ارات والق�شائد التي كانت تلقى 

فيها وما اىل ذلك.
  وم����ن الف�ش����ول الطويل����ة يف ه����ذا الكت����اب 
الوثائق����ي الن����ادر، الف�ش����ل الراب����ع وهو عن 
التكوي����ن الجتماعي لالح����زاب واجلمعيات 
ال�شيا�شي����ة يف الع����راق 1908 ������ 1958. فقد 
وج����د الباح����ث الفا�شل ان عالق����ة جدلية بني 

ال�شيا�شي����ة  لالح����زاب  الفكري����ة  املنطلق����ات 
والنتم����اءات الجتماعي����ة لع�شائه����ا، ولأن 
لالو�ش����اع  عقلي����ا  انعكا�ش����ا  ميث����ل  الفك����ر 
القت�شادي����ة والعالق����ات الجتماعي����ة الت����ي 
يعي�شه����ا. ان وثائق هذا الف�ش����ل من الهمية 
مبكان، وتوؤكد اهمي����ة درا�شتها وحتقيقها ملا 
ت�شم����ه من معلوم����ات مذهل����ة وفوائد كثرة 
ع����ن �شخ�شي����ات الح����زاب العراقي����ة. وك����م 
يك����ون الم����ر مهم����ا ل����و ن�ش����ر مل����ف ا�شابر 
ال�شخ�شي����ات العراقية )امل�شبوه����ة( باأكمله، 
ال����ذي عر�����س املوؤل����ف بع�����س  املل����ف  وه����و 
حمتويات����ه. انهى الباحث ه����ذا الف�شل املاتع 
ببع�س املالحظات التي ا�شت�شفها من درا�شة 
ملف����ات الح����زاب العراقية يف العه����د امللكي، 
ومنه����ا ان هناك حقيقة تاريخية تو�شل اليها 
م����ن خالل ه����ذه الدرا�شة ان جمي����ع الحزاب 
واجلمعي����ات العراقية تلك، ق����د �شمت جميع 
انتماءاته����م  ع����ن  النظ����ر  بغ�����س  العراقي����ني 
الدينية واملذهبي����ة والقومية، وكاأن املجتمع 
العراق����ي ن�شيج اجتماع����ي واحد وان تنوعه 
هو ق����وة لوحدة الع����راق ولي�����س اإ�شعافا لها 
كما يت�ش����ور البع�س. وهن����ا اود ال�شتدراك 
عل����ى املوؤل����ف الفا�شل ب����اين �شمع����ت العديد 
م����ن ال�شخ�شيات التي �شارك����ت بالعمل العام 
يف العه����د امللك����ي يوؤك����دون ان ال�شيا�شي يف 
العهد ال�شابق كان يقبل باأية تهمة توجه اليه 
ال تهم����ة الطائفية، فهي تهم����ة معيبة للغاية، 
وان م����ن اراد القفز م����ن خاللها �شحقته عجلة 
احلقيقة، وه����ي ان العراق بل����د ي�شتمد قوته 

