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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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فهو م�شطر لالبتعاد عنهم مع كل خطوة
ي�خ�ط��وه��ا اإىل الأم � ��ام ،ك�م��ا ان ��ه ملزم
بالوقوف لتاأمل وجوده امل�شتقل مع كل
خطوة متحررة من ا�شر املا�شي .وهو
حترر يجره على تاأمل اأفعاله مبعاير
الن�ت�م��اء ال���ش��ادق للنف�ص والإخال�ص
لتجارب الأ��ش��الف .وه��ي عملية تعلمه
معنى احلقيقة ال�ق��ائ�ل��ة ،ب��ان ك��ل يقن
جديد يفر�ص اإدراك وتاأ�شي�ص معقوليته
املتجددة .وكلما يتعمق هذا اليقن ،كلما
ي�شبح اإ�شكالية مقلقة للعلم والعمل..
وق��د بلورت ه��ذه الإ�شكالية يف الوقت
نف�شه روح البحث عن اليقن .ومتيز
ه��ذا ال ��روح يف احل ���ش��ارة الإ�شالمية
مبفارقة احتوائه على الختيار املجبور
يف ت �اأم��ل اأف �ع��ال��ه ب��و��ش�ف�ه��ا ب�ح�ث��ا عن
الع�ت��دال .ول يعني البحث عن اليقن
هنا �شوى معقولية النتماء لالأ�شالف
والإخال�ص حلقيقة جتاربهم يف العلم
والعمل ،وقد �شنعت مرجعيات الثقافة
واأعادت اإنتاجها من خالل تذليل جزئية
ال��روؤي��ة و�شيق النتماء املذهبي ،كما
و�شعت كل اإب��داع متجدد اأم��ام امتحان
ا� �ش �ت �م��راره امل �ع �ق��ول وامل �ق �ب��ول �شمن
منظومة ال��وج��ود الثقايف ل�الأم��ة وهو
امتحان ي�شعب تذليل عقباته دون بذل
ال ��روح ..وبذلت احل�شارة الإ�شالمية
يف ميدان البحث عن اليقن والعتدال
اأح ��د اأج� ��زاء روح �ه��ا ال�ك�ب��ر م��ن اأج��ل
ا�شتكناه ذاتها وموقعها يف عامل الإبداع
العقلي ،وتقاليد الوحي النبوي ،وبقايا
الوثنية الغابرة .وه��و ا�شتكناه رافق
ولزم خالفات الأمة النا�شئة واحرابها
ال��داخ�ل��ي .واإذا ك��ان ال��وع��ي الإ�شالمي

الالحق قد بذل ق�شارى جهده ل�شتلهام
تقاليد الرحمة وال�شتغفار مل��ا م�شى
ف�اإن��ه وج��د يف الخ�ت��الف اأي�شا حقيقة
اخل��ال��ق و�شنته ال��دائ�م��ة يف الوجود،
وب�ه��ذا ي�ك��ون ق��د ح��اف��ظ على ا�شتمرار
الوحدة املرنة ملا ميكن دعوته براهن
الرحمة امليتافيزيقية وفعالية العقاب
الفقهي ،وهي وحدة ا�شتمدت مقوماتها
من جدلية البحث عن اليقن والعتدال
ال �ت��ي �شكلت اأح���د الأرواح الثقافية
للح�شارة الإ�شالمية ..وبدورها اأعطت
للفرقة ت �اأوي � ًال �شرعي ًا ،ول�شتمرارها
اأ��ش��ا��ش��ا منطقيا .ولي�شت الأح��ادي��ث
ال�شهرة ع��ن اف��راق الأم��ة الإ�شالمية
اإىل نيف و�شبعن فرقة الناجية منها
واح� ��دة ،واخ �ت��الف اأم �ت��ي رح �م��ة ،ول
جتتمع اأمتي على �شاللة� ،شوى ال�شي
املنا�شبة لبدايات ال�شراع ال�شيا�شي،
وم��الم��ح تكونه النظري الأول ،وهي
اأح��ادي��ث لعبت دور ًا ه��ائ� ًال يف تعميق
وتقنن خمتلف جوانب الإبداع الفكري،
ك�م��ا �شكلت يف ال��وق��ت نف�شه عنا�شر
املنهجية اخل�ف�ي��ة حل�شر ع ��دد الفرق
الإ�شالمية الآخ��ذة يف التنوع والتعدد
الذي كان نتاج ًا لتداخل الدين والدنيا
وال���ش�ي��ا��ش��ة وال� ��روح وات��خ��اذه �شي
الثنائيات املتناق�شة التي عادة ما متيز
الفكر يف مراحل ال�شراع احلادة ..وقد
جرت ببطء كما هو احلال يف كل عملية
ح���ش��اري��ة ك ��رى ح�ي��ث م ��رت مبرحلة
ن�شوج ثقايف عر دهاليز الفكر النقدي
والتقليدي ،العقلي والنقلي اخلوارجي
وال�شيعي واملرجئي واملعتزيل وغرها.
وم��ع ذل��ك مل ي�ك��ن ب�اإم�ك��ان�ه��ا اأن ت�شر

اإىل م��ا ل نهاية يف ع��امل النهاية .فاإذا
ك��ان الت�ف��اق ال�ع��ام ح��ول ف��رق الإ�شالم
الثالث وال�شبعن قد و�شع حد ًا ل�شهية
الإ���ش��اف��ات ال��دائ �م��ة ،ف �اإن��ه مل يق�ص
على اإمكانية الإ�شافة الدائمة كفروع
لأ�شول .وبهذا يكون الوعي الإ�شالمي
ق ��د خ �ط��ا يف ث �ق��اف �ت��ه ن �ح��و احل���دود
ال�شرورية التي اأبدعتها له ت�شورات
ال� �ق ��راآن وي�ق�ي�ن�ي��ات��ه اجل��ازم��ة اإذ كان
ينبغي لهذا الوعي اأن يقف عند حدود
ملمو�شة اإن اأراد تاأمل الالمتناهي .وهي
ن�ظ��رة ا�شتمدت مقوماتها الأوىل من
حد�ص واحدية احلقيقة وتنوع ال�شالل
التي �شكل ال�ق��راآن منوذجها املت�شامي
ومرجعيتها الروحية .وقد مثل علم امللل
والنحل ،اأو علم املو�شوعات الفل�شفية
والدينية اأحد مناذجها النظرية الرفيعة،
ول�ي����ص م���ش��ادف��ة اأن ي �ب��داأ اأول الأم��ر
بت�شنيف ودرا� �ش��ة ال �ف��رق الإ�شالمية
لينتهي بفرق ومدار�ص خمتلف الأديان
واحل�شارات ،ويعر منها اإىل درا�شة
احل �� �ش��ارات وخ���ش��و��ش�ي��ة اأرواح� �ه ��ا
الثقافية ،فهو النتقال الذي يعك�ص تراكم
مرجعية العتدال العقالين يف البحث
ع��ن ال�ي�ق��ن ع�ن��د الأوائ� ��ل والأواخ � ��ر..
وا� �ش �ط��رت ال�ث�ق��اف��ة ال� �ش��الم �ي��ة بفعل
�شيطرة الوحدانية الدينية اىل البحث
يف اجلزئيات عن خيوط املعرفة الكلية،
ومل تعد ه��ذه امل�ع��رف��ة جم��رد انعكا�ص
لعالقة اجلزئي بالكلي يف العلم اللهي
كما تناولها علم ال�ك��الم والفل�شفة بل
وا� �ش �ت �م��رار ًا طبيعي ًا لتطوير املعرفة
التجريبية وال�ن�ظ��ري��ة ،فقد ك��ان وراء
ت �ن��وع اجت��اه��ات وم ��دار� ��ص ع�ل��م امللل

وال�ن�ح��ل ال��ش��الم��ي ا��ش��راك��ه يف
البحث عن الفرقة الناجية ،ول يعني
اإلبا�ص كل منهم لبا�شه اخلا�ص �شوى
ان العلم قد دار دورته التاريخية الأوىل
التي اأ�ش�شت لمكانية اغتنائه الثقايف
واملعريف ،ويوا�شل املوؤلف بحثه حتى
يذكر ان نقد الأديان يف الثقافة ال�شالمية
ي�شب يف مرجعية روؤيتها الذاتية عن
وحدة املعقول واملنقول ،وهي مرجعية
�شاطرها اجلميع بقدر حت�ش�شه وعقله
وتذوقه لها ،ونتج بعد ذلك ت�شابه جميع
ف ��رق ال�� �ش ��الم يف امل �� �ش �ت��وى احل�شي
وتنافر يف امل�شتوى العقلي مع القرار
بوحدتها يف الوقت نف�شه ،ومل ينح�شر
نقد الأديان يف علم دون اآخر ،فالثقافة لها
منطقها اخلا�ص الذي يتجلى يف كيفية
حل املع�شالت الكرى للوجود الطبيعي
وم ��ا وراءه ،وجم �م��وع ه ��ذه احللول
يكون الروح الثقايف لالمة يف التجارب
الجتماعية وال�شيا�شية والفكرية وهو
توليف يوؤ�ش�ص لبنية العقيدة الثقافية
وم �ب��ادئ �ه��ا ال�ك�ل�ي��ة واأ� �ش �ل��وب حتقيقه
يف العلم والعمل ،ولي�ص م�شادفة ان
تراكم يف ال�شرورة الثقافية لال�شالم
العنا�شر التي اأبدعت احلديث القائل
بان ال�شالم بداأ غريب ًا و�شيعود كما بداأ

ف� �ط ��وب ��ى
للغرباء ،ولقد اراد القول بان كل حركة
ك��رى ل �الإم��ام ه��ي رج ��وع اىل املبادئ
الأوىل ،ال ان ال�ث�ق��اف��ة مل ت�شع هذه
الفكرة مبعاير العقل املطلق بل �شمن
روح �ه��ا الأخ ��الق ��ي وم �ع��اي��ر روؤيتها
اخل��ا� �ش��ة ع ��ن وح� ��دة ال �ط �ب �ي �ع��ي وما
ورائ��ه ..واذا كانت املوؤلفات التاريخية
لق�شايا المامة وال�شيا�شة قد �شورت
درام���ا الم��ام��ة وال �� �ش��راع ال��دائ��م بن
ال�شلطة والخ� ��الق واحل ��ق والباطل
واملكر والفرو�شية واخلطاأ وال�شواب
والج �ت �ه��اد امل���ش��اد ف��ان م�وؤل�ف��ات امللل
والنحل ال�شالمية �شاغت بطريقتها
اخلا�شة من��ط ا�شتيعابها للخالف يف
اطار ت�شنيف الفرق ال�شالمية ،ويذكر
الباحث عن النوبختي عند و�شعه ق�شية
الإم��ام��ة يف �شلب البواعث الأ�شا�شية
القائمة وراء اخل ��الف يف الأم ��ة فانه
يكون بذلك قد حدد ا�شلوب تعامله معها
وابرز الطابع ال�شيا�شي ملفهوم القاعدة
الدينية ،وي��روى له من العلل التي من
اأجلها تفرقوا واختلفوا ،ويف حماولته
الك�شف عن هذه العلل يربطها بال�شباب
ال�شيا�شية وانعكا�شاتها الفكرية.
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ﹼ
الع�������راﺏ..
ماري��و ﺑ�����وﺯو
رغم النج ��اح اجلماهري الكبر لرواية (العراب)
للكات ��ب المريك ��ي ماري ��و ب ��وزو ،ف ��ان معاجلتها
لل�شينم ��ا ا�شهم ��ت ب�ش ��كل كب ��ر يف انت�شارها ،بل
انها من الروايات التي مل تظلمها ال�شينما.
فق ��د �شجل ��ت ه ��ذه الرواية من ��ذ �شدوره ��ا اعلى
املبيعات .و ما تزال تباع باملالين فى جميع انحاء
الع ��امل وترجمت اىل اغلب لغ ��ات العامل .ا�شتغرق
بوزو يف كتابته ��ا اكرث من �شبع �شنوات و�شدرت
ف ��ى  1969وكانت الأكرث توزيع ��ا وبيع منها اأكرث
م ��ن  21مليون ن�شخة وظلت ملدة  67اأ�شبوعا على
قائمة الكتب الأكرث مبيعا.
الع ��راب"اأو الأب الروحي"ه ��ي الأك ��رث مبيع ��ا
يف اأمري ��كا وه ��ي حتكي عن زعيم مافي ��ا من اأ�شل
اإيط ��ايل عا�ص يف اأمريكا ويتمت ��ع بع�شبية عائلية
كب ��رة منحته النف ��وذ وال�شهرة وامل ��ال والتغلغل
يف موؤ�ش�ش ��ات املجتم ��ع الأمريك ��ي وه ��و فيت ��و
كورلي ��وين زعي ��م اإمراطوري ��ة وا�شع ��ة وموؤثرة
يف املجتم ��ع الأمريك ��ي .ه ��ذا الرج ��ل ال ��ذي ه ��و
فيت ��و كورلي ��ون ،طاغي ��ة لكن ��ه طي ��ب وودود،
وزعيم يراأ�ص امراطوري ��ة وا�شعة .قاتل يعطي
�شداقته ،ول اأحد يج ��روؤ على رف�شها .حتى القتل
لي�ص �شيئ ��ا عظيما كثمن للعدال ��ة .ق�شة �شخ�شية
ميتد تاأثره ��ا اإىل خمتلف امل�شتويات يف املجتمع
الأمريكي.ه ��ذه الرواي ��ة التي متنى ب ��وزو لو اأنه
كتبها ب�شكل اأف�شل ،وبح�ش ��ب املراجعات الكثرة
للكتاب ،كتبت باأ�شالة وبيد روائي بارع ،وبخرة
يف خ�شو�شية بيئة املافيا.
وماري ��و جيانلويج ��ى ب ��وزو وه ��ذا ا�شم ��ه كامال
مول ��ود يف  15اأكتوب ��ر  1920يف مانهات ��ن م ��ن
اأبوين اإيطالين مهاجرين وبعد خدمته الع�شكرية
يف احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة التح ��ق مبدر�ش ��ة
نيوي ��ورك اجلديدة للبح ��ث الجتماعي ثم جامعة
كولومبيا.
اإن"العراب"اإدان ��ة للمجتمع الأمرك ��ي ولالإجرام

الراأ�شم ��ايل ال ��ذي يقوم علي ��ه وال ��ذي يخلق هذه
الطبقة من"املافي ��ا"ذات النفوذ اخلطر املمتد اإىل
النقابات وجمل�ص ال�شيو و�شائر ال�شلطات التي
ت�ش ��د خي ��وط احلي ��اة الأمركية .وبراع ��ة املوؤلف
تق ��وم على ت�شوير اجلرمية حتت مظهر الحرام
والوقار.
ت�شدى املخرج الإيط ��ايل الأ�شل فران�شي�ص فورد
كوب ��ول لنقل هذه الرواي ��ة اىل ال�شينما وا�شرك
م ��ع بوزو يف كتاب ��ة ال�شيناريو بحي ��ث ل تختلف
اأح ��داث الفيلم عن اأح ��داث الرواي ��ة الأ�شلية وقد
خ ��رج يف ثالثة اأجزاء وب ��داأ العمل يف عام 1971
وخ ��رج الفيلم اإىل الن ��ور يف ع ��ام  1972واأحدث
�شج ��ة يف ال�ش ��ارع الأمريكي مل يحدثه ��ا اأي فيلم
يف ه ��ذه الفرة من قبل وقام ببطولة الفيلم املمثل
الكبر مارلون براندو يف دور دون فيتو.
والفيلم من اإنتاج اإلرت رودي و�شيناريو بوا�شطة
كوب ��ول وماريو ب ��وزو مقتب�ص ع ��ن الرواية التي
حتم ��ل نف�ص ال�شم ل�شنة  .1969الفيلم من بطولة
مارل ��ون براندو واآل بات�شينو كقادة لإحدى اأقوى
عائ ��الت اجلرمي ��ة يف نيوي ��ورك .الق�ش ��ة متت ��د
ل�شن ��وات  ،1955195وتتمح ��ور حول حتول
مايكل كورليوين (اآل بات�شينو) من �شخ�ص عادي
اإىل زعي ��م مافيا ع ��دمي الرحمة بينما ت� �وؤر اأي�شا
عائل ��ة كورلي ��وين حتت زعام ��ة فيت ��و كورليوين
(مارلون براندو).
يعت ��ر العراب على نطاق وا�ش ��ع واحدا من اأعظم
الأف ��الم يف ال�شينم ��ا العاملي ��ة وواح ��دا م ��ن اأكرث
الأفالم تاأث ��ر ًا ،خ�شو�ش� � ًا يف اأف ��الم الع�شابات.
وه ��و م�شن ��ف يف املركز الث ��اين كاأعظ ��م فيلم يف
ال�شينم ��ا الأمركي ��ة (وراء املواطن ك ��ن) من قبل
معه ��د الفيل ��م الأمريكي .اختر الفيل ��م ليحفظ يف
ال�شج ��ل الوطن ��ي للفيل ��م (National Film
 )Registryيف  .1990ن ��ال الفيل ��م ث ��الث
جوائ ��ز اأو�ش ��كار م ��ن اأ�ش ��ل  9تر�شيح ��ات يف

تل ��ك ال�شن ��ة :اأف�شل فيل ��م ،واأف�شل ث ��ل ملارلون
بران ��دو ،واأف�ش ��ل �شيناريو مقتب� ��ص ملاريو بوزو
فران�شي� ��ص كوب ��ول .تر�شحي ��ات الفيل ��م يف 7
فئ ��ات اأخرى ت�شمن ��ت اآل بات�شين ��و وجيم�ص كان
وروبرت دوفال لأف�شل ثل م�شاعد وفران�شي�ص
كوبول لأف�شل خمرج .جناح الفيلم اأدى اإىل اإنتاج
العراب :اجلزء الثاين يف  197والعراب :اجلزء
الثالث يف .1990
الفيل ��م حق ��ق اإي ��رادات بلغ ��ت 270
مليون دولر اأمريك ��ي .وهي اعلى ايرادات حققها
فيل ��م يف تل ��ك الف ��رة .واملع ��روف اأن دون فيت ��و
كورليوين ه ��ي ال�شخ�شية ال�شينمائي ��ة الوحيدة
الت ��ي نال ��ت جائزت ��ي اأو�ش ��كار ملمثل ��ن خمتلف ��ن
(مارل ��ون بران ��دو يف اجل ��زء الأول /روبرت دي
ن ��رو يف اجل ��زء الث ��اين) ع ��ن نف� ��ص ال�شخ�شية
والفيل ��م .و ت�شني ��ف الفيلم كث ��اين اأف�شل فيلم
بعد فيلم اور�شن ويلز (املواطن).
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يف كتاب فخم وجميل ومهم ت�ضمن �سياحة غنائية
ومو�سيقية عن نغم الزمن اجلميل الفنان الراحل �صالح
الكويتي� ,صدر ل�سليمان �صالح الكويتي كتاب بـ � 267صفحة
من القطع الكبري ,عن دار الكويتي للدرا�سات والن�شر ،هذا
الكتاب الذي يوثق مل�سرية والده الفنان الكبري الذي كتب
مو�سيقى �أهم الأغاين العراقية ب�أ�صوات �أهم املطربات
واملطربني.
�صالح الكويتي الفنان اليهودي الذي التحم بالعراق وفنه
و�صار جزءاً منه .وحتى بعد �إجباره على ال�سفر �إىل
�إ�سرائيل ظل وفيا للعراق ومات مهموما به ,لأنه �شرب من
ماء دجلة وعا�ش يف بغداد �ألف ليلة وليلة.
كتب �سليمان �صالح الكويتي يف �إهدائه ((�إىل العراق
احلبيب الذي اعتز والدي �صالح الكويتي وتعتز �أ�سرتي
باالنت�ساب �إليه� .إىل �أبناء العراق الذين �أحبهم والدي
و�أحبوه وكر�س لهم فنه فتغنوا ومازالوا يتغنون ب�أحلانه.
�أهدي كتابي هذا)).
ت�ضمن الكتاب �أكثـر من ثالثني مبحثا عرب بابني هما
الطفولة والن�ش�أة ،والفرقة املو�سيقية العراقية.
قحطان جا�سم جواد

صالح الكويتي
نغم الزمن الجميل
يق ��ول الناق ��د الراح ��ل ع ��ادل الها�شم ��ي ع ��ن
الكويتي:ـ
�أن الغن ��اء العراقي انطلق بع ��د ع�صر الب�ستة
الفق�ي�رة يف جم ��ال اخلي ��ال والبن ��اء النغمي
والتحلي ��ق املو�سيق ��ي �إىل �آف ��اق �أكرث تطورا
وقيم ��ة وبن ��اء يف الأغني ��ة العراقي ��ة ،عندما
ج ��اء �إىل احللبة العراقي ��ة ،ال�شقيقان (�صالح
وداود الكويتي) حي ��ث عمال على ت�شكيل فن
الأغني ��ة العراقية من خ�ل�ال التعبري عن روح
البيئة امل�ستقطبة مقوم ��ات ال�صيغة اللحنية
ال�سليم ��ة .ولكي ت�ست�أث ��ر باملناخات ال�شرقية
الزاخ ��رة وامل�ؤطرة بطاب ��ع الأ�صالة والتفرد
مت�أثرة �إىل حد ما باجنازات الأغنية العربية.
وميكن القول �أن الأغنية العراقية ،كانت قبل
ال�شقيق�ي�ن �صال ��ح وداود �شيئ ��ا تعل ��ق بنظام
الب�ست ��ة الفقري ،و�صارت بعدها ومن خاللهما
�شيئا تعلق بنظام الأغنية املركبة ن�سبيا مثال
(كلب ��ك �صخر جلم ��ود ،وعل ��ى �شواطئ دجلة
مر ،وه ��ذا مو �إن�ص ��اف من ��ك ،وتاذيني  ،ويا
ملا�ش ��ي الله وي ��اك ،وين رايح وي ��ن ،ومنك يا
ال�سمر).
كذل ��ك يق ��ول �سليم ��ان جن ��ل الكويت ��ي (يف
برنام ��ج لقن ��اة احلرة ع ��ن الأغني ��ة العراقية
لوح ��ظ �أن الف�صل اخلا� ��ص بالعقدين الرابع
واخلام� ��س ( )1950 – 1930كان ��ت الأغاين
التي حلنه ��ا �صالح الكويتي يف املقدمة .لهذا
ق ��ررت جلنة اخل�ب�راء واجلمه ��ور بالإجماع
ت�سمية تل ��ك احلقبة بحقبة �صال ��ح الكويتي.
ولرمب ��ا كان ��ت تلك املب ��ادرة بداي ��ة لت�صحيح
تاريخ ��ي� ،إذ مل يك ��ن م�سموح ��ا يف ال�ساب ��ق
ذكر ا�سم ال�شقيقني �صالح وداود الكويتي يف
العراق( .وبذلك ظ ��ل نتاجاتهما غري معروف
با�سمهما).
ولد �صالح وداود الكويتي يف الكويت ،لعائلة
من �أ�ص ��ل عراقي �أرزوين ،كان والدهما عزرا
بن يعقوب ارزوين املولود يف �شرياز ب�إيران

ع ��ام  1867لعائل ��ة م ��ن �أ�ص ��ل عراق ��ي �سبق
�أن انتقل ��ت �إىل �إيران من الب�ص ��رة .ثم عادت
عائل ��ة ارزوين �إىل الع ��راق بع ��د والدة عزرا
ب�شهرين ،واتخذت مق ��ر �إقامتها يف الب�صرة.
ويف بداية القرن قرر عزرا وزوجته االنتقال
�إىل الكوي ��ت وهن ��اك ول ��د �صال ��ح وداود يف
عام ��ي  1908و  .1910يف العا�ش ��رة م ��ن
عمره امتل ��ك �صالح �أول كم ��ان وعود جاء به
خاله من الهند .وعندما انتبه الأب �إىل ميول
ولديه طل ��ب من الفنان الكويت ��ي خالد البكر
تعليمهم ��ا الع ��زف للأنغ ��ام اخلليجي ��ة .بعد
تعلمهم ��ا �صارا يعزف ��ان يف حفالت و�سهرات
الغن ��اء يف الكوي ��ت وبقي ��ة �أقط ��ار اخللي ��ج
العربي .وكان ��ا يغنيان بالإ�ضافة �إىل العزف
�أغني ��ات والل ��ه عجبن ��ي جمال ��ك ،ويعاهدين
الخانني ث ��م ينكث.وكذلك �أغني ��ات �أم كلثوم
وحمم ��د عب ��د الوه ��اب �إىل جان ��ب الأغ ��اين
العراقي ��ة .ث ��م تعلما �أ�ص ��ول املق ��ام العراقي
واتقنا تفا�صيله وخفاياه.
يف ع ��ام  1927ج ��اء ال�شقيق ��ان �إىل الب�صرة
مع املط ��رب الكويت ��ي عبد اللطي ��ف الكويتي
لت�سجيل �أغان ل�شركة ت�سجيل �أجنبية .وخالل
هذه الف�ت�رة تعرفوا عل ��ى الفنانني العراقيني
و�أبرزه ��م مط ��رب الع ��راق الأول حمم ��د
القباجن ��ي الذي �صادف جميئ ��ه �إىل الب�صرة
يف نف� ��س الف�ت�رة لت�سجي ��ل ا�سطوان ��ات...
فتع ��رف �إليهم ��ا و�أعج ��ب بهم ��ا و�ضمهما �إىل
التخ ��ت ال�شرق ��ي لفرقت ��ه ب�إ�ش ��راف ع ��ازف
القان ��ون عزوري �أبو �ش ��ا�ؤول ,الذي �أفادهما
بتعلم �أ�صول وقواعد املقام العراقي .وبد�أت
�شهرتهما تنطلق يف كل �أنحاء العراق .ف�صارا
توج ��ه لهم ��ا الدع ��وة م ��ن العم ��ارة وبغ ��داد
واملو�صل لإحياء حف�ل�ات هناك .وتعرفا على
�أن ��واع الغن ��اء فيها مث ��ل االبوذي ��ة والأغنية
الريفي ��ة والأغاين املو�صلي ��ة .يف عام 1929
انتقال �إىل بغ ��داد لال�ستقرار فيها بعد جوالت

عدي ��دة يف امل ��دن العراقي ��ة .وبالرغ ��م م ��ن
وجودهما يف العراق فلم ينقطعا عن الكويت
ب ��ل ظال على عالق ��ة وثيقة معه ��ا .بحيث كان
املطرب ��ون الكويتيون ي�ستفي ��دون منهما يف
بغداد �أثناء ت�سجيلهم لأغانيهم .
�صالح و�سليمة مراد

يق ��ول �صال ��ح الكويتي يف ح ��وار �إذاعي معه
بعد جميئه �إىل بغداد:ـ
بع ��د و�صولن ��ا �إىل بغداد اتفقنا م ��ع املطربة
الكبرية �سليمة مراد عل ��ى اال�شتغال معها يف
املله ��ى .وكان �إقبال اجلمه ��ور عظيما .وذات
ي ��وم �س�ألتني �سليم ��ة م ��ا �إذا كان ب�إمكاين �أن
�أحلن لها بع� ��ض الأغاين .فقلت لها �س�أحاول.
ف�أخذت بع� ��ض القطع ال�شعري ��ة لل�شاعر عبد
الكرمي العالف .وبعد فرتة ق�صرية حلنت لها
عدة �أغان منها (هوة البالين) و(�آه يا �سليمة)
و(كلب ��ك �صخر جلم ��ود) و(خ ��دري اجلاي).
ولقيت الأغاين �إعجابا كبريا وقبوال وا�سعا.
م ��ن هنا انطلق ��ت يف جمال التلح�ي�ن بعد هذا
النجاح الكبري).
�صالح وعبد الوهاب

