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العدد ( )3675السنة الثالثة عشرة االحد ( )19حزيران 2016
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

"داب��ادا" ..كلم��ة تول��د م��ن التح��ام أجزاء
كلمات عدة

قراءة :داود سلمان الشويلي

م ��ن االم ��ور املهم ��ة والبالغة اخلط ��ورة يف تقيي ��د الن�ص
ال�شعري داخل كتاب (جمموعة �شعرية) هو ح�سن انتظامه
اخلارجي والداخلي ،النه ن�ص يبقى مولدا للدالالت ،وهذه
ال ��دالالت ال تت�أتى ما مل يكن هذا الن� ��ص ال�شعري منتظما،
وعك� ��س ه ��ذا هو الفو�ض ��ى ،والتي ت� ��ؤدي اىل فو�ضى يف
الدالالت تنفي �شعرية الن�ص وحتيله اىل نرث عادي.
�س�أتن ��اول يف ه ��ذه ال�سطور درا�سة العن ��وان من حيث انه
عتب ��ة للدخ ��ول يف الن� ��ص او جمموع ��ة الن�صو� ��ص التي
ت�ضمه ��ا املجموع ��ة ،وكذل ��ك درا�س ��ة االه ��داء ال ��ذي كتب ��ه
ال�شاعر يف ال�صفحة االوىل من جمموعته وقدمه يل.
عتبة العنوان:
وم ��ن هذا املنطل ��ق نذكر ان للعن ��وان دورا ب ��ارزا و كبريا
وفع ��اال يف توجي ��ه الق ��راءة وال�سم ��اع النه يعت�ب�ر ب�ؤرة
تتجم ��ع فيها دالالت الن�صو� ��ص ال�شعرية يف املجموعة اذا
كان ه ��ذا العن ��وان عام ��ا ل ��كل املجموعة ،لهذا ن ��راه قد نال
ن�صيب ��ا كبريا من االهتمام عن ��د الت�أليف ،او يف الدرا�سات
النقدية احلديثة ،ومنها درا�سات نظرية القراءة.
ولي�س ��ت خفي ��ة ت�سميت ��ه بعتبة الن� ��ص� ،إذ ان ��ه ميثل عتبة
ومدخ ��ل الدار يف حياتن ��ا اليومية ،فهو مدخ ��ل املجموعة
او الق�صي ��دة لوحده ��ا ،وبه ��ذا يكون من االم ��ور الواجب
االعتن ��اء به ��ا ،واالهتم ��ام باختي ��ار كلمات ��ه وعباراته من
الناحيتني املعنوية والداللية.
والق ��راءة ال�سيميائي ��ة له ��ا ت�ش ��كل فيم ��ا ت�شكل ��ه ال�صورة
الب�صري ��ة للعنوان كما ال�صورة اخلطية له ،املر�آة العاك�سة
للمدخ ��ل ال ��ذي �سيلج ��ه الق ��ارئ ليدخ ��ل اىل املجموع ��ة
ال�شعرية،او الق�صيدة ،ويحتاج من القارئ ان يقوم بعملية
تفكيك ل ��ه لي�صل اىل امل�ساحات ال�شا�سع ��ة ملنت الن�صو�ص،
وملا تقدمه ق�صائد املجموعة من �صور وافكار ور�ؤى ،وما
يندرج حتت ما ميكن ان ن�سميه اجلمالية الفنية وال�شعرية
لن�صو� ��ص املجموع ��ة� ،إذ ان ��ه ال يعط ��ي نف�سه م ��ن الوهلة
االوىل ،ب ��ل ينتظر قراءة الن�صو�ص التي يحتويها الكتاب

امل�سمى بهذه الت�سمية.
ان ت�أط�ي�ر كام ��ل ن�صو� ��ص املجموعتني بهذي ��ن العنوانني
معناه ان ه ��ذه الن�صو�ص �سوف لن تخرج عن نطاقهما ان
ومعان ،وهذا لي�س معناه
كان ذلك فكريا او منهجيا ،دالالت
ٍ
انتف ��اء احلاجة اىل التعدد الن�صي كم ��ا عند كري�ستيقا عند
تعريفه ��ا مل�صطلح (التنا�ص) ان كان ذل ��ك يف املرجعية او
التعبريية اخلا�ص ��ة بالن�صو�ص ولي�س بالعنوان ،اذ يبقى
الن�ص منتج ��ا لنف�سه ،ولكن �ضمن ح ��دود عنوان املجوعة
الذي هو العتبة االولية لكل ن�صو�صها ،فيبقى الن�ص قابال
لالنفتاح ،اال ان املجموعة وعتبتها غري ذلك.
يف عن ��واين املجموعتني جند ان ال�شاع ��ر قد ا�ستخدم يف
جملة العنوان نقاطا فا�صلة بني كلماته.
فف ��ي عنوان املجموعة االوىل (ه ��ذا غبار ..دمي) ا�ستخدم
نقطتني فا�صلتني بني ن�صفي العبارة ،حيث جاء يف الن�صف
االول عبارة (هذا غبار) ويف الن�صف الثاين لفظة (دمي)،
وهذا اجراء اتخذه ال�شاع ��ر لت�أكيد ان الغبار هذا هو غبار
دمه هو ولي�س غبار دم اخر ،الن النقطتني قد جاءتا لت�أكيد
الوقف ��ة ال�شعرية يف القراءة لعن ��وان املجموعة لتعمل يف
املتلقي بع�ض االدها�ش ،اال انه مل ي�ستخدم التنقيط عندما
دون الق�صي ��دة يف املجموع ��ة (وهي بالت�سل�س ��ل  15على
�ص )52وذلك الن االدها�ش وال�صدمة �ستتوزع بني ابيات
الق�صي ��دة نف�سه ��ا من خ�ل�ال النقاط التي وزعه ��ا ال�شاعر
داخل ابيات ق�صيدته ،فهو يقول يف الق�صيدة:
* الدانة ما ت�ساقط
من قف�ص ..الببغاء
�آويت ..فحولتي
اىل جدار ..اعزل
�آويت العقم ..اىل اوردة
حم�شوة
بالتبغ والنعا�س
برهنت على انكفائي..
فيم ��ا ت ��رك البي ��ت االخ�ي�ر م ��ن الق�صي ��دة قاب�ل�ا
للت�أويل،وكرثة الكلمات املختارة،اذ يقول:

* العائلة
كانت:
ما زلت حمتاجا اىل...
وكذلك ،ف ��ان العنوان هذا ي�ضم حت ��ت جناحيه الن�صو�ص
ال�شعري ��ة للمجموعة كاف ��ة ،وال يكون خمت�ص ��ا بالق�صيدة
احلاملة له فقط.
يف عن ��وان املجموع ��ة الثانية ،ا�ستخ ��دم ال�شاع ��ر التقنية
نف�سه ��ا لزي ��ادة الده�ش ��ة عن ��د املتلق ��ي ،و ف�ص ��ل كذلك بني
ق�سمي العنوان بثالث نقاط ،وهي وقفة اطول من �سابقتها
يف عنوان املجموعة االوىل.
ق�سم ال�شاعر عبارة عنوان جمموعته اىل ق�سمني ،االول فيه
ن�ص ��ف العبارة الذي ي�ؤكد ان هن ��اك ج�سدا قد تعرث (ج�سد
تع�ث�ر) ،وعندم ��ا ي�س� ��أل املتلقي مب ��اذا تعرث ه ��ذا اجل�سد؟
ي�أتيه اجلواب :انه تعرث (بالندى) فتكون ال�صدمة ومن ثم
االدها�ش مرت�سما على وجوه املتلقني.
فل ��و ج ��اءت عناوين املجموعت�ي�ن بدون ف�صل مل ��ا كان هنا
اي ادها� ��ش او �صدم ��ة عن ��د قراءتهم ��ا ،الن (ه ��ذا غب ��ار
دم ��ي) يختلف عن (هذا غبار ..دم ��ي) يف حدوث االدها�ش
وال�صدم ��ة ،وكذل ��ك يف العن ��وان الث ��اين (ج�س ��د تعرث...
بالندى).
ان العن ��وان

يعت�ب�ر ب�ؤرة اث ��ارة ،ومن ثم ادها�ش ملا في ��ه من طاقة تولد
ال�صدم ��ة ،اذ يكث ��ف طاق ��ات الن�صو�ص كله ��ا ويطلقها مرة
واحدة فتحدث ال�صدمة.
***
االهداء ال�شخ�صي:
ج ��اء يف كلمة االه ��داء التي كتبه ��ا ال�شاعر عل ��ى ال�صفحة
االوىل م ��ن جمموعت ��ه االوىل وه ��و يقدمه ��ا يل م ��ا يل ��ي:
((ه ��ذا الغبار الذي بني يديك ..دم ��ي ارتله عليك �ستتلم�س
في ��ه خراب روحي وارجتاف اناملي على ج�سد هذا الوطن
املكب ��ل بالوجع واخل�س ��ارات ...عل اناملك وه ��ي تتنف�س
هذا الغبار تروي ازهار فلب ��ي املتيب�سة وروحي املطعونة
بامل ��رارة واخليبة واخلذالن)).وعل ��ى ال�صفحة االوىل من
املجموع ��ة الثانية نقر�أ اهداء ال�شاع ��ر يل ،فيقول(( :عذرا
فه ��ذه اج�سادنا املكبلة باخليبة وامل ��رارات ..وهي ما زالت
ت�صر�صر على حافات الهلع واالمل واجلنون)).
املجموعت ��ان تن�ض ��ح ن�صو�صهما مبا ج ��اء يف االهداء ،ان
كان للوطن او لروح ال�شاعر،فهم �سوا�سية ،ال فرق بينهما،
ه ��و يعي� ��ش يف كن ��ف الوطن ،والوط ��ن يحوي ��ة وي�ضمه،
احدهم متلب�س باالخر.
نق ��ر�أ يف ن�صو� ��ص ال�شاع ��ر خ ��راب ال ��روح وتيب�سه ��ا،
وارجت ��اف االنامل ،ونقر�أ فيه ��ا ما ميكن قراءته على ج�سد
ال�شاعر والعراقيني اخليبة واملرارة واخلذالن.
***
هك ��ذا ت�أت ��ي ق ��راءة العن ��وان ،وااله ��داء ال�شخ�ص ��ي،
مبج�س ��ات تتح�س�س م ��ا يف الن�صو�ص ال�شعري ��ة من �آالم
واحزان ،وكذلك جنون.
�سنرتك احلدي ��ث عن لون ،ونوع خط العن ��وان ،وال�صور
او اللوح ��ات املرافق ��ة له على غ�ل�اف املجموعتني ،الن ذلك
لي� ��س من و�ضع ال�شاعر ،بل هو من و�ضع امل�صمم اخلا�ص
بدار الن�شر.
***

املجموعتان ال�شعريتان لل�شاعر �صدرتا عن دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة يف �سنوات –  – 2010و .2016



يعترب هذا الكتاب الأ�شهر بني �أعمال
املخرج امل�سرحي الرو�سي ال�شهري
�ستان�سالف�سكي  ،الذي ترجم اىل
الكثري من اللغات وكان ذا ت�أثري
دائم يف كبار املمثلني يف �شتى
�أنحاء العامل .ويف هذا الكتاب �صاغ
�ستان�سالف�سكي جممل النظريات التي
حكمت عمله الفني كمخرج وممثل
وم ّ
ُن�شط للحركة امل�سرحية الرو�سية
يف ذلك احلني.
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أنموذجا
عتبة العنوان واإلهداء الشخصي ...المجاميع الشعرية لحيدر عبد الخضر

 







�أن تولد منقو�صا ،يرف�ضك البع�ض ،وتكون عر�ضة
ل�شفق ��ة �آخري ��ن ،لتح ��اول بعده ��ا �إثب ��ات وجودك
رغ ��م الكث�ي�ر من التهمي� ��ش والن�سي ��ان �إال �أن كلمة
غ�ي�ر مفهوم ��ة ت�ؤخ ��ذ م ��ن �أج ��زاء كلم ��ات عدي ��دة
ميك ��ن له ��ا �أن تخلق ف ��رد ًا حقيقي ًا ،ه ��ذا ما جاء يف
رواية"دابادا"للروائي ح�سن مطلك والتي �صدرت
ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون
بطبعتها اجلديدة لعام .2016
وعل ��ى ل�سان الكات ��ب حم�سن الرمل ��ي الذي حتدث
ع ��ن رواية"دابادا"يج ��د �أنه ��ا تنه� ��ض �أ�سا�سا على
ت�صدي ��ع احلكاية التقليدي ��ة يف الرواية ف�إنها بذلك
ت�ستع�صي على التلخي�ص وال ميكن يف هذه احلالة
�إال قراءته ��ا فالقراءة هي الو�سيلة الوحيدة الأمينة
ملعرفة الن�ص كائما ما كان نوعه وجن�سه".
وحتى امل�ؤلف نف�سه اعرتف مبا ذكره الرملي فنجده
ال ي�ستطيع حتديد احلدث املركزي يف روايته ،ذلك
�أن ال�ش ��كل فيها ي�أخذ �ش ��كل احلدث ،واحلدث ي�أخذ
�ش ��كل ال�ش ��كل �أي انه ��ا عالق ��ة تبادلي ��ة وبالعك�س،
فهنالك ان�سجام كلي بني ال�شكل وامل�ضمون ،واللغة
ه ��ي العامل الذي يك�شف عن احلدث وال�شخ�صيات
يف الوق ��ت ذاته �أ�ش ��ار �إىل �أن احلدث وا�ضح فحني
يحاول الكات ��ب تلخي�ص االحداث ف�أنه هنا يعرتف
ال�ستجابت ��ه لت�أث�ي�ر النق ��د
التقلي ��دي وعرو� ��ض الكت ��ب
ال�صحفي ��ة التي يعت ��اد عليها
م����ن اص��������دارات
�أو ًال وم ��ن ث ��م ا�ستجاب ��ة
ملطالب ��ة العديد م ��ن ا�صدقائه

حياتي في الفن



أوراق

وقراءة ح�سن مطلك ورغبتهم يف فهم الهيكل العام
�أو العمود الفقري لهذا العمل الفني املتفرد.
كما ميكن للقارئ التمتع بهذه الفنون االبداعية التي
ت�شكل ميزة وهدفا خا�صا فيمكن �أن نلم�س �صعوبة
الفه ��م لرواية دابادا من قبل القراء العاديني وكثري
م ��ن املثقفني ،حي ��ث ال غرابة يف ذل ��ك �إذا ما تذكرنا
ب�أن د .طه ح�سني قد قال عن رواية"الغريب"لألبري
كامة ب�أنه مل يفهمها .على الرغم من و�ضوحها بينما
يُعزى عدم الفه ��م لـ"داب ��ادا"�إىل الطريقة اجلديدة
الت ��ي اتبعه ��ا ح�س ��ن مطلك فه ��ي م�شبع ��ة بدرو�س
احلداثة والفن ال�سينمائي وال�شعر والرموز وتيار
الرواية اجلدي ��دة ،واالنتقاالت املفاجئة والتقطيع
املونتاجي الذي ي�صعب فرزه ب�سبب علو اال�شتغال
اللغوي وهيمنته.
تب ��د�أ الرواية بتحديد الظرف الزمني للأحداث ،ثم
ت�شرع بت�سليط ال�ضوء عل ��ى �شخ�صيتها الرئي�سية
�شاه�ي�ن وهو �شاب ق ��روي يف ال�سابعه والع�شرين
م ��ن عمره ولدته �أمه هاجر ناق�ص الوزن حيث جاء
�إىل هذا العامل جنيني ًا مل يتجاوز ال�سبعة �أ�شهر.
وهو ال يتحدث لأنه ال يعرف ماذا يقول ومتى؟ ومع
ذلك ف�إن ��ه بالغ احل�سا�سية وميتاز ب�ب�راءة طفولية
ووع ��ي دقي ��ق ،وي�سند مرفقي ��ه على قاع ��دة �شباك
حجرت ��ه ويت�أم ��ل وي�سمع وي�ستمت ��ع باالكت�شافات
ال�صغرية.
�شخ�صي ��ة هذا الفت ��ى حماطة بالظ�ل�ام وال�سخرية
وق ��د تنثال عل ��ى ر�أ�سه كل اللغ ��ة والذكريات فرييد
�أن ي�ص ��رخ بقوة لذا يجمع من �أجزاء كلمات عديدة
كلمة واحدة وي�صرخ بها دون �أن ي�سمعه �أحد وهي
دابادا.
�شاه�ي�ن يرك� ��ض وراء �آالم اللي ��ل حي ��ث االنطالقة

االوىل للع�صاف�ي�ر وت�ستيق ��ظ القري ��ة �ضاحكة يف
ذات �صباح غري ��ب حيث ت�ضحك البيوت والدروب
واخلب ��ازات ،كل �ش ��يء ي�ضح ��ك حت ��ى ال ��كالب
ونباتات ال�شوك واالع�شاب امليتة يف الروق كلحية
مراه ��ق ب ��ل حت ��ى ال�ضيف ح�ي�ن ا�ستيق ��ظ و�س�أل:
م ��ا بكم؟ مالذي ح�ص ��ل؟ ما ال ��ذي ي�ضحككم؟ لكنهم
غارق ��ون يف ال�ضح ��ك ف�أهمل ر�أ�سه ليكم ��ل الن�شيد
الناق�ص"�ضحك� ..ضحك."..
الكاتب يذكر �أنه ال ي�ستطيع حتديد احلدث املركزي
يف الرواي ��ة لأن ال�شكل ي�أخ ��ذ حدثا واحلدث ي�أخذ
�ش ��كال وه ��ذا يعط ��ي ان�سجام ��ا كلي ��ا ب�ي�ن احل ��دث
وال�ش ��كل ،لتع�ب�ر الرواي ��ة عن عام ��ل ح�ضاري يف
الك�شف عن ال�شخ�صيات اي�ض ��ا ،وبالن�سبة للحدث
يف"دابادا"فه ��و وا�ض ��ح حي ��ث يبد�أ م ��ن �شخ�صية
�شاه�ي�ن املعزول ��ة والت ��ي ُتلخ� ��ص يف رواية ذات
زم ��ن مق ��داره ثالث ��ة اي ��ام فق ��ط ،له ��ذا �ستنت ��اب
الق ��ارئ الده�شة من خ�ل�ال اكت�شافات �شاهني الذي
ي ��رى اال�شياء بح� ��س طفويل� ،أما فيم ��ا يخ�ص لغة
الرواي ��ة فهي ترك ��ز على احل ��دث �أي �أن كل و�صف
للروائي هو يف دخ ��ول الرواية يف ا�سلوب مت من
خالل ��ه الرتكيز على �شخ�صية ال�شاب ،وهنا يتخلى
الروائي عن نظرته و�شخ�صيته لينظر بعني البطل
وهنا يذكر الروائي انه اتبع ا�سلوب �شاهني ولي�س
ا�سلوبه.
ه ��ذه الرواي ��ة تعد من �أب ��رز اعم ��ال الراحل ح�سن
مطل ��ك والذي اع ��دم �شنقا ع ��ام  ،1990وقد �أثارت
داب ��ادا االهتمام واجلدل من ��ذ �صدورها االول عام
 1988و�إىل الي ��وم مل ��ا فيها من ف ��رادة يف احلداثة
واللغ ��ة و�صع ��ب عل ��ى الكثريي ��ن فهمه ��ا بحيث مت
اعتبارها عمال للنخبة �أو لنخبة النخبة.