من التنوع الثني، ولي�س العك�س!
  وعل����ى الرغ����م م����ن الكتاب����ات العدي����دة ع����ن 
تاري����خ احلرك����ة الدميقراطي����ة يف الع����راق، 
كام����ل  ال�شت����اذ  الالم����ع  الوطن����ي  ورمزه����ا 
اجلادرج����ي، ف����ان احلديث يح����ن اىل ال�شيء 
اجلدي����د. ومن هن����ا كانت املحاول����ة الناجحة 
اخلام�����س  الف�ش����ل  يف  البل����داوي  للدكت����ور 
م����ن كتابه م����ن تقدمي وثائ����ق �شري����ة جديدة 
ع����ن تاري����خ احل����زب الوطن����ي الدميقراط����ي 
وحماكم����ات اجلادرج����ي )1946 ������ 1958(. 
ويك�شف ه����ذا الف�شل بجالء ال����دور الوطني 
الكب����ر للح����زب الوطن����ي الدميقراط����ي وما 
تعر�����س اليه رجاله م����ن ا�شطه����اد ال�شلطات 
واأجهزته����ا الأمني����ة والرقابي����ة. ان تقاري����ر 
التحقيقات اجلنائية ومديرية الدعاية العامة 
عن احلرك����ة الدميقراطية، جدي����رة بقراءتها 
جم����ددا مل����ا ت�شم����ه م����ن معلوم����ات تاريخي����ة 
غزي����رة، مل يتناولها الباحث����ون من قبل. وقد 
ح����اول الباحث البل����داوي ا�شتجالء مالحمها 
العام����ة يف ه����ذا الف�ش����ل ال����ذي ن����ود ان نراه 
كتابا م�شتقال بن�شو�����س وثائقه كاملة، وهو 
ام����ر لي�س بكبر على باحث قدير كالبلداوي. 
واأود هنا ان انقل ما ورد يف التقرير اخلا�س 
باملرحوم عب����د املجيد الون����داوي، ال�شحفي 

القدير:
م�شطف����ى  العزي����ز  عب����د  املجي����د  ))عب����د 
الون����داوي:.. م����ن موؤ�ش�ش����ي دار امل�شتقب����ل 
امل�شاب����ه ل����دار احلكم����ة �شابقا، والث����اين كان 
يديرها احل����زب  ال�شيوعي ال�ش����ري واليهود 
مع����ا. ف�ش����ال عن ذل����ك ان����ه كان يت�شل بطالب 
كلية ال�شيدلة ويحر�شهم على ال�شتمرار يف 
ا�شرابهم الذي حدث اواخر عام 1952 وذلك 
من اجل ايجاد جو من ال�شطرابات لإحباط 

النتخاب����ات، ول����ه موؤلفات عدي����دة مثل )من 
ي����وم اىل يوم(الت����ي كانت تالق����ي رواجا بني 

ال�شيوعيني وذوي امليول الي�شارية..((.
 الف�ش����ل ال�شاد�س م����ن الكتاب، ج����اء عنوانه 
عب����د  عه����د  يف  العراق����ي  ال�ش����ارع  )نب�����س 
الك����رمي قا�ش����م، وثائ����ق اأمنية جدي����دة( وهو 
مكر�����س مل����ا كان����ت تكتب����ه التقاري����ر الأمني����ة 
ال�ش����ادرة ع����ن مديرية الأم����ن العامة يف عهد 
عب����د الك����رمي قا�ش����م ع����ن ال�ش����ارع العراق����ي 
ال����ذي كان مي����ر بغلي����ان م�شتمر بع����د اندلع 
ث����ورة مت����وز 1958. لقد وق����ف الباحث اأمام 
تل����ك الوثائق املهم����ة وقف����ة مو�شوعية، وما 
وراءها م����ن معلومات خفية وم����دى �شحتها 
وموافقتها لالحداث ))خ�شو�شا وانها كانت 
تن����ال اهتم����ام عب����د الك����رمي قا�ش����م �شخ�شيا، 
ويف �شوئه����ا، كان يح����دد مواقف����ه، ويتخ����ذ 
قراراته...( ومن اجل تقومي عهد عبد الكرمي 
قا�ش����م تقوميا فكريا و�شيا�ش����ي، راأى املوؤلف 
ال�شتعان����ة ب�شخ�شيات �شيا�شية معروفة من 
خمتلف الجتاهات الفكرية ملعرفة راأيها بذلك 
العهد. وا�شتعانة اي�شا بوثائق ال�شادرة عن 
وزارات وجهات ر�شمية اخرى، ومقابلة عدد 
من ال�شخ�شي����ات الوطني����ة املعروفة. ورمبا 
يكون ه����ذا الف�شل من اكر حيوي����ة واثارة، 
لقرب احداثه وبق����اء ذيولها اىل يومنا. ومن 
ذل����ك ق�شي����ة ا�شتقالة وزي����ر الإر�ش����اد ح�شني 
جمي����ل يف �شب����اط 1959، ورف�����س ال�شلط����ة 
منح احلزب ال�شيوعي العراقي اجازة تاليف 
احل����زب، وانتخابات النقاب����ات واجلمعيات، 
واملهات����رات ال�شحفي����ة يف عهد عب����د الكرمي 
قا�ش����م، وردود الفع����ال ال�شعبية جتاه خطب 

الزعيم.
 