بع ��د جم ��يء مو�سيق ��ار الأجي ��ال (حممد عبد
الوه ��اب) �إىل الع ��راق يف ع ��ام  1932التقى
بالأخوي ��ن �صال ��ح  ,حني زارهم ��ا يف امللهى
الذي يعمالن فيه ..وقد حتدث �صالح عن ذلك
يف حديث �إذاعي قال:ـ
كان عب ��د الوه ��اب يري ��د �أن ي�سم ��ع �أغني ��ة
عراقية .وحني دخل �إىل امللهى �سمعني اغني
(ويلي �شم�صيبة) فرحب بها .والتقينا به لأنه
مو�سيق ��ار عظيم كي ن�ستفي ��د منه .وهو يريد
�أن يتعرف على الغناء العراقي .وظللنا نلتقي
طوال �أيام وجوده يف بغداد .وكان ي�سمعني

و�أنا اغن ��ي �أغنياته ال�سيم ��ا �أغنية (خدعوها
بقولهم ح�سناء) .كما قمت مبرافقته بالعزف
عل ��ى الكم ��ان بطلب منه .كم ��ا طلب مني حلن
(ويل ��ي �شم�صيبة) من نغ ��م الالمي وكتبت له
نوطت ��ه املو�سيقي ��ة .وعندم ��ا ع ��اد �إىل م�صر
غنى �أغنيته املعروفة (يلي زرعتوا الربتقال)
وه ��ي من نغم الالمي العراقي .وكذلك �أغنيته
�أنا والعذاب وهواك .علما �أن �أغانيه ال�سابقة
كان ��ت تخل ��و من مق ��ام الالم ��ي .وه ��ذا املقام
و�سعت ��ه وطورت ��ه كان يف الأ�صل نغما بدويا
وين�س ��ب �إىل ع�ش�ي�رة بن ��ي الم وكان ين�ش ��د
يف اله ��واة بالبادية .وغن ��اه لأول مرة حممد
القباجن ��ي على �شكل �أبوذي ��ة .وقمت بتلحني
ثالث�ي�ن �أغنية من هذا املق ��ام .باملقابل �أخذت
م ��ن امل�صري�ي�ن نغ ��م الزجن ��ران و�أدخلته يف
املقام ��ات العراقي ��ة .وظل التوا�ص ��ل مع عبد
الوهاب �إىل حني غادرت العراق �إىل �إ�سرائيل
يف عام  .1951وكان يبعث يل بتحياته لكنه
ال ي�ستطي ��ع االت�ص ��ال �آو اللق ��اء الن احت ��اد
الفنان�ي�ن امل�صري�ي�ن فر� ��ض املقاطع ��ة عل ��ى
امل�صريني جتاه �إ�سرائيل.
�أم كلثوم تعزف وتغني عراقي

وع ��ن زي ��ارة �أم كلثوم �إىل بغ ��داد يف ت�شرين
الث ��اين عام  1932التي امت ��دت ل�شهر كامل ,
تعاقد فيها ملهى الهالل يقول �صالح الكويتي
(�أن �أم كلث ��وم �أعجبت كث�ي�را ب�أغنية املطربة
العراقي ��ة �سليم ��ة مراد با�شا وطلب ��ت منها �أن
تعلمه ��ا �أداء �أغنيته ��ا ال�شه�ي�رة ( ٌكلبك �صخر
جلم ��ود) فقامت �سليمة تعلمه ��ا نطق الكلمات
و�ضبط خم ��ارج احلروف ال�سيما �أن الكلمات
باللهج ��ة العامي ��ة ولي� ��س الف�صح ��ى .وبع ��د
احلفظ �أدتها �أم كلثوم ب�صوتها و�أجادت فيها
قابله ��ا اجلمه ��ور بحما� ��س منقط ��ع النظري.
وكان حدث ��ا غري اعتي ��ادي �أن تغني �أم كلثوم

بكلمات واحل ��ان عراقية! كما �أنها عزفت على
الع ��ود �أثن ��اء الغن ��اء وه ��ي امل ��رة الأوىل يف
حياته ��ا �أن يحدث مثل ه ��ذا الأمر ,وهي التي
ت�ص ��ر على ع ��دم �أداء �أغنية تخ�ص غريها من
املطربني وم ��ن ت�أليف واحلان غ�ي�ر م�صري.
لكنها فعلتها يف العراق الن الأغنية العراقية
تتمي ��ز ب�شجن و�أجواء غ�ي�ر موجودة يف كل
الوطن العربي.
�صالح وزكية جورج

املطرب ��ة زكية ج ��ورج �أو فاطم ��ة حممد بد�أت
م�شواره ��ا الفن ��ي كراق�ص ��ة يف مله ��ى �صالح
بط ��اط .وه ��ي م�سلم ��ة ا�ضط ��رت �إىل تبدي ��ل
ا�سمها �إىل ا�سم م�سيحي ب�سبب عدم مقبولية
املجتم ��ع �آن ��ذاك .ودفعه ��ا �صال ��ح الكويت ��ي
ل�ت�رك الرق�ص بع ��د �أن �سم ��ع �صوتها اجلميل
و�أعطاها �أول �أغنية (يا بلبل غني جلريانك).
ويق ��ال �إنه ��ا كانت عل ��ى عالقة متين ��ة مع بكر
�صدق ��ي جعله ��ا حتق ��ق �شهرة وا�سع ��ة .وهذا
يبني لنا �أن املطربة عفيفة ا�سكندر مل تكن هي
حبيب ��ة بكر �صدق ��ي بل هي زكي ��ة جورج كما
روى لن ��ا م�سل�سل (فاتنة بغداد).وقد جنحت
الأغني ��ة وا�شته ��رت كث�ي�را حت ��ى �أن املطرب
الكويت ��ي عب ��د اللطي ��ف �أداه ��ا لتليفزي ��ون
الكوي ��ت فيما بع ��د .ويذكر جنل ��ه �سليمان �أن
زكية عا�ش ��ت حبا وهياما مع �صالح الكويتي
وعا�ش ��ا يف بيت واحد لف�ت�رة لي�ست بالقليلة
لكن العالقة ب ��دت ت�ضعف .وحني غادرته �إىل
الب�ص ��رة حل ��ن له ��ا �أغنية (ه ��ذا م ��و �إن�صاف
من ��ك) كلمات ال�شاعر �إبراهي ��م ويف و�أر�سلها
لزكية يف الب�صرة لتغنيها لكنها رف�ضت ذلك!
ث ��م اقرتح ويف على �صال ��ح �أن تغنيها �سليمة
م ��راد لتك ��ون ر�سالة عتاب للمطرب ��ة الهاربة.
وجنحت الأغنية جناح ��ا باهرا .ويقول عبد
الك ��رمي العالف يف كتابه قي ��ان بغداد (هناك
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من يقول اأن زكية اكبت على الغناء فحذقته).
واآخ ��ر يق ��ول اأن نه�شتها و�شهرته ��ا الغنائية
�شببها معلمها املو�شيقي �شالح الكويتي الذي
اأحبها ب�شدق واأجهد نف�شه يف رفع م�شتواها
الفن ��ي ،ولوله ملا كانت هن ��اك مطربة ا�شمها
زكي ��ة جورج .نع ��م �شال ��ح اغرم به ��ا وافر
روح ��ه الفنية فيها وغدا يبث لها حبه وهواه
على اأوتار كمنجته فتتلقاه بقلب قينه �شرود!
اأن حب الكويتي لزكية ل نزاع فيه .اأما حبها
له فيحتاج اإىل اإثبات يف حن اإننا مل جند يف
قلبها �شيء يذكر .ومل حتب بل كانت ت�شطنع
احل ��ب وهو يعرف بذل ��ك ويرتاح اإليه .احلب
كالق ��در اأت ��ى وا�شت ��وىل على قل ��ب الكويتي
فراح ي�شقي زكية من معن فنه حتى اأ�شبحت
مغنية معروفة) على ح�شب العالف.
اأ�س�ش فرقة الإاعة

وعن ��د افتتاح اإذاعة بغ ��داد يف 1936 /7/1
طلب وزي ��ر املعارف من �شال ��ح ت�شكيل فرقة
مو�شيقي ��ة خا�ش ��ة بالإذاع ��ة ،فق ��ام الكويتي
بتاأ�شي�شه ��ا م ��ن كل من �شال ��ح رئي�شا وعازفا
عل ��ى الكم ��ان و�شقيق ��ه داود عل ��ى الع ��ود
ويو�شف زعرور على القانون واإبراهيم طقو
عل ��ى اجللو ويعق ��وب العم ��اري عل ��ى الناي
وح�ش ��ن عب ��د الله �شاب ��ط الإيق ��اع .وبهذا
يك ��ون �شالح ق ��د اأ�ش ��اف للفرق ��ة املو�شيقية
لالإذاع ��ة اآلت ��ن مل تكونا موجودت ��ن من قبل
هم ��ا الن ��اي واجلل ��و .كذل ��ك عم ��ل �شالح مع
املل ��ك غ ��ازي يف اإذاعته اخلا�ش ��ة ملدة يومن
يف الأ�شب ��وع واأه ��داه املل ��ك �شاع ��ة ذهبي ��ة
عليه ��ا التاج امللكي مع توقي ��ع جاللته تعبرا
ع ��ن تقديره له .والكويتي ه ��و اأول من ادخل
املط ��رب الريف ��ي ح�شري اأب ��و عزيز وكذلك
�شليم ��ة م ��راد اإىل جانب القباجن ��ي و ح�شن
خيوك ��ة وجن ��م ال�شيخل ��ي وغره ��م اىل
الذاعة.
�سالح واملقام

ويح�ش ��ب للفن ��ان �شال ��ح متي ��زه يف جتدي ��د
املو�شيقى العراقي ��ة وتطويرها .ويح�شب له
ان ��ه ق ��دم حماولة غ ��ر م�شبوق ��ة يف العراق،
وه ��ي اأداء مق ��ام كام ��ل ب ��دون ق ��ارئ ،حي ��ث
تق ��وم اإح ��دى الآلت املو�شيقي ��ة وخا�ش ��ة
الكم ��ان ب ��دور الق ��ارئ .و�شج ��ل يف ه ��ذا
املجال مق ��ام الر�شت ومق ��ام النوى وجعلهما
م ��ن اأجمل القط ��ع املو�شيقية .كم ��ا يح�شب له
تدوين الأحل ��ان املو�شيقية عل ��ى النوتة ا
جع ��ل الأداء والتدري� ��ص اأك ��رث �شهول ��ة .وقد
تعلمه ��ا م ��ع اأخي ��ه داود عل ��ى ي ��د املو�شيقار
حنا بطر�ص .ومن اأه ��م ما مييز احلان �شالح
الطابع اخلا�ص للمو�شيقى العراقية وروحية
اللحن العراقي امل�شتمد من املقامات العراقية
الأ�شيلة.

يف ال�شينم ��ا �ش ��ارك الكويت ��ي بتلحن اأغاين
واملو�شيقى الت�شويرية لفيلم (عليا وع�شام)
الذي غن ��ت فيه �شليمة م ��راد اأغنيات وكلمات
اأنور �شاوؤول.
بع ��د ع ��ام 19غ ��ادر ال�شقيق ��ان الكويت ��ي
الإذاع ��ة وافتتح ��ا مله ��ى خا�ش ��ا بهم ��ا ه ��و
ملهى اأب ��و نوؤا�ص وعمل فيه خ ��رة مو�شيقي
ومطربي العراق اأمث ��ال �شليمة مراد وزهور
ح�ش ��ن وداود اأك ��رم بالإ�شاف ��ة اإىل مغنيات
م�شريات .ومع ذلك ظال يقدمان حفالتهما يف
الإذاعة بن حن واآخر.
بع ��د اأع ��وام  1958ث ��م  1963و  1968ب ��داأ
التهمي� ��ص عل ��ى ا�شم ��ي الأخوي ��ن الكويت ��ي
عل ��ى نح ��و متعم ��د و�ش ��ارا ل يذك ��ران يف
الكتب املو�شيقي ��ة اأو التاريخية التي تتناول
املو�شيق ��ى العراقية ،ول حت ��ى يذاع ا�شمهما
مع الأغ ��اين التي حلناها لع�ش ��رات املطربن
العراقي ��ن ب�شب ��ب �شيا�ش ��ة النظ ��ام األبعثي.
بالرغ ��م م ��ن اإنهما قدم ��ا اأكرث من األ ��ف اأغنية
ومعزوفة عراقية! .
الهرة اإىل اإ�سرائيل

يف نهاي ��ة � 1950شدر قرار اإ�شقاط اجلن�شية
ع ��ن اليهود ،ولن الظ ��روف املحيطة �شارت
�شعبة على �شالح وداود يف العراق وخارجه
ب�شبب قي ��ام اإ�شرائيل وحمل ��ة العداء �شدها
يف اإ�شرائي ��ل .فق ��ررا ال�شفر ف ��كان لهما ذلك.
وعندما و�ش ��ال اإ�شرائيل متكنا م ��ن اأن يقدما
برناجم ��ا اإذاعي ��ا اأ�شبوعي ��ا �شاعدهم ��ا في ��ه
مدي ��ر ق�ش ��م املو�شيق ��ى يف اإذاع ��ة اإ�شرائي ��ل
عزرا ه ��ارون .وبذلك كان لهم ��ا متنف�شا لأداء
الأغني ��ة العراقي ��ة والإ�ش ��ارة اإىل اأحلانهم ��ا
بال�ش ��م كرد على التهمي�ص العراقي الذي كان
يذي ��ع اأغنيات ��ه بال ا�ش ��م .وهو م ��ا كان يوؤمل
�شال ��ح الكويت ��ي الذي ق ��ال يف حديث اإذاعي
((اأن تالحين ��ي ت ��ذاع يف الع ��راق لك ��ن لي�ص
با�شمي .واأنا اأق ��ول اأن الفن �شيء وال�شيا�شة
�شيء اآخر .ونح ��ن يف اإ�شرائيل كنا نذيع كل
الأ�شماء العراقية والعربية ..فلماذا مينع بث
ا�شمي؟ ! )).
كم ��ا ت�شم ��ن الكت ��اب �شه ��ادات لكب ��ار الكتاب
والنق ��اد واملو�شيقي ��ن ع ��ن �شال ��ح الكويتي
واأخي ��ه داود منه ��ا �شهادة د .ولي ��د اجلابري
والناق ��د ع ��ادل الها�شم ��ي واملو�شيق ��ي عب ��د
الرزاق العزاوي وح�شن العظمي وغرهم.
كم ��ا ت�شمن الكتاب نوط ��ات وكلمات الغاين
التي حلنها الكويتي.
اأن الكت ��اب يزيل اللثام عن التهمي�ص والإبعاد
األق�شري الذي مور�ص �شد الفنان �شالح داود
الكويت ��ي ويعيد لهما ال�ش� �اأن ويو�شح الكثر
م ��ن دورهما املخفي باعتبارهما من موؤ�ش�شي
الأغنية العراقية احلديثة .وهو اإ�شافة كبرة
اإىل املكتبة املو�شيقية العراقية.

�سكر حاجم الساحلي
هذا كتاب و�شع ��ه موؤلفه الريط ��اين كلوديو�ص جيم�ص ريج
يف  /2ماي� ��ص  1812 /م ون�ش ��ر ترجمت ��ه يف كتاب مطبوع
العراق ��ي �ش ��الح ال�شعي ��د يف اواخر مار� ��ص 201/م ولبد
وقب ��ل اخلو� ��ص يف تفا�شيل امل من ال�ش ��ارة اىل �شيء عن
حي ��اة املوؤلف وم�شرته العلمية واملهني ��ة  ...،ريج م�شت�شرق
 ،رحال ��ة  ،وع ��امل اآثار بريطاين  ،ول ��د يف  28مار�ص  1787م
وت ��ويف  5اكتوبر  1821 /م � ،شغل من�شب املقيم الريطاين
يف الع ��راق خ ��الل الف ��رة  1821 � � � 1808م  ،وكان مندوب� � ًا
ل�شرك ��ة الهند ال�شرقية يف بغ ��داد � ،شافر اىل كرد�شتان برفقة
الرحال ��ة املن�شئ البغدادي �شن ��ة  1820م  ،زار قاعة ال�شرقاط
ع ��ام  1821م � ،شج ��ل تفا�شي ��ل رحلت ��ه للم�ش ��رق ون�شرته ��ا
زوجته بعد وفاته عام  1836م  ،نقلها اىل العربية بهاء الدين
نوري  ،كان مهتم ًا بالآثار وح�شل على ما تي�شر من التدريب
يف اعم ��ال التنقيب يف باب ��ل يف بواكر الق ��رن التا�شع ع�شر
�شج ��ل اكت�شافات ��ه يف كت ��اب ّ�شم ��اه (�شرد لرحل ��ة اىل موقع
ّ ،
باب ��ل) كان ��ت تنقيبات ��ه يف باب ��ل ع ��ام  1811م تعت ��ر نقطة
البداية يف التنقيب الآثاري يف بالد ما بن النهرين..........
كان يتكل ��م ويقراأ اليونانية والالتيني ��ة والعرية والفار�شية
وال�شرياني ��ة وب�شعة لغات اوروبي ��ة وكان طليق الل�شان يف
اللغت ��ن الركية والعربية ..زار مواقع املدن القدمية لبالد ما
بن النهرين وجمع الكثر من اللقى التاأريخية التي ا�شراها
املتح ��ف الريط ��اين م ��ن زوجت ��ه يف ع ��ام  1825م وا�شبح
موؤ�ش�ش� � ًا لدرا�ش ��ات ما بن النهرين  ،ت ��ويف يف مدينة �شراز
بعد ا�شابت ��ه بوباء الكولرا وله من العمر � 2شنة ودفن يف
الكاتدرائية الرمنية يف ا�شفهان...
حاول ري ��ج ان ي�شج ��ل مالحظاته عن ال�شخا� ��ص والماكن
الت ��ي زاره ��ا وعم ��ل فيه ��ا وا�ش ��ار اىل اخلان ��ات املمت ��دة م ��ا
ب ��ن بغ ��داد وبن احلل ��ة التي كانت مع ��دة لإي ��واء امل�شافرين
واقامته ��م  ،واول ه ��ذه اخلان ��ات خ ��ان الكهي ��ة ثم خ ��ان ازاد
وخان ب ��ر ونو�ص وخان ال�شكندرية وخ ��ان مزارقي اوغلو
وخان حجي �شليمان ثم ينتهي اىل خان املحاويل  ،ومن اجل
تو�شيح ما كتبه عن هذه اخلانات ا�شر اىل خان الكهية الذي
يقول عنه ريج:
 ..اول ه ��ذه اخلانات هو خ ��ان الكهية ن�شبة اىل احمد الكهية
وزي ��ر �شليم ��ان با�شا الذي ق ��ام بت�شييده  ،وه ��ذا اخلان يبعد
�شبع ��ة اي ��ام عن بغداد وق ��د و�شعت هذه امل�شاف ��ة على طريق
احلل ��ة بالتخم ��ن ولي� ��ص باملقايي� ��ص الفعلي ��ة اآخ ��ذا ال�ش ��ر
العتي ��ادي لقافلة خفيف ��ة بثالثة اميال انكليزي ��ة يف ال�شاعة.
بن ��اء ه ��ذا اخلان اأني ��ق ولكن قرب ��ه اىل املدينة جع ��ل النزول
عن ��ده قلي ��ل�� � ..ص  10ومل ي�ش ��ر ري ��ج اىل طريقة بن ��اء هذه
اخلانات ول املواد الن�شائية التي دخلت يف بنائها  ،ومل يذكر
قدراته ��ا ال�شتيعابية ول اية معلومات تف�شيلية عن ا�شاءتها
ومعي�ش ��ة الوافدين واملقيمن  ،وهذه املالحظة ي�شح اطالقها
على بقية اخلانات التي ا�شار اإليها املوؤلف.........
ويف حديثه عن احللة يقول:
احلل ��ة كم ��ا دعا (اب ��و الفدا) حلة بن ��ي مزي ��د  ،واجلغرافيون

الت ��راك الذي ��ن اقتف ��وا راي ��ه يقولون انه ��ا بني ��ت او تعاظم
�شاأنه ��ا يف ايام �شيف الدولة يف �شنة  95هجرية على ار�ص
باب ��ل ..يف حن قال عنها ياقوت احلموي :هي حلة بني مزيد
باأر� ��ص بابل وه ��ي بن بغداد والكوف ��ة  ،واول من اختط بها
املن ��ازل وعظ ّمه ��ا �شيف الدول ��ة �شدقه بن دبي� ��ص بن علي بن
مزيد ال�ش ��دي �شنة  95هجري ��ة ..وبناي ��ات املدينة �شئيلة
و�شكانه ��ا م ��ا بن �شت ��ة اىل �شبع ��ة اآلف يتاألفون م ��ن العرب
واليه ��ود (ولديهم كني�ص واحد  ،وهناك عدد من التراك وهم
موظف ��و احلكومة  ،املدينة مق�شم ��ة اىل �شبع حمالت �شغرة
وهناك جامع واحد يف املدينة .وا�شوارها بنيت من الطن...
يغو�ص ريج يف نقا�شات
وخالل احلدي ��ث عن بابل وخرائبها

مع اثارين ورحالة مل نطلع على ماكانوا يقولون به وتلك كما
ارى روؤي ��ة خملة ب�شروط البحث فالبد من ابداء الراأي الآخر
وتثبيت ��ه ومن ثم معار�شته ومناق�شت ��ه وهذا ما مل يتوفر يف
هذا اجلهد ...يقول املوؤلف كلوديو�ص جيم�ص ريج:
يف زيارت ��ي الوىل اىل باب ��ل مت�شك ��ت بالرغب ��ة يف ان ادقق
يف تقاري ��ر كل الرحالة الذين زاروا تلك البقعة ال�شهرة  ،فقد
بدت اخلرائب امامي جديرة بان ا�شفها وا�شورها بدقة  ،لكن
عم � ً�ال كهذا كان م ��ن الوا�شح ان ياأخذ وقت� � ًا طوي ًال  ،ويتطلب
معلوم ��ات ا�شافي ��ة  ،ا تلك الت ��ي كانت بحوزت ��ي واذعنت
لجن ��ازه ب�شكل مرابط ح�شن  ،ويف الوقت احلايل كنت قلق ًا
لعطاء فكرة عن املكان احلقيقي للخرائب  ،لذا قمت بالتوقف
لفرة ق�شرة...
وم ��ن جميل راأي املوؤلف ان ��ه ل يتطر من مالحظات الآخرين
عل ��ى الرغ ��م م ��ن اختالف ��ه معه ��م فه ��و يق ��رر :يف املالحظات
ال�شابق ��ة حاولت ان ّ
ابن بان خرائب بابل يف و�شفها احلايل
لرمبا قد توافق ��ت متام ًا مع و�شف الكتاب الغريق  ،يقول...
ان ��ا ا�شعر بالر�شا بانه كلم ��ا بحث هذا املو�شوع ب�شكل اقوى
ف�شنج ��د توافق� � ًا .ان ��ا بعيد ج ��د ًا عن ك ��وين متع�شب� � ًا لرائي
 ،حي ��ث ان ��ه يف جمرى بحوث ��ي � ،شادف ان اكت�شف ��ت امور ًا
غريب ��ة ،تبدو معقولة وتقف بال�ش ��د من تلك الراء  ،ول�شوف
اكون اول واحد ي�شع ذلك امام اجلمهور...........
خال�ش ��ة القول � � � ان مذكراتي يف خرائب بابل � � � بحاجة اىل
املزي ��د م ��ن الق ��راءة املنتج ��ة ففي ��ه م ��ن املعلوم ��ات املت�شادة
م ��ا يدع ��و لقراءت ��ه م ��ن قب ��ل الآثاري ��ن باعتباره ��م ا�شحاب
الخت�شا� ��ص الدقي ��ق ومناق�ش ��ة م ��ا ورد في ��ه م ��ن اختالفات
حتتاج التو�شيح....
وامتنى ان تتاح ملن يعنيه الأمر فر�شة هذه القراءة...
واأخي� � � � � � � � � ��ر ًا �شك ��ر ًا مل ��ن و�ش ��ع هذا الكتاب ب ��ن ايدي قراء
العربية وترجمه لنا لنطلع على بع�ص من تاريخنا...
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س����ﻠ����ﺴ����ﻠ����ة ن����وﺑ����ل

ﻛ���اس���ت���ال���ي���ا

"لعﺒ��ة الكري��اﺕ الزﺟاﺟي��ة"
لﻠروائي" ﻫيرماﻥ ﻫﺴﻪ"
ب ��داأ الروائي"هرم ��ان ه�شه"بعادات حياتن ��ا الفكرية
يف كت ��اب ترجم ��ه اىل العربية"دكت ��ور م�شطف ��ى
ماهر"لنعي�ص مع"يوزف كن�شت"بداية ونهاية مغامرة
ن�شتك�ش ��ف من خالله ��ا المور الن�شاني ��ة الدقيقة التي
ي�شع ��ب فهمه ��ا يف احلياة"ذل ��ك الن�شان ال ��ذي متكنه
الطبيع ��ة والربي ��ة يف تنمي ��ة �شخ�ش ��ه تنمي ��ة تو�شك
اأن تك ��ون كاملة"وه ��ذا يقت�ش ��ي معرف ��ة املزي ��د م ��ن
الختب ��ارات التي ت� �وؤدي اىل الف�ش ��ل او النجاح ،ويف
كلتا احلالتن ه ��ي لعبة كرة زجاجية جمموعة بخيوط
وهمي ��ة مع كرات اخرى ،وما هذه الكرات ال الن�شان
ال�شبيه بفقاعات �شاب ��ون نتاأملها بفكر ندرك من خالله
جمالياته ��ا ،قوته ��ا ،بريقه ��ا ،خفوته ��ا ،وه�شا�شته ��ا
ح�شي ��ا .ف ��الدراك الفك ��ري ه ��و اليقظ ��ة ال�شا�شية يف
لعبة الكريات الزجاجية التي"تطورت حتت الزعامات
املتعاقب ��ة للعلوم والفن ��ون حتى اأ�شبح ��ت �شيئا اأ�شبه
بلغ ��ة عاملية يتمكن بها الالعب ��ون من التعبر يف رموز
ذات معنى عن قيم خمتلفة".
ان منطقية الفكار يف كتاب" لعبة الكريات الزجاجية"
له ��ا انعكا�شاته ��ا املرتبطة ب ��دللت معنوي ��ة ،ان�شانية
حتتف ��ظ بغمو�شه ��ا احيان ��ا .لن كف ��اح العق ��ل حترره
جواه ��ر ال�شي ��اء الذي ينتم ��ي اليه ��ا او بالحرى كما
يق ��ول هرم ��ان ه�شه يف كتاب ��ه"ال مع م ��ن عرف روح
الدنيا"فه ��ل ن�شتطيع معرف ��ة روح الدنيا ونحن ل نعلم
م ��ن امر ال ��روح �شيئا؟ ام ان كا�شتالي ��ا هي حلم ما فوق
الطبيع ��ه الن�شاني ��ة او القري ��ة النموذجي ��ة اململ ��وءة
بنظري ��ات ل ميك ��ن تطبيقها يف احلي ��اة تطبيقا كامال.
لن الت�شام ��ي ف ��وق الع ��امل امللمو�ص ترف�ش ��ه الطبيعه
الن�شاني ��ة يف واقع حمفوف بال�شلبيات واليجابيات،
ولك ��ن تبقى الفل�شفة الدراكي ��ة للح�ص الذي يعلو نحو
ال�شف ��اء والنق ��اء ه ��و م ��ن الن�شانيات او م ��ن التخلي
ع ��ن املاديات امللوثة للفكر ال�شبيه ��ة بالع�شاب ال�شارة
له ��ذا ت�شاءل"هرم ��ان ه�شه" على ل�ش ��ان يوزف"اأيظل
الن�ش ��ان دائم ��ا اب ��دا يكاف ��ح الخط ��اء عينه ��ا ويقتلع
احل�شائ� ��ص ال�ش ��ارة نف�شه ��ا"ان الفل�شف ��ة املحمل ��ة
بالت�ش ��اوؤلت يف ه ��ذا الكت ��اب ،ه ��ي من الن ��وع املثر
للفكر .فالق ��ارىء ين�شىء نوعا من احلوارات ال�شامته
بين ��ه وبن ي ��وزف ،واحيان ��ا ي�شعر با�شتف ��زاز ملدينة
يوزف الفا�شلة او الكا�شتالية التي ي�شتقيل منها ليبني
الن�ش ��ان الكا�شت ��ايل كما ي�ش ��اء او الن�ش ��ان الفا�شل،
ولكنه ميوت دون حتقيق ذلك.
جعل"هرم ��ان ه�ش ��ه" من اللعب ��ة هدفا ومث ��ال حلياة
منوذجي ��ة اوحى لها مب�شام ��ن تربوية اجتماعية ذات
دلل ��ة ماألوفة يف لعبة ما هي ال لعبة حياة .او مغامرة
نخو�شه ��ا من ��ذ ال ��ولدة حتى مغ ��ادرة احلي ��اة .ال ان
طري ��ق املعرفة املحفوف باملخاطر ق ��د يوؤدي اىل اتخاذ
خطوات جريئة كتل ��ك التي اتخذها يوزف انطالقا من
مبداأ"ان ��ه ينبغ ��ي عل ��ى الن�ش ��ان ان يهت ��م ب ��كل �شىء،
لأن الن�ش ��ان ي�شتطي ��ع تف�ش ��ر كل �شىء".وهذا يرتكز
على البن ��اء الفل�شف ��ي يف رواية تتمي ��ز بوجوه فكرية
متع ��ددة مبهم ��ة احيان ��ا ،وحتت ��اج اىل تفكي ��ك ملع ��اين
ان�شاني ��ة تهدف اىل بناء الن�ش ��ان املثايل ،اخلايل من