اص�������������دارات





تحت مجهر التحليل

قراءة في كتاب "الحرب
العالمية الثالثة" للدكتور "ياسر
عبدالحسين"
ضحى عبدالرؤوف المل
يح ��اول الدكت ��ور يا�سر"عبداحل�سني"يف كتابه"احل ��رب العاملية
الثالث ��ة ..داع� ��ش والعراق وادارة التوح� ��ش" ال�صادر عن �شركة
املطبوع ��ات للتوزي ��ع والن�ش ��ر و�ض ��ع ه ��ذا العن ��وان كتعري ��ف
حت ��ت املجه ��ر ،لينطل ��ق نح ��و املفاهيم االخ ��رى ويتو�س ��ع بها،
وك�أن ��ه يوح ��ي للق ��ارئ ان احل ��رب العاملي ��ة الثالثة قائم ��ة �ضمن
الكث�ي�ر من املعطيات الت ��ي يقدمها يف بحث ��ه او كتابه الذي يهتم
ب ��ادارة التوح�ش وابع ��اده ،ك�سالح مل يتم اكت�شاف ��ه بعد .اال انه
موج ��ود واحلرب ب ��ه فعليا قائمة وان ب�شكل غ�ي�ر مبا�شر ،وهي
�سالح بدائ ��ي معا�صر يتم ا�ستعماله منذ الع�صور القدمية وحتى
االن ،وان م ��ا يقدم ��ه يف الكت ��اب م ��ن فل�سفة منطقي ��ة وعقالنية
بعي ��دة ع ��ن الوجدانيات هي حقائ ��ق لي�ست كامل ��ة .امنا تكملها
االحداث القائمة يف الكثري م ��ن الدول عرب التحليل والتمحي�ص
والرج ��وع اىل ما وراء احل ��دث .ا�سبابه! اهميته! واالهم من كل
هذا اجتاهات ��ه وردة افعاله ،لتكون كالفع ��ل وردة الفعل املتوقع
الن ��اجت ع ��ن ادارة التوح�ش يف الع ��امل الذي جنه ��ل ماهيته .اال
انن ��ا نلم� ��س نتائجه على االر� ��ض يف احلروب الدموي ��ة البعيدة
ع ��ن حقوق االن�س ��ان او االن�سانية مبعناها الكام ��ل والتي دونها
ال ميكن ان نن�شد ال�سالم.
"كل ال ��دول تتفق على جترمي االرهاب وكلها تتبادل االتهامات
باالرهاب"مم ��ا مين ��ح جترمي ��ه او حترمي ��ه او التعاط ��ي ب ��ه
مع�ضل ��ة يف تعريف ��ه ب�ي�ن م ��ن يق ��ع حت ��ت اال�ستعم ��ار وبني من
ه ��و م�ستعم ��ر يف حقه باملقاومة ،وهذا بح ��د ذاته يولد مفارقات
عدي ��دة لتعريف االرهاب قبل احل ��رب ،فاللعب ��ة الدولية تقت�ضي
معرفة احلقيقة باحلدث دون جدلية ت�ضع املوازين االرهابية بني
املوافق واملعار�ض الن االرهاب يحتاج لهوية ال ت�ضليل فيها قبل
االنط�ل�اق يف لعبة االمم واحل ��روب بكافة ا�شكاله ��ا االقت�صادية
واالجتماعي ��ة الخ..ه ��ي ح ��روب ال ميك ��ن ان تخل ��و م ��ن ارهاب
با�ش ��كال خمتلفة وبهذا تك ��ون اخلطورة اكرب مما ن ��راه ظاهريا
ع�ب�ر االع�ل�ام او غريه.فهل لالرهاب درام ��ا خا�صة به وهل ميكن
ا�ستهالكها وفق �شرعية هدفها ال�سيطرة على العامل؟.
ت�سا�ؤالت يطرحها القارئ على الكتاب ،ليدخل معه يف حوار ذهني
مع التحليالت التي يقدمها دكتور"يا�سر عبداحل�سني"مركزا على
اهمية اللعب ال�سيا�سي وفل�سفته يف ا�ضفاء جملة من التف�سريات
لي�شع ��ر الق ��ارئ انه العب يف الكت ��اب بل ك�أنه �ضم ��ن ال�سيا�سات
التي تفر�ض نف�سها يف لعب ��ة ا�سرتاتيجية او �سيكو �سرتاتيجية
واله ��دف ال�سلطة حت ��ى القارئ وهو يقرا الكت ��اب ميار�س �سلطة
التحليل ما ما كتبه دكتور يا�سر با�سلوب حاذق لي�صل اىل نتيجة
م ��ع ذات ��ه فيقنعه ��ا با�ستنتاجات م ��ا تو�صل اليه قب ��ل ان يت�سرب

ذل ��ك اىل القارئ وهذه حبك ��ة حتليلية كتابي ��ة ذات مهارة بحثية
ممتع ��ة ت� ��ؤدي يف ا�ستنتاجاتها اننا ما زلنا م�ضغ ��ة �سيا�سية يف
لعبة االمم اال ان ا�ستطعنا تغيري اللعبة او ادارة التوح�ش لن�صل
اىل املبتغ ��ى االممي وهو املنطق يف احلروب واحرتام قواعدها
لنبقي على قيمة ال�صراعات وهذا طرح ال اعلم ان كان ا�ستنتاجه
وليد فكر ذاتي بعد قراءتي للكتاب الذي جعلني ا�ؤمن ان ال�سالم
ال يعن ��ي انهاء ال�صراعات امنا احرتام قواعد لعبة احلروب متام
كااللعاب االكرتونية فهل من حرب دماغية �ستن�ش�أ الحقا؟
اله ��دف داخل احلياة يختل ��ف عن خارجها ،وه ��ذا له اهميته يف
تعري ��ف االنتحار اي�ض ��ا ،ليكون جزء ًا مهما م ��ن ادارة التوح�ش
ودرا�سته درا�سة كافية وافية ،مبنطق حتليل اال�شياء ال فر�ضها.
لت�ستح ��وذ فكرة برنار لوي�س واالن�سجام مع النهج الداع�شي يف
نظرية امل�ؤامرة او توفري ن�شر الفو�ضى اخلالقة ،وتغذية املخيلة
مب ��ا ي�ساعد لتنفيذ االجندات من عدة و�سائل ،واالهم من كل هذا
ان"احلرب ت�ساهم يف حتول الكائنات الطبيعية اىل كائنات غري
طبيعي ��ة وذات مناع ��ة ق�صوى.فهل من اجن ��دات خارجية ترتبط
به ��ا التنظيمات الناجتة عن مفارق ��ات يفر�ضها �سلوك اجلماعات
ايل ا�شار لها دكتور يا�سر عبداحل�سني؟
اال�ص ��ل االخالقي والالخالقي للح ��رب ،والفروقات بني االميان
بالواقعي ��ة املطلق ��ة ،والواقعي ��ة اجلزئية والت�شتي ��ت حتى عدم
ال�سم ��اح بالتق ��اط االنفا�س .وم�ض ��ات لها ال�ض ��وء االكرب النارة
الفك ��ر وحتفيزه يف جتمي ��ع خيوط التحليالت ،وف ��ق الت�سل�سل
ال ��ذي مينحه الكتاب ك ��ي يتم ادراك املعن ��ى الدارة التوح�ش وما
وراء اخللفي ��ات التي ي�ستعر�ضه ��ا .اي ر�ؤية االبعاد بكافة قوتها
و�صعوب ��ة تقبله ��ا اي�ض ��ا .الن االقرار مبنطق االف ��كار املطروحة
هو االق ��رار بتظافر ل ��ذة االنق�ضا� ��ض التي ي�ؤك ��د عليها"روجيه
كايو"وه ��ذا رمب ��ا يخي ��ف الق ��ارئ ،ان امت ��دت ادارة التوح� ��ش
نح ��و املقد�سات وقد يحاول القارئ انتزاع الفكرة ،ولكن دكتور
يا�س ��ر ال يتوقف هنا بل يعمل على تدعيم طروحاته بامثلة تغذي
اجتاهات الكت ��اب الفكرية ولعبة النقاط املتع ��ددة ال�ضاء النقطة
املركزي ��ة ،وه ��ي ادارة التوح� ��ش وب ��اب احلرب العاملي ��ة الثالثة
يحتاج ملن يو�صده.
م ��ا م ��ن ام ��ة ت�ستطي ��ع القي ��ام دون ثقاف ��ة يلخ�صه ��ا الق ��ارئ
بعدالو�ص ��ول اىل فك ��رة االلغ ��اء الثقايف ،فما يقدم ��ه الكتاب من
حتلي�ل�ات جريئ ��ة ومنطقي ��ة تتخذ بابعاده ��ا كاف ��ة املعطيات مع
احلف ��اظ على االخ ��ذ من افكار بع� ��ض املفكرين .م ��ا يقوي دعائم
اال�س� ��س التي تتم يف الكتاب ال ��ذي ال ميكن تلخي�صه ب�أ�سطر .اال
ان ��ه يقدم للباحثني وللقراء ولكل من يهت ��م بلعبة احلرب العاملية
الثالث ��ة نقطة انطالقة مبثابة فتح فكري جديد له اهميته البحثية
يف حتقيق الكثري م ��ن النقاط لتو�ضيح ادارة التوح�ش واحلرب
العاملية الثالثة.

المفتش العام
ّ
�أبرز روائع الأدب الرو�سي و ُت�صنف
يف عداد امل�سرح العاملي وال تزال
ُتعر�ض يف خمتلف �أنحاء العامل.
يقول غوغول عن م�سرحيته�" :أردتُ
�أن �أجمع فيها ،يف كومة واحدة كل ما
كنت �أعرفه يف رو�سيا من قبح وكل
ما كان ميار�س فيها من جور وظلم".
منذ البداية جاءت امل�سرحية فريدة يف
نوعها؛ ف�أحداثها تتمحور حول النظام
االجتماعي القائم �آنذاك .

القوية
الريح
ّ
تعك�س رواية "الريح القوية" للروائي
"ميغل انخل ا�ستوريا�س" ،التي
ترجمها اىل العربية"�صالح علماين"
خمتلف ال�صراعات االجتماعية التي
تت�سبب بخلق ثغرات �سو�سيولوجية
تت�صل ب�سيا�سات العامل االقت�صادية.

النشيد الشامل
لأن ال �أحد ي�ستطيع التعبري عن ال�شاعر
�أكرث منه ؛ يو�ضح مرتجم الكتاب �صالح
علماين يف املقدمة الدوافع التي �شجعت
نريودا على و�ضع الن�شيد ال�شامل
( .)1950-1928يقول نريودا " :عندما
كنت �أعي�ش يف العزلة ،بعيد ًا عن النا�س،
و�سعي ًا �إىل �إبراز وحدة �شاملة عظيمة
للعامل الذي �أريد التعبري عنه ،كتبت كتابي
الأكرث جموح ًا وات�ساع ًا  :الن�شيد ال�شامل.
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ال���ق���راءة ك��ال��رغ��ب��ة الجنسية
عبدالكريم يحيى الزيباري

م ��ا كان ��ت �س ��وزان �سونت ��اغ لتن�ش ��ر هذه
اليومي ��ات ،ول ��و كان ��ت �ستن�شره ��ا م ��ا
كان ��ت لتن�شرها ب ��دون مراجعة وتنظي ��م وحذف وتعديل
و�إ�ضاف ��ات ،اليومي ��ات من�ش ��ورة كم ��ا كتب ��ت كم�سودات،
للن�شر بل للتذكر فقط .ولأنها ماتت ومل ترتك و�صية ،قرر
ابنها ديفيد ريف ن�شر اليوميات كما هي.
يف الرابعة ع�ش َرة من عمرها ،كانت ت�ؤمن بالدولة املِثالية
وحكوم ��ة مركزي ��ة قوي ��ة ت�سيطر على ال�ث�روات وحتقق
العدالة وامل�ساواة والرفاهية ،تدعم العاجزين وامل�سنني.
كان م ��ن ِّ
حق �سوزان ت�سمي ��ة اجلزء الأول م ��ن يومياتها
والدة ثاني ��ة ،لأ َّنه ��ا كان ��ت تول ��د م ��ن جدي ��د بع ��د ق ��راءة
كل كت ��اب ،يف اخلام�س ��ة ع�ش� � َرة (بينم ��ا رواي ��ة توما�س
مان"اجلب ��ل ال�سحري"ه ��ي كت ��اب يواك ��ب كل حي ��اة
املرء"،الرج ��ل ال�سحري"من �أجمل الروايات التي قر�أت/
�ص .)16وهي تق�صد"اجلبل ال�سحري".
كلما توغل ��ت يف قراءة يوميات �س ��وزان ،ازدادت �آالمي،
ق ��ر�أت �سوزان كتب� � ًا مل �أقر�أها ومل �أ�سمع بها حتى ،و�آملني
�أك�ث�ر �أنَّ عدد ًا كب�ي� ً
را من هذه الكتب متوف ��ر ورغم ذلك مل
�أقر�أه ��ا مثل"نقط ��ة مقاب ��ل نقطة"لألدو� ��س هك�سل ��ي وقد
ترجم ��ه نظم ��ي لوقا وعلي �أده ��م ،ون�شرت ��ه دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة عام  .1990ويف ال�ساد�سة ع�شرة ا�ستمعت
اىل �أنايي�س نن حتا�ضر ع ��ن وظيفة الفن والفنان ،وحني

قر�أت الإخوة كارامازوف �شعرت باال�شمئزاز لأ َّنها جن�سة.
قر�أت رواية هريمان هي�س ��ه (دميان) وجدت الفوطبيعية
يف الف�صل الأخري مروِّ عة .قر�أت فاو�ست :غوته ،ومارلو
ومان ،و�أعجبها مارلو ف�أعادت قراءة فاو�سته عدة مرات.
نهاية �أيار  1949مل ت�ستطع مقاومة ن�سخ بع�ض رباعيات
عم ��ر اخل َّيام ،لأ َّنها ع�ب�رت عن ابتهاجه ��ا الداخلي .بد�أت
تق ��ر�أ �أو�سوال ��د �شبنغلر"انحط ��اط الغرب"تق ��ر�أ رواية
�أندريه جيد"قوت الأر�ض"تعيدها �إىل �آالم الأمري الأبله
مي�شك�ي�ن ،وب ��راءة �أليو�ش ��ا كارامازوف .تق ��ر�أ روايته
املزيف ��ون ،وتعج ��ب ببطله ��ا �إدوار ال ��ذي يزم ��ع كتابة
كت ��اب ا�سمه املزيف ��ون ،لكنه ين�شغل بكتاب ��ة يومياته،
ويف النهاي ��ة ين�شر يومياته وي�ت�رك املزيفون ،وترى
�س ��وزان �أنَّ �إدوار ه ��و �أندريه جيد ال ��ذي بد�أ وانتهى
يف ق�ضي ��ة �إعالمي ��ة .لكن ما هي ه ��ذه الق�ضية؟ هكذا
ظل ��ت يف الكت ��اب رم ��وز نحم ��د الل ��ه �أنَّ املرتج ��م مل
يتدخ ��ل وي�شرحها يف هوام�ش ،لتظل �آفاق ًا مفتوحة
�أم ��ام ِّ
كل ق ��ارئ وم ��دى ثقافته ،رمبا كان ��ت الق�ضية
ع ��ن مثلية جيد ،ورمبا كنت ق�ضية �أخرى ،ما يهمنا
�أنَّ �س ��وزان �أي�ض ًا حتقق له ��ا ن�شر يومياتها ككتاب
كبط ��ل �أندريه جيد �إدوار .وقر�أت رواية"ظالم يف
الظهرية"ومل تذكر بطلها روباخوف الذي �سيظل
عل ��ى طول �صفح ��ات الرواي ��ة يعاين �أمل� � ًا �شديد ًا
يف �أ�سنان ��ه ،وروايت ��ه �أ�شب ��ه مبق ��االت ال�شاع ��ر
ب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب ال ��ذي انقلب عل ��ى احلزب
ال�شيوعي.
له�ن�ري جيم� ��س رواي ��ات :ال�سف ��راء و�أجنحة
اليمامة والأمرية كا�ساما�سيما ،والبو�سطنيون
ق�ص� ��ص .ثم تعي ��د ق ��راءة رواية"الوح�ش يف
الغابة".

� 12أيل ��ول � 1949شاه ��دت م�سرحي ��ة ميل ��ر (م ��وت بائع
متجول) �صح ��راء احلياة العائلية واالبت ��زاز الأخالقي.
ح�ي�ن ق ��ر�أت رواي ��ة جيم� ��س جوي�س"�ص ��ورة الفنان يف
امرئ مل يل ��د يف ثقافة
�شبابه"كتب ��ت (م ��ن ال�صعب عل ��ى ٍ
املتحدث�ي�ن باللغ ��ة االنكليزي ��ة �أنْ ُيق� �دِّر اجلمال...
جوي�س وبرو�ست كالهما يُ�ش ��ددان على الزمن...
الزمن هو م�س�ألة معا�صرة� /ص )71و�سيظ ُّل كذلك
لأنَّ الزمن هو الله� ،إحدى جتلياته املتجددة.
"كربي ��اء وه ��وى" ج�ي�ن �أو�س�ت�ن .ه�ن�ري جيم�س
"�ص ��ورة �سيدة" والرواي ��ة �أخرجتها النيوزيلندية
ج�ي�ن كابي ��ون بطول ��ة ج ��ان مالكوفيت� ��ش ونيك ��ول
كيدم ��ان ".1996عامل رائ ��ع جديد"�ألدو�س هك�سلي.
وه ��ي د�ستوبي ��ا يتخي ��ل فيه ��ا �أنَّ القي ��م الإن�ساني ��ة
�ستختف ��ي و�سيت ��م �صناع ��ة الأطف ��ال يف الأنابي ��ب
والزجاجات!
تنقط ��ع اليومي ��ات حي ��ث مل يع�ث�ر االبن عل ��ى يوميات
والدته  .1952 -1950ليبد�أ يف  1953/1/19يف حمل
بي ��ع الكتب ت�شع ��ر بالغثيان لأنَّ "مرا�س�ل�ات ديكارت"قد
نف ��د .واملرتجم كتب (مرا�سالت دي ��كارت نفذ من املحل/
�ص .)84وبعد كل عدد م ��ن ال�صفحات تك�شف م�شاعرها
بج ��ر�أة كب�ي�رة ،تطل ��ق قائم ��ة م ��ن الكت ��ب ،كريكج ��ارد
ح ��ول مفه ��وم ال�سخرية(كان ��ت هذه �أطروحت ��ه /1841
� ��ص )285الكثري من الكتب مل ترتجم �إىل العربية .تعيد
قراءة"حت ��ت عي ��ون غربية"جلوزي ��ف كون ��راد .وتنهي
كتابها"الرغبة الفكرية هي كما الرغبة اجلن�سية".