 ان كت����اب الدكتور عادل تق����ي البلداوي، من 
الكت����ب املهم����ة يف بابه، ويثر �ش����دوره عدد 
من التداعي����ات التي لها �شلة بكتابة تاريخنا 

احلديث، ومنها:
1. اهمي����ة الوثائ����ق احلكومي����ة  ال�شرية غر 
الدوائ����ر  املن�ش����ورة، ويف طليعته����ا وثائ����ق 
الأمني����ة والرقابي����ة يف ا�شتج����الء تاريخن����ا، 
بع�����س  وك�ش����ف  الثغ����رات،  بع�����س  و�ش����د 

الغوام�س منه.
2. ان تاري����خ الع����راق احلدي����ث، عل����ى الرغم 
من �ش����دور ع�شرات الكتب ومئ����ات البحوث 
والنب����ذ واملق����الت، ف�شال عن �ش����دور الكثر 
م����ن كتب املذكرات، مل يزل مو�شوعا مفتوحا 

على م�شراعيه اأمام الباحثني واملحققني.
3. ان تاريخ العراق احلديث بعد انق�شاء عهد 
املوؤرخ����ني ال����رواد ورحيل اغل����ب �شناع تلك 
الح����داث وفق����دان ماكانت حتفظ����ه ال�شدور 
م����ن ذكريات، ف�شال عن النكب����ات التي حاقت 
مبوؤ�ش�شات الدول����ة الوثائقية، ا�شبح وديعة 
بي����د املوؤرخني م����ن خريج����ي اجلامعات ممن 
ح�ش����ل على �شهادات الدرا�ش����ات العليا. وهم 
املعول عليهم يف كتابة تاريخنا وفق املعاير 
العلمي����ة ومناهج البحث العلم����ي والتحقيق 

النزيه البعيد عن العتبارات غر العلمية.

 *�شدر الكتاب عن احدى دور الن�شر 
يف دم�شق 2014، وراجعه الأ�شتاذ الدكتور 
كمال مظهر احمد.

العراق.. دراسة تاريخية وثائقية 
في فكره السياسي المعاصر

رفعة عبد الرزاق حممد
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ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

عالدي عاية

حني كتبت هذا الكت���اب اأردته متابعة علمية لواقع التدافع 
املحم���ود واملذموم بني الأديان الثالثة، بعيدا عن اخلطاب 
ا اأنه مل يت�شنرّ لالأديان  الإيديولوجي املخاتل واملداهن. مقررّ
ة م�شرتكة  الإبراهيمي���ة، حت���ى ع�شرنا الراهن، ر�ش���م خطرّ
يف التعاي����س والحت�شان بني بع�شه���ا البع�س. تتوا�شع 
مبقت�شاه���ا على ح�شور اأتباع الدين الآخر بني ظهرانيها، 
دون اأن يلحقه���م اأذى اأو ترهقه���م ذلرّ���ة. واإن كانت ح�شلت 
معاجلات منفردة لهذه امل�شاألة، اختلفت تفا�شيلها من دين 
اإىل اآخر، دون بلو اأ�ش�س جامعة. فمن الأديان الثالثة من 
ميلك ت�شريعات يف ال�شاأن، غ���ر اأنها تقادمت، اأو ُهجرت، 
اأو داهمتها التبدلت الجتماعية الهائلة، دون اأن يتعهدها 
اأهله���ا بالتهذيب والتنقيح، على غرار موؤ�ش�شة اأهل الذمة، 
اأو مفه���وم اأهل الكتاب يف الإ�شالم وم���ن تلك الأديان من 
ل ي���زال يف ط���ور تخلي���ق منظوم���ة ل�شتيع���اب الآخر، مل 
يح�ش���ل ب�شاأنها اإجماع داخل املواقع النافذة يف املوؤ�ش�شة 