الخط ��اء وه ��ذا م�شتحي ��ل لأن"ر�شالتن ��ا ه ��ي التعرف
عل ��ى ال�شداد"فا�شتثارة الفكر من خ ��الل الفكار التي
يطرحه ��ا كاآراء وخ ��رات مبنية على مب ��ادىء فل�شفية
بحت ��ه تهت ��م بالن�ش ��ان وكينونت ��ه الذاتي ��ة ال�شبيه ��ة
ب ��روح املو�شيق ��ى كظاه ��رة كال�شيكي ��ة" تعن ��ي :العلم
مباأ�ش ��اة الن�شانية وقب ��ول م�ش ��ر الن�شان"فالت�شابه
يف العنا�ش ��ر احلياتي ��ة يدح�ص اي انتق ��ادات موجهة
لالن�شان نف�شه فالغلبة احل�شي ��ة على الناحية الروحية
حتت ��اج اىل مترين ��ات ت ��وازن كتل ��ك الت ��ي نتعل ��م م ��ن
خاللها"�شونات ��ات اأندري ��ا جابريل ��ي لن ت�شكي ��ل
اللحن"املاأخوذ م ��ن خط �شر التطور ينعك�ص انعكا�شا
رقيقا" فه ��ل جعل هرمان ه�شه من الن�شان هدفا لبناء
احلياة املعاف ��اة من ال�شرور؟ وهل فعال من ترقى زادت
مهماته؟.
مذهب م ��ن مذاهب متع ��ددة مغم ��ورة بتفا�شيل عديدة
داخ ��ل رواي ��ة جتذب ��ك لق ��راءة خمتلف ��ة .اذا تع�ش ��ف
باملخيل ��ة ح ��ن تتب ��دل معانيه ��ا ب ��ن ك ��رة وك ��رة،
فالعت ��كاف عل ��ى ق ��راءة كتاب"هرم ��ان ه�شه"هو
ا�شتنب ��اط ملفاهي ��م تتك ��ون تدريجي ��ا لت�ش ��ل اىل
ال ��ذروة عند م ��وت يوزف ال ��ذي مل يتمكن من بناء
ان�ش ��ان"يف الوقت الذي يت ��ورط الن�شان فيه يف
م�ش ��اكل وينحرف ع ��ن الطريق امل�شتقي ��م وت�شتد
حاجت ��ه اىل الت�شويب ،يح�ص الن�شان يف نف�شه
بع ��زوف �شديد عن الع ��ودة اىل الطريق ال�شوي
والتما�ص الت�شويب ال�شحيح".
ات�ش ��اق يف الف ��كار وت�شاده ��ا ه ��ي تكتي ��ك
كتاب ��ي اعتم ��ده ليمن ��ح القارىء"التواف ��ق
املتج ��دد ب ��ن الفك ��ر والروح"ولكن"ت�ش ��اد
الدني ��ا والفكر"معادل ��ة ل ميك ��ن ان" تعتم ��د
على الفك ��ر وحده"لنها �شتك ��ون كرة وحيدة
منعزل ��ة وتت�ش ��ف باجلراأة واخلط ��ر والعقم
اذ ي�شع ��ب ان تن�شج ��م مع الف ��كار الخرى
او ان تتناق� ��ص معه ��ا لن"امرن ��ا ل يقت�شر
على اختالف طريقتنا يف التعبر واختالف
لغتن ��ا اختالف ��ا يجع ��ل م ��ن غ ��ر املمك ��ن
الرجم ��ة م ��ن ايهم ��ا اىل الخرى".فكن ��ه
لعب ��ة الكري ��ات الزجاجية حتت ��اج لقدرات
م ��ا ورائية ل تخلو م ��ن �شوفية ذات قوة
روحية ومعاير ل�شوابط نف�شية تتهادى
يف النف� ��ص فر�شالتنا"ه ��ي التعرف على
ال�ش ��داد وح ��ق التع ��رف ،اي ه ��و ان
نع ��رف انها ا�ش ��داد اول ،اقطاب وحدة
متح ��دة ثانيا ،وهذا �شاأن لعبة الكريات
الزجاجية".
ان الق ��درة على امتالك معرفة اللعبة ل
يتعدى النظريات التي توؤهل الن�شان
اىل الدراك ان ه ��ذه اللعب ��ة"ل تزي ��د
ع ��ن اأن تك ��ون فن ��ا �شكلي ��ا ومه ��ارة
ذكية ،وتركيبا لطيفا ،وكان الحرى
بالن�ش ��ان ان يرك ه ��ذه اللعبة ول
يلعبه ��ا ،وي�شتغل بالريا�شيات النقية

البحت ��ة وباملو�شيق ��ى اجليدة"ولك ��ن ال يتعار�ص هذا
م ��ع ان�شانية م�شغولة باجلوع والقوت؟ ام ان"هرمان
ه�ش ��ه" يزرع الف ��كار اليجابية وال�شلبي ��ة لرتقي يف
كتابه وي�شمو فوق قمة احلياة الفكرية؟ تالوؤم ا�شلوبي
متوافق م ��ع امل�شمون الذي ي�شعب فهم ��ه احيانا ما مل
نح ��اول تفكي ��ك اللعبة وفهمه ��ا"لأن من اح� ��ص مبعنى
اللعب ��ة يف ذاته اىل نهايته ،ينتهي امره كالعب ويرتفع
عن التعدد ،ويفقد القدرة على التمتع بالبتكار والبناء
والركيب"وهذا هو متاما ا�شلوب"هرمان ه�شه" يف
كتابه هذا" لعبة الكري ��ات الزجاجية"البناء والركيب
و�شبها يف املعاير احل�شية اخلا�شة بيوزف و�شديقه،
وابن ��ه الذي ي�شبه يوزف م ��ع اختالف زمني
ي�شع ��ب

فهم ��ه ،وكاأن الزمنة ت�شبه حت ��ولت الن�شان من حال
حل ��ال ،فال�شب ��ب احلقيقي يف التغ ��رات التي ح�شلت
م ��ع يوزف هبي ال�شراع ال ��ذي ن�شاأ بن �شديقه وابنه،
لح�شا�ش ��ه باأن ال�شب ��ب احلقيقي لتحول ��ه اىل �شخ�ص
غري ��ب يف فالدت�شل ،ولرغبته يف الن�شراف لي�ص هو
معرفت ��ه بالخط ��ار التي حت ��دق بكا�شتالي ��ا وال�شفاق
عل ��ى م�شتقبلها ،بل هو وجود جزءيف قلبه ويف روحه
ظل خاليا عاطال زمنا .ثم قام يطالب بحقه يف العمل"
ان النزع ��ة الفكري ��ة يف الرواي ��ة ترتك ��ز عل ��ى لع ��ب
حم�ش ��ن بالعل ��م واجلم ��ال والتاأم ��ل .كم ��ا ان ال�شفاء
وامل ��رح فيه"مثل الثم ��رة النا�شجة"املتمي ��زة بع�شارة
روحي ��ة حلوة لها مذاقها احل�شي ،وهذا يدفع بالن�شان
نح ��و املعرف ��ة الكا�شتالي ��ة املرتبطه"ارتباط ��ا جوهريا
بحال ��ة الب ��الد وب� �اإرادة ال�شع ��ب"ال ان العق ��ل العاملي
هو م ��ن يقود العامل نح ��و البادة والقتت ��ال اذ تعتمد
علي ��ه ال ��دول التي ت�شن ��ع التاريخ"كم ��ا ان التاريخ"ل
ميك ��ن ان ين�شاأ بغر م ��ادة وديناميكية عامل اخلطيئة
والنانية والغرائز"له ��ذا ي�شعنا هرمان امام تناق�ص
باأن"لعبة الكريات الزجاجية ل
تزيد ع ��ن ان تكون فن ��ا �شكليا
ومه ��ارة ذكية ،وتركيبا لطيفا.
وكان الح ��رى بالن�ش ��ان ان
ي ��رك ه ��ذه اللعب ��ة ول يلعبها،
وي�شتغ ��ل بالريا�شي ��ات النقي ��ة
البحت ��ة وباملو�شيق ��ى اجلي ��دة"
ويف ه ��ذا نف ��ي لنع ��دام وج ��ود
الح�شا� ��ص التاريخي املوؤدي اىل
ن�شوء ال�شراع ��ات التي من �شاأنها
ان توؤدي اىل حمق الن�شانية.
كت ��اب ذو نزع ��ة فكري ��ة .عاب ��ق
بالن�شاني ��ة وبريا�شي ��ات احلي ��اة
الت ��ي تدع ��و كل من ��ا اىل التاأم ��ل
والتح ��رر حتى من ال ��ذات ،ولكن ل
يخل ��و م ��ن نزع ��ة �شوفي ��ة متيل اىل
تهذيب النف� ��ص ،والجتاه معها نحو
م ��ا ت�شب ��و الي ��ه ،ولك ��ن بتفك ��ر متزن
وا�شل ��وب حي ��اة ل نحت ��اج في ��ه اىل
لعب ��ة .لن احلياة نف�شه ��ا لعبة ل نعلم
م ��ا هية اقداره ��ا او ا�شراره ��ا كما نعلم
�ش ��ر لعب ��ة الكري ��ات الزجاجي ��ة .ال ان
الراب ��ط امل�شرك بن كل ذلك "كا�شتاليا"
"ال�شطورة" كا�شتاليا هي العامل ،العامل
الكام ��ل املتن ��وع املتكامل".ولك ��ن يبق ��ى
ال�ش� �وؤال الهم وال ��ذي اتى اجل ��واب عنه
تدريجيا حتى النهاية .هل ميكن ملن يتقن
لعب ��ة الك ��رة الزجاجي ��ة الحاط ��ة باخلطر
الق ��ادم؟.ام ان الرادة اق ��وى م ��ن الغري ��زة
والنداء اقوى من التحذبر؟

سحى عبدالرووف املل
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قراءة يف املموعة القسسية (امراأة وكائنات اأرى)

شعرية الﻠغة الﺴرﺩية ..ومﺜالية
المﻀامين اﻹنﺴانية
اإياد �سري

ي�شعنا القا�ص عبد الهادي وايل يف جمموعته الق�ش�شية
(ام ��راأة وكائن ��ات اأخ ��رى) اأم ��ام عتب ��ة عن ��وان ملجموعته
الق�ش�شي ��ة ذات �شيميائي ��ة عالي ��ة متع ��ددة امل�شتوي ��ات
الدللي ��ة ملّا لرمزية (امل ��راأة) يف كينونتن ��ا الوجودية من
ع ّل ��ة فاعل ��ة جتع ��ل العن ��وان خمت ��زل للكثر م ��ن املعاين
الكامن ��ة يف ذخ ��رة املتلق ��ي املعرفي ��ة م ��ن منظومة وعي
جت ��اه ه ��ذه الوج ��ود املكم ��ل لعن�ش ��ر الوج ��ود الفاعل األ
وه ��و (الرج ��ل) وكان له ��ذا الرم ��ز املتوه ��ج (امل ��راأة) كم
م ��ن الإ�شعاع ��ات الدللي ��ة الت ��ي ت�شتف ��ز الق ��ارئ وجتعله
مندم ��ج بوعي ��ه م ��ع جتلي ��ات العن ��وان ومت�ش ��وق ل�شر
اأعم ��اق املجموع ��ة الق�ش�شية وفهم �شفراته ��ا وم�شامينها
وما حتمل ��ه من ثيم ��ات ذات ر�شائل تعك� ��ص روؤية القا�ص
ومواقفه الإن�شانية جتاه الق�شايا الوجودية يف حياته اأو
بعبارة اأخرى املنظومة الأيديولوجية التي �شربها الكاتب
يف ثناي ��ا ق�ش�شه والت ��ي حتمل ب�شمت ��ه الفكرية وموقفه
م ��ن ق�شاي ��ا جمتمع ��ه وقراءته املعرفي ��ة لها والت ��ي ي�شي
لنا عن ��وان جمموعته بوم�شة دللية ملوقف ��ه اأزاء وجوده
وكاأن ��ه يج�شد قول الفيل�شوف الأمل ��اين (جوته) عن املراأة
واختي ��اره لها كعن ��وان ملجموعته الق�ش�شي ��ة(( :املراأة..
هي الإناء الوحيد الباقي لنا لنفر فيه مثالياتنا.))..
لق ��د كانت جممل التجرب ��ة الق�ش�شية لعب ��د الهادي وايل
تتج�شد يف الق�ش�ص الجتماعية والإن�شانية التي حتاكي
الواق ��ع وت�شيف اإلي ��ه اأبعاد ًا تاأملية ت�ش ��د القارئ الواعي
اإىل عوامله ��ا املفعم ��ة باحل ��زن وامل ��رارة لأنا� � ٍ�ص ب�شط ��اء
يعي�شون يف احلي ��اة ،منهم املهم�ص ومنهم املعذب والآخر
جائ ��ع ،حي ��اة �شعب ��ة قا�شي ��ة رغم كل ذل ��ك هن ��اك بوارق
الأم ��ل والتكي ��ف للظ ��روف وهذا م ��ا يتجلى لن ��ا من اأوىل
ق�ش� ��ص املجموعة والتي ه ��ي ق�شة (ثم ��ره وحيدة) فلقد
كانت ا�شتذكار ًا لالأي ��ام ال�شعبة وللطفولة املعذبة  ،جعلها
القا� ��ص لوح ��ة و�شفي ��ة عاجّ ��ة بالتفا�شيل الت ��ي ر�شمت
�شور ًا وو�شف� � ًا للبيوت وال�شوارع وللوق ��ت القاتل الذي
ي�ش ��رق بقاي ��ا العمر (�شاع ��ات �شحيحة من وق ��ت كالذهب
النقي و�شاعات فائ�شة كالرم ��اد هكذا كانت متر بنا الأيام
خم�شلة باحلنن والدموع والأ�شى اخلال�ص)�ص
اإنّ القا� ��ص ا�شتطاع اأن يو�شل اإىل املتلقي روؤيته الفكرية
باأ�شل ��وب ق�ش�ش ��ي متما�ش ��ك الن�شي ��ج عن الو�ش ��ع العام
اآن ��ذاك املبتل ��ى بالفق ��ر واحلرم ��ان والذي ي�ش ��وده اجلهل
املع ��ريف وانح�شار الوعي الثقايف با�شتثناء نخب متعلمة
قليل ��ة  ،لكن رغم كل هذه املظاه ��ر املوؤملة وال�شور القامتة
نق ��ل لن ��ا ت�شري ��ح روؤي ��وي عميق لبني ��ة املجتم ��ع يف تلك
احلقب الزمنية التي كان الأنا�ص الب�شطاء يتحلون بطيبة
القلب والعالقات احلميمية بن اجلران والتي كانت هذه
ال�شفات متجذرة داخل النفو�ص ،فلقد كان الكل مت�شاوين
يف ه ��ذا احل ��ي ال ��ذي عا�ش ��ه ال ��راوي يف �شب ��اه (الزقاق
كوم ��ة هائلة من الطن مر�شوفة على هيئة ا�شيجة وغرف
متداعي ��ة تتعك ��ز على األ ��واح تنخره ��ا الرطوب ��ة وديدان
العثة)�ص 
فعل ��ى الرغم م ��ن كم ه ��ذه املعان ��اة والأوجاع تبق ��ى الأم
احلن ��ون التي هي (امل ��راأة) والتي جعل القا�ص منها رمز ًا
مركزي ًا متعدد امل�شتوي ��ات الدللية التي تتجاوز الركيب
واجلمل ��ة ال�شردي ��ة �شم ��ن الن�شي ��ج الق�ش�ش ��ي مبعانيها
العميق ��ة التي جتع ��ل القارئ يتاأم ��ل يف اأعماقه ��ا الدللية
ويكت�شف الأبع ��اد الإن�شانية الذي يحمله هذا الرمز امل�شع
ب ��ل كان ��ت يف اأغل ��ب الق�ش�ص ه ��ي الب� �وؤرة املركزية التي
ي ��دور يف فلكها احلدث الق�ش�ش ��ي واإعطاء �شور اإن�شانية

ذات م�شتوي ��ات متعددة فهي الغط ��اء واخليمة التي ت�شر
العائلة التي تتغذى عل ��ى احلب واحلنن هذا هو حال كل
الفق ��راء وهذه بيوتهم التي ي�شكنونه ��ا ،لكن مع هذا (متر
الأيام متتابعة ويتبعرث احلزن كغمائم متمزقة يف الف�شاء
البعيد)� ��ص 9له ��ذا جع ��ل القا� ��ص ق�شته وثيق ��ة اإن�شانية
ت�ش ��ور هذا الكائن بت�شريح دقيق وكاأمنا يتجلى الكل يف
اجل ��زء الفاعل الذي ه ��و الأم وارتباطها اجل ��ديل بالبيئة
املحيط ��ة بها (لق ��د رعته يتيم ًا ،غر�شة �شغ ��رة ،ا�شتطالت
حتت وابل دموعها ،ثمرة وحيدة ل�شجرة را�شخة اجلذور.
مل تدع الآخري ��ن يزحمون قلبها ،اأفردت �شراعها لتبحر به
وح ��ده�� � ).ص  9والتي منها ينطلق لإنه ��اء ق�شته ب�شربة
�ات ل متناهية من طوفان
رائع ��ة (حلظة تنوير) ( :يف طي � ٍ
اأيام منحدرة ل تتوقف عن اجلريان)�ص.10
اإن القا� ��ص عب ��د اله ��ادي وايل كان ملرجعيت ��ه الفكري ��ة
وتاأث ��ره الثق ��ايف جتلي ��ات يف ق�ش�شه كون ��ه متماهيا مع
الجت ��اه الواقعي فلق ��د متيزت جممل ق�ش�ش ��ه بالواقعية
النتقادي ��ة والت�شجيلية وكان لفهم ��ه العميق لهذا الجتاه
الأدبي قد منحه ق ��درة اإبداعية على الت�شخي�ص والتحليل
لتفا�شي ��ل واقعي ��ة وحوادث اجتماعية له ��ا انعكا�شات يف
واق ��ع القا� ��ص وتاأثرات عل ��ى املجتمع ال ��ذي يعي�ص بن
ظهراني ��ه له ��ذا كان ��ت ق�ش�شه عميق ��ة وم�شتوعب ��ة لأبعاد
معان ��اة الإن�ش ��ان وم�ش ��ورة لتفا�شي ��ل الواقع امل ��ر الذي
يحي ��اه وه ��و م ��ن كت ��اب الق�ش ��ة ال ��ذي يعت ��رون النتاج
الأدب ��ي موق ��ف اإن�ش ��اين جت ��اه ق�شاي ��ا الإن�ش ��ان ويحمل
ه ��ذا الجت ��اه ر�شال ��ة اإ�ش ��الح اجتماعي من خ ��الل تقدمي
الواق ��ع القا�ش ��ي لإيج ��اد بدي ��ل يعلي م ��ن �ش� �اأن الإن�شان
ومينحه ا�شتحقاقه الوجودي فف ��ي ق�شته (لل�شماء عيون
تدم ��ع اأحيان� � ًا) ي�شور القا� ��ص املعان ��اة الإن�شانية �شمن
لغ ��ة �شردية موحي ��ة وذات اأبعاد اإيحائي ��ة تعتمد التكثيف
والخت ��زال ع ��ر و�ش ��ف ت�شريح ��ي دقي ��ق ل ��ردود اأفعال
ال�شخ�شي ��ات وت�شرفاتها التي تعك� ��ص احلالة ال�شعورية
واملحيط املوؤثر يف اأفعالهم ،الهروب من الطائرات،النا�ص
ي�ش ��رون يف العراء ويختبئون يف جح ��ور تقيهم املهالك
كاأنهم قطيع يحا�شرهم الياأ� ��ص وال�شت�شالم ،اأما الأطفال
فحالته ��م يرث ��ى له ��ا ،فه ��م متم�شك ��ون بذويه ��م يرك�شون
م ��ع ريح لهبة ،اأي ��ام كلها خوف وقلق يل ��وذون بال�شمت
م ��رة واأخرى ي�شرخون ،تخرج منهم زف ��رات حارة موؤملة
مكتوم ��ة يف ال�شدور مع كل ذل ��ك الأمل يلوح لهم من بعيد
الع�شب واملاء بانتظارهم (لنتوقف عن الندفاع اىل الأمام
ولن�شلك طريق ًا جانبي ًا يقودنا اىل تلك التالل املنعزلة ،ثمة
ع�شب كثر هناك ،وثمة بقع للتماعات اأظنها مياه متخلفة
عن اأمطار �شابقة) �ص2
لق ��د كان القا�ص عل ��ى وعي عميق بق ��درة اللغة الرميزية
عل ��ى نقل كم دليل متوهج من خالل عتبة عناوين ق�ش�شه
الت ��ي حملت ر�شائ ��ل ت�شفرية ورم ��وز ًا خمتزل ��ة لثيمات
الق�شة املركزية عميقة فنجد �شيميائية العناوين ودورها
يف بع� ��ص ق�ش�ص املجموعة ك� (اأ�ش ��وات اأ�شبه بالعويل)
(وج ��وه كاحلة) (عب ��ارة مكررة) وغره ��ا ....فلقد ف�شح
العن ��وان امل�شمون ،يقولون اإن العن ��وان هو عتبة الن�ص
واأحيان ��ا يك ��ون العنوان الرامز يخف ��ي املكنون ا يحث
القارئ على اأن ي�ش ��ارك الكاتب يف تتبع احلدث ويكت�شف
�شرديات الأحداث ليكون القارئ فاع ًال يف الن�ص ومتفاعل
مع ��ه وتنتقل جترب ��ة القا�ص م ��ن الإطار الذات ��ي للمنحى
املو�شوع ��ي ويت�ش ��اكل م ��ع جترب ��ة القا� ��ص م ��ن يتطابق
وموقف ��ه اأو من متثل التجربة الذاتية نقطة تالقي معه يف
جمتمعه وبيئته فتتحقق الق�شدية من العمل الأدبي امللتزم
ال ��ذي يحمل يف طياته مهمة اإ�شالحية كما ذكرنا اآنف ًا،لهذا
كان للعنوان وظيفة حتفيزية ودور يك�شف للقارئ الواعي
�ش ��ر الق�شة منذ البداية بعيد ًا عن الغمو�ص ،فق�ش�ص عبد
اله ��ادي وايل اأعترها ق�ش�ش ًا و�شفي ��ة واقعية اجتماعية

فيه ��ا جمالية ،ت�شاف اإليها اأبع ��ادا جديدة مثرة و�شاحرة
ويف نف�ص الوقت موؤملة هذا اخلليط الهارموين املتناق�ص
يجعلها اأك ��رث قوة ور�شانة خ�شو�ش� � ًا اإن لغة ال�شرد لديه
متما�شك ��ة ا يدل على متكنه واقتداره لغوي ًا فلغته كانت
تتطاب ��ق ومقت�شيات البناء الق�ش�شي وذات �شعرية عالية
ت�ش ��ع مب�شتويات دللي ��ة ماألوفة للقارئ وحميم ��ة (،لتبداأ
م�ش ��رة نهار جدي ��د ين�شج على من ��وال متناغم هو ن�شخة
مع ��ادة لنهارات �شابقة تع ��ج بن�شوة ل ترز من وجوههن
�شوى اأعن تلتمع بالو�شاية� )...ص22
بالإ�شاف ��ة اإىل الغن ��ى اللغ ��وي ال ��ذي حمل اأف ��كار وروؤى
الكات ��ب ونظرت ��ه جت ��اه واقع ��ه ووج ��وده  ،كان البن ��اء
الفك ��ري لق�ش�شه ينقل لنا اأفكار ًا نبيلة وم�شامن اإن�شانية
ملتزمة بالأفكار واملعاين واملو�شوعات الذاتية والنف�شية
وال�شعوري ��ة والعاطفي ��ة من حب وهي ��ام وع�شق واأمومة
وتعلق بالأخر والتف ��اوؤل بامل�شتقبل والنك�شارات و�شلب
احلري ��ات واخليب ��ات والف�ش ��ل واخليان ��ة والنجاح ��ات
وغره ��ا ،ا يدل عل ��ى عدم ارت ��كان القا� ��ص اىل وترة
واح ��دة يف ال�شرد ب ��ل كان يعمد اىل التنوي ��ع ليخلق اأثرا
جمي � ً�ال ..اإن اله ��م الجتماع ��ي كان م ��ن اأكرث الثيم ��ات اأو
الأفكار التي تتناولها املجموعة ،كان اهتمامه من�ش ّب ًا على
معان ��اة الأنا�ص الب�شطاء والكادح ��ن الذين يعانون الفقر
واجلوع وهي ا�شتذكارية حتمل يف طياتها اأيام الطفولة،
والعالقات احلميمي ��ة التي ترتبط به ��ا العوائل الب�شيطة
وتبق ��ى احلوادث را�شخ ��ة يف خميلة القا� ��ص حتى الكر
يف ق�شت ��ه( :عبارة متكررة) حكاي ��ة �شيقة يرويها القا�ص
م�شتذك ��ر ًا ي ��وم ت�شجيل ��ه يف املدر�شة لأول م ��رة ب�شحبة
اأبي ��ه ،وخوف ��ه ال�شديد اآن ��ذاك من اأن يرك ��ه والده وحيد ًا
يف املدر�ش ��ة ،ترن يف ذاكرته عب ��ارة اأبيه املوؤثرة�( :شوف
تتعلم يا ولدي و�شوف تكر فال تخف)�ص ..31ي�شتعيدها
الراوي وهو يخاطب به ��ا حفيده حن يقوم بت�شجيله يف
املدر�شة لأول مرة!
اإن عنا�ش ��ر البن ��اء الق�ش�ش ��ي يف جمموع ��ة القا�ص عبد
اله ��ادي وايل كان ��ت وف ��ق العنا�ش ��ر التي تك ��ون الق�شة
وتك�شبه ��ا هويته ��ا الإبداعي ��ة واجلن� ��ص الأدب ��ي ال ��ذي
تنتم ��ي ل ��ه لأن الق�شة يج ��ب اأن تتكون م ��ن عنا�شر متنح
الق�ش ��ة �شكلها الفني ال ��ذي مييزها ع ��ن الأجنا�ص الأدبية