شعرية الذاتي والغنائي في (هكذا ّ
أعلق جنائني)
زهير الجبوري
الب ��د م ��ن وقف ��ة مت�أني ��ة لق ��راءة جترب ��ة ال�شاع ��ر �ص�ل�اح
ال�سي�ل�اوي قراءة معمقة  ,ذلك انها م�شبعة بدالالت الذاتي
 /الهاج�سي  /االغرتابي  ,فالن�ص عنده م�شحون بـ (اناه)
الت ��ي ان�سرح ��ت عل ��ى ف�ضاءات ��ه ال�شعري ��ة  ,يف ت�صوري
ث َّم ��ة مايقل ��ق ال�شاع ��ر يف ا�ست�ساغت ��ه لن�ص ��ه  ,و من عمق
اح�سا�سه باال�شياء  ,فقد ت�شبعت لغته بالعديد من التعابري
املتوهج ��ة بالن�ض ��ج  ,ال اعرف ان كان ��ت طريقته هذة هي
انعكا�س (ذاتي  /غنائي) ام ت�شبيهات ا�ستلها من اح�سا�سه
بالواقع..
ل ��ذا فان ج � ّ�ل ق�صائده ا�ست�ساغت فع ��ل الرغبة العفوية يف
�صياغ ��ة كل ن�ص  ,ولع ��ل االح�سا�س (العف ��وي ) هو الذي
(ينتم ��ي اىل الوجدان و العاطفة) – بح�سب فا�ضل ثامر -
 ,فكانت �شعريت ��ه معربة عن موقف متداخل حلالة الت�أثري
و الت�أثر..
يج ��ب ان من�س ��ك بحقيق ��ة التجرب ��ة الت ��ي ينتم ��ي اليه ��ا
ال�سي�ل�اوي و ندرك انها جتربة عا�ش ��ت فعل الت�أزم العام ,
فكان ��ت ّ
جل التجربة ال تتمتع برتف البن ��اء و رهافة اللغة
بق ��در ما انط ��وت عليه اح ��االت بنائية م�شه ��ودة  ,منها ما
جاءت به من ن�سقي ��ات جتريبية  ,و منها ما عا�شت حاالت
تغريبي ��ة  ,ومنها م ��ا ا�شتغلت على (امل�ضم ��ون) ووحداته
الداللية امل�ألوفة.
�س�أق ��ف نقدي ��ا عن ��د حمط ��ة مهم ��ة يف جتربت ��ه  ,اال و هي
جمموعت ��ه (هك ��ذا اعلق جنائن ��ي)  ,و حتدي ��دا يف بع�ض
ن�صو�صه ��ا التي تنم ��ي العنا�صر الذالتي ��ة و تعفي مالمح
ال�شاع ��ر الباح ��ث عن املعن ��ى �أو عن تلويح ��ات هائمة يف
اال�سئل ��ة احل�ضورية املتك ��ررة يف ق�صائده  ,ل ��ذا نقر�أ يف
الن�ص الأول من املجموعة:
دخلت حدودكِ
فا�شتعلت تعرجاتها على قامتي..

يل عط�شي
ووجهك ذكرى �شراع يف ذاكرتي (�ص .)5
يف املقط ��ع هذا  ,من�س ��ك باملفارقة ال�شعري ��ة التي افا�ضت
فع ��ل اخل�ض ��وع البائن حلال ��ة الدخ ��ول و اال�شتع ��ال  ,ثم
حلال ��ة العط� ��ش و للوج ��ه و ذك ��رة �شراع ��ه  ,لن�ص ��ل اىل
فحوى ما ق�صده ال�شاعر و االخذ بطريقه كتابته للق�صيدة
ذات االح�سا� ��س العميق ل�شعرية الذات ��ي و دالالت احل�س
الغنائ ��ي  ,و ق ��د امت ��ازت ق�صائ ��د املجموع ��ة به ��ذا اللون
ال�شع ��ري  ,رمب ��ا لأن ال�سيالوي ال يريد مغ ��ادرة الق�صيدة
التي تنحى هذا ال�شكل ال�شعري املتعارف عليه..
يف الق�صائ ��د (ذاكرة  ,و ف ��وارزه عمره  ,و يرعى ما يراه)
تنه�ض �شعرية ال�شاعر على قدر كبري من الذاتية امل�شهدية
امل�س ��رودة  ,تل ��ك الذاتية امل�شبعة بالغنائي ��ة  ,فال�شاعر يف
كل ما افا�ض من ق�صدية �شعرية  ,فانني ا�شعر ب�أنه (م�ؤلف
�ضمن ��ي)  ,فبكل ت�أمالته و اح�سا�سه العميق للأ�شياء يظهر
كراو حلاالته املو�صوفة:
ٍ
(ذاك ��رة)( :ع ��ن ج ��ذور دموع ��ي  /ا�س� ��أيل
-

ال�شجرة  /ال�صامدة بوجه العا�صفة) �ص .79
(فوارزه عم ��ره)( :هذه موا�س ��م الدمع  /فال
تق�شع ��ر ايها العمر  /هذة االغ�صان املك�سورة ايامك  /انها
فوارز عمرك) �ص .83
ـ (يرع ��ى ما ي ��راه)( :ل�ست وح ��دي  /ارى انطف ��اء ا�سماء
الربي ��ع  /على مالمح ه ��ذه اجلورية  /ل�ست وحدي ا�شعر
بذبول ن�شوتها وبرقها)�ص.87
يف مث ��ل ه ��ذه املقاطع ،يجب ان نعرتف ب� ��أن ال�شاعر مهما
كان ��ت حتوالته ال�شعرية ،فهو خا�ضع ال حمال اىل الذاتية
امل�شحون ��ة بغنائية معمقة يف �صل ��ب جتربته ،ولو توقفنا
م�ؤقت� � ًا عن ��د من ��اخ �ص�ل�اح ال�سيالوي،ف� ��إن االنح�س ��ارات
الذاتي ��ة ،ه ��ي ذاتها الت ��ي ا�ستعارها م ��ن الأمكن ��ة بكل ما
حتتويه من �شحنات ذات طابع (مقد�س) ،ومن الف�ضاءات
املنفتح ��ة الت ��ي �شكلت ت�ض ��اد ًا م ��ع الأمكن ��ة ،فكيف ميكن
التخل� ��ص منها..؟ وال�سي�ل�اوي يف (ذاكرته) يحيل للجرة
الإجابة عن جذور دموعه ..ويف (فوارزه عمره) ـ خمتلف
اىل ح ��د ما ـ بحدود اعرتافاته املن�سرح ��ة مع ا�سرت�ساالته
الن�صي ��ة يف كل مقط ��ع� ،إذ يب ��د�أ بالزم ��ة (ل�س ��ت ادري)،
ي�ب�رز خالله ��ا �صوت ال�شاع ��ر كجزء من حال ��ة البناء التي
تكتمل م ��ع املخيلة ومهارة ال ّلغ ��ة ،فالق�صيدة برمتها تعرب
ع ��ن (منول ��وج داخل ��ي) ،لأنه ��ا مكتوب ��ة وحت ��اور (ذات
ال�شاع ��ر) ،وم ��ع انطفاء ا�سم ��اء الربيع وال�شع ��ور بذبول
ن�ش ��وة اجلورية وانك�سار �شهقة انوثته ��ا ،تبقى الق�صيدة
حمافظ ��ة على اطاره ��ا ال ّلغوي الع ��ام بو�صفها واحدة من
اه ��م الق�صائ ��د الت ��ي كتبها ال�شاع ��ر يف ظ ��ل جتربته التي
قدمها لنا يف هذه املجموعة.
(هك ��ذا �أعل ��ق جنائن ��ي) ،جمموع ��ة حتكم ��ت ب�سل�سلة من
املتوالي ��ات الذاتي ��ة املعربة عن ح ��االت �شعوري ��ة كر�سها
ال�شاع ��ر يف ن�صو�ص ��ه ،منها م ��ا اخذت عل ��ى عاتقها حالة
االغ�ت�راب ،ومنه ��ا ما �أبانته حال ��ة التف ��رد بالعزلة ،ومنها
م ��ا تناغمت مع حالة االح�سا� ��س باال�شياء املحيطة ،ومنها
الت ��ي يفرزه ��ا املحيط –كم ��ا ذكرناـ ،ومنه ��ا التي تنطوي

عل ��ى فع ��ل ال�صدمة كق�صي ��دة (متثال حمب ��ة) املكتوبة عن
ال�شاعر ال�شهيد (احمد ادم) ،ك ّلها عربت عن موقف جم�سد،
وظف بطريقة ادائية خال�صة..
اي�ض ��ا يخي ��ل �إ َّ
يل ان ث ّم ��ة ات�ساع ��ا يف خميل ��ة ال�شاع ��ر
باجت ��اه و�صف احل ��االت ال�شعورية الت ��ي تعك�سها (اناه)
 ,م ��ع اخت ��زال ال�صورة املعربة و ال�شاه ��دة و املكر�سة يف
مناط ��ق عديدة من ن�صو�صه  ,رمبا هو ا�سقاط له انعكا�س
�سايكلوج ��ي  ,وان اللغ ��ة ال�شعري ��ة ذاتها ه ��ي املعربة عن
اداء ال�سيالوي  ,لذا نقر�أ يف (ذاكرة موغلة):
�أنا� ..صمت الأنبياء
و اخلطوة امل�سكونة
بغروب الدروب �أنا..
متثال نهر
يكبت يف امواجه انفا�س العا�صفة
مل ابعرث وجه يو�سف يف روحي�( .ص .)65
اال ان هن ��اك اط�ل�االت اخ ��رى �أخ ��ذت �ش ��كال م ��ن ا�ش ��كال
البن ��اء ال�شع ��ري املتناظ ��ر مع خميل ��ة ال�شاع ��ر  ,تلك التي
ت�صف اال�شي ��اء مب�شهدية � /شاعري ��ة  /درامية  ,تتحكمها
حالة الو�صف لل�شكل  ,ل ��ذا حني نقرا يف ق�صيدة (عالمات
غروب)  ,يف مطلعها اال�ستهاليل حتديدا  ,ن�شعر بان اللغة
ال�شعرية لغة والدة البلغ الت�شبيهات و امل�شاهد:
ملاذا االج�ساد عالمات غروب؟
والطرقات اجرا�سها..؟
ه ��ذا الت�سا�ؤل  ,امنا يعرب عن ق�صدية ل�سيميائية � /شعرية
 ,او لف�ض ��اء �شعري له فل�سفت ��ه املتنوعة يف ثقافة ال�س�ؤال
 ,ه ��ي واح ��دة من اهم تنويع ��ات ال�شاعر � ,س ��واء كان يف
جمموعت ��ه ه ��ذه ام يف باقي ن�صو�صه الأخ ��رى  ,لذا ظلت
هذه املجموعه بكل ما حتتويه من اداءات و مهارات بنائية
 ,واحدة من اه ��م ا�شتغاالت ال�سيالوي  ,مع اعرتافنا ب�أنه
يجيد كتابة كافة الأ�شكال ال�شعرية  ,اال انه ي�سري على نهج
الق�صيدة احلديثة.

ً
مفاهيمي��ا
كتاب"مس��رح الطف��ل"..
عرض :بشار عليوي
عرف ��ت بداي ��ات ن�ش ��وء م�س ��رح الطفل ,ظه ��ور ًا م ��ع ن�ش�أة
امل�سرح َك ُكل  ,اذ نلحظ اهتمام امل�سرحيني واملُنظرين بهذا
الن ��وع من امل�س ��رح  ,ملا له من �أهمية ُق�ص ��وى يف التن�شئة
االجتماعية والرتبوية .
و"م�س ��رح الطفل"كمفه ��وم يختل ��ف اختالف� � ًا معرفي� � ًا عن
مفهوم"الدرام ��ا التعليمية"الت ��ي ه ��ي كما يراه ��ا د.كمال
الدين ح�سني يف كتابه املُهم"امل�سرح التعليمي _امل�صطلح
والتطبيق"ال�صادر حديث ًا يف القاهرة عن (الدار امل�صرية
اللبناني ��ة)  ,مفه ��وم ه ��و ي�شم ��ل كامل التوظي ��ف املتنوع
ال�ش ��كال امل�س ��رح داخل امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة وبالتايل
هن ��اك ت�صحيح للعُرف اجلاري برب ��ط امل�سرح التعليمي
بعرو� ��ض امل�سرحيات املُرتبطة بامل ��واد الدرا�سية فقط ,
لذا ف� ��إن الدراما التعليمية من الناحي ��ة املفاهيمية وفق ًا
للدكت ��ور كم ��ال الدي ��ن ح�س�ي�ن  ,يمُ ك ��ن حتديده ��ا يف
املجاالت التالية:
 .1الرتبي ��ة امل�سرحي ��ة :ويق�ص ��د به ��ا جم ��ال ان�شطة
امل�س ��رح التعليم ��ي داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة ,
وال ��ذي يه ��دف اىل تعلي ��م وتدري ��ب التالمي ��ذ عل ��ى
تقنيات وحرفية ف ��ن امل�سرحة  ,واك�سابهم ما يرتبط
بالعرو� ��ض املخت ��ارة من قي ��م تربوي ��ة واجتماعية
ومعرفية.
 .2م�سرح ��ة املناه ��ج :ويق�ص ��د به ��ا جم ��ال ان�شط ��ة
امل�سرح التعليم ��ي داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية والتي تهتم
باالع ��داد الدرامي جلزء او كل م ��ن مقرر ما بق�صد تقدميه
يف اطار من املتعة الفنية لت�سهيل الفهم وال�شرح وتو�ضيح
اجلانب املعريف به.
 .3تعدي ��ل ال�سل ��وك :ويق�ص ��د ب ��ه جم ��ال ان�شط ��ة امل�سرح
التعليم ��ي بق�ص ��د تعدي ��ل �سل ��وك التالميذ وع�ل�اج بع�ض
اال�ضطراب ��ات ال�سلوكي ��ة واالنفعالية لديه ��م مب�ساعدتهم
على التكيف مع الواقع من خالل اخلربات والنماذج التي
يتعر�ض ��ون لها يف االعمال امل�سرحي ��ة التي ي�شاركون بها
يف ادائها.
و�ضم ��ن اجله ��ود الرامي ��ة لت�سلي ��ط الأ�ض ��واء �أك�ث�ر على
م�سرح الطف ��ل ودرا�ستهِ و�أهميتهِ داخ ��ل منظومة امل�سرح
العرب ��ي َك ُكل  ,ي�أتي كتاب (م�س ��رح الطفل) ت�أليف الباحثة
امل�صرية"هب ��ة مازن"وال�ص ��ادر عام  2015ع ��ن دار �أجمد
للن�ش ��ر والتوزي ��ع يف ُعم ��ان يف � 223صفح ��ة من احلجم
الكب�ي�ر  ,ليك ��ونَ َحلق ��ة مُ�ضاف ��ة اىل �سل�سلة تل ��ك اجلهود
الق ّيم ��ة يف هذا امل�ضمار  ,اذ مت تق�سي ��م الكتاب اىل �سبعة

ف�صول عن ��ون الف�صل االول
بـ(تاري ��خ امل�س ��رح يف الع ��امل) والثاين حمل
عنوان(م�س ��رح الطفل/االهمية-الدور الوظيفي البنائي-
اليات العمل واالهداف) والثالث(امل�سرح املدر�سي ودوره
يف تنمية ثقافة الطفل) والرابع(الدراما امل�سرحية وكيفية
توظيفه ��ا يف العملية الرتبوي ��ة) وعنون الف�صل اخلام�س
بـ(دراما وم�سرح الطفل) فيما ال�ساد�س فكان بعنوان(ت�أثري
م�س ��رح الدم ��ى وم�س ��رح املمثلني عل ��ى خيال الطف ��ل) اما
ال�سابع واالخري فجاء حتت عنوان(دور االعالم يف تربية
االطف ��ال) .وع�ب َ�ر �صفحات كتابها  ,ت�سرد لن ��ا امل�ؤلفة(هبة
مازن) بدايات م�سرح الطفل  ,اذ ن�ش�أ الفن امل�سرحي عموم ًا
 ,ن�ش� ��أ ًة ذات طاب ��ع توجيه ��ي تثقيفي ار�ش ��ادي خ�صو�ص ًا
م ��ع امل�سرحيات الت ��ي قدمت قدمي ًا  ,حي ��ث ا�صبح امل�سرح
ذا دور ترب ��وي مت�ل�ازم م ��ع جمم ��ل النتاج ��ات امل�سرحية
االغريقي ��ة  ,فق ��د �أك ��د الباحث�ي�ن واملهتم�ي�ن ب� ��أن بداي ��ات
م�س ��رح الطف ��ل تتمث ��ل يف االت ��ي تاريخي� � ًا يف �أن امل�سرح
الهن ��دي الق ��دمي وف ��ق ما يذك ��ره كت ��اب (بهارتا) ق ��د �شهد