الدينية، على غرار"لهوت الأديان"يف امل�شيحية.
ال ذو وجوه، كلرّ له  ذلك اأن مفهوم الأديان الإبراهيمية حمرّ
دللت���ه وكلرّ ل���ه تاأويله وما ن�شهده م���ن اإيالف يف الراهن 
داخل املجتمع���ات، ياأتي بفع���ل الإط���ار الت�شريعي للدولة 
املدنية احلديثة ل مبوج���ب حتري�س تلك الأديان. رغم ما 
يلوح جليا من قوا�ش���م م�شرتكة، ومن تقارب عقائدي بني 
اليهودي���ة وامل�شيحية والإ�شالم. وبالت���ايل يبقى التحدي 
يواج���ه اجلمي���ع، وهو كي���ف تعي�س تل���ك الأدي���ان �شراكة 
الأوط���ان؟ وكيف تغدو حا�شنة لبع�شها البع�س ول تكون 

ط���اردة؟ اإْذ ما برحت اليهودي���ة وامل�شيحية والإ�شالم دون 
مفهوم"اأه���ل الكتاب"ال�شام���ن للعي����س امل�ش���رتك، ودون 
مفهوم"الأدي���ان الإبراهيمية"اجلام���ع للتن���وع املف���رتق، 
الثالثة"املتج���اورة  مفهوم"الأدي���ان  عليه���ا  وينطب���ق 

واملتباعدة يف الآن نف�شه.
لة بني تلك الديانات،  فهذا املوؤلَّف ل يرنو اإىل �شياغة مفا�شَ
عل���ى غ���رار، اأيه���ا اأرحب �ش���درا يف احت�ش���ان الآخر؟ ول 
ينظ���ر اإىل امل�شاأل���ة �شمن معادلة"نح���ن النعيم والآخرون 
ه���م اجلحيم"، لأن احلدود بني الأنا والآخر باتت متحولة 
متداخل���ة. ذل���ك اأن املفا�شل���ة يف ع�شرن���ا اأم�ش���ت منهج���ا 
متقادما فاقد ال�شالحية، واأن كل عملية احت�شان، مفاهيمي 

اأو موؤ�ش�شاتي، هي وليدة جدل اجتماعي مركب.
�شئ���ُت اأن تك���ون ف�ش���ول ه���ذا املوؤلرّ���ف دانية م���ن املعي�س 
اليومي، وُمتاِبعة للواقع الراهن بني اأتباع الأديان الثالثة، 
يف هواج�شه���م ويف تعاي�شه���م، يف تاآلفه���م ويف تنافرهم، 
داخ���ل الوطن الواحد ويف ظل احل�ش���ارة الواحدة لذلك 
ت�شغل حماور ه���ذا الكتاب اأو�شاع ذلك الآخر، الذي ميثله 
دي���ن القلرّ���ة، وباملث���ل متثل���ه ال���ذات، ح���ني تتب���دل املواقع 
 شم���ن انزلق دليل� وتتغ���ر احلوا�شن، فتغدو الذات
ال يف اأو�شاع الأديان يف  ه���ي الآخر. ياأتي هذا الن����س تاأمرّ
الراهن، واإن اأملت ال�شرورة العودة اإىل الأ�شول، اأو اإىل 
�شالف التجارب، لفهم جمري���ات الواقع امل�شتنفر، فاأحيانا 
تك���ون اأُط���ر ا�شتيع���اب الآخ���ر املوؤ�ش�شاتي���ة اأو املفاهيمية 
م�شلرّل���ة، ل تف�شح عما يتخلرّله���ا من تناق�شات، ول يت�شنى 
ر�ش���د مظاه���ر الدوني���ة واحلي���ف م���ن خالله���ا، فت�شي���ع 