الأخ ��رى له ��ذا التزم القا� ��ص بعنا�ش ��ر البن ��اء الق�ش�شي
وب ��دت ظاه ��رة يف كل ق�ش�شه (فاحلبك ��ة) :يف املجموعة
متما�شك ��ة وترتب ��ط به ��ا جممل الأح ��داث ع�شوي� � ًا لتكون
مرك ��ز ثقل الق�شة الذي ت�شتمد منه التوازن (والأحداث):
 تن�شيقه ��ا بطريق ��ة �شل�ش ��ة وحمكمة تتالح ��ق وتتواىل
يف اجت ��اه معن ��ى احل ��دث .اأم ��ا (الن�شي ��ج) :اأو البن ��اء
كان متما�ش ��كا يف اأغل ��ب ق�ش� ��ص املجموع ��ة مرابط� � ًا
بوح ��دة ع�شوي ��ة من خ ��الل الثيمة املركزي ��ة للق�شة واأما
ال�شخ�شي ��ات يف املجموع ��ة :فكانت متع ��ددة امل�شتويات
ومتطابق ��ة مع البيئة الت ��ي حتياها من طبقةٍ فقرة مدمرة
وم�شتغل ��ة ومهم�ش ��ة ،اأننا اأم ��ام اأديب متمك ��ن ،كا�شفا عن
مع ��ان اإن�شاني ��ة جميل ��ة من�شوجة يف وعي كب ��ر باحلياة
وتقلباته ��ا ،واألوان املجتم ��ع وانحرافاته ،ف ��كان اهتمامه
من�شب ًا على ك�شف وتعرية الواقع واإدانة كل �شلوك يخرج
ع ��ن القي ��م واملب ��ادئ الإن�شاني ��ة .كما يف ق�شت ��ه (طقو�ص
فري�ش ��ة �شرية) اإدانة للواقع الفا�شد الذي فر�شته الأنظمة
ال�شمولي ��ة الدكتاتورية التي ابتليت به ��ا ال�شعوب والتي
ت�شاقط ��ت الواح ��دة تل ��و الآخ ��رى ،ف ��ال اأحد يق ��وى على
العرا� ��ص اأو املحاججة ،الكل يج ��ب اأن ين�شاع لالأوامر
(وا�شتط ��رد بعد �شمت قليل وهو يقلب اأوراقا بن يديه:ل
ينق�ش ��ك �شوى ذنب تخلف ��ك وع�شيانك الدائم عن النتماء
�ص101
اىل احلزب)
لق ��د ب ��رز يف ه ��ذا املجموع ��ة الق�ش�شي ��ة (الأ�شل ��وب
الق�ش�ش ��ي) ال ��ذي متيز ب ��ه الكات ��ب وعك�ص وع ��ي عميق
بفاعلي ��ة وق ��درة اللغ ��ة بنق ��ل اأدق التفا�شي ��ل الذاتي ��ة
والواقعية فكان القا�ص دقيق يف اختيار مفرداته اللغوية
املوحي ��ة التي �شكلت قامو�شه اللغ ��وي بعيد ًا عن املفردات
الغام�شة ومتيز اأ�شلوب ��ه بالب�شاطة والو�شوح والبتعاد
ع ��ن اجلم ��ل والراكي ��ب الغارق ��ة يف الغمو� ��ص والت ��ي
ت�شت ��ت القارئ وتفق ��د العمل الأدب ��ي وظيفت ��ه الأ�شا�شية
وهي الر�شالة الأخالقي ��ة الإ�شالحية والتي توؤدي وظيفة
حياتية فالأ�شل ��وب الق�ش�شي و�شيلة ولي�ص غاية الغر�ص
من ��ه حتقيق ق�ش ��د الكاتب يف اإي�شال ر�شالت ��ه لهذا جاءت
عنا�ش ��ر الأ�شلوب الق�ش�شي متطابق ��ة ومقت�شيات البناء
الق�ش�ش ��ي فاحلوار كان يتطاب ��ق وم�شتوى ال�شخ�شيات
املتحاورة(قال لها مازح� � ًا(  :هل تتزوجيني؟) ردت على
الف ��ور�( :شاأك ��ون اأ�شعد النا� ��ص) (األ يخيفك ف ��ارق ال�شن
بيننا) (رجل نا�شج مثلك �شيعو�شني الكثر)) �ص87
واأما ال�شرد الو�شفي يف الق�ش�ص كان ير�شم بدقة متناهية
تفا�شي ��ل امل ��كان بلوح ��ات واقعي ��ة اإذ ق ّلما تخل ��و �شفحة
من و�ش ��ف ح�شي اأو معن ��وي اأو �ش ��ورة حمفوفة بالألق
اجلميل (اأ�شن ��د راأ�شي اإىل حيط ��ان متاأرجحة اأدور كق�شة
�شغ ��رة و�شط دوام ��ة ريح ل تهداأ /.اأنق ��ذف ناحية جنم
اأزرق من ع � ٍ�ل ي�شحبني يف �شكنات ��ي ويقظاتي الدائمة/.
قلت له مغ�شب� � ًا ذات ليلة( :اأغرب عن �شمائي فلن اأ�شحبك
اأبد ًا اإىل قمر بار ٍد بعيد)  /اأي حلن هذا الذي يداعب اأوتار ًا
مقطوعة يف النف�ص زرقة �شفافة تطفو اأمامي بلون ال�شماء
ال�شافية واأوهام تخرق جمجمة خاوية)�ص ..92
لق ��د ك ّنا يف قراءتنا النقدية اأم ��ام جتربة ق�ش�شية واعية
وملتزمة جتاه ق�شايا واقعها امل�شرية وم�شتوعبة لتاأثر
املا�ش ��ي يف ت�شكي ��ل احلا�ش ��ر لقا�ص مقت ��در ميتلك وعي ًا
عميق� � ًا بجمالي ��ات ال�ش ��رد الق�ش�ش ��ي مع الدق ��ة يف اللغة
التي ا�شتطاعت اأن حتكم معاين وبنيان ق�ش�شه ف�ش ًال عن
الو�ش ��ف واخليال الذي يجعل القارئ يندمج معه وي�شكل
وجود ًا ملمو�ش ًا للوجود املقروء يف الق�ش�ص  ،ا ا 
أ�شاف
لالإب ��داع راف ��د ًا جديد ًا حمتفظ ��ا بنكهة الق�ش� ��ص الأ�شيل
ناق�شا ا�شمه يف تيارات ال�شرد واأ�شكاله اجلديدة.
املجموع ��ة الق�ش�شي ��ة (امراأة وكائن ��ات اأخرى) حتتوي
عل ��ى ت�ش ��ع ع�ش ��رة ق�ش ��ة يف � 133شفح ��ة م ��ن احلج ��م
املتو�ش ��ط �ش ��ادرة ع ��ن دار ال�شي ��اء للتوزي ��ع والن�ش ��ر /
النجف.
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مــــن اصـ ــــــدارات

في مجموﻋة (الﺪمية الروسية)
�سور اإيحائية متسلة بني املاسي واحلاسر لعا يرف�ش املوت
بغداد اأوراق
من ��اذج حية وخا�ش ��ة من ن�ش ��اء ورجال ت�ش ��ور الكاتبة
ال�شوري ��ة هييت عبودي مفا�ش ��ل حياتهم اليومية يف
اج ��واء �شرقي ��ة وغربية خمتلط ��ة تثر اأ�شئل ��ة حادة عن
حقائ ��ق واألغ ��از يف ن�شيج ق�ش�شي خا� ��ص ولغة م�شوقة
م ��ن خالل جمموعته ��ا (الدمية الرو�شي ��ة) وال�شادرة عن
دار (املدى) للثقافة والن�شر ..تدور ا 
أحداث الق�شة الأوىل
يف اأماكن باري�شية معروفة ،كاملقرة ال�شهرة التي ت�شم
رفات كبار ال�شخ�شيات م ��ن �شعراء وروائين وثلن،
ويق ��ال اإنه ��ا اأجم ��ل مق ��رة يف الع ��امل ..وهن ��اك اأي�ش� � ًا
ت�شوير دقيق للمكتبة الوطنية القدمية احلياة اجلامعية
يف باري� ��ص ..وتدور اأحداث ق�ش ��ة التحري يف حي اآخر
جمي ��ل م ��ن اأحياء باري� ��ص حيث تقع كني�ش ��ة جميلة جد ًا
على ه�شبة عالية ن�شب ًا حتمل ا�شم ًا رائع ًا القلب املقد�ص..
وهن ��اك اأماكن اأخرى حتدثت عنها ق�ش�ص املجموعة تقع
كحي الأورا اأو غره.
يف �شواح باري�شية ّ
(الدمي ��ة الرو�شية) تب ��داأ بزيارة اأكر مق ��رة يف فرن�شا
وتنته ��ي مب ��وت البطلة علي ��اء مازين للم ��رة الثالثة على
م ��دار ثالثة ق ��رون ،وهي بذل ��ك تطرح امل�شكل ��ة احلتمية
املرعب ��ة للقدر فنحن ولدنا و�شنم ��وت يف حلظة ما ،وكل
�ش ��يء مكت ��وب �شل ًف ��ا .كما حت ��اول ان تبن امل ��وت بداية
ل�ش ��يء جديد ،لكن من دون برهان فما من احد مات وعاد
ليق ��ول لن ��ا م ��اذا �شيح�شل بع ��د املوت ..وم ��ن خالل ذلك
جتعلنا نغو�ص يف بحر م ��ن الأجواء الغرائبية اخلارقة
ؤلت خيالي ��ة عن احل�ش ��ور والغياب
وه ��ي تطرح ت�ش ��او ٍ
وامل ��وت واحلي ��اة والواقع وما وراءه ..هن ��اك عامل اآخر

ي ��راءى خل ��ف ه ��ذا العامل ال ��ذي نعي�ش ��ه ،ع ��امل يوازيه
ويت�ش ��ل به وينف�شل عن ��ه يف الوقت ذاته وبالتايل فاإن
عاملن ��ا الذي نعي�ص في ��ه قد ل يكون كل �ش ��يء على عك�ص
ما نتوهم .ورمبا كانت هذه هي اإحدى الطرائق ملواجهة
نهائي مطلق ..وت�شعنا
املوت اأو عدم العراف به كفناء
ّ
الكاتب ��ة امام احتم ��الت لالنت�شار على امل ��وت اأولها اأن
نعي� ��ص اإىل م ��ا لنهاية وهذا م�شتحي ��ل لالأ�شف ال�شديد..
وان يتق ��دم الطب ونعي�ص اأطول ف ��رة كنة عن طريق
غر قط ��ع الغيار لل�شي ��ارات وهذا
تغي ��ر اأع�شائن ��ا كما ن 
ك ��ن م�شتقب � ً�ال ،وان نوؤم ��ن بنظرية التقم� ��ص الواردة
يف الدمي ��ة الرو�شي ��ة وه ��ي نظري ��ة هندو�شي ��ة بوذي ��ة
تق ��ول باأننا بعد اأن منوت نول ��د يف مكان اآخر ،يف ج�شم
اآخ ��ر جديد .على 
كل حال فاإن الإن�ش ��ان ل يريد اأن ميوت
والفناء العدمي املطل ��ق يرعبه فع ًال ،لذا فهو يخرع عدة
حلول خيالية لإطالة عمره بعد املرور العابر ال�شريع يف
هذا العامل ..ويف ق�شة (الرحيل اإىل البحر) جند انف�شنا
�شري بولي�شي فالبطلة
حماطون باأجواء خميفة ومبنا 
الراحل ��ة اإىل البح ��ر يف ليلة عا�شفة �ش ��وداء اأو يف نهار
�شباب ��ي معتم ل ت�شتطي ��ع اأن تقاوم رغبته ��ا يف الذهاب
برغم املخاطر واحتمالت النزلق والأفق امل�شدود وهي
تك ��رر جترب ��ة ابن ��ة �شاحبة فن ��دق الرحي ��ل نف�شها وهو
الفن ��دق ال ��ذي التج� �اأت اإليه م�شادف� � ًة يف اأثن ��اء الطريق
بع ��د اأن ا�شت ��د عليه ��ا الظ ��ال م وال�شب ��اب وكلتيهما ماتت
بح ��ادث �شيارة وهم ��ا نازلتان �شوب البح ��ر على طريق
مليء باملنعطفات واملخاط ��ر وكاأن الكاتب ة تريد اأن تقول
ب� �اأن للموت اإغراءه الذي ل يقاوم وبخا�شة اإذا ما ارتبط
بفكرة اخلطر و�شهوة املغامرة ..كما نالحظ اأي�ش ًا تكرار
للتجربة التي راأيناها يف الدمية الرو�شية فالبطلة متوت

مثلم ��ا ماتت ابن ة �شاحب ��ة الفندق وه ��ي يف طريقها اإىل
البحر وكلتاهما تقراأ كتاب ًا بعنوان (�شحراء التتار) .فيما
جند �شاحبة الفندق تتغلب على املوت الفاجع عن طريق
املكاب ��رة وعدم العراف به من خالل غرف ��ة ابنتها التي
ظلت على حالها ل توؤجر لأحد وهي بكامل اأناقتها ت 
نظف
يومي ًا كما كانت عليه يف حياتها .ثم اإن �شورها الغ�شة ل
ت ��زال معلقة على اجلدران وكاأنها تنتظرعودتها ..وكذلك
احل ��ال يف ق�شة الدعوة ففي كلتا احلالتن جند الإ�شرار
عل ��ى الذه ��اب اإىل البحر  :
"مل ركب ��ت راأ�شي وعزمت على
الرحي ��ل برغم هبوط الليل وتل ب ��د الغيوم يف ال�شماء  ،مل
ه ��ذا التعن ��ت  ،مل هذه املجازف ��ة  ،مل هذا الغ ��رور ،هل هو
احلن ��ن اإىل البح ��ر؟!  
ومل ل اأق�شده غ ��د ًا اأو بعد غد؟ يف
و�ش ��ح النه ��ار ،يف يوم م�شم�ص ،ل حت ��ت وابل من املطر
ويف ظلم ��ة دام�شة ..لقد نبهوين ،قالوا العا�شفة قادمة ل
حمالة .ولقد حذروين قالوا الأحمق وحده يغامر بهبوط
دروب البحر امللتوية يف �شاعة متاأخرة من الليل .فخلف

كل منعطف هاوية ،واملنعطفات فيها اأكرث من اأن حت�شى.
مع ذلك �شع ��دت اإىل �شيارت ��ي ،اأدرت حم ركها ،وانطلقت
بحما�شة فائقة خملف� � ًة ورائي املدينة واأنوارها .انطلقت
لأ�شتقب ��ل الظلمة الزاحف ��ة ولتداهمني عا�شف ٌة مل اأح�شب
لعنفه ��ا ح�شابًا .وها اأنا ذا وحدي يف بحر من ال�شواد ،ل
يخف ��ف من وح�شته �شو ء �شيارة عابرة اأو حتى ب�شي�ص
نور يف الأفق البعيد .حلمت بالبحر الأزرق" ..ويف ق�شة
(الدع ��وة) جتعلن ��ا الكاتبة يف حالة �ش ��وق يدفعنا ملعرفة
ال�شرية الغام�شة املحاط ��ة بهالة من الأ�شرار .ويف اأثناء
ذلك ل يعدم اأن يقع على مقاطع �شعرية ت�شتحق الت�شجيل
كان ��ت كلما ارتفع ��ت اأكرث �شع ��رت بارتي ��اح اأعمق .فعدد
ال�شي ��ارات كان يت�شاءل ،موحي ًا لها باأن الطريق قد غدت

ملكه ��ا ،وحجم امل�شاحات املبنية كان ينح�شر لينفر�ص م د
الغاب ��ات الأخ�شر .ثم اأخذ ال�شب ��اب ينت�شر بلون اأبي�ص
خفيف له طعم احلنن ،ويف اثناء ذلك تبداأ �شورة اأخرى
للموت ولكن بطريقة جديدة فالبطلة ت�شتح�شر الغائبن
الأع ��زاء كما لو كان ��وا اأحياء ،اإنها ترف� ��ص قطيعة املوت
الت ��ي ل قطيع ��ة بعدها .وهي ت ��ردد مادمن ��ا نتذكر الذين
مات ��وا فاإنه ��م م ��ا مات ��وا ،اإنه ��م ل يزال ��ون اأحي ��اء ب�شكل
م ��ن الأ�ش ��كال مادام ��ت �شوره ��م اأو حمبته ��م مل متح من
ذاكرتن ��ا ..ولالنت�شار عل ��ى املوت واخليان ��ة والن�شيان
والقطيع ��ة والف ��راق تخ ��رع املوؤ لفة ع ��دة اأ�شاليب فنية:
فت ��ارة جند �شبهًا بن وج ��ه فتاة �شابة وامراأة تقدمت يف
نف�شها تتكرر
العمر قلي ًال ،وتارة اأخرى جن ��د ال�شخ�شي ة 
على مدار القرون وتارة جن ��د البديل اأو ال�شبيه املطابق
يظه ��ر هن ��ا اأو هناك وجن ��د الذين غابوا كاأنه ��م ح�شروا
ب ��كل� شخو�شه ��م واأ�شكاله ��م ،وحت ��ى ن ��رة �شوته ��م،
فالبطل ��ة ،عندما تلبي الدع ��وة وتعود اإىل البيت املهجور
جت ��ده عام ��ر ًا بالذي ��ن غاب ��وا م ��ن اأمه ��ا واأبيه ��ا وخالها
العج ��وز وحتى جدتها التي مل تتعرف عليها اإل من خالل
ال�ش ��ور لأنه ��ا ماتت قب ��ل ولدتها ،هوؤلء كله ��م يعودون
كي ي�شتقبلوه ��ا ،وقد ل بت الدعوة بعد طول غياب ..عامل
باأ�ش ��ره ت�شتح�شره البطل ��ة يف حماول ��ة لالنت�شار على
املوت باحل ��ب واحلن ��ان والذكرى التي ه ��ي اأقوى منه،
وتتح ��داه يف زمن طغت عليه ال�شيا�ش ��ة والأيديولوجيا
فتطالعن ��ا من ��اذج ل�شخ�شي ��ات حتلم وتع ��رف وتتوهم
وت�ش ��ك وهي حت ��اول قراءة العي ��ون وجغرافية الوجوه
والأج�شاد من خالل اح�شا�ص بالزمن يتجلى عر العالقة
بال�ش ��ورة املت�شلة بن املا�ش ��ي واحلا�شر وبن الأحياء
والأموات كو�شيلة ايحائية لعامل يرف�ص املوت.
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يقدم اأ�ستا الدرا�سات الإيرانية والأدب املقارن يف جامعة
كولومبيا حميد دبا�سي يف كتابه السادر موراً عن دار
نون للن�سر الإماراتية",الربيع العربي  نهاية حقبة
ما بعد ال�ستعمار"ترجمة وتقد :د .حار ح�سن 
اأحمد الها�سم ,مرافعة فكرية عن رو احلركة ال�سعبية
ووجدانها .اأراد الكاتب اأن يتاوز اسو�سيات الرفية
لت الأحدا ,ويعاجلها يف اإارها الأو�سع بو�سفها
�سناعة جديدة للتاري ,اأهم ما فيها ,هو اأن املنتف�سني
اأثبتوا اأنهم قادرون على اأن يتسرفوا كفاعلني تاريخيني
م�ستقلني.

الكاتب الإيراين حميد دبا�سي يقدم مرافعة فكرية
عن رو الربيع العربي يف كتاب:

"الرﺑي��ﻊ العرﺑ��ي  -نﻬاية ﺣقﺒ��ة ما ﺑعﺪ
اﻻستعمار"

راأ�ش ايمة:
الكت ��اب ال ��ذي �ش� ��درت طبعت ��ه الأوىل
بالإنكليزي ��ة يف الع ��ام  ،2012يتن� ��اول في� ��ه
الكات�ب حمي� ��د دبا�شي مو�شوع"الحتجاجا
ت"اأو"النتفا�شات"اأو"الثورات"التي عمّت

وا�شطلح
منطقتن ��ا ،منذ نهاية الع ��ام ،2010
على ت�شميتها بالربيع العربي.
ي�ش ��ر املرجم ��ان يف مقدمة الكت ��اب اإىل اأنه
بعد عقود طويل ��ة من احلديث عن"ال�شتثناء
العربي” ،وعن ر�شو"ال�شلطوية العربي�ة”،
والتنظي� ��رات الت� ��ي انتقل� ��ت م� ��ن حق� ��ول
ال�شيا�ش�ة وعل�م الجتم�اع لرت ّك�ز عل�ى"ثقافة

ال�ش�تبداد"الرا�ش�خ ��ة يف املنطق ��ة ،كان
مظهر"امل�ش�تبدين"وه ��م يفرون م ��ن بالده�م
خل�ش�ة ،اأو يتنح�ون ب�ال كلم�ة وداع ،اأو يعث�ر
عليه� ��م يف املخاب� ��ئ ويت�م قتله� ��م ع�ل�ى اأي�دي
م�ن كان�وا حمكوميه�م ،ق�ادر ًا ع�ل�ى ه� ّز الكثي�ر
م� ��ن القناع�ات الت�ي �شنعتها فك�رة ال�ش�تثناء
العربي.
نق� ��ل دبا�ش ��ي بح�ش ��ب املرجمن"الربي�ع
العرب ��ي"اإىل جم� ��الت نق�ا�ص اأو�ش� ��ع تتعل�ق
باملع� ��اين الك�ب� ��رى له� ��ذه املوج� ��ة ،املع� ��اين
الت�ي راأى فيه�ا تعب�ي�ر ًا ع�ن خ�روج م�ن اأثق�ال
تاري�خ مك ب�ل �شنعت�ه املرحلت�ان ال�ش�تعمارية
وم� ��ا بع� ��د ال�ش�تعمارية ،وانتق� ��ال تدريج�ي

نح�و م�ش�تقب ��ل بنهاي�ات مفتوح� ��ة ،م�ش�تقبل
ل جتي�د قراءت� ��ه الأيديولوجي�ات ال�شيا�ش�ية
الت� ��ي �شنعته� ��ا تل� ��ك املرحلت�ي� ��ن ،ب� ��ل ه� ��و
بحاج� ��ة اإىل لغ�ة جدي�دة وعق� ��ل جدي�د وفه�م
جدي�د ملعن�ى الث�ورة والتغي�ر والنعت�اق.
مل ي ر دبا�شي يف الربي�ع العربي جم�رد �شراع
ب�ن ح�كام �ش�يئ ��ن وحمكوم�ي�ن غا�شبن ،بل
�شيئ ًا اأكر م ��ن ذلك ،اإن�ه �شي� ��رورة تاريخي�ة
تتج ��ه اإىل حترير �شع ��وب املنطقة من �شطوة
الق ��وى ال�شيا�شية والع�شكري ��ة والقت�شادية
والثقافي ��ة التي قيدتها يف اأط ��ر الهيمنة التي
قام ��ت عليه ��ا مرحلت ��ا ال�شتعم ��ار وم ��ا بع ��د
ال�شتعم ��ار ،بالن�ش�بة ل�ه ،ف�اإن الربي�ع العربي
ه� ��و خ�روج م� ��ن حقب�ة م� ��ا بع� ��د ال�ش�تعمار
الت�ي قام�ت ع�ل�ى ثنائي�ة ا�ش�تمرار ال�ش�تعمار
باأ�ش� ��كال اأخ� ��رى ،و�شع� ��ود اأيديولوجي� ��ات
مناوئ� ��ة لال�ش�تعم ��ار لكنه� ��ا يف احلقيق� ��ة
تق� ��وم ع�ل�ى اإع� ��ادة اإنتاج�ه ،ك�م� ��ا ه�و احل�ال
م�ع ال�ش�ت�راكي ��ة الع�امل ثالثي� ��ة ،اأو القومي�ة
العربي� ��ة ،اأو الإ�ش�الم ال�ش�يا�شي .مل تك�ن تل�ك
الإيديولوجيات انعتاقية كما تدعي ،بل جزء
من املنظومة الثقافية والأيديولوجية العامة

الت ��ي �شنعته ��ا فكرة"الغ ��رب" ،تل ��ك الفك ��رة
الت ��ي مبح� ��ص وجوده ��ا ،تع � ّ�ر ع ��ن نظ ��ام
للهيمن ��ة اأ�شبحت فيه ال�شع ��وب غر الغربية
جم ��رد �ش ��ورة مل ��ا ي ��راه الغ ��رب يف نف�ش ��ه
تعب ��ر ًا عن دونية ما هو غ ��ر غربي ،بالتايل
تفوق"الغربي".
يوج ��ه الكات ��ب نق ��ده اأي�ش� � ًا اإىل حماول ��ة
اإ�شق ��اط املفاهي ��م الأيديولوجي ��ة التقليدي ��ة
عن الثورة على احتجاج ��ات الربيع العربي.
منتق ��د ًا اأولئ ��ك الذي ��ن يبحث ��ون ع ��ن ثورات
عل ��ى مقا�شه ��م ك ��ي يوؤيدونها ،حي ��ث يرى اأن
الربي� ��ع العرب ��ي لي�� ��ص ث� ��ورة اإ�شالمي ��ة كما
ادعى املر�شد الأعلى للثورة الإ�شالمية وقوى
اإ�شالمي ��ة اأخ ��رى ،ول ه ��و ث ��ورة قومية ،ول
ث ��ورة ي�شارية جذرية باملعن ��ى التي ت�شوره
الي�ش ��ار التقليدي عن الث ��ورة ،ول هي ثورة
باملفهوم اللي ��رايل الذي حتدث ��ت عنه (حن�ه
اأرن� ��دت) ،اإنه ��ا ث ��ورة بطبيع ��ة خا�ش ��ة ،ل
تنتم ��ي لأي من الأيديولوجي ��ات البالية ،ول
حت ��دث كثورة �شامل ��ة كما يت�ش ��ور البع�ص.
اإنه ��ا يف نظ ��ره �ش ��رورة ،علمي ��ة تدرجي ��ة
ي�شبه ت�شل�شل وق ��وع اأحداثها عم ًال روائي ًا ل