البداي ��ات االوىل مل�سرح الطفل من خ�ل�ال قيام امل�س�ؤولني
والقائم�ي�ن على �ش�ؤون امل�سرح يتلقون تكوينهم
من ��ذ نعومة اظافرهم يف ه ��ذا امليدان على ايدي
ابائه ��م واجداده ��م حيث لق ��ن (بهارات ��ا) ا�سرار
هذا الف ��ن اىل ابنائه الع�شرين بامر من (راهاما)
نف�س ��ه � ,أما يف الع�صر االغريقي فقد كان الأطفال
الأغارقة يف مدينة اثينا يتعلمون التمثيل الدرامي
التعبريي �ضمن املنهاج الدرا�سي  ,وقد اهتم كبار
اعالم امل�سرح الكال�سيكي الفرن�سي مب�سرح الطفل
 ,كم ��ا كت ��ب الناق ��د الفرت�سي"بو�س ��وي"يف كتابه
(خواط ��ر واف ��كار ع ��ن التمثي ��ل) لي�س م ��ن اجلائز
منع امل�سرحيات املوجه ��ة اىل االطفال وهي ا�سلوب
لتح�سني ن�ش�أتهم وتنظيم عملهم عام  , 1620وقد كتب
(را�س�ي�ن) تراجيديتني حول موا�ضيع دينية اجنيلية
وهم ��ا (ا�سرت) و(اتايل) خ�ص�صتا الطفال معهد �سانت
�س�ي�ر  ,وخ�ل�ال القرن الثام ��ن ع�شر وحتدي ��د ًا يف عام
 1874قدم ��ت (م ��دام ا�ستيفاين دي جينلي� ��س) عر�ض ًا
م�سرحي ًا خا�ص ًا باالطفال يف حديقة �ضيعة دون �شارتر
ب�ضواحي باري�س  ,كما قدمت (دي جينلي�س) م�سرحية
(امل�سافر) التي ق ��ام بادوارها ابناء الدوق يف باري�س ,
وكذل ��ك م�سرحية (عاقبة الف�ضول) التي ت�صور ما يجلبه
الف�ض ��ول على �صاحب ��ه  ,ويف الفرتة ذاته ��ا  ,قدم املُربي
(ارن ��ود بركني) العرو�ض امل�سرحية املخ�ص�صة لالطفال ,
وكال املُربيني كانا ي�شرفان على م�سرح الطفل وي�ستخدمان
اللع ��ب والتمثي ��ل يف جم ��ال رعاية االطف ��ال والعناية بهم
وتربيته ��م وتعليمهم فيم ��ا ن�شرت املربي ��ة (دي جينل�س)
كتاب� � ًا خا�ص ًا مب�س ��رح االطفال ا�سمه (م�س ��رح لال�شخا�ص
النا�شئني) ع ��ام  1779وهو اول كتاب عن م�سرح االطفال
يف العامل  ,ويف ا�سبانيا قدم اول عر�ض م�سرحي لالطفال
حم ��ل عن ��وان (خلي ��ج االعرا� ��س) ع ��ام  1657وق ��دم يف
حديق ��ة االم�ي�ر فرنان ��دو ابن فيلي ��ب الرابع مل ��ك ا�سبانيا
والعر� ��ض من تاليف الكت ��ب امل�سرحي(بدرو كالدرون دي
البركا) ال ��ذي كان مهتم ًا جد ًا بتق ��دمي م�سرحيات االطفال
 ,ويذه ��ب الكات ��ب االمريكي (مارك توي ��ن) اىل ان م�سرح
االطفال هو م�سرح حديث مل يظهر اال يف القرن الع�شرين
 ,ويف ع ��ام  1903ان�ش� ��أت (مين ��ي هين ��ز) يف الوالي ��ات
املتح ��دة االمريكية  ,م�سرح االطف ��ال التعليمي والذي قدم
ع ��دة عرو�ض منها (االمري والفق�ي�ر  /االمرية ال�صغرية /
العا�صم ��ة)  ,ويف رو�سيا ظهر م�س ��رح الطفل عام , 1918
وقدمت عرو� ��ض عدة منها (مالب� ��س االمرباطور) وكانت
اهداف م�سرح الطفل يف رو�سيا ايديولوجية بحتة.
�أم ��ا يف اجلان ��ب الفل�سف ��ي  ,فتجد(م ��ازن) �أن ع ��ددا م ��ن

ت����ك����وي����ن ال�����وع�����ي ال����ف����ردي
سعد ناجي علوان
تعت�ب�ر عملية تكوي ��ن الوع ��ي الف ��ردي م�س�ألة
�شخ�صي ��ة يف املق ��ام ا�ﻷ ول قب ��ل اال�ش�ت�راك
م ��ع م ��ا حوله ��ا يف الت�أث ��ر والت�أثري..ومن هنا
ت�ب�رز �أهميته ��ا وخطورته ��ا يف الوق ��ت ذات ��ه
�ﻷ نه ��ا �ص ��ورة الفرد الت ��ي يعي�شه ��ا يف دائرته
احلياتية مبختل ��ف التفا�صيل..ومن هنا ي�ؤكد
املخرج ال�سينمائي الفذ تاركوف�سكي يف كتابه
اال�ستثنائ ��ي /النحت يف الزم ��ن /على العالقة
بني جتاربه االبداعية واحلياتية ومابينهما من
م�ش�ت�ركات جت�سدت خاللها �أحالم ��ه و�آماله...
وم ��ع ا�ﻷ همية البالغة لف�ص ��ول الكتاب ملا متثله
م ��ن جوانب فنية بين ��ة تربز مقدمت ��ه كمف�صل
يتك ��ئ علي ��ه تاركوف�سك ��ي لبي ��ان مايعتمل يف

نف�س ��ه كف ��رد وكمخ ��رج م ��ن �آف ��اق العالق ��ة مع
اجلمهور..ومابينهم ��ا من متي ��ز حينما يحاور
ع ��ددا من ر�سائ ��ل جمهوره ال ��واردة �إليه حول
فيلمه/املر�آة/كنم ��وذج على عمله الفني ليبدو
�أن ا�ﻷ ه ��م يف هذه العالق ��ة لي�ست املكانة الفنية
لتاركوف�سكي �أو مدى جناح �أفالمه بقدر ماهو
�إ�ست� ��سﻻم تاركوف�سكي وفرح ��ه لرثاء الوعي
الذي ي�صر على خلقه هذا اجلمهور لفهم وتذوق
مايفعل ��ه خمرجه ��م املف�ض ��ل .....ومتثل ��ه م ��ن
طبقات جمتمعية خمتلفة /ربات بيوت..عامل
م�صنع..ا�ستاذ فنان..طال ��ب م�سائي..مهند�س
�إذاعي/ب ��ل �أن هن ��اك �سيدة ا�ستعان ��ت بابنتها
كي تكتب ر�سالتها لتاركوف�سكي..وت�أكيدا على
علو هذه العالقة ي ��ورد تاركوف�سكي وبامتنان
بع�ض ًا من خطاباتهم
�-سبب كتابتي �إليك �أنني �أعي�ش الفيلم

ذهبت لل�سينما �ﻷ عي�ش حياة حقيقيةالفيل ��م ي�ساع ��د الف ��رد عل ��ى التخل� ��ص م ��نالقلق...
وبذل ��ك �س�ن�رى به ��ذه ال�سط ��ور الب�سيطة فهم
اجلمهور..ك�أف ��راد وكمجتمع..مل�س�ؤولي ��ة
امل�ساهم ��ة يف تطوي ��ر �أي �إب ��داع جمتمعي بعد
مغ ��ادرة ا�ﻷ فراد لدائرة املتلق ��ي ال�ساكن �إيجابا
و�سلبا..واالنتق ��ال املمار� ��س ل ��دوره امل�ساع ��د
يف ت�أثي ��ث عم ��وم امل�شه ��د الثق ��ايف .ليع ��ود
تاركوف�سك ��ي ثاني ��ة م�ش�ي� ً
را اىل �أهمي ��ة ه ��ذا
ال ��دور واملراهنة عليه اىل الدرج ��ة التي يهمل
فيها �آراء النقاد ونظرياتهم ا�ﻷ كادميية...فاملهم
هو كيف نعي�ش احلي ��اة كما يجب..وقد خلقت
ال�سينما وجمي ��ع الفنون من �أجل جعل احلياة
�أجم ��ل و�أبه ��ى مم ��ا هي علي ��ه..وﻻ يك ��ون وﻻ
يح�صل ذلك �إﻻ بني ه�ؤﻻء النا�س ومعهم.

الفال�سفة ق ��د تناول الدرام ��ا التعليمية فل�سفي� � ًا واهميتها
م ��ن الناحي ��ة الفل�سفي ��ة  ,اذ جن ��د يف غالبي ��ة كتاباته ��م
وطروحاته ��م  ,م ��ا يمُ ك ��ن الق ��ول ان الدرام ��ا التعليمي ��ة
والقائم�ي�ن عليه ��ا قد ا�ستف ��ادوا من الطروح ��ات الفل�سفية
يف جم ��ال توظي ��ف الدراما تعليمي� � ًا وتربوي� � ًا  ,ومن ابر
الفال�سف ��ة الذين اخذت طروحاته ��م طريقها نحو التطبيق
العمل ��ي يف الدرام ��ا التعليمي ��ة  ,هو (جان ج ��اك رو�سو)
 ,اذا�ستف ��اد  ,القائم ��ون عل ��ى الدرام ��ا التعليمي ��ة من اراء
الرتبية احلديثة التي تن�ص على رية الطفل واملتعلم وفق ًا
للفيل�س ��وف (رو�سو) وحتدي ��د ًا ما جاء يف كتاب ��ه (�إميل)
باال�ضاف ��ة اىل اهمية اللعب والتمثي ��ل ومعرفة حلياة عن
طريق احلي ��اة باعتبارها مرتك ��زات جوهرية يف الرتبية
الهادفة كما جند متثالت يف الدراما التعليمية من الناحية
الفل�سفي ��ة عرب الت�أكي ��د على الدور اله ��ام للخطاب الفكري
لهذه الدرما م ��ن خالل طروحات الفال�سف ��ة (منت�سوري /
جون ديوي  /ب�ستالوتزي� /سوزان ا�سحق) كما ان (جان
جاك رو�سو) يرف�ض تعليم املتعلم بوا�سطة الكتب ويف�ضل
ان تعلم ��ه الطبيع ��ة بوا�سطة اللعب واحلرك ��ة واحلوا�س
وامل�شاركة.
وتتتب ��ع امل�ؤلفة بداي ��ات م�سرح الطفل يف الع ��امل العربي
ف�ت�رى �أن املغ ��رب ق ��د ع � َ
�رف م�س ��رح الطفل ع ��ام , 1860
بع ��د ان احتل اال�سبان مدينة تط ��وان فتم تقدمي م�سرحية
لالطفال بعنوان (الطفل املغربي) وذلك على خ�شبة م�سرح
ايزابي ��ل الثانية يف تط ��وان وهي اول خ�شب ��ة م�سرح يف
الع ��امل العرب ��ي � ,أم ��ا يف م�صر فق ��د ان�شات فرق ��ة القهرة
للعرائ�س عام  1959وقدمت اول عرو�ضها للعرائ�س ,فيما
تا�س�س اول م�سرح لالطفال عام  1964يف
اال�سكندرية  ,ويف �سوريا  ,تا�س�س م�سرح
العرائ� ��س ع ��ام  1960وكان يقدم عرو�ضه
�ضمن نط ��اق امل�سرح املدر�سي  ,ويف لبنان
 ,مت تق ��دمي اب ��رز عرو� ��ض م�س ��رح الطفل
العربي ��ة وهو (يعي�ش امله ��رج) عام 1981
� ,أم ��ا يف االردن فقد ب ��د�أ م�سرح الطفل من
خالل جتربة الفنان ��ة (مارجو مالجتليان)
التي تعد رائدة م�سرح الطفل الذي بدات به
ع ��ام  1970مب�سرحية (عنربة وال�ساحرة)
 ,ويف لبن ��ان بدا م�س ��رح الطفل عام 1968
من خالل تقدمي م�سرحي ��ة (حمدان)  ,فيما
ظهر يف الكوي ��ت اول ن�شاط مل�سرح الطفل
من خ�ل�ال ف ��رق املدار�س الت ��ي ا�ستخدمت
امل�سرح كاداة تعليمية وتثقيفية وتوجيهية
لالطفال.
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والدات متعددة في والدة واحدة
س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل

قراءة في رواية (ولد توا ً ) للروائي صادق الجمل
ناظم ناصر القريشي

أرستقراطية الحـس
والذكــاء في روايــــــة
"الجـــوع" لهامسون

أوراق
�شيئ ��ان ق ��د ال يجتمع ��ان �أن حتاف ��ظ على
بع� ��ض مبادئك ،و�أن تكون غني ًا� ،أن حتمل
قلم� � ًا و�أن تن ��ام ممتلئ البط ��ن� ،أن حتقق
هدفك الفكري و�أن حت�صل على الكثري من
املال ،فمن ي�ؤدي مهنة فكرية او ثقافية �أو
فنية �أو ادبية عليه �أن يتهي�أ م�سبق ًا للموت
فق ��ر ًا ،و�أن ال ي�ستغ ��رب �إذ م ��ا م� � ّر بلي ��ال
جائعة ،ومهما امتلك من قدرات عظيمة �إال
ان الفقر واجلوع �سيكونان متالزمني له.
فك ��رة اجل ��وع ج ��اءت ا�ستثناء تط ��رق له
الروائ ��ي كن ��وت هام�س ��ون يف روايت ��ه
الت ��ي ح�صل ��ت عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل للعام
 1920والتي حتم ��ل ا�سم"اجلوع"والتي
ترجمها حممود ح�سني العرابي و�صدرت
ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفنون.
ت�شبه الرواية كاتبها هام�سون الرنويجي
اجلن�سي ��ة وال ��ذي ول ��د ع ��ام 1859
وع ��رف م ��ن �أعظم الكت ��اب الذي ��ن عرفهم
الع ��امل خ�ل�ال الق ��رن الع�شري ��ن ،والتزال
روايته"اجلوع" ُتع� � ّد م ��ن روائ ��ع الأدب
يف ذلك الق ��رن ،فالكاتب م ��ن عائلة فقرية
ريفي ��ة ،عا� ��ش طفول ��ة قا�سي ��ة يف رعاي ��ة
عم ��ه ،ويف ه ��ذه الرواية يدي ��ن هام�سون
احل�ض ��ارة املادية بجمي ��ع مظاهرها التي
لوث ��ت احلي ��اة الإن�ساني ��ة وجعلته ��ا غري
حمتمل ��ة ،وهذا م ��ا فعله يف ج � ّ�ل رواياته
الت ��ي �أ�صدره ��ا خالل م�سريت ��ه االبداعية
الطويل ��ة فهو كان م�ؤمن� � ًا ب�أنه ينتمي �إىل
ما ي�سميه"�أر�ستقراطية احل�س والذكاء".
نا�ص ��ر الروائي الفكر الن ��ازي وا عتقد �أن

هل�ت�ر كان ق ��ادر ًا عل ��ى �أن يقي ��م يف �أملانيا
جمتمع ًا جديد ًا ،متحرر ًا من كل االمرا�ض
التي جلبتها احل�ضارة املادية.
وق ��د �أ�صي ��ب هام�س ��ون �أك�ث�ر م ��ن م ��رة
بنوبة ع�صبي ��ة ح ��ادة ويف �أواخر حياته
ا�شت ��دت عليه ه ��ذه النوبات حت ��ى مل يعد
يع ��ي ما يق ��ول �أو م ��ا يفعل ،وبع ��د نهاية
احل ��رب الكوني ��ة الثاني ��ة حوك ��م و�أودع
م�صحة االمرا�ض العقلية ،ويف ال�سنوات
الأخرية من حياته عا�ش هام�سون العزلة
وكان �أه ��ل ب�ل�اده يتعامل ��ون مع ��ه كما لو
كان خائن ًا لوطنه حتى تويف عام ،1952
�أما الروايات الت ��ي �أ�صدرها فال تزال حد
ال�ساعة تفنت املاليني من ال ُقراء يف جميع
انحاء العامل.
كتب ��ت ه ��ذه الرواية بعد ع ��ودة هام�سون
م ��ن جول ��ة م�ش�ؤوم ��ة يف امري ��كا ،وق ��د
ت�ستن ��د ه ��ذه الرواي ��ة �إىل حي ��اة الكاتب
ال�شخ�صية الفقرية ،تق ��ع �أحداث الرواية
يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر يف �أو�سلو،
وت ��روي مغام ��رات �ش ��اب جائ ��ع تتج ��ه
�أحا�سي�سه نح ��و اجلانب املظلم من مدينة
حديث ��ة ،وخ�ل�ال حماوالت ��ه يف احلف ��اظ
على املظه ��ر اخلارجي من احرتامه �إال �أن
و�ضعه الذهني واجل�سدي وما يعانيه من
تدهور يفر�ض عليه عك�س ذلك.
�أح ��داث الرواي ��ة ت ��دور بب�ساط ��ة ح ��ول
�صحف ��ي نرويجي يق�ضي �أيامه باحث ًا عن
طريق ��ة لت�أمني ثم ��ن طعام ��ه ،وبا�ستثناء
امل ��رات القليل ��ة الت ��ي ميل ��ك فيه ��ا امل ��ال
ال ��كايف ،ف�إنه يف معظم الرواي ��ة ال ي�أكل،
وي�صف بق�سوة ما ي�صيب اجل�سد والعقل
أيام دون
من ا�ضطراب ��ات نتيجة البق ��اء ل ٍ

طعام ،ال �ش ��ي َء مثري ًا للمتعة يف الأحداث
نف�سها ،حيث ال تعتمد الرواية على احلبكة
وت�صاع ��د احل ��دث� ،إمن ��ا جمرد م ��ا ي�شبه
أيام تبدو بالغة ال�صعوبة.
املذكرات ل ٍ
بط ��ل الرواية واث ��ق من قدرات ��ه وهذا ما
يجعل ��ه غ�ي�ر مقتن ��ع مبمار�س ��ة �أي ��ة مهنة
احرتافية فهو يراها غري �صاحلة ل�شخ�ص
بقدرات ��ه ،وجن ��د �أن �شخ�صية بطل رواية

"اجلوع"قريب ��ة يف �أح ��داث كث�ي�رة م ��ن
�شخ�صي ��ة را�سك ��و لنيك ��وف ال�شخ�صي ��ة
الت ��ي ابتدعه ��ا دو�ستوفي�سك ��ي والت ��ي
�ألهمت هام�سون كثري ًا.
ق ��د يك ��ون هامل�س ��ون ق ��ال كل �ش ��يءٍ يف
روايت ��ه دون �أن يقول �شيئ� � ًا ،ولكنه جعل
نف�س الأف ��كار التي كان ين ��وي كتابتها –
رمب ��ا – تدور يف ر�أ�س القارئ رغم ًا عنه،

ليق�ض ��ي الرواي ��ة قائ�ل ً�ا لبطلها"ا�سرق ال
�أحد �سواك يحق له ذلك”.
املث�ي�ر يف الرواي ��ة لي�س ��ت فك ��رة اجلوع
بح ��د ذاتها� ،أو فكرة احلرم ��ان املادي ،بل
هو الأثر الذي تركته احل�ضارة الإن�سانية
امل�صطنعة على الإن�سان الفرد ،حيث يبدي
�رات حفاظ ��ه عل ��ى �أ�صول
البط ��ل ع ��دة م � ٍ
ك�شخ�ص
اللياق ��ة واحلفاظ على �صورت ��ه
ٍ
حمرتم على �إمكانية �إنهاء اجلوع والعوز
املادي الذي يراوده.
ت�سل ��ط الرواية ال�ضوء عل ��ى نقطة هامة
الي ��وم تب ��دو �أك�ث�ر و�ضوح� � ًا بكث�ي�ر م ��ن
ذل ��ك الزمان رمب ��ا ،هذه النقط ��ة هي كون
احل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة يف �أوج تقدمه ��ا
ويف ظ ��ل ما تظه ��ره من تقدي� ��س للأفكار
وللمفكرين (على الأقل املوتى منهم) ،ف�إن
املهن ذات الطاب ��ع الفكري هي تكاد تكون
الأق ��ل م ��ردود ًا مادي� � ًا ب�ي�ن مه ��ن الياقات
البي�ض ��اء ،ويزيد الأمر �س ��وء ًا كل ما كان
الفرد �أقل ارتباط ًا بامل�ؤ�س�سات.
يف �أح ��د م�شاه ��د الرواية الأخ�ي�رة ت�صل
للبط ��ل ر�سالة فيها مبلغ من النقود ال يعلم
م ��ن �أر�سلها ،ولكنه ب ��د ًال من �أن ينفقها يف
تدب�ي�ر �أم ��وره يذه ��ب لريميه ��ا يف وج ��ه
�صاحب ��ة الفندق التي طردت ��ه للتو ب�سبب
ت�أخ ��ره عن دف ��ع املرتتب علي ��ه ،ودون �أن
ي�ستغ ��ل امتالكه للنقود للمكوث من جديد
يف الفن ��دق ،ه ��ذا امل�شه ��د ،مب ��ا ميثله من
ا�ستهتار الإن�سان بنف�سه لإر�ضاء احلاجة
�إىل التقدي ��ر الف ��ارغ ال ��ذي تزرع ��ه فين ��ا
معطي ��ات احلي ��اة املعا�ص ��رة م ��ن حولنا،
يتك ��رر �أمامنا كل يوم� ،إن مل نكن نحن من
يقوم به.