مكابدات العي�س امل�شرتك يف طياتها.
ولي�س غر�س ه���ذا الن�س اأن يكون دعوة اأخالقية، يح�س 
عل���ى ف�شائل تعاي����س الأدي���ان واحلوار بينه���ا واإن كان 

�شاحب���ه يجل ذلك الدور، ولكن���ه حديث عن الأديان حني 
تن���زل مع���رتك الجتماع، وح���ني يتحكم بع�شه���ا مب�شائر 
بع����س. حيث ين���اأى املوؤلَّف ع���ن املطارح���ات ال�شائعة يف 
حوارات املجاملة، الت���ي طاملا تتناول املن�شود وتغفل عما 
هو موجود، ليقف على نقي�س تلك املقاربة، وا�شعا القارئ 

اأمام واقع التدافع الديني، ب�شكليه، املحمود واملذموم.
فالأدي���ان الثالثة تب���دو مقبلة على موا�شم تف���وق قدراتها 
الهرمنوطيقي���ة التقليدية، يفر�شهم���ا التعاي�س والتداخل 
ب���ني املوؤمنني، م���ا ع���ادت املدون���ات الفقهي���ة والالهوتية 
الكال�شيكي���ة كفيلة بحلها. كم���ا اأن هناك ق�شايا تواجه تلك 
الأدي���ان تتخط���ى اإمكانيات دي���ن بعينه، وتتطل���ب ت�شافر 
اجلهود، مث���ل اإ�شكاليات البيئة واملن���اخ والفاقة والأمية، 
وغره���ا من امل�ش���اكل العوي�شة. فالع���امل اليوم يتغر من 
حت���ت اأق���دام الأديان الثالث���ة اإن �شح التعب���ر بوترة 
مت�شارع���ة، غالبا م���ا توفرّق الت�شريعات املدني���ة يف التاأقلم 
معه���ا، وتتع���ر الديان���ات الإبراهيمية ع���ن مواكبتها، يف 
وق���ت ُيفرت�س في���ه اأن تكون الأقدر والأج���در ملا بينها من 

روؤى اأنطولوجية جامعة.
كان علم���اء الجتم���اع الدين���ي الأمريكان، اأمث���ال رودناي 
�شت���ارك ولوران����س اإياناك���وين وروب���ار تولي�ش���ون، من 
اأوائ���ل الذين نبهوا اإىل اأن الف�شاء الديني الغربي، اأو كما 
يطلق���ون عليه"ال�ش���وق الدينية"، حمك���وم بالحتكار من 
د ق���وي مي�شك مبقدرات الف�ش���اء، ي�شيرّق على  طرف متعهرّ
غ���ره التواجد، ويح���دد مقايي�س احل�شور وف���ق مراده. 
ومن املفارقات الك���بى يف ع�شرنا، اأن الدين امل�شت�شَعف 
املهاجر، بات ي�شتج���ر بالعلمانية وبالدول���ة املدنية طلبا 
للمق���ام الآم���ن، ول يج���د ذل���ك املاأمن وتل���ك النُّ�ش���رة عند 
رفيق���ه يف رحلة الإمي���ان، وهو حال الإ�ش���الم الأوروبي. 