ملحمي ��ا ،هي حرك ��ة للحقوق املدني ��ة (يتتبع
بداياته ��ا يف احلرك ��ة اخل�ش ��راء يف اإيران)،
وه ��ي يف الوقت نف�شه موج ��ة عابرة للحدود
والت�شميات القومية والوطنية والإ�شالمية.
املوؤل ��ف حمي ��د دبا�ش ��ي (موالي ��د  )1951هو
اأ�شت ��اذ الدرا�ش ��ات الإيراني ��ة والأدب املقارن
يف جامع ��ة كولومبي ��ا يف نيوي ��ورك .وه ��و
اأحد موؤ�ش�شي معهد الجتماع والأدب املقارن
ومرك ��ز الدرا�ش ��ات الفل�شطيني ��ة بجامع ��ة
كولومبي ��ا� .شدر ل ��ه اأكرث من ع�شري ��ن كتاب ًا
منها":م ��ا بع ��د ال�شت�شراق ،املعرف ��ة والقوة
يف زم ��ن الإرهاب"و“له ��وت التحري ��ر
الإ�شالم ��ي :مقاوم ��ة الإمراطورية"وكت ��ب
ع ��ن ال�شينم ��ا .وكان ط ��وال عق ��د م ��ن الزمن
ين�ش ��ر بانتظ ��ام مقالته يف �شحيف ��ة الأهرام
الإنكليزي ��ة الأ�شبوعية ،كم ��ا ين�شر يف موقع
اجلزي ��رة الإنكلي ��زي وحمط ��ة ال�ش ��ي اأن اأن
الأمركي ��ة .وه ��و موؤ�ش� ��ص م�ش ��روع الفل ��م
الفل�شطيني"اأحالم وطن“.
يذك ��ر اأن الكت ��اب ج ��اء يف � 352شفح ��ة م ��ن
القط ��ع املتو�شط من ت�شمي ��م واإخراج الفني
لل�شاعر الفل�شطيني خالد �شليمان النا�شري.
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ش��عرية الغنائ��ي والتأث��ري في (س��قوف)
زهري اجلبوري
ا�شع ��ر و�أن ��ا اق ��ر�أ جترب ��ة ال�شاعر ه ��ادي النا�صر
املتمح ��ورة يف جمموعته ال�شعري ��ة (�سقوف) انه
�أ�س�ي�ر احل� ��س الغنائي ال ��ذي الزمه لف�ت�رة لي�ست
بالق�ص�ي�رة ،كم ��ا ال �أظ ��ن ان م ��ا قدم ��ه يف ه ��ذه
التجرب ��ة او التجارب ال�سابقة جاء حم�ض �صدفة،
امنا تنط ��وي عليه مكوناته احل�سي ��ة والهاج�سية
العميق ��ة م ��ع اال�شي ��اء ،م ��ع �شعورن ��ا الوا�ض ��ح
ان ��ه دائم ��ا ميي ��ل اىل جع ��ل جملت ��ه ال�شعرية ذات
�سم ��ة منب�سطة عل ��ى الذهني ،لكنه ��ا جملة منفعلة
تبح ��ث ع ��ن ق�صدية ال ��ذات الهارب ��ة ،وتقرتب من
خ�صو�صية اليومي واالدائي وهي م�شبعة ب�أفعال
وح ��ركات تندم ��ج حلظ ��ة تدوينها لتعط ��ي معنى
دالليا وا�ضح ًا..
ه ��ادي النا�ص ��ر ،ا�ستط ��اع يف (�سقوف ��ه) ه ��ذه ان
يخل ��ق �شحنات ��ه اخلا�ص ��ة مبتع ��د ًا ع ��ن الزوائ ��د
والف�ضف�ض ��ة ال ّلغوي ��ة ،واحيانا يق ��ف على م�سافة
وا�ضح ��ة م ��ع اال�شي ��اء املحيط ��ة ب ��ه ،حماول ��ة
من ��ه لكتاب ��ة ق�صي ��دة حتمل وعي� � ًا درامي� � ًا تتخلله
�شواه ��د وبن ��اءات �صوري ��ة وعالق ��ات ح�ضورية
لذات ��ه وللآخر ،لكن �سرعان م ��ا تنال منه الق�صيدة
لتك�ش ��ف عن انفعاالت ��ه الداخلية وتظه ��ر مفرداته
بهاج�س احل�س الغنائي..
علينا ان نقف وقف ��ة �صريحة �أمام �شعرية النا�صر
ونقول ب�أن (�سقوف) �أجادت ال�صنعة ال�شعرية اذا
ما ناظرناه ��ا بتجاربه ال�سابقة ،رمبا لأنها طرحت
بت� ��أن بغي ��ة ال�شروع مب ��ا هو جدي ��د وخمتلف ،او
باالحرى مب ��ا هو م�شحون بن�ض ��وج ذهني عايل،
حت ��ى ان لغ ��ة التالع ��ب ال�شع ��ري طف ��ح مبه ��ارة
اجلملة ال�شعرية لديه ..اي�ض ًا متتعت بوعي بنائي
ا�سقطت ��ه طريق ��ة كتاب ��ة الق�صي ��دة ،م ��ع ان هن ��اك
بع� ��ض الق�صائد كتبت بن�سقية الكتابة املقطعية او
العنقودي ��ة ،وهذا ال�شكل م ��ن الق�صائد يحتاج اىل
نباه ��ة كبرية ل�ش ّد املتلقي (حيث جند ان الق�صيدة
تت�ش ��كل م ��ع مقاط ��ع عدي ��دة ،يف الغال ��ب حتم ��ل
عناوي ��ن فرعي ��ة ،ومتتل ��ك بني ��ة �شعري ��ة معقدة،

وتعدد ًا يف اال�صوات والتجارب)(.)1
ل ��ذا كان ��ت ق�صائ ��د املجموع ��ة مليئ ��ة بال�شواه ��د
والهواج� ��س املوحي ��ة لذات ��ه ـ ذات ال�شاعر ـ بتعدد
�سم ��ات الن�صو�ص ذات ال�صور املتداخلة ،او حتى
اننا مل نلم�س فعل اال�صطناع يف ق�صائد املجموعة
بالق ��در الذي ظهرت عليه بتلقائي ��ة بعيدة عن فعل
الت�صنع..
وم ��ع تع ��دد مو�ضوع ��ات الق�صائ ��د وق�صدي ��ة كل
واحدة منها ،فانها انطوت على فعل املفارقة ،وهي
واح ��دة من اهم �سمات ال�شاع ��ر ون�صه ،فالق�صائد
(ال فرق عن ��دي� ..أفقي املتوح� ��ش ..نافذتي ..اىل
امر�أة )..تك�شف عن �شعرية الروي بلغة املخاطب،
وه ��ذا املنح ��ى خل ��ق م ��ن ال�شاع ��ر ه ��ادي النا�صر
عالقات ��ه احل�ضورية جتاه الآخ ��ر  /املر�أة بنمطية
ح�سي ��ة  /داللية ،لكنها ب�شعور ذاتي /غنائي ،نقر�أ
يف ق�صي ��دة (افق ��ي املتوح�ش) الت ��ي احتوت على
( )8مقاطع:
(املقطع االول) :ايتها الرحمة  /يا امر�أة ..اهطلي
 /وكوين حنونة  /مثل دمعي عليك�..ص.12
(املقطع الراب ��ع) :احتوي نزقي /..امهليني وطن ًا
 /ع ّلني ..اتو�سده  /يف �ساعة من هجري �ص.12
اي�ض ��ا نق ��ر�أ يف ق�صي ��دة (الف ��رق عن ��دي) :ال فرق
متاما ،بني املر�أة وامل ��ر�آة /..فكالهما ،عجز مقيت
على فرا�ش ذكورتي �ص.7
مث ��ل ه ��ذه الق�صائ ��د الت ��ي امامن ��ا ،من�س ��ك بفعل
املفارق ��ة من خ�ل�ال ما حتكمت به البن ��ى االيقاعية
لدى ال�شاعر واح�سا�سه با�ضطراب متوا�صل حتى
مع (املر�أة) التي غالب� � ًا ما ت�أتي يف الق�صائد لتثري
الوجدانيات ،و(النا�صر) بذلك لب�س ثوب املفارقة
وبانت �شعريته وا�ضحة..
م ��ن زاوي ��ة اخ ��رى ،تتجلى جترب ��ة ال�شاع ��ر على
جت�سي ��د فع ��ل الت�أثر امل�شح ��ون بالقل ��ق وحماولة
�إثارة املتلقي بو�صف ��ه جز ًء ها�ضم ًا للن�ص ،فكانت
الق�صائد (امل�ستن�صرية ..هكذا ..احالم ..ا�سئلة..
ج ��دران ..خ ��وف) تنط ��وي عل ��ى ن�ب�رات �شديدة
االنفع ��ال �إن مل نق ��ل انه ��ا كتبت لتك�ش ��ف عن هذه
احلالة من زوايا �شعورية..

نق ��ر�أ يف ق�صي ��دة (ا�سئل ��ة) :املحن ��ة �أين ارى /
والكارثة حتما  /اين �صامت�.ص.57
ونقر�أ يف ق�صيدة (خ ��وف) :يل حقان من اخلوف
 /االول ..ان جت ��يء احلرب م ��رة اخرى  /وتخلع
ما تبقى من ثيابي / !..والآخر /..ان ال �أرى ابنا ًء
م ��ن �صلب ��ي يبحون ع ��ن املراج ��ل عن ع�ي�ن معني
حقان ..ال �أكرث� !..ص.69
لع ��ل ح�ضور ال�شاع ��ر امل�شبع ب�ص ��وت غنائي جاء
ع�ب�ر تكري�س ��ه جلم ��ل ا�ستهاللي ��ة حتم ��ل ق�صدية
املو�ضوع ��ة املتمح ��ورة حلال ��ة الت�أث ��ر فـ(املحنة..
الكارث ��ة ..اخل ��وف ..احلرب) مف ��ردات تقف على
تراك ��م انفعايل لدى ال�شاعر ،وك�أن الق�صيدة عنده
م�ش ��روع متداخل االبع ��اد من اجلوان ��ب البنائية
واملو�ضوعية مع ًا..
ا ّال ان الفاح�ص بدقة التجربة التي قر�أناها ،يلم�س
فعل ال�ش ّد العفوي امل�شبع مب�ضمون جملي متداخل
م ��ع ثيم ��ة املو�ض ��وع املط ��روح ودالالت ��ه ،لتكون
الق�صي ��دة موقفا وحقيقة ،يتلذذ به ��ا عرب مفرداته
التي يطرحه ��ا بن�سقه الغنائي املعه ��ود ،ال �أعرف،
ه ��ل ان الق�صي ��دة عن ��ده ت�ش ��كل فع ��ل اال�ستجابة
امل�شروع ��ة حلوا�س ��ه� ..أم تقف على مزاي ��ا فنية..
�أم الأثن ��ان مع� � ًا..؟ ال �ش ��ك ان (�سق ��وف) جمموعة
متتل ��ك وه ��م ال�س�ؤال م ��ن خالل التن ��وع امللمو�س
ل ��كل اجلوانب الت ��ي �شخ�صناه ��ا� ..أحيانا من�سك
فعل التوتر على انه مو قف م�شهدي ،ثم �سرعان ما
ت�صبح الق�صيدة يف منطقة اخرى ذات بناء ذهني
 /ح�س ��ي ،واخرى ذات ر�ؤى مفتوحة ،هذا التنوع
يقف ل�صالح ال�شاعر ،ل�سبب ا�سا�سي انه اليتماهى
بكتابة اجلمل ��ة ال�شعرية من اج ��ل �صناعتها ،امنا
ي�ستجيب ال�سقاطاته..
حتت هيمنة االنفعال ،وتكري�سا لل�شواهد الكثرية
الت ��ي احتوتها املجموعة ،فان ه ��ادي النا�صر عرب
عن ن�ضوج ��ه ال�شعري باالم�س ��اك باملفرادات ذات
اجلان ��ب ال�صوري ،وعملية الغور بتفا�صيل ذاتية
و�شعورية وح�سية ذكرنا بع�ض ال�شواهد ال�شعرية
يف ذل ��ك ،وك�أن الواقع واالحاطة با�شيائه هو جزء
كبري من م�شروع ��ه ال�شعرية ،باال�ضافة اىل بع�ض

املف ��ردات الذاتي ��ة الت ��ي خلق ��ت ف�ض ��اءات �شعرية
هائمة متتع بها مبهارة االداء ال�شعري..
تبقى (�سقوف) جمموع ��ة اعطت نقلة �شعرية لدى
ه ��ادي النا�صر ،وان ما �سنق ��ر�أه يف قادم الق�صائد
االخرى �سيك ��ون حتما اكرث ح�ض ��ورا وم�شهدية،
وهذا االنتقال بامل�ستوى االدائي ،يعرب عن توايل
امل�شاريع ال�شعرية القادمة بامل�ستوى الذي نتمناه
لل�شاعر..

وين�ستون ت�شر�شل يف كتاب جديد

الصحفي وال��م��ؤرخ وال��روائ��ي ومنقذ العالم الحر
ترجمة :املدى
�ص ��در يف لن ��دن كت ��اب جدي ��د بعن ��وان (ت�شرت�شل
�أديب� � ًا ..امل�ؤل ��ف والق ��ارئ واملمث ��ل) م ��ن ت�ألي ��ف
جوناث ��ان روز ،وراجع ��ه �س ��ام لي ��ث يف �صحيف ��ة
(�سبكتيرت) وهنا ترجمة للمراجعة.
ه ��ل هو كت ��اب جديد حق ًا ع ��ن ون�ست ��ون ت�شر�شل؟
�سيت�س ��اءل الكث�ي�ر من الق ��راء ،كما يق�ت�رح عنوان
الكت ��اب ،وماذا �سيقول م�ؤلفه بعد ما كل ما قيل عن
هذه ال�شخ�صية ال�سيا�سية والأدبية الالمعة؟
الكت ��اب لي� ��س درا�سة ل�س�ي�رة الرجل ال�شه�ي�ر� .إنه
الأكرث غرابة وتقليدية يف الوقت نف�سه.
�أكرث تقليدية؟ نعم ،لأنه يف معنى من املعاين درا�سة
يف ال�سرية الذاتية للزعيم الربيطاين ال�شهري.
�أك�ث�ر غراب ��ة؟ لأن الكات ��ب بد ًال من تن ��اول اجلانب
الأدبي ،مبا�شرة ،يف حياة ت�شرت�شل الثقافية ،ف�إنه
جعل هذا املحور مفتاح ًا لعموم �سريته.
�أك�ث�ر م ��ن ه ��ذا ،يب ��دو �أن امل�ؤل ��ف ت�أل ��ق يف كتابة

ميثولوجي ��ا جدي ��دة ب�ش� ��أن م ��ا ميك ��ن للتاري ��خ
ال�سيا�سي �أن يكتب كتاريخ �أدبي.
ح�سن ��ا ،م ��ن جان ��ب �إن التفاه ��ة ه ��ي ما"يعر�ض ��ه
ال�سيا�سي ��ون للرتفيه عن النا� ��س الب�شعني"بينما،
ثان ،ثم ��ة مطالبات ملح ��ة لكنها وهمية
م ��ن جانب ٍ
مث ��ل �إن ت�شرت�ش ��ل كان جم ��رد فن ��ان ا�ستخ ��دم
ال�سيا�س ��ة و�سط� � ًا �إبداعي ًا ،بينم ��ا ي�ستخدم الكتاب
الآخرون جمرد ورقة عادية.
جوناث ��ان رو� ��س مل يك ��ن دقيق� � ًا جد ًا ،لأن ��ه مفتون
بغ ��روره لريم ��ي مبر�ساته يف م ��واد �صلبة ،.حيث
الأداء ال�سيا�س ��ي ينط ��وي عل ��ى الأدب ،عرب اللغة،
مثلم ��ا ينط ��وي عل ��ى �شكل ال�س ��رد ،و�سيك ��ون هذا
حت ��ت ت�أت�ي�ر مواجه ��ة ال�سيا�سي�ي�ن ل ��كل �أن ��واع
الن�صو� ��ص الأدبي ��ة و�أدائها ،وكل ه ��ذا قد اكت�شف
كاف ملعاجلة
م ��ع ال�سع ��ي وراء الرب ��ح .لكنه غ�ي�ر ٍ
تاريخ �سيا�سي �أو قرارات ال�سيا�سيني كما لو كانوا
يتبادل ��ون املواقع مع الفك ��رة اجلمالية �أو ال�سلوك
الأدبي.
�إذا كان ثمة �سيا�سي عر�ضة لهذا النوع من املعاجلة

ف�إنه ون�ستون ت�شرت�شل.
كان فوزت�شرت�ش ��ل بجائ ��زة نوبل ل�ل��أدب ،بعد هذا
كله ،هو الفوز بجائزة لل�سالم رمبا.
كان ت�شرت�ش ��ل �صحفي� � ًا وم�ؤرخ� � ًا وروائي ًا وكاتب
�سرية� ،إ�ضافة �إىل �أنه منقذ العامل احلر.
�إن ��ه املمثل غ�ي�ر البارع ولكن املده� ��ش مبا مثله من
اخ�ت�راق ج�س ��ور وم ��روج ذات ��ي ملنجزه .كم ��ا �إنه
متحدث ب ��ارع يف كل �شيء عندما يك ��ون متحم�س ًا
وف ��ق قاع ��دة :الكلم ��ات �أو ًال والفك ��رة ت�أت ��ي يف ما
بعد.
الأك�ث�ر من هذا ،ثم ��ة دليل قوي عل ��ى �أن ت�شرت�شل
كان يلج� ��أ �إىل الكتابة ،فيما بع ��د ،وهذا ما �أثر على
م ��ا كت ��ب .ت�شامربل�ي�ن (�أرثر نيف ��ل رئي� ��س وزراء
بريط ��اين) ا�ستغرب ،عل ��ى �سبيل املث ��ال ،ملاذا كان
ت�شرت�ش ��ل يكتب له ر�سائل مطولة بينما هما يريان
�أحدهما الآخر ،يومي ًا ،يف غرفة العمليات احلربية.
يق ��ول ت�شامربلني":الحظ ��ت �أن تل ��ك الر�سائل هي
مقتب�س ��ات ومقاط ��ع �سي�ضمها كتاب �س ��وف يكتبه
ت�شرت�شل الحق ًا.
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م�����������وﺑ�����������ي ﺩي���������ﻚ
تاأليف :هرمان ملفل

مــــن اص ـــــــدارات

ترجمة :اح�سان عبا�ش
النا�سر :دار املدى – الطبعة الثانية �6( 2 ش)
قراءة:فريدة الأنساري
هرم ��ان ملف ��ل واحد م ��ن اأوائ ��ل وا�شه ��ر الروائين
الذين كتبوا عن البحر ومغامراته وواحد من العظماء
الذين مل ينالوا �شهرة يف حياتهم وماتوا وهم يعانون
م ��ن �شظ ��ف العي�ص.فق�شة"موبي ديك"قابله ��ا القراء
والنق ��اد بالزدراء والتحقر ،ولك ��ن بعد وفاته بفرة
وجي ��زة عده ��ا النق ��اد اأعظم م ��ا كت ��ب يف اأدب البحار
لأ�شلوبها ال�شيق ومزجها الواقع باخليال.
ول ��د هرم ��ان يف �شن ��ة 1819يف مدين ��ة نيوي ��ورك
ليك ��ون الأب ��ن الثال ��ث ل� �الآن ملفي ��ل فين�ش� �اأ يف و�شط
عائل ��ي متيز بالثقاف ��ة والتدين ورغ ��د العي�ص غر ان
حالتهم املعي�شية تدهورت بعد اأن تدهورت حالة الأب
املعي�شي ��ة والعقلية فتق ��رر الأم الع ��ودة اىل مدينتهم
األب ��اين.ويف �شن ��ة 1832ت ��ويف الآن الأب .فيجه ��د
الأولد يف العم ��ل لإعالة عائلتهم املكونة من الأم التي
عرف ��ت بتدينه ��ا و�شرامته ��ا وثماني ��ة اأولد بن بنن
وبنات ،فينج ��ح الأ الأكر يف جتارة الفراء ويف�شل
هرم ��ان يف الكثر من الأعمال الت ��ي تنقل بينها ،ويف
�شن ال�شابعة ع�شرة بع ��د اأن اأ�شجرته حياة نيويورك
والب ��اين يقرر هرمان الأبحار لعله يكون فاحتة عمل
ناف ��ع له يفتح اأمامه اآف ��اق امل�شتقبل يثبت جناحه اأمام
امه التي كانت تعره دائما بف�شله،ا�شافة اىل ا�شتعداد
فطري لديه للتجوال
يف �شنة  1936اأبحر هرمان من نيويورك اىل ليفربول
باأج ��ر �شهري يقدر بث ��الث دولرات.ويبدو بان احلظ
العاثر كان ظله يف البحر كما يف الأر�ص فيركه ليقيم
يف ال�شواح ��ي الفق ��رة لنيوي ��ورك .وي ��زاول مهن ��ة
التدري� ��ص باأج ��ر زهي ��د ل يتجاوز ال ��دولر والن�شف
�شهري ��ا ا�شافة اىل م ��ا يك�شبه من مق ��الت ن�شرها يف
ال�شح ��ف املحلية والت ��ي كانت من وجه ��ة نظر النقاد
ل ت�شتث ��ر اهمي ��ة الق ��ارئ فك ��رة وم�شمونا"ت ��راث
الإن�شانية – م – 3د.نظمي لوقا ،موبي ديك".
ويف �شن ��ة 191يح ��ن اىل البح ��ر ثاني ��ة فيبح ��ر يف
اأ�شقاع املحيط الهادي ل�شيد القنطي�ص متحم ًال ق�شوة
املحي ��ط وق�ش ��وة الربان وجف ��اء البح ��ارة ،فيقرر مع
�شدي ��ق البحر توب ��ي الهرب اىل اح ��دى جزر املحيط
اله ��ادي ليق ��ع بي ��د اح ��دى قبائل اآكل ��ي حل ��وم الب�شر
ومل يخل�ش ��ه من قب�شته ��م �شوى ق ��دوم �شفينة تدعى
جوليا يبح ��ث ربانها عن بح ��ارة يعو�شه عن بحارته
الفارين م ��ن �شفينته .وبعد مغام ��رة ي�شتطيع النجاة
والإبح ��ار على ظهر �شفينة جوليا الت ��ي راأى فيها من
الع ��ذاب والق�شوة اأ�شعاف ما راآه عل ��ى �شفينة اأخرى
فيعل ��ن الع�شي ��ان والتم ��رد م ��ع باقي البح ��ارة فيلقى
به ��م يف ال�شج ��ن مكبل ��ن بالأغالل يرويه ��ا يف ق�شته
امل�شهورة"تيبي"
وح�ش ��ب راأي النق ��اد" (د .نظم ��ي لوقا"موب ��ي ديك 
جمل ��ة تراث الإن�شانية) تعد ق�شة تيبي الثمرة الأوىل
لكتابات ��ه الأدبي ��ة لهذه الف ��رة امل�شطربة م ��ن حياته
طبعت يف لندن مب�شاعدة �شقيقه اكبر واأعيد طباعتها
يف امريكا فيلقى الكثر من الثناء والأعجاب باأ�شلوبه
وحبكة الق�ش ��ة من النقاد والق ��راء وخا�شة ما يتعلق
مبغامرات ��ه بن اأكل ��ي حلوم الب�شر باعتب ��اره الناجي
الوحيد ب ��ن اأقرانه البحارة .ف ��وادي تيبي الوح�شي
حول ��ه بقلم ��ه اىل اأر� ��ص الأح ��الم وار� ��ص امل�ش ��ارح
واحلدائ ��ق التي مت ��رح فيه الفتي ��ات احل�شناوات من
قبلية اأكلي حلوم الب�شر يف خفة ودلل.وهذا الأعجاب
دفع ��ه اىل كتاب ��ة وطب ��ع ق�شت ��ه الثانية"اأوم ��و"يف
�شنة 187وم ��ن ثم"ال�شرة البي�ش ��اء" وفيها ي�شف

جتربت ��ه على ظهر املدمرة الأمريكي ��ة .فجلبت له هذه
الق�ش�ص �شه ��رة فتنقل بن نيويورك ولندن وباري�ص
وبروك�ش ��ل ودعي اىل ق�ش ��ور امل�شاهر ن اأعجبوا
مبغامرات ��ه التي �شجله ��ا يف ق�ش�شه وه ��ذا الإعجاب
دفعه اىل كتابة ق�شته التي نحن ب�شدد قراءتها"موبي
ديك"يف �شنة .1851
فموب ��ي دي ��ك هو ذل ��ك القيط�ص ،العن ��ر الأبي�ص ذو
الوزن الثقيل الذي ي�شبح وحده والهائج الظافر الذي
هو رم ��ز ال�شر ورمز لكل ما هو مع ��اد لالإن�شانية ،كان
احلوت الأبي�ص املنفرد املنعزل يف فرات متقطعة يلم
بالبح ��ار املتاأبدة،هو حوت عنر ذا �شخامة و�شرا�شة
غ ��ر عاديت ��ن ورغ ��م م ��ا يتعر� ��ص ل ��ه م ��ن مهاجميه
البح ��ارة واملالحن يغو�ص يف اعم ��اق البحر يداوي
جراح ��ه .واآخاب هو ذلك البح ��ار ذو العزمية والبطل
ال ��ذي ل يخ�شى املوت فيتحدى ال�شعاب بكل ما اأوتي
من قوة وعزمية فيالحق ذلك احلوت،
ويوج ��ه كل اأفكاره واأعماله نح ��و غاية واحدة كانت
ح ��رارة نارها تقت�ص اأطراف نف�ش ��ه وتاأكل ح�شا�شته،
تل ��ك ه ��ي الق�ش ��اء امل ��رم على موب ��ي ديك واأن ��ه على
ا�شتع ��داد لي�شح ��ي بكل رغائ ��ب النف� ��ص الب�شرية يف
�شبيل تلك الغاية.
والق�ش ��ة كم ��ا يرويها البحار ا�شماعي ��ل اأحد البحارة
الذي ��ن كانوا على ظهر ال�شفينة تبداأ منذ اول يوم قرر
في ��ه ا�شماعي ��ل ترك ال ��ر وجتربة البح ��ر لروؤية عامل
املياه"قب ��ل ب�شع �شن ��وات ،ل اأدري عددها ،على وجه
الدق ��ة ،كن ��ت انا  وليك ��ن ا�شمي الذي اأع ��رف به هو
ا�شماعيل – خايل الوفا� ��ص من الدراهم او كاخلايل،
ومل يع ��د على ال ��ر �شئ يبعث املتع ��ة يف نف�شي" .يف
م�شته ��ل الق�شة يروي ق�ش ��ة لقائه بالبح ��ار كويكوج
م ��ن ابناء اآكلي حلوم الب�ش ��ر يف جزيرة كوكوفوكو،
وهي جزي ��رة تقع اىل الغ ��رب واجلن ��وب ،ولي�ص لها
على امل�ش ��ورات وجود .فرتيط مع ��ه ب�شداقة متينة
ومي�شي يف �شرد لقائه ببقية البحارة واملالحن ن
�شيقا�شمونه رحلة ال�شيد على ظهر�شفينة قد ت�شتغرق
رحلتها ثالث �شنوات ،ام ��ا ربانها فهو القبطان اآخاب
الر ج ��ل الت ��ي اأفر�شها احلوت
الر ج ��ل الواح ��دة ،
ذو 
باأنيابه ب�شراوة ووح�شية .فعو�شها بر جل م�شنوعة
من العاج الأبي� ��ص فاعطته رهبة وكان كلما وقف يف
مكانه على ظهر ال�شفينة و�شع تلك ال�شاق العاجية يف
ثق ��ب اعدها له ��ا ،في�شمع لها اإيقاع رتي ��ب رهيب وهو
�شامت ل ينطق بكلمة.
وذات �شب ��اح وقب ��ل اأن تبحر ال�شفين ��ة وعلى ظهرها
اأم ��ر اآخ ��اب جمي ��ع البح ��ارة والعامل ��ن يف ال�شفينة
باحل�شور وال�شتماع اليه ،وب�شوت جهوري ينم عن
الغ�ش ��ب يقول لهم"م ��ن نبه اإىل ح ��وت ابي�ص الراأ�ص
مقط ��ب اجلب ��ن اأع ��وج الف ��ك يف جانبه الأمي ��ن ثالثة
ثقوب من نبه اىل وجود ذلك احلوت الأبي�ص نف�شه ،له
مكافاأة مالي ��ة تقدر باأوقية من الذهب الإ�شباين"وهذا
احل ��وت هو الذي التهم رجل ��ه ومنذ ذلك اليوم ولي�ص
لدي ��ه من �شغل �شاغل �ش ��وى الظفر به وقتله.وهو كما
�ش ��اح طا�شطيق ��و "اح ��د البحارة "هو ال ��ذي ي�شميه
البع�ص موبي ديك.
وللبحث عنه انطلق ��ت ال�شفينة بعد ان زودت بالعتاد
والرج ��ال مذك ��ر ًا اإياهم بان ال�شفينة ل ��ن تعود قبل ان
يقتل موبي ديك وينقلب على ظهره بدون حراك.ومبا
ان ال�شفين ��ة مهمتها كانت �شيد احليتان الأخرى فكان
عليه ��م �شيد م ��ا يالقون ��ه يف بحثهم عن موب ��ي ديك.