يق ��ول الروائ ��ي الفرن�س ��ي كل ��ود �سيم ��ون احلا�ص ��ل على
جائزة نوبل يف الآداب عام "1985الرواية ت�صنع نف�سها،
و�أ�صنعها ،وت�صنعني".
وه ��ذا ما �سع ��ى الي ��ه الروائي �ص ��ادق اجلم ��ل و�أكده يف
ت�أثي ��ث روايته (ولد ت ��و ًا) مبنحها الفك ��رة وال�شخ�صيات
ومن ��ح ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات �أفكاره ��ا اخلا�ص ��ة ور�ؤاه ��ا
الداخلي ��ة واخلارجية وطريقة التعبري ع ��ن نف�سها وكذلك
منحها البعد الزم ��اين واملكاين  ,وهذا يعتمد على املعرفة
الوا�سع ��ة الت ��ي ينبث ��ق منه ��ا خي ��ال امل�ؤلف ال ��ذي يبتكر
ويطوع الكلمات فيجعلها ت�شبه �أفكاره وقدرته على �إقناع
القارئ ب�أن ما يقر�أه هو الواقع.
ان اختي ��ار الروائ ��ي �ص ��ادق اجلم ��ل عن ��وان (ول ��د توا ً)
لروايته يدلل على �إن الكاتب لديه ق�صديه يف جعل املتلقي
يتتب ��ع �أح ��داث الرواي ��ة حيث العن ��وان يرافق ��ه يف الأفق
الزمن ��ي للأح ��داث وهو يتوقع ال ��والدة يف �أي مف�صل من
مفا�صله ��ا  ,وال ��والدة تعن ��ي احل�ض ��ور من الغي ��اب ومن
الالوع ��ي اىل الوع ��ي ولها ما قبلها م ��ن خما�ضات وتع�سر
ومكابدات و �آالم.
فحبك ��ة الرواي ��ة ت ��روي ق�ص ��ة حي ��اة زين ��ب وكم ��ال وما
تعر�ض ��ت ل ��ه ه ��ذه العائلة م ��ن ا�ضطه ��اد على ي ��د النظام
الديكات ��وري يف تل ��ك الف�ت�رة الت ��ي �أدت اىل اعتقال كمال
وتعذيب ��ه لأن ��ه مواطن �شري ��ف ومثال للنزاه ��ة وال يتقبل
الر�شوة والن �أخ ��اه مو�سى من املعار�ضني للنظام القمعي
و كان مط ��اردا �سيا�سي ��ا م ��ن قب ��ل ذل ��ك النظ ��ام  ,ونتيجة
للتعذيب �ض ��رب كمال على ر�أ�سه مما �أفقده ذاكرته وجعله
يف حال ��ة �شلل ون�ضال زوجته زينب م ��ن اجل �إعادته اىل
احلياة مرة �أخرى كي تكون والدته من جديد.
وكم ��ال يف الرواية يرمز اىل ال�شع ��ب وزينب اىل الأر�ض
و الوطن الذي يحيا فيه هذا ال�شعب  ,فالرواية متثل عمقا
داللي ��ا كبريا ذا �أبعاد �سيا�سي ��ة واجتماعية وفكرية .ولأنه
ال ميك ��ن النظ ��ر اىل م�ضم ��ون الرواية مبعزل ع ��ن �شكلها
املبتك ��ر فقد ا�ستفاد الروائي م ��ن تقنيات الرواية احلديثة
با�ستخدام ��ه تي ��ار الوعي عرب احل ��وار الداخل ��ي املبا�شر
وغ�ي�ر املبا�ش ��ر و�صوال اىل مناج ��اة النف� ��س ونظم حركة
هذا التيار با�ستخدام تقنية التكنيك ال�سينمائي كاملونتاج
الزمن ��ي واملكاين .وق ��د ا�ستط ��اع اجلم ��ل �أن يخلق وعيا

انتقاليا ع�ب�ر �سل�سلة الأحداث وامل�شاه ��د واال�سرتجاعات
وتداخ ��ل الأف ��كار وتداعيه ��ا وتهيئ ��ة املتلق ��ي ال�ستقب ��ال
الوالدة اجلديدة.
فالرواي ��ة ت�ش ��كل تط ��ور ًا فني� � ًا حقيقي� � ًا وخالق� � ًا للكات ��ب
تتنا�سب مع الو�ضع امل�أ�ساوي الذي يعي�شه �أبطال الرواية
و �صياغة مالئمة للحظة الوالدة اجلديدة .وباعتقادي انه
قد ر�سم �صورة مطابق ��ة للواقع الذي عا�شه �أبطال روايته
يف الف�ت�رة الزمنية ذاتها ب�أزماته ��ا النف�سية واالجتماعية
و االقت�صادية.
�إن �أجواء الرواية بدت �أكرث و�ضوحا وال�شخ�صيات كذلك
فه ��ي حقيقي ��ة وعربت عم ��ا يف داخلها �أف�ض ��ل تعبري دون
�أقنع ��ة وخماتلة وهذا ما مييز �شخو�ص �صادق اجلمل يف
جميع روايتها فهو يتفاعل معها وهي تتفاعل معه وحتمل
انعكا�سات ��ه ع�ب�ر الأح ��داث الت ��ي م ��رت بها ,لذل ��ك جاءت
�أح ��داث الرواي ��ة متنا�سق ��ة متاما م ��ع الت�صعي ��د الدرامي
املتنامي للأحداث.
�أن �س ��ر جن ��اح الروائ ��ي �ص ��ادق اجلمل يف خلق ��ه �أجواء
روايته (ولد ت ��وا) انه عا�ش وتعاي�ش م ��ع الفرتة الزمنية
الت ��ي ج ��رت فيه ��ا �أح ��داث الرواي ��ة ورمب ��ا قاب ��ل بع� ��ض
�أ�شخا�صه ��ا وعرفه ��م ع ��ن ق ��رب ،وكذل ��ك اعتم ��اده عل ��ى
ثنائي ��ات متناق�ضة مثل احلب والكراهي ��ة واخلري وال�شر
و�صراع هذه املتناق�ضات داخل �شخ�صيات الرواية  ,وهو
�صراع �أزيل داخ ��ل النف�س الب�شرية ينتهي بتغلب احدهما
عل ��ى الآخر وهذا يعن ��ي ال وجود ملنطق ��ة و�سطى يف هذا
ال�صراع واال�ست�س�ل�ام .فالروائي ي�ؤ�س�س للقاء ديناميكي
ب�ي�ن الرواية واملتلقي بني املو�ض ��وع وامل�شاهدة واملغزى
والذي مينح العمل متا�سكا وحيوية.
والرواي ��ة ا�ستطاع ��ت �أن تق ��دم لن ��ا و�صفا دقيق ��ا وجريئا
و�شدي ��د امل ��رارة للظ ��روف الت ��ي عا�شها املجتم ��ع العرقي
وه ��و يت�أرجح بني الرجاء واخلوف والي�أ�س والأمل  ,تلك
الظروف التي فقد النا�س فيها �إميانهم بكل �شيء  ,نتيجة
الطغي ��ان والدكتاتورية املقيتة واحلكم البولي�سي القمعي
واحل ��روب املتوا�صلة الت ��ي �أقحم بها ال�شع ��ب مرغما مما
�أدى اىل فر�ض ح�صار اقت�ص ��ادي جائر على العراق عانى
منه ال�شعب كث�ي�را وقد �سبب ارتدادات وانك�سارات داخل
النف�س الب�شرية جعل ��ت الكثري من النا�س يعي�شون خارج
�أف ��ق احلي ��اة االعتيادية وحتت خ ��ط الفقر نتيج ��ة الفاقة
والع ��وز ,فتكاتف ��ت كل ه ��ذه الظ ��روف و�أدت اىل خ ��واء
روح ��ي خمي ��ف ظن البع�ض ان ��ه قد �سقطت مع ��ه كل القيم
و�أ�صبح ��ت امل�س�أل ��ة بالن�سب ��ة لهم جمرد الن�ض ��ال من �أجل

البق ��اء ؛ وهك ��ذا ن�ستنتج من ه ��ذه الظروف عم ��ق الأزمة
الأن�سانية والنف�سية التي عانى منها املجتمع العراقي.
لق ��د حاول النظ ��ام ب�أجهزته القمعي ��ة �أن يغيب كمال الذي
يرم ��ز اىل ال�شع ��ب ب�شت ��ى الأ�سالي ��ب و منه ��ا �ضربه على
ر�أ�سه وجعله فاقدا للوعي م�شلول احلركة وبال ارادة  ,بال
مورد رزق يعتا�ش منه و�ضيق عليه اخلناق مبراقبته ليال
ونه ��ارا فجع ��ل زينب التي ترم ��ز اىل الوطن يف حرية من
�أمره ��ا وبني همني هم ��ا كمال ومعانات ��ه وبحثها عن �سبل
العي� ��ش الت ��ي تبقيها ه ��ي وعائلتها على قي ��د احلياة ويف
هذا املقط ��ع الذي يرمز اىل انتفا�ض ��ة ال�شعب العراقي يف
عام  1991والذي حاول فيه كمال ا�ستعادة وعيه لكن هذه
اال�ستعادة مل تكتمل وت�سحق االنتفا�ضة ب�أق�سى الأ�ساليب
و�أب�شعه ��ا  ,فجع ��ل الروائي من �ض ��رب احل�صان بال�سوط
ع ��ودة للقهر والتعذيب و الت�سلط مرة �أخرى مما �أدى اىل
انتكا�سة كمال و عودته اىل حالة الالوعي
رقيقا
�وت
�
ص
ال�
(وقب ��ل �إطالل ��ة الفج ��ر �سم ��ع الأذان ،كان
ً
ين�س ��اب مع �سك ��ون الفجر يحمل الن�سيم ي ��كاد �أن يخرتق
امل�سام ��ات ((الل ��ه اك�ب�ر ...الله اك�ب�ر)) متتم كم ��ال والكل

الكتاب العربي المطبوع من
الجذور إلى مطبعة بوالق
�ص ��در ع ��ن الدار اللبناني ��ة امل�صرية كت ��اب "الكتاب العرب ��ي املطبوع من
اجلذور �إىل مطبعة بوالق" من ت�أليف دكتور خالد عزب و�أحمد من�صور.
يت�أل ��ف الكت ��اب من خم�س ��ة ف�ص ��ول ،يت�ألف الكت ��اب من خم�س ��ة ف�صول،
يتن ��اول الف�صل الأول الإرها�صات املبكرة لن�ش� ��أة فن الطباعة يف العامل،
�أما الف�صل الثاين ،فيناق�ش الظروف املحيطة بن�ش�أة الطباعة يف �أوروبا
بداي ��ة م ��ن الكت ��ب املطبوع ��ة بالقوال ��ب اخل�شبي ��ة و�ص ��وال �إىل اخرتاع
جوتن�ب�رج للطباعة بالأحرف املنف�صلة�،أم ��ا الف�صل الثالث فهو عن ن�ش�أة
وتط ��ور الكتاب املطبوع يف العامل العربي ،يف الف�صل الرابع من الكتاب
يناق�ش امل�ؤلفان ن�ش�أة وتطور الكتاب العربي املطبوع يف م�صر بداية من
ظهوره ��ا ،ينتهي الكتاب بالف�صل اخلام� ��س والأخري بتناول ت�أثر الكتاب
العربي املطبوع على املجتمع امل�صري،

ني ��ام :الله �أكرب ،رغم ثقل حرف الراء لكنه �أ�صر �أن يلفظه،
مرن ل�سانه وف�ش ��ل  ،حاول ومل ي�ستطع :الله اكبل ...الله
�أكب ��ل ،كلم ��ات تخ�شخ�ش م ��ن ثق ��ل ل�سانه،ا�ستن�شق وعب
رئتيه من ن�سائم الفجر ،ونربة �صوته بعد ان �شنف الأذان
�أذنيه ،ف�أح�س ب�أن م ��ذاق �شفتيه حلو رطب ،ف�سرت رع�شة
ب�أو�صال ��ه وهو ين�صت اىل حفيف ن�سي ��م الفجر ،وتال يف
تل ��ك اللحظ ��ة الربانية ،حلظة توحيد ال ��ذات ال�صغرى مع
ال ��ذات الإلهي ��ة العظيمة ما تي�سر م ��ن الآي الكرمي ومتكن
وب�ص�ب�ر عجيب انه يت�ل�اوى مع احلروف فنط ��ق و لأول
م ��رة ((اذا ج ��اء ن�ص ��ر الله و الفت ��ح ور�أيت النا� ��س))....
ن�س ��ي الآي ��ة الرابط ��ة وختم ال�س ��ورة :ف�سب ��ح بحمد ربك
�سبح ��ان الل ��ه� ..سبحان الله ..هكذا ظ ��ل ي�سبح لله ..حتى
انبلج الفج ��ر ،وحني لفحته ن�سائم ال�صب ��اح ،تاه حلظات ٍ
ي�ش ��م عطر �أزهار الربيع وهي تتفت ��ح واحدة تلو الأخرى
حتت �سنا ال�ضوء املنع�ش� ،أح�س بدفقة الدم تتحرك ببطء
حت ��ى انت�ش ��رت يف ج�سمه الب ��ارد ف�أح�س بال ��دفء .تلفت
حول ��ه يف �أرجاء الغرفة ومن خالل ال�ضوء متكن ان يحدد
مكانه)�ص 78/77
جند هنا بطل الرواية كمال قد عا�ش الفجر و الفجر والدة
ك�أمن ��ا عا�ش عمره يف تل ��ك اللحظة ي�ستقبل �ش ��ذا الأزهار
عرب ن�سائ ��م الربيع والربي ��ع والدة �أي�ضا فه ��و يف �صراع
وحال ��ة حتد يحاول �أن يخربنا الراوي من خالل انفعاالت
كم ��ال ما ي�شعر به وكيف يحاول �أن يعود اىل احلياة مرة
�أخ ��رى متحدي ��ا كل الظروف الت ��ي مر بها واعل ��ن ثورته
عليه ��ا ومن ثمة االنت�صار لنف�س ��ه ولكل الذين مروا بنف�س
الظ ��رف ورمبا املتلق ��ي مل مير بهكذا ظ ��روف لكنه �سيجد
نف�س ��ه �ضمن جتربة كمال وهو يح ��اول �أن يزيح كل قتامة
اللي ��ل من اجل �أن يولد من جديد ل ��ذا هو (ولد توا ً)  ,هذا
املقطع م ��ن الرواية يحتوي على �إ�شارات �أو دالالت تغذي
الن�ص وتقومه ،وتقيم معه عالقات بنائية وخيوط ترابط
وتواد ال تنقطع الفتها.
تكم ��ن �أهمية ه ��ذه الرواي ��ة يف كونها ت ��دون تاريخ فرتة
مهم ��ة وحرج ��ة م ��ن تاري ��خ الع ��راق ع�ب�ر عنه ��ا الروائي
�ص ��ادق اجلمل ب�أ�سلوب �سل�س يعتم ��د على لغة تقرتب من
لغة احلياة اليومي ��ة بب�ساطتها تتحول يف بع�ض الأحيان
اىل لغ ��ة �شاعري ��ة وو�ض ��وح ودقة يف التعب�ي�ر والو�صف
مت ��ت بوع ��ي وادراك الروائي من خ�ل�ال جتربته الطويلة
بجمالي ��ات وفنون الرواية احلديثة الت ��ي يقودنا فيها من
املا�ض ��ي وي�ستمر اىل احلا�ضر را�سما مالمح امل�ستقبل من
خالل بناء روائي متما�سك.
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هؤالء الفنانون ولوحاتهم الرائعة
فيصل خرتش

هك��ذا كت��ب رامبران��ت حيات��ه:
بفرشاة ولوحة وبعض األلوان
زينب المشاط



ح�ي�ن ي�ص ��ور �أحده ��م نف�س ��ه بو�ضوح
يف الر�س ��م الزيت ��ي ويف النق� ��ش عل ��ى
املع ��ادن والتخطيطات ،م ��ا يقارب املئة
مرة ،ويف كل مرة من هذه املرات جنده
يعلمنا �أكرث ،فهو يعر�ض �شخ�صيته من
خ�ل�ال ر�سوم كظاهرة متط ��ورة ،تقني ًا،
حيث �أن �سمته متت ��از بالتقدم واحلذق
يف م�ضم ��ون لوحاته ،وتخرتق النف�س
يف ر�سومه القناع املر�سوم وجتعل منه
ت�سجي ًال مهتزا حلي ��اة الفنان الداخلية،
ه ��ذه ال�صفات وكثرية �أخ ��رى تتلخ�ص
�ذي كان ي�شعر
م ��ال رامربانت ال �
يف �أع