الكاثوليكية"التقليدي���ة"ول  ا�شت�شاف���ة  يف  لي����س  فه���و 
البوت�شتانتية"التقدمي���ة"، ولكن هو يف كنف العلمانية. 
فق���د وفقت املجتمع���ات احلديثة يف ما خاب���ت فيه الأديان 
الثالثة، من حي���ث اإتاحة فر�س احل�شور لالآخر. يف وقت 
ُيفرت����س في���ه اأن يك���ون املوؤمن"الإبراهيم���ي"، ب���ني اأهله 
وملرّت���ه، ح���ني يك���ون يف احلا�شن���ة احل�شاري���ة لدين من 
الأدي���ان الثالث���ة، لكن���ه يف احلقيقة ل يجد تل���ك ال�شكينة، 
وغالب���ا ما يلقى حرج���ا، وياأخذ �شورة اخل�ش���م واملنازع 
د القادم من وراء البح���ار، ولذلك اأمام دعاة احلوار  وامله���درّ
اليه���ودي امل�شيح���ي الإ�شالمي، ثمة �ش���رورة ملحة لطرح 
�ش���وؤال: هل هناك فعال اأم���ة اإبراهيمية اأو تراث اإبراهيمي 

جامع؟

األديان اإلبراهيمية: قض��اي��ا ال��راه���ن
ض�ا يةضيا ديةالي  جيا التدافلضي�ض�  تا

داد/ اراق
تك�شف القا�شة اأميمة اخلمي����س عن �شخ�شية املراأة 
الت���ي تعي�س يف مدينة تبدو بعي���دة الألفة من خالل 
م���ا يزدحم فيها من تناق�شات تبعث على امللل وتعكر 
�شفو احلياة، وذلك يف جمموعة )الرتياق( ال�شادرة 
عن  دار )املدى( للثقافة والن�شر، حيث تتناول حياة 
ن�شاء يكتنفها القلق والبود وهن على اأرائك وثرة 
وخل���ف اأ�شوار كب���رة يجل�ش���ن يف انتظ���ار اأزواج 
يعبث���ون يف حقل امل���وت اخلريفي، يبق���ني لر�شمن 
�شيناري���وات مب�شاعدة الأفالم و�شح���ر ال�شاحرات، 
لالنق�شا����س على قل���ب الرجل بقمي�س ن���وم دانتيل 
عنابي يتخلله بع�س الري�س، و�شائد م�شمخة بدهن 
الع���ود، �شلة فواكه واأك���واب مذهبة للع�شر بجانب 
ال�شري���ر، لكن ال���زوج يعود نع�شًا وفات���رًا ومن دون 
ان يتبني هذه التدابر يتم كل �شيء بهدوء و�شمت، 
برغ���م اأهمي���ة املوا�شي���ع الت���ي تقاربه���ا الكاتب���ة اإل 
اأنه���ا ل حت�شر يف �ش���كل يحاول التح���رر من �شغط 
املو�شوع لتتح���ول الق�شة لديها اإىل م���ا ي�شبه حقاًل 
وا�شع���ًا لختب���ار وجتريب �شيغ تعبري���ة متنوعة، 
فمن التقطي���ع والذهاب اإىل التاري���خ وامليثولوجي 
اإىل توظي���ف املعلوم���ة والإح�ش���اءات، وا�شتعم���ال 
لغ���ة ذات مرونة عالية كالتحلي���ل الذي يتخلل جميع 
الن�شو����س.. وحت���اول الكاتب���ة ان توظ���ف كل م���ا 
تت�شمنه احلي���اة اليومية م���ن اأ�ش���رار ومتناق�شات 
تدفعه���ا اإىل اأن ت�شو منه عاملًا ق�ش�شيًا قائمًا بذاته 
يجد لذت���ه يف هت���ك الأ�شرار وف����س الغمو�س. ومل 
تكتف الكاتبة بنموذج للمراأة ال�شعودية بل تتخطاه 
اإىل امل���راأة العربي���ة كالفل�شطيني���ة من���ال، يف ق�ش���ة 
)عنوان منال( مب���ا يعني ا�شتح�شار اأكر من زاوية 
للنظ���ر اإىل حياة املدينة. حي���ث ل يبدو ممكنًا النظر 
اإىل ن�ش���اء الرتي���اق مبعزل عن امل���كان الذي ميار�س 
اليومي���ة،  كب���رًا يف �شلوكه���ن وحركته���ن  تاأث���رًا 