وعندم ��ا و�شل ��وا اىل منطق ��ة �شي ��د احليت ��ان ظهرت
له ��م جمامي ��ع كبرة م ��ن احليتان ،ي�شر�ش ��ل الراوي
بو�ش ��ف مغامرات البحارة وال�شراع مع تلك احليتان
ل�شيده ��ا باأ�شلوب م�ش ��وق ينم عن براع ��ة هرمان يف
الو�ش ��ف وجمال ��ه .مث ��ل و�شف ��ه ملقايي�ص ج�ش ��م اأحد
احليت ��ان ال�شخمة التي ا�شطاده ��ا البحارة ووظائف
كل ع�ش ��و م ��ن اع�شاء ج�شمه ��ا وكيف �ش ��ده البحارة
بج�ش ��م ال�شفينة جللب اعداد م ��ن ا�شماك القر�ص التي
اأوقع فيها ال�شيادون مذبحة كبرة.
ومي�ش ��ي الراوي بو�شف مثاب ��رة اآخاب لالنتقام من
موب ��ي ديك فكلما يلتقون ب�شفينة ي�شاألهم عنه وهوؤلء
ي�شوق ��ون عنه احلكاي ��ات التي تختلط فيه ��ا احلقيقة
واخلي ��ال ،فتبع ��ث الرعب يف نفو�ص البح ��ارة مثل ما
اخروه عن افرا�شه ذراع قبطان ال�شفينة الإجنليزية
غر ان هذا اكتفى مبا لقيه وترك موبي ديك .فاحلربة
التي ت�شرعه مل ت�شنع بعد غر اأن اآخاب عندما ي�شمع
ه ��ذه احلكايات يزداد عزمي ��ة لالنتقام منه م�شرا اىل
ان احلربة التي �شت�شرعه هي حربته.
وبع ��د ان يلتق ��ي بال�شفين ��ة را�شي ��ل يخ ��ره قبطانها
بروؤيته ��م ملوبي دي ��ك فتذهب �شفينة اآخ ��اب يف اثره،
فيظه ��ر ل ��ه كجبل م ��ن الثل ��ج ،فيتداف ��ع الرج ��ال نحو
الزورق قاب�ش ��ن بحرابهم مزودي ��ن بعزمية النتقام
لقبطانهم واحل�شول على اأوقية الذهب .وي�شتد اآخاب
حما�شة وعزمي ��ة ل�شربه بحربت ��ه .وت�شتمر املطاردة
بينهما لثالثة ايام ي�شهب فيها هرمان ملفيل يف و�شف
احداثها با�شلوب م�شوق يجعل القارئ يت�شوق ملعرفة
م ��ن �شينت�شر .في�شف لنا ال ��راوي كيف كانت الرماح
تتقاذف من املق ��دم لأن ج�شمه غاط�ص حتت املاء وهو
يداع ��ب بطريق ��ة �شيطاني ��ة القارب وي�ش ��ور لنا كيف
ه ��اج اآخ ��اب يف الي ��وم الأول واو�ش ��ك اجن ��از الأم ��ل
وا�شتطاع الإم�شاك بفكه الطويل بيديه املجردتن ومل
يزحزح ��ه عن ذل ��ك الطباق ال�شاغ ��ط .ولكنه بعد هذا
اجلهد ينزلق الفك من بن يديه التي ت�شلمت احلافتان
اله�شت ��ان ،فتنقلب ��ان وتتفرقعان كاأنهم ��ا مق�شان �شقا
الق ��ارب ن�شفن ليغو� ��ص يف البحر،ويتعلق البحارة
عند الن�شف اخللفي من القارب.
وعند بزو� شبح اليوم التايل يزود روؤو�ص ال�شواري
بحرا� ��ص ج ��دد ويتظاف ��ر اجلميع ملالحق ��ة موبي ديك
جتمعه ��م �شجاعة ل نظر له ��ا ولهفة حافزة،واحلوت
البي�ص يلقي رعبا يف قلوبهم،والليل فيها يف�شي اىل
نهار والنهار اىل ليل يف عبث مدمر ومت�شي ال�شاعات
ال�شراع بينهما بن غالب ومغلوب مرة لهم ومرة له .
ويف الي ��وم الثالث ي�شاهد اآخاب نافورة املاء املندفعة
من خيا�شيم موبي ديك.
وت�شتمراملط ��اردة بينهم فهم يحاولون النيل منه وهو
يراوغه ��م بهمجية ل نظر له ��ا ويعلو ظهره حمراب.

وهن ��ا يطنب الراوي يف ق�ص مغام ��رات اليوم الثالث
في�ش ��ف لن ��ا كيف ع ��ادت ال ��زوارق وكي ��ف كان اآخاب
ي�شر"جبه ��ة جلبه ��ة �ش�شاأقابل ��ك للم ��رة الثالث ��ة ي ��ا
موبي ،وانت ��م يامن على ظهر ال�شفين ��ة جروا احلبال
يف حلقاته ��ا ،اأح�شدوه ��ا يف ع ��ن الريح" غ ��ر �شامع
ل�ش ��وت املالح ��ن ب�ش ��رورة العودة،وحتذي ��ره م ��ن
ا�شم ��اك القر� ��ص باأعداده ��ا الكثرة والت ��ي ا�شبحت
حتت هي ��كل زوارقهم .وعادت زوارقه ��م اىل ال�شفينة
ومل يب ��ق يف مواجه ��ة موبي ديك �ش ��وى زورق واحد
عل ��ى ظه ��ره اأخاب عازم� � ًا عل ��ى طعنه،فيق ��ذف الرمح
وينج ��ح يف طعن ��ه يف جنبه فيندفع احل ��وت امل�شاب
اىل الأم ��ام وجرى احلبل جلره ولكن عقدة منه التفت
ح ��ول عن ��ق اآخاب ،وتث ��ور ثائ ��رة موبي دي ��ك فيقلب
ال�شفين ��ة راأ�ش ��ا عل ��ى عقب،وي�شق ��ط جمي ��ع م ��ن يف
ال�شفينة �شوى ا�شماعيل ليق�ص علينا يف ختام الق�شة
كيف ا�شتط ��اع النجاة بالقول"متت الرواية فلن يعود
هذا املمث ��ل للظهور على امل�ش ��رح؟ لآن واحد ًا ظل حي ًا
بعد الدمار يف املقدمة يف قارب اآخاب." ...
وبع ��د قراءة ه ��ذه الق�شة التي ج�ش ��دت ال�شراع بن
اخل ��ر وال�شر لي�ص على الياب�ش ��ة بل يف البحر .فهذه
الق�ش ��ة التي مل تالقي النجاح لدى القراء والنقاد عند
ن�شره ��ا يف �شنة  1851ومل يعاد تقييمها اإل بعد فرة
طويلة ،اعت ��رت من اأعظم واروع ما ن�شر من ق�ش�ص
ع ��امل البحار .واخ ��را ل بد من القول ب� �اأن املوؤلف قد
�ش ��ا جتربت ��ه ال�شخ�شية يف عامل البح ��ار من خالل
مط ��اردة القبط ��ان حلوت كب ��ر حيكت حول ��ه الكثر
من احلكاي ��ات املرعبة بحيث و�شل ��ت اىل حد اخليال
ب�شيغة فنية م�شوقة ،واأنه ا�شتطاع بدقة متناهية مزج
واق ��ع البحار م ��ع اخليال ،جاء هذا ال�ش ��رد على ل�شان
ا�شماعي ��ل والذي اأراه جت�شيد ل�شخ�شية هرمان الذي
هج ��ر عامل الأر� ��ص وافر�ص البحر وجع ��ل ال�شفينة
م ��الذا وفرا�شا له ولكنه يف النهاية يعود اىل الياب�شة.
وم ��ن قراءة الق�شة يب ��دو لنا جلي ًا ب� �اأن املوؤلف قد قراأ
الكث ��ر من الكت ��ب التاريخي ��ة والديني ��ة والفل�شفية،
اذ ورد يف الق�ش ��ة الكث ��ر م ��ن الإ�ش ��ارات الت ��ي تن ��م
عن ثقافت ��ه الدينية التي ارجحه ��ا اىل تربيته من قبل
ام ��ه ال�شارم ��ة واملتدينة كث ��ر ًا فيورد لن ��ا الكثر من
الإ�شارات عن ق�شة يونان"النبي ذو النون":واحلوت
وغرها الإ�شارات امل�شتلة من العهد القدمي واجلديد.
و�� ا يدل ��ل على ثقافت ��ه الوا�شعة �ش ��واء يف التاريخ
وحتليل ��ه للوقائ ��ع اأو يف ع ��امل البح ��ار واملحيط ��ات
اي ��راده لإ�شارات ملدين ��ة نينوى"وهي مدينة على نهر
دجلة – وهي تبعد عن اأول ميناء على
�شاحل البحر املتو�شط باأكرث من ثالثة اأيام"...وكذلك
عن ��د و�شفه للبا�شا الرك ��ي ومعاملة الأتراك للحرمي،
وعند و�شفه لتقطيع احليتان ،وو�شفه لبطولة احلوت
احلار�ص لأناثه احليتان والتي يوردها بتف�شيل حتت
عنوان"مدار� ��ص" .وزاد م ��ن اهمية الق�ش ��ة بانها من
ترجم ��ة امل� �وؤر والع ��امل والأدي ��ب املرح ��وم اح�شان
عبا� ��ص فدقته بالرجمة ومل�شاته التاريخية وتعليقاته
يف الهوام� ��ص جتعلن ��ا نقول بان الكت ��اب جاء ترجمة
وحتقيق� � ًا .وم ��ا زاد الكت ��اب اهمي ��ة طباعت ��ه اجليدة
املتميزة من قبل دار املدى م�شاف ًا اليه ت�شميم الغالف
اجلميل من قبل ال�شيدة رول ماجد باختيارها لالألوان
والف�ش ��اء الوا�شع ب ��ن البحر وال�شم ��اء و�شق البحر
بنافورة املاء املنبعثة م ��ن خيا�شيم موبي ديك وكاأنها
مدفع ي�شق البحر.
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موعة �سعرية
جديدة لل�ساعرة
العراقية �سهام جبار

ﻛتاﺏ "الﺸوﻛوﻻﺗة"

�ش ��درت لل�شاع ��رة العراقي ��ة �شه ��ام جب ��ار
أجل�ص جنب
جمموعته ��ا ال�شعري ��ة اجلديدة"ا 
حياتي"ع ��ن املرك ��ز الثق ��ايف العراق ��ي يف
ال�شوي ��د ،وتت�شم ��ن املجموع ��ة ق�شائ ��د نرث
متنوع ��ة ال�شكل على م ��دى � 10شفحات من
احلجم املتو�شط .م ��ن ق�شائد املجموعة"قم ٌر
هاب ��ط" و"عط ��او ؤك" و"رحلت ��ي" و"ورود
�شا ّق ��ة" و"اأدراج" و"مذ ّك ��رات �شظ ّي ��ة"
و"اأبد ّي ��ة" و"ت�شلي ��ة" و"�ش ��رة لل�ش ��وء"
وق�شائد اأخرى كثرة.
لل�شاع ��رة �شه ��ام جب ��ار جمامي ��ع �شعرية عدّة
منها"ال�شاعرة"ال�ش ��ادرة ع ��ن دار ال�ش� �وؤون
الثقافية العامة يف بغداد عام  ،1995و"قدمي ًا
مثل هيبا�شيا"ال�شادرة عن دار احل�شارة يف
القاهرة ع ��ام  ،2008و"اأج�شاد"ال�شادرة عن
موؤ�ش�شة �شم�ص للن�ش ��ر والعالم يف القاهرة
عام  ،2010وكتاب نقدي بعنوان"الكاتبة يف
مدار النقد"يف بغداد عام .2008
متت� � ّد جتربة ال�شاعرة �شهام جبار اىل مرحلة
الثمانين ��ات بالع ��راق ،وه ��ي م ��ن التج ��ارب
الراكزة واملوؤثرة يف امل�شهد ال�شعري العراقي
اىل جان ��ب اهتمامه ��ا الأدبي والنق ��دي الذي
ب ��رز م ��ع درا�شتها ل� �الأدب والنق ��د وح�شولها
عل ��ى �شهادت ��ي املاج�شت ��ر والدكت ��وراه يف
جامعت ��ي بغ ��داد وامل�شتن�شري ��ة ببغ ��داد
ع ��ن درا�شتيها"الزم ��ن يف ال�شع ��ر العرب ��ي
املعا�شر"ع ��ام  ،1990و"جتني� ��ص الأدب يف
النقد العربي احلديث"عام .1998
عمل ��ت ال�شاع ��رة يف تدري� ��ص الدب العرب ��ي
�وام ع� �دّة يف كلي ��ة
ونق ��ده يف اجلامع ��ة لأع � ٍ
الآداب جامع ��ة بغداد .ون�شرت ع ��دد ًا كبر ًا
م ��ن الدرا�ش ��ات واملق ��الت والآراء يف الأدب
والثقاف ��ة يف الدوري ��ات العراقي ��ة والعربية
منذ الثمانينات حتى الآن.

معلوم ��ات غريبة ومعارف مده�شة تاأخذنا عر عوامل تراثية
وتاريخية وجغرافي ��ة وفلكية تتعلق جميعه ��ا باحليوانات،
وذل ��ك من خالل كت ��اب (ثالث ع�ش ��رة قطة �ش ��وداء � الإن�شان
بن الأ�شطورة واخلرافة والأمثال) ملوؤلفة يوري دميرييف
وال�شادر ع ��ن دار (املدى) للثقافة والن�ش ��ر برجمة الدكتور
ابراهي ��م اإ�شتنبويل والذي يقول مبقدمته :اردت ان اأبن من
وراء ترجمتي لهذا الكتاب اأمرين يف غاية الأهمية اأولهما ان
العق ��ل الب�شري ل يعرف حدود ًا يف �شعيه لكت�شاف احلقيقة
وحماولة فهم الواقع املحيط به ،وذلك من اجل تغير الواقع
ل�شاحل ��ه ..والأمر الثاين ان هذا العق ��ل كان ول يزال القوة
الأكرث جروت ًا ع ��ر التاريخ ،وكذلك ان التاريخ مل يقف عند
هذه احل�ش ��ارة او تلك ،وبغ�ص النظر ع ��ن انحطاط احلقبة
التاريخي ��ة او اهميته ��ا ،فاأوروبا املتح�ش ��رة الآن كانت منذ
ب�شعة قرون ترزح حتت جه ��ل مطبق يف ظل �شلطة ت�شاوي
ب ��ن الن�ش ��ان واحلي ��وان وفق معتق ��دات �شاذج ��ة ،وهذا ما
نحن واقعون حتت تاأثره يف هذا امل�شرق الذي منه انطلقت
الأ�شطورة واخلرافة وال�شح ��ر ،وناأمل �شروق �شم�ص العقل
لتحررن ��ا م ��ن ربقة اجله ��ل والنحط ��اط ،فغالبي ��ة النا�ص ل
يحب ��ون الوطاوي ��ط ويخاف ��ون منها حت ��ى اأولئ ��ك الذين مل
يوؤمن ��وا بوج ��ود عالق ��ة ب ��ن ه ��ذه الوحو�ص وب ��ن القوى
ال�شري ��رة كانوا على قناعة ب� �اأن الوطاويط تت�شبث بال�شعر،
وخ�شو�ش� � ًا �شع ��ر الن�ش ��اء ،واأنه ��ا متت� ��ص دم احليوان ��ات
كم ��ا اأنها متتاز بح ��دة ال�شمع لدرجة فائق ��ة ،وكذلك بالن�شبة
للنظ ��ر وال�شم وحا�شة اللم�ص .ويف هذا الكتاب املثر �شوف
نق ��راأ عن كيفية ن�ش ��وء خمتلف اخلرافات الت ��ي تتعلق بعامل
احليوانات .حيث يك�شف املوؤلف عن جذورها التاريخية بعد
اأن يزيل عنها الغطاء ال�شويف امل�شلل من املعتقدات اخلاطئة،
اإن ��ه يبن الأخطاء التي ارتكبها النا� ��ص خالل عملية اإدراكهم
للطبيع ��ة احلية ،والتي بدوره ��ا اأدت اإىل ا�شتنتاجات واآراء
غ ��ر �شحيح ��ة ..والكتاب لي� ��ص عن احليوان ��ات فقط وامنا
يك�شف عن �شر الرقم 13لكونه يرمز لل�شقاء منذ القدم ،ويعد
عالمة للنح�ص من دون غره ،فهو يجلب ملن ي�شادفه م�شائب
خمتلفة ولذلك فقد اأطلقت عليه ت�شمية دزينة ال�شيطان ولي�ص
م ��ن باب ال�شدفة اأن يدخل هذا الرق ��م يف عنوان الكتاب فهو
كت ��اب لي�ص عن احليوان ��ات وح�شب بل وع ��ن النا�ص اأي�ش ًا،
نح ��ن اأولئك النا� ��ص الذين ت�شيطر عليه ��م �شلطة الت�شورات
اخلرافية مب ��ا يف ذلك املرتبطة بعامل احليوانات .ا ل �شك
في ��ه اأنكم قابلتم اأو �شمعتم عن اأولئك النا�ص الذين لو قطعت
طريقه ��م قطة �ش ��وداء يجعلهم مرورها يف�شل ��ون العودة من
حي ��ث ج ��اوؤوا لكي يتجنب ��وا الأخطار املرتقب ��ة ،وهوؤلء هم

انف�شه ��م يتطرون اأي�ش ًا عند �شماعهم ل�شوت نعيق الغراب،
كما يعتقدون بقلق ان ال�شفدعة من خالل نقيقها تعد ما تبقى
لهم من �شنوات العمر ،وهكذا اأنتج اخليال الب�شري جمموعة
من الأ�شاطر طوى املا�ش ��ي بع�ش ًا منها بعد اأن اأدرك النا�ص
�شخافته ��ا والبع�ص الآخر ما زال يعي� ��ص بيننا حتى اليوم..
ويتح ��دث املوؤلف مبين� � ًا �شخافته ��ا ومف�شر ًا لأ�شب ��اب ظهور
تل ��ك املعتق ��دات اخلاطئ ��ة والت ��ي لي�شت �شوى نت ��اج اجلهل
املطبق عن اأجدادنا الأوائل ..وينوه اأ�شتاذ العلوم الفل�شفية
اأبيل ��وف اإىل اأن الن�شان وعر كل الع�ش ��ور قد تعامل بنوع
م ��ن ح�ش ��ن النية م ��ع احليوان ��ات وت ��رك ب�شم ��ات وا�شحة
عل ��ى الكثر م ��ن الأ�شاط ��ر املرتبطة به ��ا ،وبع ��د اأن يف�شح
دميريي ��ف خمتلف الأ�شاطر واخلراف ��ات يدعو النا�ص اإىل
املعاملة احل�شنة والقائمة على املنطق مع احليوانات ويعيد
اإىل الأذه ��ان اأن عامل احليوان جزء هام من هذا العامل املعقد
واملتنوع الذي نعي�ص فيه ..وبالتايل يجب علينا وبكل جراأة
البتع ��اد عن الأ�شاط ��ر لأنها متنعنا روؤي ��ة الطبيعة كما هي
علي ��ه وت�شو� ��ص اأذه ��ان النا�ص اإذ تق ��دم لهم بد ًل م ��ن املعرفة
العلمية اأفكار ًا ل منطقية ومعلومات خاطئة اآتية من املا�شي
ال�شحي ��ق ..لدى اأهايل اليونان القدمي ��ة كانت اأثينا هي اإلهة
احلرفة واحلكمة وكان ��ت الإلهة املقابلة لها عند الرومان هي

تاأليف� :شارة مو�ص و األيك�شاندر بادنوت�ص
الكتاب �شادر عن موؤ�ش�شة "كلمة" الإماراتية التابعة لهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة
جمموعة النيل العربية " موزع رئي�شي معتمد".
يتحدث الكتاب باأ�شلوب �شائق عن التاريخ العريق لثمار الكاكاو الثمينة منذ اأن ا�شتخدمت بدي ًال عن النقود
يف املب ��ادلت التجاري ��ة وحت ��ى يومنا هذا ..تنمو �شج ��رة الكاكاو يف املناطق التي تبع ��د ع�شرين درجة عن
خ ��ط ال�شت ��واء وعلى ارتفاعات ل تتع ��دى  300مر ،وهي حتتاج لظل دائم ورطوب ��ة متوا�شلة وحرارة ل
تنخف�ص عن �شت ع�شرة درجة مئوية ،وعالوة على ذلك فاإنها حتتاج لرعاية متوا�شلة حلمايتها من اأمرا�ص
يف اأ�شابي ��ع قليلة ،كما اأن اجلراب الذي يحتوي على حبوبها
مفاجئ ��ة ق ��د تق�شي عل ��ى مزارعها
ح�ش ��اده بطريق ��ة خا�ش ��ة حتمي الراع ��م املجاورة
وينم ��و عل ��ى جذوعه ��ا ينبغي
املقبل.
الت ��ي �شتثم ��ر يف املو�ش ��م

مينرفا ويف الوقت ذاته كان طائر البوم حم�شوب ًا على هذه
الآله ��ة ومبا اأن كلتا الإلهتن كانتا مبجلتن فاإن النا�ص كانوا
يحرم ��ون البومات اأي�ش ًا .وغالب ًا م ��ا كانت اأثينا ت�شور يف
هيئة �شعيدة بلبا� ��ص طويل وبكامل �شالحها بالرمح والدرع
ويف اخلوذة وعند قدميها ل بد اأن جتل�ص بومة ،ومرر فرح
املواط ��ن الأثين ��ي عندم ��ا كان يلتقي يف طريق ��ه ببومة وهو
يق�ش ��د هدف ًا اأو عم ًال م ��ا فهو مل يكن ي�شك حلظة يف اأن الإلهة
اأثين ��ا هي التي اأر�شلت له خادمتها البومة لتب�شره بان الفوز
�شيك ��ون من ن�شيبه ،وعند اليونانين مقولة يرددونها تطر
البوم ��ة ياأت ��ي النج ��اح ..وكان ��وا يحرمون البوم ��ة لدرجة
اأنه ��م قاموا بت�شويرها على النق ��ود وامليداليات ،ويف روما
القدمية اأي�ش ًا كانوا يبجل ��ون البومة ،ويف�شر الكهان اأحيان ًا
ظه ��ور البومة يف اأماك ��ن معينة اأنه موؤ�ش ��ر خل�شارة كبرة.
احلقيق ��ة ه ��ي اأن الكه ��ان مل يتمكنوا م ��ن الت�شه ��ر بالبومة
والإ�ش ��اءة ل�شمعته ��ا .بل بقيت ذل ��ك الطر ال ��ذي يخدم الهة
احلكم ��ة بومة الآلهة مينرفا تط ��ر يف الليايل كان الرومان
يكره ��ون هذا كتعبر عن رغبتهم من القول كما لو اأن الأفكار
اخل ��رة تاأت ��ي لي � ً�ال ..لقد األهب ��ت البوم ��ة خي ��ال النا�ص منذ
الق ��دمي ،ويبدو اأن هذا الطر ومنذ �شبعة ع�شر قرن ًا قد اأثرت
يف خيال الر�شام البدائي ف�شورها على جدران الكهوف ،اأما
لدى امل�شري ��ن القدماء ،ويف ال�شن القدمي ��ة ،فقد اعتروا
البوم ��ة رم ��ز ًا للرثوة ..وكل ذلك كان منذ زم ��ن بعيد ،اأما يف
الق ��رون الو�شط ��ى فقد تغ ��ر املوقف من البوم ��ة اإىل نقي�ص
م ��ا كان علي ��ه يف ال�شابق ،حتولت من كائ ��ن خر مقد�ص اإىل
حي ��وان قذر خ ��دم لل�شيط ��ان ،و�ش ��ارت البوم ��ة يف نظرهم
�شاح ��رة ومب�شرة بامل ��وت ،علم ًا اأن رج ��ال الدين يف القرون
الو�شطى مل يكونوا ا�شتثناء ففي اأمركا واآ�شيا توجد قبائل
حت�شب البومات �شاح ��رات متحولت ..ويخافونها اأكرث من
احليوان ��ات املفر�ش ��ة ..وم ��ع ذلك ف� �اإن �شعة البوم ��ة كطائر
احلكم ��ة قد �شاعدته ��ا زمن ًا طوي � ً�ال واإن كان بطريقة م�شوهة
وب�ش ��كل غر �شليم ،فطاملا اأن البومة ه ��ي طائر احلكمة فهذا
يعني اأن باإمكانها اأن متنع اجلنون لذلك يجب اأن يحمل املرء
حت ��ت ابطه قلب بومة و�شاقها اليمن ��ى عندئذ لن تكون حتى
ال ��كالب امل�شعورة ق ��ادرة على اإيذائ ��ه ..وكان ه ��ذا العتقاد
�شائع� � ًا يف اأملانيا حتى وقت قريب ..ويف بع�ص بلدان العامل
كانت الثران والأح�شنة والنعاج تتمتع برعاية خا�شة ،ومل
يك ��ن بالطبع ي�شرع لها تخريب املزروعات لكنها مل تكن تقدم
للمحاكم ��ة على ما تفعله ،و�شاح ��ب املزروعات املدهو�شة مل
يكن يحق له التقدم بطلب تعوي�ص اىل مالك تلك احليوانات،
وال�ش ��يء امل�شم ��وح ب ��ه ل�شاح ��ب املزروع ��ات ه ��و ان يطرد
املا�شي ��ة م ��ن مزرعت ��ه بحزمة م ��ن العي ��دان الياب�ش ��ة ،بينما
الدج ��اج والب ��ط والأوز تق ��دم للمحكمة فور ًا عل ��ى اأثر هكذا
افعال ،وكانوا عادة يقومون باإعدامها.
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التﺴ��جيل الﺴ��رﺩي التاريﺨي ف��ي "الحﻠم
العﻈيم"
مــــن اص ـــــــدارات