م ��ن الك�شف
أن ه ��ذه الدرجة
بو�ض ��وح �

أن ال�شخ�صي ��ة تتحطم
لي�س ��ت كافي ��ة و�

��ع والوجه
حتت �ضغ ��ط الواق
تدرجي ��ا

ومتا�سكه.
وتنا�سقه
يفقد نعومته

 
�سنج ��ده يف
كل ه ��ذا واملزي ��د من ��ه



كتاب"يوميات رامربانت"الذي ترجمه
الكات ��ب يا�س�ي�ن ط ��ه حاف ��ظ و�ص ��در
�ام والثقافة
ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل
MARCEL BRION
والفن ��ون بطبعت ��ه الأوىل ع ��ام ،2016

باخللود ،رمبا
فرامربانت مل ي ُكن ي�ؤمن
ي�صل عنده
ح�ض ��ر له ك�أمر ديني لكنه مل
  
�ري ومل يكن
حد يقيني ��ات الكائن الب�ش �






ً
ً
عنده فاع�ل�ا وموجها ،وه ��ذا كان �سبب

ي�ستطع �إبعاده
اكتئاب ��ه ،لكنه �أي�ض� � ًا مل
فيه.
عن حياة االن�سان املتفوق
�أدنى وبقي
لهذا ا�ستمر متجاوز ًا ما هو
� سج�ي�ن �أحالمه الكب�ي�رة و�سجني فنائه
�1955را لذا �صار
وظمئه ،ف ��كان ج�سد ًا متناف �
املكان والزم ��ان عن ��ده ذا بعدين خللية
ج�سدي ��ة مل ي ُك ��ف عن قيا� ��س الفرح املر
باال�ضطه ��اد وكما لو �أن
احلرمان م ��ن الأبدي مل
يكن �إال وعي ًا م�ؤ�سف ًا.
م����ن اص��������دارات
�أم ��ا ح ��ول م ��ا يخ� ��ص
الف ��ن والر�س ��م فف ��ي
الق ��رن ال�ساد� ��س ع�ش ��ر

كل ا�شكاالت الفن وجدت حلها ،كماالت
الر�س ��م وجاذبيت ��ه والتكوين ��ات ،عن ��د
روفائيل وا�شكاالت ال�ضوء والظل عند
كوريجي ��و وتيتيان وباولو فرون�س ثم
ج ��اء روبنز ال ��ذي ن�سي تقالي ��د اللطف
والب�ساطة بعبقريته �أعاد �صناعة املثال
وج ��اء هذا من خ�ل�ال طبيعته هو نف�سه
وفر�ض ��ه بق ��وة الت�أث�ي�ر و�صدق ��ه حيث
و�صل التعب�ي�ر اىل ح ��دوده الق�صوى،

فه ��ل يات ��رى وج ��د رامربان ��ت هذا يف
غمو�ض احللم وعالقته باحلياة؟.
ن ��رى �أن رامربان ��ت عال ��ج مو�ضوعاته
ب�أ�سلوب م�سرحي انفعايل ،وبعد ر�سمه
للوحة"دوري ��ة الليل"واج ��ه الكث�ي�ر
م ��ن امل�ش ��كالت فكان ��ت اللوح ��ة جت�سد
جمموع ��ة من اجلن ��ود وال�ضب ��اط وقد
�أخف ��ت الظالل ا�ش ��كال عظامه ��م ،وكان
�أبرز ما يف لوحات ��ه اجلمال الروحاين





حيث اختار �أبطال لوحاته ال�شخ�صيات
الب�سيطة بدل النبالء ،وجنده قد �صور
نف�س ��ه يف مراح ��ل متع ��ددة م ��ن حياته
م ��ن خالل لوحات ��ه طارق ًا ذاك ��رة حياته
الطويل ��ة بتطوراتها� ،أم ��ا الهولنديون
فرف�ضوا اقتناء لوحاته الدينية وكانوا
يف�ضل ��ون اللوح ��ات امل�ستم ��دة م ��ن
واقعهم.
وجن ��د �أن رامربان ��ت يت ��وق حنين ًا �إىل
املا�ض ��ي في�صفه ب�أنه يتدف�أ بوهجه مثل
كوكب عج ��وز ي�سرتيح قريبا من النار،
حي ��ث تنتابه غمرات من �أن ��ات ون�شيج
ليهزه م ��ن بعد حلم غام�ض بديع ينبثق
م ��ن �شعل ��ة اللهي ��ب حول ��ه والت ��واءات
الدخان القامت ،وجت ��ري ذاكرة الر�سام
يف ممرات ا�ستذكار البهجة بينما حتك
ا�صابعه املمتلئة ا�سطح اال�شياء بفر�شاة
اال�صب ��اغ من خالل مزج ��ه االلوان �آم ًال
بالو�ص ��ول �إىل روح االن�س ��ان وبعدها
�إىل قب�س من نور الله.
يف �أعوام ��ه الأخ�ي�رة ب ��ات رامربان ��ت
يتحدث عن نهاي ��ات ال�سنني التي ت�شبه
ج�س ��ده املرتاخي املته ��دل حيث مل تعد
له ق ��درة عل ��ى االنحن ��اء م ��ع مزيج من
اجلفاف والكدر وهو ي�شبه ذلك ال�صبغ
ال�ساق ��ط عل ��ى ار�ضية غرف ��ة عمله ،فقد
�أتعبه دائما و�أرهقه ال�شباب.
�أما ما يخ�ض �إرادته يف العمل فهو ينقل
امل�شه ��د ومينح ��ه �ش ��كال �آخر فق ��د ظلت
احلاجة �إىل العمل كما احلاجة �إىل دمه
يج ��ري وقلبه يخف ��ق ،وظلت رغبته يف
العمل �شدي ��دة وقوية فهي حالة ت�صيب
كل امل�سنني.
وظ ��ل رامربان ��ت يف �آواخ ��ر ايام ��ه
ت ��زوره اف ��كار مك ��درة ومل ي ��در ظه ��ره
ع ��ن هذه االف ��كار او امل�شكالت اجلديدة
الطارئ ��ة ،حي ��ث كان ي�صر عل ��ى تقدمي
نف�سه �إىل تلك اال�شتغاالت فهي الطريقة
املثل ��ى لتق ��دم احلي ��اة كله ��ا ،وال حكمة
يف جتاهله ��ا واخلوف منه ��ا مهما طال
الهروب.

يتح ��دث كت ��اب «ه� ��ؤالء الفنان ��ون العظم ��اء
ولوحاتهم الرائع ��ة» ،مل�ؤلفه �صبحي ال�شاروين
عن الفنانني العامليني املتميزين وعن لوحاتهم،
را�صد ًا مع ذل ��ك روائع الفن بالت�صوير الزيتي،
خالل القرن التا�سع ع�شر.
ويب�ي�ن امل�ؤلف �أن ��ه يعد الفن ��ان الفرن�سي «جاك
لويــــ� ��س دافيد"م�ؤ�س� ��س مذه ��ب «الكال�سيكي ��ة
اجلدي ��دة» عام  1748يف ف ��ن الت�صوير الزيت،
والتـي تعتــــمد على فكرة �إحياء الرتاث القــــدمي
�أيام الإغريق والرومان.
ث ��م ينتقل �إىل احلديث ع ��ن فرديناند ديالكروا،
مو�ضح� � ًا �أنه ولد يف �إح ��دى �ضواحي «باري�س
ع ��ام  ..1798ومتيز بالثقافة العام ��ة الوا�سعة
واحرتامه للرتاث وتذوقه للآداب والفنون� .أما
لوحته «مذبحة �ساك�س» فر�سمها عام .1824
حي ��ث عر�ض ��ت يف �صال ��ون باري� ��س حينذاك،
وت�ص ��ور م�شه ��د ًا من املجازر الت ��ي ارتكبت يف
جزي ��رة «�ساك� ��س» اليوناني ��ة ،كان ديالك ��روا
ميث ��ل عبقري ��ة ف ��ذة ،فر�س ��م مئـــــ ��ات اللوحات
ال�ضخمة..
وكانت له قدرة عظيمة على العمل ال�سريع ،كما
�أن ��ه كان قادر ًا عل ��ى التعب�ي�ر ب�أ�ساليب خمتلفة
�إىل ح ��د يث�ي�ر احل�ي�رة ،و�ص ��ور الأ�شخا� ��ص
واحليوان ��ات والزه ��ور ومنــاظ ��ر املع ��ارك
الهائلة ،وله ��ذا يعــــترب الكث�ي�رون �أن ديالكروا
ه ��و الذي فت ��ح الـــــب ��اب للمدر�س ��ة احلديثة يف
الر�سم ،ومات يف عام .1863
�أما الفن ��ان فران�سي�سكو غويا فولد عام ،1746
يف �إح ��دى ق ��رى �إ�سباني ��ا ،وظه ��رت مواهب ��ه
الفني ��ة يف وق ��ت مبك ��ر ،ويُو�ص ��ف ب�أن ��ه فنان
«واقع ��ي» ،والواق ��ع �أن ��ه كان رائ ��د ًا مبك ��ر ًا من
رواد الرومانتيكي ��ة ،تربع عل ��ى عر�ش الفن يف
�إ�سبانيا كونه ر�سام ًا للبالط امللكي..
ولكن ��ه مل يلب ��ث �أن حت ��رر م ��ن القي ��ود الفني ��ة
املتوارث ��ة وابت ��دع ب�أ�سلوب ��ه اخلا� ��ص ور�س ��م
بغ ��زارة ،فا�ستط ��اع �أن يحق ��ق �أ�ش ��كا ًال متعددة
متنوعة يف فنه� ،أدت �إىل احرتام رواد املذاهب
الفنية لأعماله ،وتويف عام .1929
ويحك ��ي امل�ؤلف ع ��ن ج ��ون كون�ستابل،
م�ش�ي� ً
را

�إىل �أن ��ه ولد يف �سن ��ة  1776يف قري ��ة تعد من
�أخ�ص ��ب مناط ��ق �إجنل�ت�را و�أغناه ��ا باملزارع،
وكان جماله ��ا منبع� � ًا لإله ��ام الفن ��ان والتح ��ق
بالأكادميي ��ة امللكي ��ة للفن ��ون اجلميل ��ة ،فتعل ��م
�أ�س ��رار الر�س ��م و�أ�سالي ��ب الفنان�ي�ن ال�سابقني،
وميك ��ن اعتبار«كون�ستاب ��ل» م ��ن الفنان�ي�ن
الطبيعيني ب�سبب لوحاته الأمينة يف ت�صويرها
للواق ��ع ،كما يو�ضع ب�ي�ن رواد الف ��ن الت�أثــــري
ب�ســـب ��ب �أعمال ��ه الأ�صلي ��ة الت ��ي تهت ��م بت�أث�ي�ر
ال�ضوء الطبيعي.
ويف �ش� ��أن الفن ��ان الياب ��اين هوكو�س ��اي الذي
وُ ل ��د على م�ش ��ارف مدينة طوكي ،ع ��ام ،1760
ف�إن ��ه ر�سم على اخل�شب لوحات للطباعة امللونة
ت�ص ��ور املمثلني على م�سرح ال�شعب ،ثم ر�سوم ًا
للروايات الرخي�ص ��ة ،ومعظم كتب هوكو�ساي
ت�ضم لوحات نق ًال ع ��ن ر�ســـومه الأ�صلية ،وهو
يذكرنا مبا �أجنزه جوي ًا من جمموعات م�شابهة
ب�أ�سلـــوب فن احلفر على الزنك للطباعة.
وي�شرح املـــ�ؤلف �أنه يقرتن املذهب الت�أثريي يف
الفن الت�شكيلي با�سم كلود مانيه� ،1840 ،إذ كان
م�شدوه ��ا ب�سحر الأ�ض ��واء ،ف�سافر �إىل باري�س
 ،1859ليلتح ��ق بالأكادميي ��ة ال�سوي�سري ��ة،
ث ��م �أر�س ��ل �إىل اجلزائر ملتحق� � ًا باجلي�ش ،لكن
احلم ��ى الت ��ي �أ�صابت ��ه عجل ��ت بت�سريح ��ه من
اجلي� ��ش .فع ��اد �إىل باري� ��س ،وتوطدت
عالقت ��ه م ��ع الفنان�ي�ن ال�شب ��اب� ،أمثال:
بافري ،رينوار� ،سي�سلي.
و�أقام يف منطقة �أرجنتيل مر�سم ًا عائم ًا
داخل باخرة �صغرية ،ليتيح له �أن يت�أمل
التغيريات ال�ساحرة وال�سريعة لل�ضـــوء
عندم ��ا يرتاق� ��ص بر�شاق ��ة عل ��ى امل ��اء.
وا�ستغ ��ل ثروت ��ه يف �إن�شاء حديق ��ة �أ�شبه
باجلن ��ان الأ�سطورية ،و�أقام فيها مر�سمه،
وت ��ويف مونيه ع ��ام  ،1926ع ��ن عمـــر بلغ
ال�سابعة والثمانني.
ويو�ض ��ح الكتاب �أن بي�ي�ر �أوغ�ست رينوار
ول ��د يف ليم ��وج بفرن�س ��ا ع ��ام  ،1921ث ��م
ب ��د�أ حياته الفني ��ة بزخرفة الأطب ��اق بالثمار
والزه ��ور عل ��ى من ��وال الفنان�ي�ن ال�سابق�ي�ن
عل ��ى ع�صره وعندما بل ��غ احلادية والع�شرين
ق ��رر تكري�س حياته للف ��ن ،وقد بلغ من احلذق
وامله ��ارة يف �صناعت ��ه مبلغ� � ًا ال يداني ��ه �أح ��د.
التح ��ق مبدر�سة الفنون اجلميلة ليتعلم �أ�صول
فن الت�صوير الزيتي..
وق ��د �ش ��ارك ب� ��أوىل لوحات ��ه يف «�صال ��ون
باري�س"ع ��ام  ،1869حي ��ث كان مت�أث ��ر ًا

ب�أ�سل ��وب الفن الواقعي وب�أعم ��ال فناين القرن
الثام ��ن ع�شر .متيز رينوار مبيل ��ه �إىل ت�صوير
الأ�شخا� ��ص ،كم ��ا كان �أ�ش ��د اهتمام� � ًا ب�إ�شاع ��ة
البهج ��ة يف لوحات ��ه ،وتوطدت مكانت ��ه بعد �أن
�أق ��ام معر�ض� � ًا �شام�ل� ًا� ،ضم نح ��و  70لوحة من
�أب ��دع نتاجـــات ��ه ،و�أ�صي ��ب بال�شل ��ل يف نهاي ��ة
حياته ،ثــم تويف عام .1919
ويف باري� ��س وُ ل ��د ادغ ��ار ديغ ��ا ع ��ام ،1834
والتح ��ق مبدر�س ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ،لكن ��ه مل
ي�ستم ��ر يف الدرا�س ��ة �سوى عام واح ��د ،ف�سافر
بعده ��ا �إىل �إيطالي ��ا ليدر� ��س �أعم ��ال الفنان�ي�ن
الإيطالي�ي�ن البدائي�ي�ن« االترو�س ��ك» ،ويف هذه
املرحل ��ة اجت ��ه �إىل ر�سم مو�ضوع ��ات تاريخية
ب�أ�سل ��وب الكال�سيكي�ي�ن ،لكن ��ه �أقل ��ع ع ��ن ه ��ذه
البداي ��ة ،واجته �إىل ت�صوير ال�شخ�صية بكفاءة
عالية.
ويتط ��رق الكت ��اب بعدها� ،إىل حي ��اة و�إبداعات
جممــــوعة مبـــدع�ي�ن ،بينهم :لوتريك وجـــورج
�سرياه وبول �سي ��زان فن�ســـنت فان غوخ وبول
غوغان.

عن البيان االماراتية
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العدد ( )3675السنة الثالثة عشرة االحد ( )19حزيران 2016
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كتاب"أنا إس��بانيا" ..اآلخرون الذين
قاتلوا في إسبانيا

التحليل الروائــي للقرآن الكريم
منهج جديد في تفسير القرآن

والكتاب
عن همنغواي وأورويل
ّ

عبد الباقي يوســف

ترجمة :عباس المفرجي

�ص ��درت الطبع ��ة الأوىل 2016من املجل ��د الأول من �أحدث
تف�س�ي�ر للق ��ر�آن الك ��رمي وفق منه ��ج جديد مُب َتك ��ر للروائي
والأديب والقا�ص ال�س ��وري عبد الباقي يو�سف ،وقد حمل
هذا التف�س�ي�ر عن ��وان( :التحليل الروائي للق ��ر�آن الكرمي)
حي ��ث تناول في ��ه امل�ؤلف حتلي ��ل ال�سور اخلم� ��س الأوىل،
ه ��ي( :الفاحت ��ة ،البقرة� ،آل عمران ،الن�س ��اء ،املائدة) وذلك
عل ��ى مدار � 640صفح ��ة من احلجم الكب�ي�ر ،وقد �صدر يف
�أربيل ،عا�صمة �إقليم كرد�ستان العراق.