وكذل���ك يف تغ���ر تفكره���ن اإزاء م���ا يحيطه���ن م���ن 
اأ�شياء وب�شر. اإذًا فاختي���ار مدينة الريا�س، لإ�شاءة 
الغام�س واملخفي فيها، مل يكن جمردًا من املعنى، بل 
كان اختيارا جوهريًا دف���ع بالأحداث اإىل م�شتويات 
معق���دة، فلي�س ميكن تخيل تلك الذوات املقموعة من 
دون املدين���ة الت���ي احت�شنته���ا. يف املقابل مل يحتل 
الرج���ل م�شاح���ة وا�شع���ة من ال�ش���رد، بعك����س املراأة 
كان ح�ش���وره خاطف���ًا ويف �شي���اق ا�شتع���ادي ع���ب 
التذك���ر، اأي لي����س ح�شورًا يف راه���ن الق�س. يغيب 
ه���و لتح�شر ال�شحية، التي تق���وم با�شتدعاء الرجل 
حلظة احلك���ي.. ول تبدو امل�ش���كالت التقليدية التي 
تقاربه���ا القا�ش���ة، م�ش���كالت مهمة، فه���ي ل تتجاوز 
تعا�شة املراأة مقابل لهو الرجل وعبثه، لكننا نتعرف 
يف املقاب���ل اىل م���ا هو اأبع���د من جمرد ام���راأة �شقية 
ب�شبب رجل، جند ال�ش���ري وامل�شكوت عنه يف حياة 
امل���دن الكب���رة، والرغب���ة واإن كان���ت مقموع���ة يف 
ممار�ش���ة الذات لوجوده���ا، وما ميك���ن التعبر عنه 
بالإف�شاح، من خالل لغ���ة تو�شيلية مبا�شرة، وما ل 
ميكن ا�شتيعابه �شوى بالإمياء والتكثيف. ت�شتبطن 
القا�ش���ة وتتمثل م�ش���كالت امل���راأة يف واقع م�شمت 
وب���ارد، ول تق���دم لوح���ات فولكلوري���ة لو�شعي���ات 
املراأة. فقط كانت تقدم جتربة الأنثى من خالل تاأمل 
للم���اأزق الوجودي ال���ذي تعي�شه.. توهمن���ا الكاتبة 
انه���ا تتعامل مع جمرد حكايات بع���دة عنها ول دخل 
له���ا مبا ترويه عن الن�ش���اء الالتي تختارهن بعناية، 
يف ح���ني جنده���ا متورط���ة يف الكتاب���ة ع���ن نف�شها. 
هك���ذا تق���وم باإع���ارة خباتها ومقاطع م���ن جتاربها 
ال�شخ�شي���ة لبط���الت ق�ش�شها. ثمة م���زج مركب بني 
القا�شة و�شخ�شياتها، مزج تتبادل فيه ال�شخ�شيات 
والكاتبة املواق���ع والأدوار كمو�شوع للحكي، كذات 
حمبو�ش���ة خل���ف اأ�شوار كب���رة غر ق���ادرة حتى اأن 
حتك���ي حكايته���ا، فتنه����س ذات اأخرى ه���ي الكاتبة 