عبد العزيز لزم
يعت ��ر الروائ ��ي والقا�ص اأحم ��د خلف على
نط ��اق وا�ش ��ع �شاه ��دا وم�ش ��اركا يف الح ��داث
و�شناعة التكوينات الفكرية وال�شيا�شية عالية
النفعال يف �شتينيات القرن الع�شرين وما قبلها
وبعده ��ا بقلي ��ل .فق ��د كان العراق رغ ��م �شمور
دوره ال�شيا�ش ��ي عل ��ى امل�شت ��وى العاملي يعوم
يف قل ��ب الأزمة الثقافي ��ة وال�شيا�شية ويت�شرب
بن�شاط هائل جمريات ونتائج ال�شراع العاملي
متع ��دد الأوج ��ه .وليعن ��ي ه ��ذا ان املجتم ��ع
العراقي ونخبته املثقف ��ة كانا يف موقع املتلقي
ملبثوث ��ات الأزم ��ة العاملية بل عا� ��ص العراقيون
وخا�شة الطليعة املثقفة مفاعيل ازمة العامل يف
وجهيها ال�شيا�شي والثقايف وا�شتوعبوا بعمق
مدى ارتباط ازمة بالدهم بها اآنذاك .وكان على
املب ��دع العراقي ان يت�شاوق يف روحه وانتاجه
مع م ��ا يج ��ري ،فاكت�شف املبدع ��ون العراقيون
وه ��م يعي�شون باخال�ص اأج ��واء هذا الت�شاوق
بانه ��م ق ��ادرون على التج ��اوب اخل ��الق مع ما
يجري من موق ��ع ال�شافة البداعية ولي�ص من
موقع ال�شتهالك الثقايف ح�شرا.
رواي ��ة "احلل ��م العظي ��م" قدم ��ت روؤيته ��ا
وهويته ��ا ال�شردي ��ة باعتباره ��ا رواي ��ة
Chronicle
تاريخي ��ة""Novel
ت�شجيلي ��ة ولي� ��ص املق�ش ��ود بذلك"الرواي ��ة
التاأريخي ��ة"اي .""Historical Novel
فالرواي ��ة التاريخي ��ة تتعام ��ل م ��ع املع ��اين
والقواع ��د والمن ��اط الجتماعي ��ة الت ��ي حتكم
حي ��اة النا� ��ص .وبالرغ ��م م ��ن انه ��ا ترك ��ز على
تفح�ص ال�شخو�ص الفنية كاأفراد ،ال اإنها تقدم
يف ذات الوق ��ت ا�ش ��كال م ��ن ال�ش ��ر والتحليل
ت�شم ��ل الطبق ��ات الجتماعي ��ة واملجموع ��ات
ال�شكاني ��ة وق ��د ي�شمل ذل ��ك جي ��ال او جيلن اأو
اف ��رادا معدودي ��ن ،عل ��ى العك� ��ص م ��ن الرواية
التاأريخي ��ة الت ��ي غالب ��ا م ��ا تركز عل ��ى اأحداث
حقيقية و�شخو�ص م ��ن املا�شي وهذا ما لي�شت
ل ��ه عالقة مبو�شوعنا حول الرواية التاريخية.
وبذل ��ك متثل"احلل ��م العظيم"مث ��ال م�شروع ��ا
للت�شاوق العراقي مع جمريات الن�شاط الثقايف
العامل ��ي .ومن �شم ��ات تلك الف ��رة هيمنة حمى
ا�شتح�شار رموز الثقاف ��ة العاملية التي حتملت
قي ��ادة الثقاف ��ة يف الق ��رن التا�ش ��ع ع�ش ��ر مث ��ل
فيودور دو�شتويوفي�شك ��ي وغو�شتاف فلوبر
وليوتول�شتوي واإيف ��ان تورجينيف وجارل�ص
ديكينز وغرهم .اكت�ش ��ف املثقفون العراقيون
كم ��ا اكت�شف غرهم باأن ه� �وؤلء الرواد ميثلون
مدار� ��ص �شردية وثقافية تختزن اأعمدة احلكمة
الن�شاني ��ة املتواري ��ة خلف البن ��ى الواقائعية
ذات ال�شعاع امل�شتقبلي.
اأقامت"ااحلل ��م العظيم"و�شائجه ��ا م ��ع الدب
العامل ��ي من خالل م�شاحت ��ن اولهما انها رواية
تاريخية ت�شجيلية وفق املعنى الذي او�شحناه
وثانيهم ��ا انها رواي ��ة �شخ�شي ��ات بامتياز .اإن
الثيم ��ة فيه ��ا ت�شتقر يف بر مفت ��وح تتالعب فيه
ري ��اح ال�شخو� ��ص نف�شه ��ا فكل منه ��م ي�شتطيع
الق ��راب او ال�شتح ��واذ عل ��ى قطع ��ة منها يف
اإطار م ��ن التلقائي ��ة وال�شفافي ��ة ال�شردية ،على
�شوء ما ميكنن ��ا اأن ن�شميه مب�شروعية التلب�ص
والحتواء .ف�شخ�شية الولد الفل�شطيني حتمل
مع ��اين الق�شي ��ة الفل�شطيني ��ة الت ��ي مل تتخ ��ل
ع ��ن �شخونتها قب ��ل وبع ��د اخل�ش ��ارة الباهظة
يف ح ��رب حزي ��ران ع ��ام  1967حي ��ث تعملقت

احالمه ��ا بع ��د تل ��ك اخل�ش ��ارة ،وه ��ي اح ��دى
اجل ��دران الت ��ي �شي ��دت عليها خارط ��ة املفاهيم
الفكري ��ة والوجدانية التي كون ��ت اخلط العام
للفك ��ر العراقي يف تل ��ك الفرة وميك ��ن اعتبار
احل�ش ��ور الفل�شطين ��ي يف ج�ش ��د احل ��راك
العراقي الداخل ��ي حماولة م ��ن الكاتب لتعزيز
ثيم ��ة الغ ��راف الطبيعي من املحي ��ط العربي
لبن ��اء التاأثي ��ث التاريخ ��ي للكي ��ان الوج ��داين
والفك ��ري العراقي يف اجلهد ال�شردي .وميتلك
الكات ��ب خزين ��ا تاريخي ��ا �شا�شع ��ا يعتم ��د عليه
يتعل ��ق بانخراط جم ��وع من ال�شب ��اب العراقي
يف �شف ��وف املقاوم ��ة الفل�شطيني ��ة .وحمل ��ت
�شخ�شية حممود عبد العال النزوع الرومان�شي
املنفلت يف الدب العراق ��ي الذي كان يقف على
مبع ��دة اأو مقرب ��ة م ��ن الرومان�شي ��ة ال�شيا�شية
العراقي ��ة الت ��ي ج�شدته ��ا �شخ�شي ��ة ج ��واد
احلم ��راين الذي دفع حريت ��ه (ورمبا حياته اإذا
اعترن ��ا �شخ�شية عالء ثلة لغرها) يف عمل
م�شل ��ح معار�ص لل�شلطة التي كانت قائمة ،ثمنا
حللم ��ه يف التغير ال�شام ��ل .لكنه انتهى اىل اإن
�شغل"الكف ��اح امل�شلح"وهو التعب ��ر ال�شيا�شي
ال ��ذي �ش ��اد يف تللك الف ��رة ،كان حلم ��ا عبثيا
فل ��م يح ��ظ يالتايي ��د والحت�ش ��ان الكافين من
قب ��ل ال�شرائ ��ح الجتماعي ��ة الت ��ي انطل ��ق م ��ن
اأجله ��ا رغ ��م ان نا�شطي ��ه مار�ش ��وا عمله ��م يف
اأح�شانها .وحتمل ��ت �شخ�شية جالل كرمي ذات
احللم الرومان�شي ال�شيا�شي مطعما بالعقالنية
احلزبي ��ة التي كانت تقودها الكتل ��ة التنظيمية
الرئي�شة للحزب ال�شيوعي العراقي.
اإن ه ��ذه ال�شخ�شي ��ات ه ��ي �شخ�شي ��ات ثابت ��ه
ومنحوت ��ة وه ��ذا ل ينتق� ��ص م ��ن حيويته ��ا
و�ش ��رورة وجوده ��ا يف اجل�ش ��د ال�ش ��ردي
للرواية اإنه ��ا اأوجه �شروري ��ة للبنية احلكائية
ال�شامل ��ة التي حتق ��ق الغناء املطل ��وب للثيمة
العام ��ة .بل ان م ��ن �شرورات ال�شغ ��ل ال�شردي
وجود نوعن من ال�شخ�شيات هي ال�شخ�شيات
الثابت ��ة وال�شخ�شي ��ات املتحول ��ة .فال�شخ�شية
الرئي�ش ��ة الت ��ي تتمت ��ع بالق ��درة اخلالق ��ة على
دف ��ع ال�شخ�شيات الخرى لل ��دوران حولها يف
هذة الرواية ه ��ي �شخ�شية"موؤلف الق�ش�ص".
اإن ه ��ذه املي ��زة تتطل ��ب م ��ن هك ��ذا �شخ�شي ��ة
التح ��ول او التنام ��ي �شلب ��ا او اإجاب ��ا .اإنه ��ا
�شخ�شي ��ة متحرك ��ة ومتغ ��رة لأنه ��ا تخت ��زن
الكثر م ��ن القلق اخل ��الق ال ��ذي يوؤهلها خللق
ب� �وؤرة درامية متد اطرافه ��ا ل�شائر ال�شخ�شيات
الخرى الرئي�شي ��ة والثانوية .لكن قبل امل�شي
يف حتلي ��ل تلك ال�شخ�شية يتع ��ن الرجوع اىل
املرج ��ع ال�ش ��ردي الول ال ��ذي ا�شتلهمه الكاتب
يف خل ��ق البنية الداخلي ��ة واخلارجية لها وهو
الدب العاملي والرو�شي بخا�شة.
يرز الدب الرو�شي يف اأواخر القرن التا�شع
ع�شر وخا�شة اجنازات تيودور دو�شتيوفي�شكي
ولي ��و تول�شت ��وي واإف ��ان تورجيني ��ف كمنطقة
اإ�شعاع فك ��ري و�شردي امتد تاأثرها اىل جميع
مراكز الثقافة العاملية .كان دو�شتيوفي�شكي يف
�شباب ��ه منا�ش ��را للجماعات الت ��ي كانت تدعوا
اىل التغري ��ب ،اي ادخ ��ال الثقاف ��ة الغربية اىل
رو�شيا املتخلفة اآنذاك .لكنه �شرعان ما رف�شهم
بع ��د زيارت ��ه اىل بل ��دان الغ ��رب ال�شناع ��ي.
ومل يح ��دث ذل ��ك التط ��ور ب�شكل فجائ ��ي ،ففي
�شجن ��ه ال�شايبري اثر انخراط ��ه مع جمموعة
ثوري ��ة تدع ��و اىل الفك ��ر ال�شراك ��ي يف عه ��د
القي�شر نيق ��ول الأول خ�ش ��ع دو�شتويفي�شكى
اىل حت ��ولت روحي ��ة و�شيا�شي ��ة عميق ��ة كان

م ��ن نتائجها دعوت ��ه اىل اإع ��ادة الإعتبار للقيم
ال�شالفي ��ة القومي ��ة .يف روايات ��ه التي اجنزها
يف ف ��رة ن�شوج ��ه م ��ن �شمنها"اجلرمي ��ة
والعقاب"عك� ��ص دو�شتيوفي�شك ��ي وجه ��ة نظر
النهلي�شتي ��ن الراديكالين الت ��ي رف�شت جميع
اع ��راف املجتم ��ع .وكان لهذه النظ ��رة ا�شا�شها
الواقعي يف املجتمع الرو�شي فرغم ا�شالحات
القي�ش ��ر اليك�شان ��در الث ��اين الهائل ��ة املتاأث ��رة
بالثقاف ��ة الغربية ،اخفق ��ت تلك ال�شالحات يف
ح ��ل امل�شكالت الرئي�شية ،ب ��ل انها �شاعدت على
خلق م�ش ��اكل جديدة وبذا بقيت م�شكالت الفقر
امل�شت�ش ��ري واجله ��ل والهتي ��اج الجتماع ��ي
ه ��ي اخللفي ��ة الجتماعي ��ة لرواية"اجلرمي ��ة
والعق ��اب" .تل ��ك الرواي ��ة التي تاث ��ر بها ونهل
م ��ن خزينها الفكري وال�شردي اللف من كتاب
الع ��امل ومنه ��ا الدب العراق ��ي يف �شتيني ��ات
الق ��رن املا�شي بخا�شة ورمبا يجوز لنا مقارنة
تاثرها الطاغي على الدب العاملي اآنذاك بحجم
التاأثر الذي احدثته رائعة الكولومبي غار�شيا
ماركيز"مائ ��ة عام م ��ن العزل ��ة"يف ايامنا التي
�شهدت ظهور الواقعية ال�شحرية اجلديدة.
وبعي ��دا ع ��ن ال�شر�ش ��ال يف �ش ��رد امل�ش ��ادر
العاملية بل ��ه العربي ��ة الت ��ي ا�شتوعبتها"احللم
العظيم"وقام ��ت بتعريقها مبه ��ارة عالية  ،لبد
من مالحظة �شغل اإعادة انتاج املوروث احلكائي
العراق ��ي ،خا�ش ��ة اللي ��ايل العربي ��ة باعتبارها
حا�شن ��ة لل�شجاي ��ا التف�شيلي ��ة لل�شخ�شي ��ة
الرئي�ش ��ة .اي ان الكات ��ب هنا يح ��اول اأن يقدم
ت�شييدا منطقيا ل�شخ�شية تتحرك �شمن م�شارها
امل�ش ��روع بعي ��دا ع ��ن الفتع ��ال .وبذل ��ك حتقق
�شخ�شية"املوؤلف"انتمائه ��ا املنطق ��ي لالأج ��واء
العامة للبنية ال�شردية .ويف نف�ص الوقت متتلك
هذه ال�شخ�شي ��ة حقها يف الحتفا بفردانيتها
املتمثل ��ة بافعاله ��ا الفجائي ��ة غ ��ر املن�شبط ��ة
والبعيدة ع ��ن املنطق العام لل�شل ��وك الب�شري.
اإن �شخ�شي ��ة املوؤل ��ف متتل ��ك منطقه ��ا اخلا�ص
ال ��ذي يعي� ��ص يف قطيع ��ة م ��ع املنط ��ق العريف
رغ ��م ان الكاتب ح ��اول بنجاح ان يقي ��م اأجوا ًء
حا�شن ��ة تنتمي اىل املوروث احلكائي العراقي
م ��ن خ ��الل ا�شتغراق"املوؤلف"بال�شت�شه ��اد

باأح ��داث اللي ��ايل العربي ��ة بالرتب ��اط
م ��ع ع�شيقت ��ه اللع ��وب الت ��ي اكت�شب ��ت
ا�شم"�شه ��رزاد" .تق ��رب �شخ�شية"املوؤلف"من
�شخ�شية" را�شكولنكوف" بطل" اجلر مي ��ة
والعقاب"باتخ ��اذ ق ��رار امل�شاهم ��ة يف جرمي ��ة
قت ��ل اإن�ش ��ان يعتقد اإن ��ه زائد عن الل ��زوم وغر
ذي نف ��ع للب�ش ��ر ل�شال ��ح حل ��م م ��رر ح�ش ��ب
املنط ��ق الداخلي لتلك ال�شخ�شية وهو م�شاعدة
عائلت ��ه الفق ��رة ومعاجلة اخي ��ه ال�شغر قعيد
الفرا�ص .وال�شحية هنا هو زوج ع�شيقته الذي
اعتقد"املوؤلف"ان ��ه يخف ��ي كن ��زا مل يتم العثور
علي ��ه اب ��دا ما يعن ��ي فداح ��ة الف�شل ال ��ذي مني
ب ��ه م�شروعه ،حلمه العظي ��م .لكن هذه النتيجة
متث ��ل اإح ��دى اإفراق ��ات �شخ�شية"املوؤلف"عن
�شخ�شية"را�شكولنكوف"م�شافة اىل الفراق
الآخ ��ر وه ��و ح�ش ��ور عاطف ��ة الن ��دم الت ��ي
ع�شف ��ت فيم ��ا بع ��د باملوؤل ��ف ،بينم ��ا مل ي�شع ��ر
را�شكولينك ��وف بذل ��ك يف اجلرمي ��ة والعق ��اب
رغم انه اعرف بجرميته.
اجلان ��ب الآخ ��ر يف عملي ��ة تخلي ��ق ه ��ذه
ال�شخ�شي ��ة ه ��و ان اجله ��د ال�ش ��ردي اظه ��ر
تركي ��زا عل ��ى التق ��دمي املبكر مل�ش ��ر البطل يف
الف�ش ��ل الث ��اين – الق�ش ��م الراب ��ع � ��ص 68باأن
ثمة"حل ��م متك ��رر"ذا طاب ��ع كابو�ش ��ي يهيم ��ن
علي ��ه ويح ��دد خارط ��ة ماأ�شات ��ه ال�شخ�شي ��ة.
ث ��م ويف انتقال ��ة تطوري ��ة ذات طاب ��ع نف�ش ��ي
تنفتح جتلي ��ات جديدة للموؤل ��ف باجتاه رواية
دو�شتويفي�شكي الأخرى"الأبلة" ،فيتمثل عامل
المر مي�شكن ال ��ذي هو اقرب اىل عامل ال�شيد
امل�شي ��ح ويكت�شف عالقته بهذا العامل عن طريق
التعبر ع ��ن الأمل لكنه ي ��ردد ان المر مي�شكن
كان ابله ��ا حق ��ا وكان م�شكين ��ا لظه ��ار تعاطفه
معه"الف�ش ��ل الثال ��ث الق�شم �� � 1ص  ."79اإن
�شخ�شية"املوؤلف"تقا�ش ��ي حت ��ولت رئي�شي ��ة
يف طري ��ق تطوره ��ا الالح ��ق ،فتق ��ذف ب ��رداء
المر"امل�شكن"لرت ��دي رداءا اآخ ��را خمتلف ��ا
متام ��ا ،هو رداء را�شكولنك ��وف ،وهو رداء من
يقبل فك ��رة قتل ان�ش ��ان ،اي اجلرمي ��ة .وياأتي
العق ��اب على خلفي ��ة ال�شراع النف�ش ��ي املهيمن
على"املوؤلف"مب ��ا ي� �وؤدي اىل ظه ��ور عاطف ��ة

الن ��دم .ول ياأتي العقاب من قب ��ل قوة حكومية
او ق�شائي ��ة اأو جراء حادث عر�شي ،بل اإن قوة
اللتبا�شات الداخلية يف ال�شخ�شية حتدد �شكل
العق ��اب .اي ان ال�شخ�شي ��ة نف�شه ��ا تقرر اإنزال
العقاب بنف�شها حينم ��ا فكر"املوؤلف"يف البقاء
يف ال�شجن اثناء زي ��ارة �شديقه احلميم جواد
احلم ��راين يف �شجنه ،وذلك ع ��ن طريق اإخفاء
مع ��امل �ش ��ارة الزائر عل ��ى ر�شغه الت ��ي طبعتها
ادارة ال�شج ��ن ،وب ��ذا �شيعامل عل ��ى انه �شجن
ولي� ��ص زائر .لكنه يف�ش ��ل اي�شا يف حتقيق هذا
العقاب.
يق ��ول فا�ش ��ل ثام ��ر يف مقالت ��ه النقدي ��ة
حول رواية اللبن ��اين ربيع جابر"دروز بلغراد
–حكاي ��ة حن ��ا يعقوب"الت ��ي وردت �شم ��ن
كتاب ��ه املف�ش ��ل حول"املبن ��ى امليتا�شردي يف
الرواي ��ة" ..(:وعل ��ى الرغ ��م من اإنه ��ا تنهل من
التاري ��خ مادته ��ا اخل ��ام ،ال ان ��ه التاريخ الذي
يحول ��ه اخلط ��اب ال�ش ��ردي اىل حا�ش ��ر ح ��ي
ودال .).يف ه ��ذا نق ��ول انن ��ا ل ن�شتطي ��ع طبعا
و�شع"احلل ��م العظي ��م" �شمن �شن ��ف الرواية
امليت ��ا� شردي ��ة رغ ��م ان اأحم ��د خل ��ف مار� ��ص
التجري ��ب يف اأعم ��ال اأخ ��رى ،م ��ع علمن ��ا اإن
التطبيقات النقدي ��ة على النماذج املطروحة يف
كت ��اب الناقد فا�شل ثامر تعاين هي الخرى من
اللتبا�ش ��ات املفاهيمي ��ة فيما يتعل ��ق باحلمولة
امليتا�شردي ��ة يف تلك النم ��اذج .لكن ما ميكننا
اأخ ��ذه من تقييم فا�شل ثامر ح ��ول رواية ربيع
جابر ه ��و ما يخ� ��ص راأينا ح ��ول عالقة"احللم
العظيم"بالتاريخ كمادة خام وحتويل احلقائق
العياني ��ة اىل حقائ ��ق �شردي ��ة مفعم ��ة باخليال
وموؤثثة بالدللت اجلديدة .نفذ اجلهد احلكائي
با�ش ��راف ال ��راوي العلي ��م وتقني ��ات متحرك ��ة
كوّ نت ج�شد احلبكة خا�شة احلوارات الطويلة
املح�شوب ��ة واملنول ��و الداخل ��ي والو�ش ��ف
اخلارج ��ي والداخل ��ي خللق ب� �وؤر درامية تعر
عن تقلبات ال�شرد وحالت ال�شخو�ص بالركيز
على ال�شخ�شية الرئي�شة ال�شاحبة لل�شخ�شيات
الخرى وحتويلها اىل اأوجه خمتلفة لتحولت
ال�شخ�شي ��ة الرئي�شة .وهكذا وا�شلت �شخ�شية
املوؤلف حملها لتناق�شاته ��ا الذاتية ال�شتثنائية
حتى النهاية ،فالرغم من اإنها مار�شت اجلرمية
انعكا�ش ��ا مل ��ا يج ��ري يف املكان"العراق"ع ��ام
�ش ��دور الرواية ،2006اإل انها وا�شلت البحث
ع ��ن املعادل املنق ��ذ يف نهاية الرواي ��ة فتتو�شل
اىل ..":وفوجئ يف داخله ،قد ارتفعت بع�ص
امل�ش ��دات واحلواج ��ز متنع دخ ��ول احلمراين
اأو عبد الع ��ال اىل �شميم قلبه ،كان الفل�شطيني
وحده يقرب رويدا ،رويدا من ع�شب الق�شية
كلها".هن ��ا يعود البط ��ل اىل جمموعت ��ه نا�شدا
اخلال�ص فينتقي منه ��ا �شخ�شية واحدة"الولد
الفل�شطيني"لتك ��ون هي حاملة احل ��ل لعقدته.
الفل�شطيني ب�شلوك ��ه الت�شاحلي وعقله املتفهم
لطبائ ��ع الأمور ف�ش ��ال عن ابتع ��ادة عن اقطاب
ال�ش ��راع اآنذاك حف ��ر �شورته يف ذه ��ن املوؤلف
باعتب ��اره منقذا له م ��ن ورطته ،لكنن ��ا نرى ان
ذل ��ك مل يك ��ن كافي ��ا لأن العل ��ة تكم ��ن يف القلق
والفرداني ��ة الت ��ي تهيم ��ن عل ��ى �شل ��وك املوؤلف
ف�شال عن ا�شتم ��رار مفاعيل اجلرمية يف كيانه
و�شمره دون حل،وكاأن الكاتب يريد اأن يقول
لن ��ا ان الرواي ��ة مل تنت ��ه بعد .انه ��ا تبحث عمن
يكملها .لقد اقامت"احللم العظيم"قوة ا�شعاعها
يف اجله ��د ال�شردي العراق ��ي والعربي انطالقا
م ��ن حلمه ��ا العراق ��ي املحل ��ي رغ ��م ا�شتن�شاقها
الن�شيط للريح العاملي.
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ن�سيد اجل�سد
يف اليوم الثال ع�سر
لل�ساعر زهري بهنام بردى
"ن�شيد اجل�شد يف اليوم الثالث ع�شر"جمموعة
�شعرية جديدة لل�شاعر زهر بهنام بردى �شدرت
من دار متوز يف دم�شق وباحلجم املتو�شط و22
�شفحة �شمت يف طياتها  2ق�شيدة منها الطويلة
ومنها الق�شرة ومب�شمون ايرو�شي يقيم للج�شد
طقو�شه ويلتف حول معابده داخال اإليها بابتهالت
تقد�شه وترفعه اإىل مرتبة الطهارة واملعني اجل�شد
الكتابة حن ترتقي به اإىل مرتبة الأزيل اخلال�ص
واحتوت الق�شائد على عتبات ن�شية ت�شفي ملدلولت
التجلي يف حمراب اجل�شد الكلمة واأنت تقرا تلك
العناوين ل بد اأن تتوقف اإىل الإحالة التي تاأخذك
دلليا اإىل عامل اخل�شوع لفيو�شات اجل�شد ال�شرية
املقد�شة ومن تلك العناوين (ن�شيد اجل�شد،ا�شمك
املقو�ص الرهيب�،شورتك الكتابة والنار،اقنوم  ،ا�شمك
ارفعه مبتهال بالكتابة،اإيقونات ،ن�شيد اجل�شد املقد�ص،
الدخول اإىل قو�ص �شفتيك
،اقانيم ،يف اليوم الثالث ع�شر،ال�شورة تبدو
زرقاء،طقو�ص ن�شو�شي يف اإبريقك النحا�شي ،بال
�شاخن ،ال�شوء ير�شنا باملاء،
احتجاجا �شاأكتفي بك،وتريات يوم الأحد،ترنيمة
ل�شر�شفك ال�شفر،يف احلفل ذات ليلة،بورتريت
لن�شيد اجل�شد،فم وخ�شر وزنابق،منمنمات ،اإيقونات
ثانية،حفر يف امل�شاء)ول بد من الإ�شارة اإىل اأن هذا
الإ�شدار هو احلادي ع�شر لل�شاعر بعد جماميعه(غدا
يكون الوقت قد فات،م�شحات للحب واخلرافات،ظل
اأنيق ل�شكلي،ع�شر اأ�شابع من دمع ال�شم�ص،اجل�شد
اأمامي واأحفادي فانو�ص،ن�شو�ص ت�شبه عينيك،املكان
اإىل الأبد،عيون حتت مظلة با�ص ،الليل اإىل
الآن،قدا�ص املرايا).