يف ت�شري ��ن الث ��اين  1936كان ��ت جمموع ��ة م ��ن الك ّت ��اب
االنكلي ��ز واالمريكيني تقاتل يف احلرب الأهلية اال�سبانية
م ��ن موقعها يف مكتب ��ة جامعية .ال�شاعر البال ��غ الع�شرين
م ��ن العمر جون كونف ��ورد كان و�أ�صدقا�ؤه حما�صرين يف
كلي ��ة مدريد للفل�سف ��ة والأدب؛ حيث كان ��وا يطلقون النار
م ��ن النوافذ املعرت�ض ��ة بالكرا�سي املرتب ��ة وب�صفوف من
جملدات الفل�سفة االملانية .بني املعارك ،كانوا يغريون على
رف الأدب االنكليزي لي�أخذوا كتب كولريدج ووردزورث.
كونفورد ،الذي يدر�س التاريخ يف كامربدج ،كان مبتهجا
بالتب ��ادل الدرا�سي ب�ي�ن جامعة و�أخ ��رى .كان يطلق النار
بحما�سة مع ��اد للفا�شية ،ويرى احلرب ((مرعبة على نحو
مبهج)).
كان كونفورد واحدا من �آالف االنكليز واالمريكيني الذين
حمل ��وا ال�سالح دفاعا عن حكوم ��ة اجلمهورية اال�سبانية،
بع ��د الإنق�ل�اب ال ��ذي قام ��ت ب ��ه جمموع ��ة م ��ن الع�سك ��ر
الفا�شي�س ��ت يف مت ��وز  .1936عدد كبري من ه� ��ؤالء كانوا
ك ّتابا وفنان�ي�ن ،و�ش ّكلوا �شخ�صيات كتاب"�أن ��ا ا�سبانيا".
�إنه م ��ن املع ��روف �أن ك ّتابا من �ضمنه ��م كونفورد ،جورج
اوروي ��ل� ،ستيفن �سبندر ،دبليو �أت� ��ش اودن ،جون دو�س
با�سو� ��س وارن�ست همنغواي ذهبوا اىل احلرب ،لكن هذا
ُظهر بو�ضوح منْ كان هناك ومتى ،متنقال
ه ��و �أول كتاب ي ِ
عبرْ احلرب �شهرا بعد �شه ��ر .والنتائج �آ�سرة .ديفيد بويد
هيك ��وك م�ؤرخ بارع ،يق� �دّم حتليال عن املكائ ��د ال�سيا�سية
والع�سكري ��ة يف نف� ��س الوق ��ت ال ��ذي ي�صوّ ر في ��ه املعارك
ب�شكل ح ��ي .وهو يتناول �أكرث املوا�ضي ��ع نب�ضا باحلياة،
ناث ��را الق�صة بحكايات رائعة بعي ��دة الإحتمال عن بطولة
مم ّي ��زة .ق ��رب نهاي ��ة الكتاب ي�شع ��ر القارئ كما ل ��و �أن كل
مثق ��ف بريط ��اين �أ�صي ��ل تقريبا وج ��د طريق ��ه �أو وجدت
طريقها اىل ا�سبانيا.
بالن�سب ��ة جليل من الك ّتاب ،تكم ��ن جاذبية احلرب الأهلية
اال�سباني ��ة يف خطوطه ��ا املر�سوم ��ة بو�ض ��وح بني اخلط�أ
وال�ص ��واب(( .عندما اندل ��ع القتال يف  18مت ��وز ))،كتب
اوروي ��ل يف"حتية �إكب ��ار اىل كاتالوني ��ا"(( ،من املحتمل
�أن كل مع ��اد للفا�شي ��ة يف اورب ��ا �أح� � ّ�س برع�ش ��ة �أم ��ل)).
كان هذا جي�ل�ا فاته املذاق العظيم للح ��رب العاملية الأوىل
وكان يت ��وق اىل فر�صة لإثب ��ات �شجاعته .وهم مل يكونوا
يقاتلون الفا�شية فح�سب ،بل يدافعون عن ا�سبانيا نف�سها،
بل ��د جمدّوه يف الع�شرينات لأر�ض ��ه ودمه ،جماله وروحه
الرومانتيكي ��ة(( .ا�سبانيا هي ال�شيء احلقيقيي القدمي))،
كتب همنغ ��واي يف  ،1932مثنيا على الرتاجيديا الفخمة
مل�صارع ��ة الث�ي�ران�(( .إنه متاما مثل احل�ص ��ول على مقعد
جانب احللبة يف احلرب من دون �أن يحدث لك �شيئا)).
الآن ،انتقل ��ت مع ��ارك ا�سباني ��ا م ��ن حلب ��ات الث�ي�ران اىل
ال�ش ��وارع ،وه ��ذه امل� � ّرة كان همنغ ��واي والعدي ��د م ��ن
معا�صري ��ه يف مواجهة اخلطر .انته ��ى مُقام كونفورد يف
اجلامع ��ة عل ��ى نحو مفاج ��ئ� .أحدث انفج ��ار ثقبا بعر�ض
ثالثة �أقدام يف اجلدار ،م�صيبا �إياه بجروح يف ر�أ�سه .يف
امل�ست�شفى ،بقي كونفورد رواقيا ،كاتبا �أن ((احلروب كلها
غري مقبولة ،وحتى احلرب الثورية هي قبيحة متاما .لكن
ما زال باقيا يل الكثري من القوة )).بعد �شهر من ذلك ،كان
ميتاُ ،قتِل يف معركة رهيبة �أ�سيئت �إدارتها يف لوبريا.
بعد موت كونفورد حافظ الك ّتاب يف ا�سبانيا على �إح�سا�س
الع ��زم والن�ش ��اط ،لك ��ن مل يع ��ودوا �أب ��دا مفعم�ي�ن بالأمل
ال�ساذج ثاني ��ة .ببناء كتابه ب�ش ��كل كرونولوجي ،يو�ضح
بوي ��د هيكوك التحوّ ل ال�سريع ملزاج احلرب ،مبينا كم كان

اجلدي ��د يف هذا العم ��ل التف�س�ي�ري� ،أنه يبتك ��ر ،وي�ؤ�س�س
ملنه ��ج جديد يف علوم تف�س�ي�ر التنزيل احلكي ��م ،والتحليل
الروائ ��ي يف هذا العمل ،يعن ��ي الرواي ��ة ب�شكلها احلداثي
اجلدي ��د ،فنك ��ون بذلك �أم ��ام عمل كم ��ا لو �أنه �س ��رد روائي
ل�س�ي�رة الق ��ر�آن الكرمي ،ف�ن�رى الأ�شخا� ��ص ،يتحركون يف
هذا العمل ،ونرى احلوارات بني الله والر�سل ،ثم املالئكة،
ث ��م ال�شيطان ،نرى كل ما يك ��ون حا�ضر ًا يف القر�آن يتح ّرك
وفق �سياق روائي متكامل بتقنية وفنية عالية.

خمتلف ��ا الو�ص ��ول اىل ا�سباني ��ا بني �شهر و�آخ ��ر .يف عام
 ،1937كان �أ�صبح وا�ضحا �أن ق�ضية اجلمهوريني �ضعفت
بالف�ساد وقلة الكفاءة .اورويل ،الوا�صل يف كانون الثاين
 ،1937كان مت�أث ��را ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي بدميقراطي ��ة العمال
الأ�صيل ��ة .مع ذلك� ،سرع ��ان ما �أم�سى واعيا ب� ��أن ال�صراع
الداخلي ب�ي�ن ال�شيوعي�ي�ن ،الرتوت�سكي�ي�ن والفو�ضويني
كان يخ� � ّرب املث ��ل العلي ��ا اجلمهوري ��ة .همنغ ��واي ،الذي
�أم�ض ��ى معظم ع ��ام  1937يف ا�سبانيا ،بق ��ي واهبا نف�سه
عل ��ى نح ��و �أك�ث�ر �صخب ��ا لق�ضي ��ة اجلمهوري ��ةَ .غ ِ�ض � َ�ب
ح�ي�ن تخلى دو� ��س با�سو�س ع ��ن القتال بعد علم ��ه ب�إعدام
�صديقه املق ّرب الذي ُا ِته ��م خط�أً باجلا�سو�سية(( :ما معنى
حي ��اة �إن�س ��ان واحد يف زمن مثل ه ��ذا؟)) لكن يف"العمود
اخلام� ��س" ،امل�سرحي ��ة الت ��ي كتبها همنغ ��واي يف مدريد
حت ��ت هزمي القذائف� ،ص ��وّ ر ا�سبانيا كابو�س ��ا كان الب�شر
الأبرياء يقتلون فيه باخلط�أ.
هن ��اك املزي ��د من الق ��ول ،كما �أعتق ��د عن غراب ��ة م�سرحية
همنغ ��واي ،الت ��ي ُك ِتب ��ت و�س ��ط املعرك ��ة .م ��ا ه ��و مفقود

يف رواي ��ة بوي ��د هيك ��وك ه ��و غرب ��ة الك ّت ��اب والفنان�ي�ن
الذاهب�ي�ن اىل احل ��رب .العديد م ��ن �أبطال الكت ��اب ج ّربوا
احل ��رب جزئيا كح ��دث متخ َي ��ل� ،س ��واء همنغ ��واي كاتبا
م�سرحيته �أو روبرت كاب ��ا ملتقطا �صورته الفوتوغرافية
ال�شهرية"مقات ��ل خمل�ص يف حلظة موته"(�صورة مل يُ�شر
له ��ا وملبدعها هنا) .دور و�سائل الإعالم يف احلرب الأهلية
اال�سباني ��ة ُق ِ�صد منه �أن اجلنود الفنانني �أكرث من �أي وقت
م�ضى كان ��وا معلقني بني الفن واحلي ��اة .لأن الربوباغندا
كان ��ت حا�سم ��ة يف �ضم ��ان التموي ��ل بال�سالح م ��ن خارج
ا�سباني ��ا ،فه ��ذه كانت حرب كلم ��ات و�ص ��ور .كان الك ّتاب

والفنان ��ون ملمني بال�ص ��ور التي �شاهدوه ��ا والأو�صاف
التي قر�أوها ،وباحلاجة اىل الإ�ضافة من دورهم.
رغ ��م �أن الكت ��اب ي�أخ ��ذ عنوان ��ه م ��ن �سط ��ر يف ق�صي ��دة
اودن"ا�سبانيا  ،"1937ف�إن اودن و�سبندر غائبان اىل حد
كب�ي�ر عن الكتاب .ب�إعرتاف اجلميع ،كالهما مل يفعل �شيئا
تقريبا ي�ضيف ��ه على الأر�ض من اجل الق�ضية اجلمهورية.
لك ��ن ق�صائدهم ��ا وتقاريرهم ��ا كان ��ت يف اجلوه ��ر لي�ست
جمرد بروباغندا بل �إظهار ملا جعل هذه احلرب فريدة .يف
مقال ��ة عن لوح ��ة بيكا�سو"اجلرينيكا"مكتوبة يف ،1938
كت ��ب اودن �أن �ص ��ورة بيكا�س ��و مل تك ��ن �إ�ستجاب ��ة لرعب
�شخ�ص ��ي ب ��ل ((لرع ��ب ُكتِب عن ��ه يف ال�صحف ،فق ��ر�أ عنه
�أو�صافا ورمب ��ا �شاهد له �ص ��ورا فوتوغرافية .هذا النوع
م ��ن التجربة غ�ي�ر املبا�ش ��رة ،امللتقط من و�سائ ��ل الإعالم
هو واحد م ��ن الوقعيات ال�سائدة يف ع�صرنا )).الق�صائد،
ال�ص ��ور الفوتوغرافي ��ة والأفالم التي ظه ��رت عن احلرب
الأهلي ��ة اال�سبانية قهرية لأنها يف �أحي ��ان كثرية حميرَّ ة؛
لأنها تعك� ��س التجربة الغريبة للفن ��ان يف احلرب ،مراقبا
ويف الوقت ذاته مقاتال ،مت�شبثا بلغز ’’ �أنا ا�سبانيا ‘‘.
يف واح ��دة م ��ن ال�ص ��ور اال�سلوبي ��ة املوج ��زة العدي ��دة
للكت ��اب ،ي�صف بويد هيك ��وك �صنع فيل ��م يوري�س ايفانز
وهمنغواي"االر� ��ض اال�سباني ��ة"( .)1937ه ��و فيلم واع
ب�إ�ستم ��رار ب�ألفة ال مثيل لها مع لقطات ��ه احلربية اخلا�صة
ب ��ه(( .ال ميكن لإن�سان �أن ميثل �أم ��ام الكامريا يف ح�ضور
امل ��وت ))،كتب همنغواي يف جمل ��ة الكومنتاري .مع ذلك،
منحوا مقاعد جانب احللبة و�صاروا يقاتلون هم �أنف�سهم،
ه ��ذا بال�ضب ��ط م ��ا كان ��ت تفعل ��ه �شخ�صي ��ات كت ��اب بويد
هيكوك.

عن �صحيفة الغارديان

يق ��ول امل�ؤلف يف تعريف منهجه كم ��ا �أوردت �شبكة الإعالم
العربية (حميط) :يُعن ��ى التحليل الروائي بتحليل الكلمة
القر�آني ��ة حتلي�ل ً�ا روائي� � ًا ،مبعنى مدى ترابطه ��ا بالكلمات
ال ��واردة قبله ��ا ،والكلم ��ات الت ��ي �س�ت�رد بعده ��ا ،والكلمة
القر�آني ��ة هن ��ا هي خمتلفة ع ��ن الكلمة غ�ي�ر القر�آني ��ة ،لأن
توظيفها يف الق ��ر�آن يُك�سبها ويُغنيها مبع ��ان وا�ستدالالت
التك ��ون له ��ا يف توظيفها يف غري القر�آن ،وه ��ذا ما يجعلنا
نكت�شف �أن اللغة العربية كم كانت فقرية باكت�شاف معانيها
وغناها ومدلوالتها قبل �أن يُ�ش ّرفها الله تعاىل بحمل ر�سالة
القر�آن ،ولعل هذا ما ح�ض �أهل النبوغ كي يفتحوا يف هذا
احلقل فتوحات جديدة ما كانت للغة العربية من قبل نزول
الق ��ر�آن الك ��رمي ،وهي الفتوح ��ات اللغوية الت ��ي كمنت يف
املعاج ��م والقوامي� ��س اللغوية ،ويُ�سجّ ��ل يف ذلك للبخاري
�أن ��ه �أول َمن ا�ستخدم كلمة(معجم) ،ثم ب ��د�أ ا�ستخدام كلمة
املعجم يف الكتاب املعجمي الأول املخ�ص�ص يف علوم اللغة
العربية (معجم مقايي�س اللغة) ومن القر�آن كانت االنطالقة
التي تكللت بكل تلك املعاجم والقوامي�س اللغوية.
ويقول كما تناقلت وكالة الأنباء(ميدل �أي�ست �أونني):
التحلي ��ل الروائ ��ي هن ��ا ي�شتغ ��ل عل ��ى خ�صائ� ��ص البني ��ة
الروائي ��ة املتما�سك ��ة واملرتابط ��ة م ��ع بع�ضه ��ا البع� ��ض،
�س ��واء يف جوهر العالقة ب�ي�ن الكلمة و�صنوّ ته ��ا� ،أو بني
الآي ��ة و�صنوّ ته ��ا� ،أو بني ال�س ��ورة و�ص ّنوتها ،وعلى هذا
النح ��و يجلو لن ��ا كيف �أن ال�س ��ور القر�آني ��ة تتحوّ ل �إىل
ف�صول متناغم ��ة ومتداخلة مع ن�سي ��ج بع�ضها البع�ض،
وم�ستكمل ��ة الأركان لبع�ضه ��ا البع� ��ض ،لتت�ش ّكل من هذا
كله عمارة البناء القر�آين املجيد.
يُظهر ه ��ذا املنهج العن�صر الروائ ��ي يف خطاب القر�آن
ال ��ذي يتح ��وّ ل �إىل جمموعة هائلة م ��ن الق�ص�ص التي
يق�صه ��ا الله �سبحان ��ه وتعاىل على ر�سول ��ه ،وي�صفها
ّ
بـ�[:أَ ْح َ�س ��نَ الْ َق َ�ص ِ�ص]يو�س ��ف  ،3واليعن ��ي ذل ��ك �أن
�[:أَ ْح َ�س ��نَ الْ َق َ�ص ِ�ص]ه ��ي ق�ص� ��ص �إيجابي ��ة فح�سب،
ب ��ل ه ��ي يف جممله ��ا مزيج م ��ن ق�ص� ��ص �إيجابية،
وق�ص� ��ص �سلبية مع ًا ،لكنه ��ا يف وجهَيها [الْ َق َ�ص ِ�ص]
ال� �ـ [�أَ ْح َ�س ��نَ ]يف اتخاذ العِ رب منها ،فهي ال� �ـ [�أَ ْح َ�سنَ ]
�صالح� � ًا ال�ستنب ��اط وا�ستخراج ه ��ذه العرب منها،
كون م�ضامينها هي م�ضامني مفتوحة ميكن لها �أن
تق ��ع يف كل زمان ومكان� ،أي �أنها قابلة لأن تتكرر
يف م�ضامينها وفق �أ�ش ��كال و�ألوان خمتلفة لأنها
مت� ��س عمارة احلي ��اة يف كل زمان وم ��كان ،فهي
�إذن �أح�سن العِ رب الكامنة يف ثنايا هذه الق�ص�ص
يق�صها
الت ��ي مينّ الله تعاىل عل ��ى الإن�سان ب�أنه ّ
عليه.
�أم ��ام هذا الرتاب ��ط الت�صاعدي بني ه ��ذه الكلمات ،ثم هذه

الآي ��ات ،ثم ه ��ذه ال�سور ،يتن ��اول منهج التحلي ��ل الروائي
م�س�أل ��ة العالق ��ة بني ه ��ذه الكلم ��ات والآي ��ات املتناثرة يف
عموم �س ��ور القر�آن ،ذلك �أن ال�سورة ه ��ي غري منف�صلة عن
الأخ ��رى ،كما الأمر بالن�سبة للكلم ��ة ،والآية ،فال�سورة هنا
هي ف�صل قر�آين تابع ،ومتبوع له� .ص269
يتناول امل�ؤلف �آيات ال�سورة القر�آنية� ،آية �آية ب�شكل فرعي
م�ستق ��ل ،يتب ��ع الباب ال ��ذي يكون في ��ه بحيث يق ��وم بفرز
الآي ��ات الكرمية �إىل �أبواب ،وكل ب ��اب يحمل عنوان ًا ي�شري
�إىل املو�ض ��وع ال ��ذي ي�شتغ ��ل عليه الباب ،بغي ��ة ا�ستخراج
املعنى.
ممّا جاء يف هذا املجلد:
ال يوج ��د لدينا من حجة ما هو �أ�ص ��دق من القر�آن وال�س ّنة،
ولك ��ن هذا اليعن ��ي ب� ��أن الإ�صابة تكم ��ن يف �أنك تق ��دم �آية
كم�ستن ��د وحج ��ة ل ُتثبت به ��ا معنى �آي ��ة �أخ ��رى� ،أو ت�ستند
يف تف�سريك وت�أويلك وحتليل ��ك �إىل الأحاديث النبوية� ،أو
�أحاديث بع� ��ض ال�صحابة ر�ضوان الل ��ه عليهم .وهو توقع
خا�ضع للإ�صابة بدرجات متقدمة ،وخا�ضع للخط�أ بدرجات
فادح ��ة ،وهذا مكمن �س ّر بقاء �شم�س القر�آن م�شرقة دون �أن
تخ�ض ��ع للغياب يف �أي زمن.تكمن امل�س�أل ��ة هنا ب�أننا نتعلم
اللغ ��ة العربي ��ة ،ونتحدّث به ��ا حديث النا� ��س للنا�س ،حتى
�أخ ��ذت الكلم ��ات ت�ش�ي�ر �إىل معانيه ��ا يف ذاكراتن ��ا من كرث
ا�ستخدامه ��ا ،لكن عندم ��ا يُنزل الله قر�آن� � ًا باللغة العربية،
ولعلها املرة الأوىل التي ينزل فيها كالم الله باللغة العربية،
واملرة الأوىل التي يكون فيها الر�سول والنبي عربي ًا خالل
التاري ��خ الب�شري برمته ،وذل ��ك ت�شريف للغة العربية �أو ًال،
ثم ت�شريف لأمة العرب ثاني ًا ،ف�إن كالم الله �سبحانه وتعاىل
يختل ��ف ع ��ن كالم النا� ��س ،كون ��ه �أك�ث�ر رقي� � ًا ،و�أكرث غنى
وتوظيف ًا ملعاين هذه الكلمات ،ثم �أن الذي يتحدّث هنا ،هو
الله تبارك وتعاىل ،ف�إذن علينا �أن نرتقي �إىل فهم كالم الله،
ولذل ��ك ف�إن القر�آن يدع ��و �إىل التفكر ،والتعقل ،والتدبر يف
القر�آن �أكرث مما يدعو �إىل قراءته ،لأن النا�س جميع ًا يقر�أون
القر�آن ،لكن لعله ��م اليبلغون تلك املراتب التي يتلقون فيها
كالم الله ويتفاعلون معه ،من هنا ف�إن الذين يقر�أون القر�آن
قراءات تدبرية تعقلي ��ة ،تفكرية ،جعلهم الله تعاىل مراجع
لعام ��ة النا�س الذي اليبلغ ��ون تلك املراتب،
و �أ�سماهم