باملهمة.. وجند القا�شة تتعم���د اخلروج على �شياق 
ال�ش���رد، ب���ني وق���ت واآخ���ر، لتعل���ن ع���ن ح�شوره���ا 
و�شيطرتها عل���ى املحكي، من خ���الل جمل وعبارات 
تنب���ه با�شتم���رار اإىل وجوده���ا املرك���زي داخ���ل كل 
ق�شة، ول���و اأن الق�شة ا�شتدارت على نف�شها وع�شت 
عل���ى ذنبها كثعب���ان اأو كحلقة، وتغلق���ت نوافذ بيت 
الورود على هدوء الع���ادة املطمئنة ملا اأ�شبح لهيفاء 
ق�شة ومل���ا رويتها لكم.. ل يتغ���ر اأو يتطور املحكي 
عن���ه، يف هذه الق�ش�س، اإذ يظ���ل يف ال�شياق نف�شه، 
ثنائي���ة الرجل واملراأة، كما تتغ���ر با�شتمرار طريقة 
احلكي، اأو زاوية الروؤية التي تختلف وتتكثف على 
هيئة ت�شاري�س ن�شوية يف جغرافية مدينة الريا�س 
كم���ا لو كانت الكاتبة متار�س ن�شاط���ًا دعائيًا ملنتجها 
ال�ش���ردي، يف بداي���ات بع�س الق�ش����س التي اأخذت 
هيئة التحقي���ق ال�شحايف من خالل مقدماتها كق�شة 
فت���اة الكم���ا يجب: لي����س فقط دهن الع���ود والبخور 
لله�شب���ة  الهن���د  تبعث���ه  م���ا  ه���و  الب�شمت���ي  والأرز 
النجدية، لكن هناك اأي�شًا املنخف�س ال�شيفي احلار، 
املحم���ل باللواف���ح والأتربة واأم�شي���ات خانقة تدهم 
الأمزجة فتعطبها، ثم تدخ���ل �شيئًا ف�شيئًا يف اأعماق 
�شخ�شيته���ا، الت���ي ت�ش���يء بدورها جانب���ًا مثرًا ل 
تطاله العني املجردة، م���ن جوانب احلياة يف مدينة 
الريا����س، على �شعي���د العالئق الإن�شاني���ة وطبيعة 
النا����س ومنط املعي����س، فغالبي���ة ن�ش���اء املجموعة، 
ي�شك���ن في���الت فخم���ة اأندل�شي���ة الط���راز، يف اأحياء 
راقي���ة، يق�شني �شه���ر الع�شل يف عوا�ش���م اأوروبية، 
يرت���دن �شالونات جتميل فاره���ة، ومطاعم اأجنبية، 
تخدمهن مغربيات وفيلبيني���ات وهنديات، يغط�شن 
يف رغ���وة اجلاك���وزي املعط���ر عل���ى �ش���وء �شم���وع 
واأغ���اين اأم كلث���وم وحتي���ط به���ن لوح���ات كليمت، 
ويطالعن املجالت الن�شائية التي تقرتح عليهن طرقًا 

لتبديد امللل يف عالقة الزوج بزوجته.

في مجموعة )الترياق(
الضرية  راا  اي   افي   �املل  اضا



طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيمالتصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيراالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجيتحرير  عالء المفرجي

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيمالتصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي
ء

مل يعي اخر اضدارا ادية في العا يضدر ع م�ضضة 

WWW. almadasupplements.com

من اصدارات

البري ام لد   تضري الا   اار م ا فرضي 
يةا�ضبا ا

 ا ها ل اا اا  ياضرا ماتب ياار ا ها ر
فيلضفا ا مضرياته راياته عرضا اميا لفلضفته 
 ا ةريا مةاا رال ا ا دجال 
فلضفته تعاي عضرا الته ا ل فا ا اضر 

ادا ا مال م
 "يضي�  رما"ا�ض  تا  عل فلضفته   ت
"اتمرد" ا فرت ريضيت ما العبية التمرد 

   اضا ضل ارم يضي� را�ض ا مام يت
 ال رض�ي اريا ا الفت  يضي� دجال
 ا ه ما تلبل مة جبل ا رض دضعي در عليه ا
 جديد ا مضعادا ر افي�ض ضفال رجة امتد ضت

دا ل
�ضة  اضدر راية"الاع"التي اعته ضر عاية 

ضياد الفرال جا عل ضل
ت  اد �ضيار عا  را ضديه �ضارتر ا اه 

ضاا مبار اال يي العاد اخا

المقصل��ة - أع���راس