مــــن اص ـــــــدارات

يف بع�ش مفارقات احلداثة وما بعدها

ﻃﺒوﻏرافيا النﺺ ﺑين ﺩريﺪا وﻫاﺑرماﺱ واﻻنﺸغاﻝ ﺑمﺴتقﺒل ﺃوروﺑا
بغداد اأوراق
خالل ثمانين ��ات الق ��رن املا�شي
وبالتحدي ��د عام198وج ��ه
هابرما� ��ص الفيل�ش ��وف الأمل ��اين
ال�شهر دع ��وة اىل دري ��دا لإلقاء
حما�شرة بعنوان عيون اجلامعة
مب ��داأ العق ��ل وفك ��رة اجلامع ��ة
يف فرانكف ��ورت ،وعنده ��ا بداأت
معرف ��ة فعلية مبا�ش ��رة بينهما..
ومن هذه الأجواء �شمن الباحث
خل ��دون النب ��واين كتاب ��ه (يف
بع� ��ص مفارق ��ات احلداث ��ة وم ��ا
بعدها) وال�شادر عن دار (املدى)
للثقافة والن�شر ف�شاءات منوعة
م ��ن الق ��راءة الفل�شفي ��ة ،وفي ��ه
يق ��ول :التفل�شف عندي موؤ�ش�شة
دميقراطية كاملة ،فالدميقراطية
كم ��ا افهمها اع ��راف بالختالف
ولي� ��ص حتزب� � ًا يف �ش ��ف واحد
اأو جه ��ة واح ��دة وهذا ه ��و داأب
الفل�شفة املعافاة ..يهول البع�ص
عندن ��ا م ��ن خط ��ر ه ��ذا الجت ��اه
الفل�شف ��ي او ذاك وي�شنع ��ون
على بع� ��ص الفل�شفات كما لو ان
الفل�شف ��ة فاعل ��ة يف حياتنا فع ًال
مبا�ش ��ر ًا ويومي� � ًا فه ��م يربطون
مث � ً�ال ب ��ن م ��ا بع ��د احلداث ��ة
والتي ��ارات ال�شلفي ��ة او م ��ا بن
العدمي ��ة والالعقالني ��ة ..وم ��ن
هن ��ا �شاأعم ��ل على ق ��راءة مقابلة
اأجري ��ت م ��ع دري ��دا ه ��ي اأ�شب ��ه
ماتكون بال�شرة الذاتية يتحدث
فيه ��ا ع ��ن طفولت ��ه يف اجلزائ ��ر
اثن ��اء درا�شت ��ه البتدائي ��ة وعن
كون ��ه كان تلمي ��ذ ًا متفوق� � ًا يف
ال�شفوف الأوىل ال ان خطه يف
الكتاب ��ة رديئ� � ًا ل يق ��راأ ،وي�شف
نف�ش ��ه� :شعرت اأنن ��ي قد اعطيت

ع ��ن نف�ش ��ي �ش ��ورة لأولئ ��ك
املعلم ��ن ،تلمي ��ذ جي ��د موهوب،
ولك ��ن كتابته م�شتحيل ��ة ..وهنا
يت�ش ��اءل املوؤل ��ف ع ��ن امكاني ��ة
وج ��ود راب ��ط خفي ما ب ��ن تلك
الكتاب ��ة الرديئ ��ة امل�شتحيل ��ة
للطف ��ل دري ��دا وعمل ��ه ال ��دوؤوب
كفيل�ش ��وف .ثم يق ��ول :والنقطة
الثانية الت ��ي اأود التوقف عندها
يف طفول ��ة دريد ًا والت ��ي لها اثر
على فل�شفته هي الهوية ،مبين ًا ان
لقب عائلت ��ه دريدا وا�شمه جاكي
ول ��ه ا�شم غ ��ر مثب ��ت يف دائرة
الحوال ال�شخ�شي ��ة اجلزائرية
وه ��و اإيل ،وبع ��د قدوم ��ه اىل
فرن�ش ��ا بعم ��ر � 19شن ��ة اأراد ان
ي�شبح فرن�شي ًا حقيقي ًا فقرر او ًل
تغير لهجته كي ل يف�شح ا�شله
اجلزائ ��ري ويعامل باحتقار كما
اعت ��اد الفرن�شيون وهم يطلقون
عل ��ى الفرن�شي ��ن العائدي ��ن من
اجلزائ ��ر ت�شمي ��ة ذوي الأق ��دام
ال�ش ��ود .ث ��م يع ��ود املوؤل ��ف
للت�ش ��اوؤل :هل كان له ��ذا احلرج
م ��ن اللهجة عند دري ��دا عالقة ما
لتف�شيل ��ه الكتاب ��ة ال�شامتة على
ال�ش ��وت الذي ميك ��ن ان يف�شح
الأ�ش ��ل ..ث ��م يبن ان ��ه مل يكتف
بغي ��ر لهجت ��ه لت�شب ��ح فرن�شية
خال�ش ��ة ب ��ل وباري�شي ��ة اي�ش ًا،
وعم ��د اىل تغي ��ر ا�شم ��ه فن�ش ��ر
اأوىل مقالت ��ه با�شم جاك ليعرف
به ككاتب وفلي�شوف .وهو بذلك
يكون ق ��د اخت ��ار ا�شم� � ًا فرن�شي ًا
م�شيحي� � ًا كاثوليكي� � ًا يعفي ��ه من
ح ��رج �ش� �وؤال الهوي ��ة اليهودية
التي ميكن لأ�شم جاكي اواإيل ان
يف�شحاه ��ا ..ويع ��ود للت�شاوؤل:
هل هن ��اك رابط يحدده الالوعي

ب ��ن ه ��ذه التعددي ��ة الأ�شمي ��ة
لدريدا وبن عمله كفيل�شوف على
ا�ش ��م العلم ،جاك ��ي ام جاك الذي
مي�شك بالقل ��م ويكتب ،ويبن ان
هيل ��ن �شيكوك� ��ص تق ��دم جواب ًا
على ت�شاوؤله م ��ن خالل حوارها
م ��ع دريدا وه ��ي ت�شرح ل ��ه :ان
فل�شفت ��ك ه ��ي حج ��اب �شف ��اف،
حتت ��وي كل كتب ��ك عل ��ى �ش ��رة
ذاتي ��ة من نوع غر معروف فهي
مكتوب ��ة باطني� � ًا وعل ��ى اجلل ��د،
وم ��ن خالل ذل ��ك يق ��ول املوؤلف:
األي� ��ص ل ��كل ه ��ذا عالق ��ة باعتياد
دريد ًا عل ��ى تقدمي نف�شه بال�شلب
بو�شفة ما لي� ��ص هو؟ هل حلياة
دري ��دا ب ��ن ال�شح ��راء والبحر،
بن افريقيا واأوربا واأمريكا بن
اليهودية وال�ش ��الم وامل�شيحية
عالق ��ة لهتمامه مب�شاألة احلدود
والتخوم والهوام�ص؟ .ويخل�ص
للق ��ول ان ه ��ذه الأ�شئل ��ة يف
النهاية ه ��ي وا�شح ��ة وغام�شة
وجدي ��ة وعبثي ��ة وموارب ��ة
ومف�شوحة و�شحيحة وخاطئة
وكن ��ة وم�شتحيلة ..وي�شنف
بع� ��ص املن�شغل ��ون بالفل�شف ��ة
املعا�ش ��رة دري ��دا كاأح ��د فال�شفة
م ��ا بع ��د احلداث ��ة اأن مل يك ��ن
عرابه ��م ب�شفت ��ه كر� ��ص جه ��ده
لتفكي ��ك احلداث ��ة الغربي ��ة..
خ ��الل املقارب ��ات امليتافيزيقي ��ة
املتنقل ��ة ب ��ن الع ��ام واخلا� ��ص
واخلر وال�شر واجلمال والقبح
وال�شحي ��ح واخلط� �اأ واجل�ش ��د
والروح مقاربة كون الفيل�شوف
ج ��اك دري ��دا حداثي� � ًا وم ��ا بع ��د
حداثي ليخل� ��ص لنتيج ٍة مفادها
اأن الأزمنة تتفلت من عقالها ل�شكل
حا�ش ��ر راغ ��ب بخل ��ق �شرديات

فكري ��ة وفل�شفي ��ة قابل ��ة حلي ��اة
حيوية ،مرة اأخرى يزداد ت�شابك
اخلي ��وط بن يدي كلم ��ا حاولت
ت�شريحه ��ا وحله ��ا م ��ن بع�شه ��ا
البع� ��ص ،ب ��ن دري ��دا احلداث ��ي
ودري ��دا مابع ��د احلداث ��ي ..كما
يحر� ��ص عل ��ى عق ��د مقارن ��ة يف
مواط ��ن معين ��ة ومواءم ��ة يف
اأخرى من طبوغرافيا الن�ص بن
دري ��دا وهابرما� ��ص الفيل�ش ��وف
الأملاين ال�شهر ،حيث يجمعهما
الن�شغ ��ال مب�شتقب ��ل اأوروب ��ا
ودوره ��ا على ال�شاح ��ة العاملية،
وتطوير القانون الدويل وقدرة
ه ��ذه الثقافات على النفتاح على
ويفرق كل
الآخر الفرا�ش ��ي ..
منهم ��ا ع ��ن الآخ ��ر يف اأن كل من
هذين الفيل�شوف ��ن هو النقي�ص
املبا�ش ��ر لالآخ ��ر ،حي ��ث يع ��د
هابرما�ص ث � ً�ال لفكرة احلداثة
والكوني ��ة والعق ��ل ،ودري ��دا
جم�ش ��د ًا لفك ��رة ما بع ��د احلداثة
املتمردة عل ��ى احلداثة واملنتقدة
له ��ا ..ث ��م يعم ��ل عل ��ى ر�ش ��د
حت ��ولت اجلي ��ل الأول مدر�ش ��ة
فرانكف ��ورت م ��ن املارك�شي ��ة
اإىل م ��ا بع ��د احلداث ��ة ،حيث مر
اجليل الول للمدر�شة من طريق
املارك�شي ��ة اإىل طري ��ق املثالي ��ة،
ث ��م طري ��ق الت�شكي ��ك بالتنوي ��ر
واحلداث ��ة ،ميكن لن ��ا باخت�شار
اأن نتح ��دث ع ��ن جمموع ��ة م ��ن
النق ��اط امل�شركة ب ��ن توجهات
ه ��ذا اجليل وب ��ن توجهات تيار
ما بعد احلداثة مثل نقد العقالنية
والت�شكي ��ك باأ�ش� ��ص التنوي ��ر
ونقده ��ا ..ويف اأفق املقاربة بن
الفال�شفة اأدرونو وفوكو ودريدا
حيث يتقاطعون جميعهم يف نقد

العق ��ل والتوليتاري ��ة والدول ��ة
وال�شلط ��ة والت�شلط ،والت�شكيك
باأ�ش�ص التنوير ،والنقد اجلذري
مل� �اآلت احلداث ��ة ،والهتم ��ام
بالتحلي ��ل النف�ش ��ي وب ��الأدب
والف ��ن ..ولع ��ل اأول م ��ا يث ��ر
النتب ��اه يف التق ��ارب الفك ��ري
ب ��ن كل من اأدرون ��و ودريدا هو
اأنهم ��ا قد ب ��داأ كل منهما م�شواره
الفل�شف ��ي بال�شتغ ��ال عل ��ى
فينومولوجيا هو�شرل ،ففي عام
 192يناق�ص اأدورنو اأطروحته
للدكت ��وراه الت ��ي حمل ��ت عنوان
تع ��ايل الأ�شياء وتع ��ايل الفكري
يف فينومولوجي ��ا هو�ش ��رل،
يف ح ��ن يب ��داأ دري ��دا م�شروعه
الفل�شفي برجمته هو�شرا اأ�شل
الهند�شة والتعليق عليها مبقدمة
طويلة جد ًا ..ويحاول املوؤلف ان
يطلعن ��ا على الكيفي ��ة التي يفهم
بها هابرما�ص مو�شوع احلداثة
فيق ��ول :يكر� ��ص هابرما� ��ص
موؤلفيه الثنن اخلطاب الفل�شفي
للحداث ��ة واحلداث ��ة م�ش ��روع
مل يكتم ��ل لي�شف ��ي ح�شاب ��ه م ��ع
الوعي بالزمن بو�شف ��ه انفتاح ًا
عل ��ى اجلديد وقطيقة مع الراث
والتقليد لي� ��ص فقط يف جتلياته
عند هيغ ��ل ومارك�ص فح�شب بل
وب�ش ��كل خا�ص مع اف ��كار التيار
النيت�ش ��وي ال ��ذي يهي ��ب بالف ��ن
دور ًا ثوري� � ًا ل يتنا�ش ��ب اأبد ًا مع
افكار هابرما� ��ص الت�شاحلية مع
الواقع مبعاي ��ره الثابتة ن�شبي ًا
وبتقالي ��ده املكون ��ة مل ��ا ي�شمي ��ه
هابرما� ��ص بالع ��امل املعيو� ��ص..
واأخر ًا ي ��رى ان احلداثة لي�شت
يف حقيقة الأم ��ر ال انحراف ًا عن
مبادئ القرون الو�شطى.
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ﻋاصف��ة ﺃوراﻕ ..مارﻛي��ز..
ومصﻄفﻰ ﻋﺒوﺩ

مــــن اص ـــــــدارات

جا�سم العايف

اإن ,هــي حلــة العاف التــي لبد منها :فلقــد غادر عاملنــا الراهن وحلاتــه املريرة
ال�سانــة وتغرياتــه التــي وحــ بطموحــات وامــا ماليــني الب�ســر ,احلفــاة ,اجليا,
امله�سومــني عــرب التاري(:غابرييل غار�سيــا ماركيز) ,اأهــم وا�سدق �سهــود الإثبات,على
التغــريات العا�سفــة التــي حدث بعــد ربع القــرن املنسرم ,وهــو يف مقدمة اأرقــى �سنا
ايــا الب�سري الذي يحدق يف احلاسر ,دون اأن ين�ســى املاسي ومراراته وذلناته التي
ل حــد لهــا .توقع غابريل غار�سيا ماركيز باأنه �سيغادر هــذا العا و يكن يحبذ الود
اجل�سدي كـ(كلكام�ش) الرافديني الذي  يقتنع,بداية ,باأن اللهة قد قدرت املوت على
الب�سرية ..وا�ستاأثرت باحلياة الأزلية.

رح ��ل �شاح ��ب اأول (عا�شف ��ة ل� �الأوراق) ،الت ��ي جت�ش ��د
ع ��ذاب وغربة الإن�ش ��ان ،يف عامل ل يفقه من ��ه �شيئ ًا ما..
غ ��ر ما يفر�ص على الطفل وم ��ا يراد منه ،لكنه الطفل
يالح ��ظ بب�شرة حادة ما يحدث بعد رحيل (املجهول)..
مت�شائ � ً�ال :هل كان حق ًا ه ��و الدكتور؟! .اأم ه ��و من ز 
يف
وا�شتب ��دل كل �ش ��يء� ..شخ�ش ��ه ..عالقات ��ه ال�شابق ��ة..
ما�شيه املجه ��ول ..و حا�شره.لكنه مل ي�شتطع اأن يزيف
اأو يتغل ��ب على حلظة موته الواقعي ��ة ..مع بقاء حذائه
وقبعت ��ه خ ��ارج التاب ��وت؟! .تب ��داأ (عا�شف ��ة الأوراق)
مبالحظ ��ات الطف ��ل ..وم ��ا ه ��و املطلوب من ��ه يف حلظة
اكت�ش ��اف وحتق ��ق موت الدكت ��ور) الذي هب ��ط اإىل تلك
املنطق ��ة ليكاف ��ح ..املوت ..امل ��وت الذي باغت ��ه ،ومتكن
من ��ه ،يف النهاي ��ة( .امل ��وت) ،الذي ل مفر من ��ه ،يف حياة
ب�شري ��ة طال ��ت اأم ق�شرت":فمنك ��م ّمن يتوف ��ى ..ومنكم
م ��ن ي ��رد اإىل اأرذل العم ��ر ..ك ��ي ل يعل ��م ..م ��ن بعد علم
�شيئا"(ق ��راآن كرمي)".عا�شف ��ة الأوراق"الرمزي ��ة اأو
الفعلية تتحدث عن �شخ�ص و ا�شم  رمبا منتحل ..اأو
متخيل ..ولكنه قد بات متحقق ًا ..فاملوت،عادة ،مباغت..
لكن ��ه عندم ��ا يح�ش ��ل ،ذات حلظة م ��ا ،ويرح ��ل ..يرك
خلف ��ه �شيئ ًا واقعي ًا ا�شمه (جث ��ة) .وعن تلك اجلثة يقول
الكولوني ��ل":مل اأ�شتط ��ع اأن اأتاأكد م ��ن اأوراقه �شحيحة
اأم ل"..؟! .كم ��ا يعلن(ال�شاه ��د احلي)":ه ��ذا الرجل كان
عا� ��ص هنا خم� ��ص �شنوات يف ه ��ذا البي ��ت"؟!( .عا�شفة
الأوراق) ..م�شرحه ��ا قري ��ة (ماكون ��دو) الت ��ي خلقه ��ا
(ماركي ��ز) كم ��ا خلق اأهم مله ��م ل�ه..موظف الريد يف
�شبابه (ولي ��م فوك ..)الذي كتب عن ��ه (مفت�ص) الريد
الأمريك ��ي الع ��ام ،يف تقري ��ر �شري":ه ��ذا امل�شتخدم...
ل ي�شل ��ح لأي �ش ��يء ..مهم ��ا كان"..؟! .لكنهم ��ا :فوك
اأو ًل ،وكاتب التحقيقات ال�شحفي ��ة ،املهملة واملرفو�شة
بداي ��ة( ،ماركيز) ،اك�شبا ما �شنع ��اه ،عر الروي ،حلم ًا
و�شحم� � ًا ودم ًا وهواء ،عر �شماتهم ��ا اخلا�شة ..وحياة
ووقائع ل تن�ص نهائي ًا".م ��ن اأجل درا�شة رواية(عا�شفة
الأوراق) لب ��د م ��ن و�ش ��ع تعري ��ف للف�شاء الع ��ام الذي
تب ��دو فيه ونحدد الأثر الذي ترك ��ه عليها ..والف�شاء هو
كل ه ��ذا الفرا الهائل ال ��ذي يحيط بنا وميتد من حولنا
مع امتداد مدى اأب�شارنا ويحدده م�شتويان هما الأر�ص
وال�شماء" ع ��الء م�شذوب املدى .الواقع املفر�ص ،اأو
الفعلي ،الذي تعي�شه(ماكوندو) ف�شاء م�شنوع مبهارة
يت�ش ��م بكل �ش ��يء ،م�شادف ��ات ،خيان ��ات� ،شرق ��ات ،ثاأر
متوا�شل،ت�شورات ترتبط بالواقع املعا�ص واحباطاته،
وثورات ��ه ،و�شحاياه .اأحالم ودم ��اء ،وغرباء ..ل اأ�شل
له ��م ول �شاللت يرتبط ��ون بها تاريخي ًا..غ ��ر التواجد
النفع ��ي والذي يفرز احلب اخلفي تارة ..والنتقام تارة
اأخرى .تبدو (ماكوندو(،يف بدايات القرن الع�شرين بعد
اأن رحل ��ت عنها"عا�شفة الأوراق وتركتها مدينة مهملة،
بائ�ش ��ة ،مدم ��رة نف�شي ًا وروحي� � ًا .اأبناوؤه ��ا ي�شتبطنهم
احلقد والكراهي ��ة والد�شائ�ص ال�شغ ��رة واملوؤامرات
والت�شوه ��ات اخللقي ��ة .رحل ��ت العا�شف ��ة وترك ��ت
املدين ��ة متهالك ��ة ال�شوارع ،خرب ��ة ،متهدمة البيوت".
(�شاك ��ر النب ��اري) املدى اأي�ش ًا  يرب ��ط (الأنباري)
ب ��ن (ماكون ��دو) و(عا�شفة ال�شح ��راء ..وما تالها)
اإذ  تناه ��ب ((العراق) ما�شي� � ًا وحا�شر ًا ،بوا�شطة
ال�شيا�شين الأفاق ��ن و �شقط املتاع من�":شحافين
مغموري ��ن ا�شتلم ��وا رئا�ش ��ات حتري ��ر �شح ��ف
ومراكز اإعالمي ��ة واإذاعات وف�شائي ��ات .جلبت كتاب ًا

تخ�ش�شوا بجمع اخلط ��ب الدينية ،والبالغات القدمية،
واأو�شاف املراقد واملزارات ،تخ�ش�شوا بفوائد ال�شالة
والأدعي ��ة والفت ��اوى واأنواع الن ��كاح .وجلبت منظمات
جمتمع مدين تتخ�ش�ص يف كل زاوية من زوايا احلياة،
منظم ��ات للمراأة والطف ��ل واملعوق وال�شهي ��د وال�شجن
ال�شيا�شي و�شحايا الألغام والطلبة وال�شعراء ال�شعبين
والبيئة والأنه ��ار وال�شماء والغازات ال�شامة واملحامن
وال�شباط القدماء وقتلى احلروب ،والتهجر الق�شري.
ي�شتمدون اأموالهم من اأيد خفية ومنظمات عاملية ل احد
يع ��رف كي ��ف ي�شلون اإليه ��ا ،ومن فرق جيو� ��ص اأجنبية
ومكات ��ب اإعالمي ��ة ودوائر يف ال�شف ��ارات واأحزاب ذات
اجتاهات ديني ��ة وعلمانية ي�شاري ��ة وميينية ،وحركات
ذات م�شطلح ��ات جديدة على الذائقة ال�شعبية .منظمات
تقيم موؤمترات يف فنادق فاخرة و�شالت اأعرا�ص واأبهاء
ملحافظ ��ات ووزارات واأحزاب ويف جوامع وح�شينيات
وكنائ�ص ،م ��ن بن قادتها يتم انتخ ��اب زعامات ملنا�شب
يف الدول ��ة والأحزاب عل ��ى هيئة م�شت�شاري ��ن ،ومدراء
عامن ،وخ ��راء يف القان ��ون الدويل ،وم ��دراء لهيئات
م�شتقل ��ة وغر م�شتقلة تتكاثر يف حق ��ول احلياة كما لو
كان ��ت فطر ًا منا بعد ليل ��ة ماطرة(.".عا�شف ��ة الأوراق)،
تب ��داأ مبا توؤكده (انتيغونا) باأن جثم ��ان (بوليني�شي�ص)
ل ��ن يدفن ��ه احد و اإن كل من تواتيه اجل ��راأة على خرقه..
�شيحك ��م عليه باملوت رمي ًا باحلج ��ارة .ترى اأي�شمل هذا
الأمر جثمان(الع ��راق) الذي ي�شرف على لفظ اأنفا�شه؟!.
(حل�  ب) كل ثرواته املادية؟!.
اأم ل يحدث هذا الأمر اإل بعد 
وتدم ��ر بن ��اه ومرتكزات ��ه الروحي ��ة؟! .بع ��د �شياحات
متع ��ددة يف تاري ��خ وحا�ش ��ر ومكونات(ماكوندو)،يقر
الطفل يف النهاي ��ة..":الأوان قد فات ،فقد انتهى الرجال
م ��ن اآخ ��ر عمل بق ��ي اأمامهم ،رفع ��وا قاماته ��م وقد نبتت
كعوبه ��م يف ار� ��ص الغرفة..

والتاب ��وت يطفو يف النور كما لو كانوا يحملون �شفينة
ميت ��ة وهم يف طريقه ��م اإىل دفنه ��ا .اأقول لنف�ش ��ي :الآن
�شوف ت�شم الكرون ��ات الرائحة ..وعندها �شوف تنطلق
كلها يف وق ��ت واحد...تغرد"".عا�شف ��ة اأوراق"ماركيز
ه ��ي اأول رواي ��ة كتبه ��ا ماركي ��ز ع ��ام  ..1955لكنه ��ا
لي�ش ��ت اأول ترجم ��ة قدمه ��ا (م�شطفى عب ��ود) اإىل اللغة
العربي ��ة ..ولبد م ��ن اأن ن 
عرف به وبجه ��وده و�شرته
يف زمن الن�شيان العراق ��ي الراهن ..فماركيز ..معروف
عاملي� � ًا وعربي� � ًا وعراقي ًا ..اأما ال ��ذي قدمه عام  1981يف
دم�شق..فه ��و (م�شطف ��ى عب ��ود) املول ��ود يف الب�ش ��رة
بتفوق ،ثم
ع ��ام  ،1938واأكم ��ل درا�شته الإعدادية فيه ��ا
ٍ
انتظم خالل منت�ش ��ف اخلم�شينات ،يف (كلية التجارة
بغ ��داد) ،ل (جامعة يف بغ ��داد) حينها ،وقد تاأ�ش�شت بعد
 1مت ��وز  .1958واأول رئي� ��ص لها الع ��امل العراقي الفذ
(عب ��د اجلبار عب ��د الل ��ه)( .م�شطفى عب ��ود) يف بداياته
الدرا�شية،اأنتظ ��م يف منظم ��ة (احت ��اد الطلب ��ة الع ��ام)
ث ��م انتق ��ل ب�شال�ش ��ة،و اإ�ش ��رار ال�شب ��اب ،اإىل تنظيمات
(احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي) ال�شري ��ة حينه ��ا .تخرج
(م�شطف ��ى) بدرجة ال�شرف الأوىل .وه ��رب ،يف اأواخر
ال�شبعين ��ات ،ع ��ن وطنه و اأ�شرته ال�شغ ��رة ،وال�شحف
واملج ��الت الراقي ��ة الت ��ي كان متطوع� � ًا للعم ��ل فيه ��ا اأو
يدي ��ر حتريرها ومنها :الثقاف ��ة اجلديدة والفكر اجلديد
وطريق ال�شعب ،والأديب العراقي .و كان يكتب اأعمدته
ال�شحفي ��ة اليومي ��ة ال�شي�شيو ثقافية حت ��ت ا�شم"اأبو
الن ��ور" ،وه ��و ا�ش ��م ابنت ��ه البك ��ر ،اأو (م.ع) اأو(م)..
اأو(م�شطف ��ى عب ��ود) ،واأ�شم ��اء �شحفي ��ة اأخ ��ر ..يف
ال�شبعين ��ات ترج ��م لعزرا باون ��د و الي ��وت /الرباعيات
الأرب ��ع /وفوك �� وجيم�ص جوي� ��ص وولي ��م �شارويان
وج ��ون �شتايبنك وجورج اأم ��ادو وهمنكواي وار�شكن
كالدويل وت�شيكوف واليا اهرنبور وجنكيز امتاتوف
وغرهم الكث ��ر .ترجمها عن اللغ ��ة الجنليزية ،والتي
مل يتخ�ش� ��ص فيها اأكادميي� � ًا .وح�شب ما ذكره،
ّ
يل ،يف مقه ��ى (ال د ّك ��ة) الكات ��ب وال�شحف ��ي
الراحل"عبا�ص الرباط" ،زميله يف"�شجن نقرة
ال�شلم ��ان" ،اإن (م�شطف ��ى) كت ��ب ،يف ال�شج ��ن
وباللغة الإجنليزية ،خمطوط ًا يتاألف من حوايل
(�)180شفحة،م ��ن القطع املتو�شط ،عن الروائي
والقا�ص"اأرن�ش ��ت همنغ ��واي" ،وخ ��الل تفتي�ص
ال�شج ��ن دوري ًا  م�شادرته ،م ��ن قبل ال�شجانن،
وحرقه،بحج ��ة ان ��ه م ��ن املمنوع ��ات؟! .ث ��وى
جثمان(م�شطف ��ى) يف اأر� ��ص (يوليو�ص فوت�شيك)
موؤل ��ف كتاب"حت ��ت اأع ��واد امل�شنقة"وال ��ذي ل قر
ل ��ه يف)ب ��را )مدينت ��ه الت ��ي ول ��د وعا� ��ص واألق ��ي
القب� ��ص علي ��ه فيها،وعذب من قبل الق ��وات اخلا�شة
النازي ��ة ،بوح�شي ��ة متناهي ��ة ث ��م اعدم �شنق� � ًا خالل
الحت ��الل الن ��ازي ل�(ب ��را ...)ي ��ا لفجيع ��ة وغراب ��ة
امل�ش ��ر الإن�ش ��اين!!� .شب ��ق ل�(م�شطف ��ى) اإن ترج ��م
كتاب(يوليو� ��ص فوت�شيك) و�شدر ع ��ن مطبعة الأديب
 بغ ��داد ،يف ال�شه ��ر اخلام�ص ع ��ام ( .1978م�شطفى
عبود) جمموعة كفاءات متعددة فهو اقت�شادي متمكن،
و�شحفي بارع،ومرجم ،وقا� ��ص ،وناقد وعد بالكثر.
ق ��دم م�شطف ��ى عبود"عا�شف ��ة الأوراق"ع ��ام  1981يف
دم�ش ��ق .واأعي ��د طبعها ثاني ��ة ،عام� 2008شم ��ن �شل�شة
(الكت ��اب للجميع /53/والتي ت ��وزع جمان ًا مع �شحيفة
(املدى).

(ﻛتاﺏ الصوامﺖ)
لﻠمﺴرﺣي العراﻗي صﺒاﺡ
اﻷنﺒاري
عن دار التكوين �شدر للناقد والكاتب امل�شرحي
العراقي �شباح الأنباري (كتاب ال�شوامت) ت�شمن
الكتاب على مقدمة تناولت م�شرحيات النباري
ال�شوامت وجهده يف و�شع هذه امل�شرحيات
يف املتناول قرائيا وجاء يف املقدمة التي كتبها
الأديب امل�شرحي الكبر عبد الفتاح روا�ص قلعه
جي�":شنوات عديدة والكاتب والناقد واملخرج
امل�شرحي �شباح الأنباري يعمل يف التجريب
كمواز مل�شرح الكالم اأو
على امل�شرح ال�شامت
ٍ
كما ي�شميه ب� (ال�شائت) ولي�ص بدي ًال عنه ،وقد
كتب يف هذا املجال مقالت نظرية وم�شرحيات
�شامتة قاربت اأو جتاوزت �شت ع�شرة م�شرحية".
كما ت�شمن على ثالثة ف�شول :الول عبارة عن
درا�شة تنظرية يف ال�شول والتجريب والقاء
الأ�شواء على مفا�شل التجني�ص الدبي للمامي،
والثاين ت�شمن على ما كتبه املوؤلف من امل�شرحيات
ال�شوامت بينما ت�شمن الف�شل الأخر على
كل ما كتبه النقاد عن هذه امل�شرحيات .علما ان
املوؤلف كان قد ا�شدر عددا من الكتب منها :املكان
وجماليته يف �شعر �شركو بيك�ص ،املخيلة اخلالقة
يف ق�ش�ص حمي الدين زنكنه ،املقروء واملنظور
جتارب ابداعية حمدثة يف امل�شرح العراقي ،قا�شم
مطرود يف مرايا النقد امل�شرحي وغرها.

ﻣﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭﺍﺕ

 ولد غابرييل غار�سيا ماركيز عام 27يف اأراكاتاكا يف كولومبيا,
وت�ساربــ القاويــل حو تاريــ ميــالده ال ان الكاتب نف�سه
اأعلن يف كتابه"ع�س لأروي"عام  22عن تاري مولده.
 حســل غار�سيــا ماركيــز على جائــزة نوبل لالداب عــام 2
ول تقديراً للقسش القســرية والروايات التي كتبها ,والتي
يت�سكل بها اجلميع بني ايا والواقع يف عا هاد من ايا
املثمر ,والذي بدوره يعك�ش حياة و�سراعات القارة.

ﺀ
ملحق يعني بار ال�سدارات احلديثة فـي العا يسدر عن مو�س�سة
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