الل ��ه� [:أَهْ َل ال ِّذ ْك � ِ�ر] �أي �أهل القر�آن ،فالق ��ر�آن مل ينزل ليُقر�أ
فح�س ��ب ملجرد الق ��راءة ،بل ليُقر�أ ويُفه ��م ،لأن املطلوب هو
العم ��ل مبا قد قر�أ القارئ ،ولي� ��س املطلوب هو القراءة تلو
الق ��راءة ملج ��رد الق ��راءة ،وذلك م ��ن �أولويات م ��ا يُعنى به
عل ��م التف�سري القر�آين ،الذي تكم ��ن مهمته يف دعوة النا�س
�إىل فه ��م الق ��ر�آن ،لأن الرا�س ��خ يف عل ��م الق ��ر�آن ميكن ��ه �أن
يبل ��غ درجات متقدمة من فهم الق ��ر�آن ،وبالتايل يكون �أه ًال
للمرجعي ��ة القر�آني ��ة بح�سب ما �ش ّرفه الل ��ه بهذه املرجعية:
ا�س َ�ألُ ��و ْا �أَهْ � � َل ال ِّذ ْك � ِ�ر �إِن ُكن ُت� � ْم َال َت ْع َل ُمونَ ]النحل 43و َمن
[ َف ْ
�أكرث من املف�سر ا�ستيعاب� � ًا وفهم ًا للقر�آن ،ولذلك يرجع �إليه
�أئم ��ة الفقه ،والفكر ،و�سواد النا�س ،ف�إن ما قدّمه املف�سرون
ع�ب�ر التاريخ الق ��ر�آين ،هي عالمات فقهي ��ة وعلمية بارزة،
اليج ��وز اال�ستغناء عنه ��ا� ،أو جتاهل بع�ضه ��ا ،فهي جميع ًا
تتكام ��ل ببع�ضه ��ا البع�ض من خمتل ��ف الأحق ��اب الزمنية،
وف ��ق الت�سل�سل احل�ضاري للإن�سان .ولذلك ف�إن املجتهد يف
�ش�أن علم القر�آن ،عليه �أن يطلع عليها جميع ًا� ،أو ما ا�ستطاع
�إلي ��ه �سبي�ل ً�ا ،حت ��ى يكون عل ��ى اطالع مب ��ا قال ��ه الأولون،
والأ�سبق ��ون ،وهذا الرتاث الفقهي والعلمي يُ�ش ّكل بنية له،
ومن هنا يدرك �إن كان بو�سعه �أن يقول ما مل يقله غريه� ،أن
يكت�شف ما مل يكت�شفه غريه� ،أي �أن ي�ضيف عالمات م�ضيئة
�إىل ذاك الإرث الفقهي والعلمي يف علوم القر�آن ،وقد يكون
ذلك لأنه �أكرث �إبحار ًا ور�سوخ ًا وذكا ًء ونبوغ ًا من كل �أولئك،
وقد يكون �أنه مثلهم ،لكن املنجز الإن�ساين ،وما ظهر بحكم
الزم ��ن �أعانه على اكت�شاف هذا اجلديد ،الذي مل يكت�شفوه،
لأنه ��م مل يدرك ��وه ،وقد يكون �أقل منه ��م ذكا ًء وعلم ًا وفقه ًا،
بيد �أن املنجز الإن�ساين ،وعامل الزمن �أعاناه على اكت�شاف
ما مل يكت�شفوا ،وتف�سري ما مل يف�سروا.
ن�ستنت ��ج ب�أن الآفاق ب ��دت مفتوحة �أمام الإن�س ��ان ليقدّم ما
ميكن ��ه �أن يقدّمه يف �شت ��ى املجاالت ا�ستن ��ادا على ما قدّمه
الأنبي ��اء والر�سل خالل التاريخ الب�ش ��ري ،وعلى ذلك نرى
�أن املنج ��زات الب�شرية ب ��د�أت تتواىل بعد ذل ��ك مبا لعله مل
يك ��ن يخط ��ر على ب ��ال �أح ��د ،و�إذا نظرنا �إىل �سائ ��ر املنجز
الب�ش ��ري قرن� � ًا قرن ًا بع ��د �أن �أكمل الله للنا� ��س دينهم ،و�أمت
عليه ��م نعمته ،ور�ضي له ��م [ الإِ ْ�س َال َم دِين� � ًا] �سرنى ب�أن كل
ق ��رن ب ��د�أ يغتني ب ��كل �أ�ش ��كال و�أل ��وان املكت�شف ��ات الهائلة
ب�ش ��كل متقدّم �أكرث مما كانت عليه ه ��ذه القرون يف العهود
ال�سابق ��ة حي ��ث كانت احل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة مت�ضي بطيئة
متما�شية م ��ع مراحل تقدّم الدين وتد ّرجه يف كماله ،ولذلك
ف� ��إن ما حققه الإن�سان يف �ألف �سنة ما �ضية ،يفوق ما حققه
يف �آالف ال�سن�ي�ن املا�ضية ،وعلى هذا النحو ما حققه
يف املئ ��ة �سن ��ة املا�ضي ��ة ،كان �أك�ث�ر تق ّدم� � ًا مما حققه
يف الأل ��ف و�أربعمائة �سنة املا�ضي ��ة ،والإن�سان يعمل
يف تق ّدم ��ه العلم ��ي واحل�ضاري رغم بق ��اء �أهل ال�شر،
وا�ستمراريته ��م يف ممار�س ��ة كاف ��ة �أل ��وان و�أ�ش ��كال
ال�ش ��ر والدم ��ار ،لك ��ن �أه ��ل اخلري م ��ن �أبن ��اء الإن�سان
يتواكب ��ون يف املواجهة ،ومل يرتكوه ��م لنزوعات �أهل
ال�ش ��ر العدواني ��ة ،ف� ��إن ابتك ��ر �أه ��ل ال�شر و�سيل ��ة دمار
جدي ��دة ،ابتك ��ر �أه ��ل اخلري و�سيل ��ة عمار جدي ��دة ،و�إن
ابتك ��ر �أهل ال�ش ��ر و�سيلة ن�شر �أوبئة جدي ��دة ،ابتكر �أهل
اخلري و�سيلة عالج جدي ��دة ،و�إن ظهر طاغية يطغى على
النا� ��س ،ظهر عالمِ خفف عن النا� ��س ،والآن وبعد كل هذه
امل�س�ي�رة الب�شري ��ة يف هذا ال�ص ��راع ب�ي�ن املعمّرين ،وبني
املدمّرين� ،إذا نظرنا �إىل واقع الأمر� ،سرنى ب�أن ما ينعم به
الإن�س ��ان من �أمن ورفاه يف بقاع �أر�ض الله ،يفوق ما يلقى
في ��ه الإن�سان من الكوارث الب�شري ��ة ،وموجات اال�ضطراب
يف بق ��اع الأر� ��ض ،وبذلك ف� ��إن الذي ��ن يتمتع ��ون بالنعيم،
والرفاه ،والآمن ،هم �أكرث عدد ًا من الذين يفتقدون �إىل ذلك
من الب�شر ،وهذا يعني ب�أن عجلة البناء تتقدم عجلة الهدم،
وعجل ��ة احل�ضارة الإن�سانية تتقدم عجلة التخلف والعودة
�إىل الوراء.

قراءة أطروحات
ناجح المعموري
في حقل
الميثولوجيا
�صدر عن دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة
التابعة لوزارة الثقافة وال�سياحة
والآثار املطبوع اجلديد (�أ�سئلة
الثقافة واملعرفة ..قراءة �أطروحات
ناجح املعموري يف حقل امليثولوجيا)
للم�ؤلف جا�سم عا�صي.
كتب امل�ؤلف عن امل�سرية الإبداعية
يف جمال ال�سرديات ابتد�أها (ناجح
املعموري) ،ففي املجموعة الق�ص�صية
(�أغنية يف قاع �ضيق) و�صو ًال �إىل
رواية (مدينة البحر) ،كانت �إ�سهاماته
وا�ضحة يف كونه يقرتب من �ضرب
الن�ص,
الأ�سطورة كثيمة موظفة يف ّ
بل مبثابة قناع �إبداعي ومعريف.
ومن خالل هذه امل�سرية وما بينها من
خمطوطات يف هذا ال�ش�أن ,ا�ستطاع
املعموري �أن ي�ؤ�س�س توجهه يف هذا
ال�ضرب من الكتابة وهذا املنحى من
التوظيف.
ويع ّد هذا الكتاب حواريا يتعلق
مب�شغل املعموري وحتوالته من الأدب
الذي و�ضع فيه لبنة الأ�سطورة ملادة
تبحث باملنهج والعلم .وي�أخذ هذا
الكتاب مديات ثقافية وا�سعة ,بفعل
التداخل القريب بني الباحث وقرينه
الأ�ستاذ جا�سم عا�صي مبا عرف عنهما
من و�شائج �صالتية يف ال�صداقة
والهوية املعرفية وتبادل الر�أي كذلك.
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ليفراني يعيد تش��ييد
الم��ؤرخ ماري��و ِ
ّ
"تخيل بابل"
بابل في كتابه
ّ
عزالدين عناية
مل �أنتب ��ه �س ��وى يف مرحل ��ة تالي ��ة ،ح�ي�ن
التحق ��ت باجلامع ��ة الزيتوني ��ة طالب ��ا� ،أن
ا�ستعمال"ي َب ْل ِب� � ْل ْت َب ْلبي� � ْل"� ،أي يتكلم ب�سرعة
فائق ��ة ،و" ْمبَل ْب� � ْل"�أي م�ضط ��رب وعل ��ى
قل ��ق ،يف الدارج ��ة التون�سي ��ة ،م�أتاهم ��ا من
مفردة"بابل"وم ��ن تل ��ك الدالل ��ة التوراتي ��ة
العميق ��ة الثاوي ��ة يف الالوع ��ي ،ح�ي�ن بلب ��ل
الل ��ه �أل�سن ��ة اخلل ��ق .فاللغة مثلم ��ا يقول ذلك
الن� ��ص اجلمي ��ل للودفي ��غ فتغن�شتاين"ميكن
اعتباره ��ا مبثابة املدينة العتيق ��ة ،متاهة من
الأزق ��ة وال�ساح ��ات ،من ��ازل قدمي ��ة و�أخرى
حديث ��ة� .أين حتيط بالكل �شبك ��ة من البلدات
اجلديدة طرقاتها م�ستقيمة ومنتظمة و ِبدُور
متماثلة" .فقد كانت الفرن�سية التي ُنل َّقن �إياها
يف عمر غ� �ّ�ض يف املدر�سة ،مع �سن ال�سابعة،
تزاحم وتطرد اللغة الأ ّم بقوة وعنف ،فتحفر
�شروخا غائرة يف ذهن ال�صبي.
لك ��ن �شظايا باب ��ل اللغوية الت ��ي وردت �إلينا
مع الدارجة قبل �أن ت�أتي من الف�صحى ،كانت
ج ��زءا من �إناء كبري ّ
مه�شم .لن يتي�سر ترميمه
جم ��ددا �سوى بوا�سط ��ة اخلي ��ال �أو التخيل،
كم ��ا يذهب امل� ��ؤرخ الإيطايل ماري ��و ليفراين
يف كتابه"تخ ّي ��ل بابل"املن�ش ��ور يف ترجم ��ة
عربي ��ة م ��ن �إع ��داد عزالدي ��ن عناي ��ة .حي ��ث
ي�س�ي�ر الكات ��ب يف م�ؤلف ��ه وف ��ق �إط ��ار زمني
متط ��ور ،ي�ستوعب ويغط ��ي مو�ضوع بحثه.
حم ��اوال بن ��اء �إط ��ار جام ��ع لنتائ ��ج الأبحاث
بعد قرنني م ��ن الدرا�س ��ات واحلفريات حول
املدين ��ة الدنيوي ��ة ،الت ��ي طاملا و ُِ�ضع ��ت قبالة
املدين ��ة ال�سماوي ��ة �أور�شلي ��م ،يف الأدبي ��ات
التوراتي ��ة .فالكتاب تاريخي �أثري لعامل �آثار
خبري بحقل ��ه ،ي�سلط فيه ال�ض ��وء على مدينة
قدمية تقع يف حي ��ز زمني متقدم ،قيل الكثري
فيه ��ا حت ��ى اختل ��ط الأ�سط ��وري بالواقع ��ي
والتاريخي بالالتاريخي.
ي�أت ��ي بن ��ا ُء باب ��ل جم� �دَّد ًا عب ��ارة ع ��ن تخيل
ملدين ��ة متوارية ،غري موجودة ،ومن هنا كان
عنوان الكتاب"تخيل باب ��ل" .وخطورة عمل
ليفراين �أن مادة بحث ��ه التوثيقية تكاد تكون
ال�ش ��يء عن ذلك ال�ش ��رق القدمي ،مع �أن ��ه ُي َع ّد
مهد ح�ضارتنا .حي ��ث مل تبق من ذلك املا�ضي
البعي ��د -بعب ��ارة جوه ��ان غوتفري ��د هردر-
�سوى"مروي ��ات ملروي ��ات� ،شظاي ��ا روايات،
حل ��م عن م ��ا بع ��د الع ��امل" .ينطل ��ق ليفِراين
من معاجل ��ة م�س�ألة ت�شييد املدين ��ة ،اكت�شاف
�آج ��ر البناء والتقني ��ات املرافقة ،والتطورات
احل�ضارية التي ح�صل ��ت حتى دفعت باجتاه
بن ��اء باب ��ل ،و�أي دور ح�ض ��اري ا�ستوج ��ب
ت�شيي ��د املدين ��ة ،كل ذل ��ك يدخ ��ل يف عملي ��ة
البح ��ث عن املدينة املتواري ��ة .وك�أن ليفراين
يُعي ��د ب�شكل �آخر �أ�سئل ��ة جاكوب بورخاردت
يف بازيلي ��ا �-سنة  -1870ح�ي�ن ت�ساءل كيف
ل�شع ��ب �أن ي�ص�ي�ر �شعبا؟ وكي ��ف يتحول �إىل
دول ��ة؟ وما هي �أزمات الن�ش� ��أة واملولد؟ و�أين
ميكث ذلك احلد م ��ن التطور ال�سيا�سي ،الذي
باالنط�ل�اق منه ميك ��ن احلديث ع ��ن املدينة-
الدولة؟
وحدي ��ث الن�ش�أة ي�ستدع ��ي بال�ضرورة حديثا

ع ��ن �أنظم ��ة احلك ��م الت ��ي �شهدته ��ا املدين ��ة.
فلي�س"الطغي ��ان ال�شرقي"وليد بابل فح�سب،
كم ��ا ي ��روج ع ��ادة ،ب ��ل �صنوه"الدميقراطية
البدائية"�أي�ضا كما يبني ثوركيلد جاكوب�سون
( )1943املخت� ��ص بال�سومريات .ملاذا تتعرث
الدميقراطي ��ة الي ��وم تلك ق�صة �أخ ��رى؟ يُعيد
ليفراين النظر يف تلك الأطروحة متحدثا عن
دميقراطية ن�سبية ،لي�ست دميقراطية �صلبة،
قائمة عل ��ى م�ؤ�س�سات"،لأن وظائف احلكم مل
تتف ّرع بعدُ ،وبنية ال�سلطة لي�ست جلية ،و�آلية
التن�سيق االجتماعي ال تزال يف حال ت�شكل".
يقول جاكوب�س ��ون"�إن وثائقنا تثبت �أن بالد
م ��ا بني النهرين ،فرتة ما قب ��ل التاريخ ،كانت
منتظم ��ة �سيا�سي ��ا وفق"نظام"دميقراط ��ي
ولي� ��س �أوتوقراط ��ي ،كما �سي�س ��ود الحقا يف
بالد ما بني النهرين التاريخية".
و�ضم ��ن ذلك ال�سي ��اق يتابع امل� ��ؤرخ ليفراين
الأبح ��اث الأثري ��ة املبا�ش ��رة ،الت ��ي تناول ��ت
الف�ض ��اءات احل�ضاري ��ة الت ��ي غل ��ب الظ ��ن
�أنه ��ا مو�ض ��ع بابل ،حتى ثب ��ت الأمر باحلجة
والط � ّ�ل واليقني� ،أكان ذل ��ك يف الأركيولوجيا
التاريخي ��ة �أو املاقبل تاريخي ��ة ،لي�ستخل�ص
منها ما باحت به الأطالل عن هذه املدينة وعما
بلغن ��ا عن هذه املدينة .ومن جانب �آخر يتابع
ليفراين النظريات والر�ؤى التي قيلت �سواء
يف فل�سف ��ة احل�ض ��ارة� ،أو يف تاريخ العمران
والفن والر�س ��م� ،إىل الإنا�سة االجتماعية� ،أو
ما ات�ص ��ل بفقه اللغات م�ستفتي ��ا �إياها طريق
باب ��ل الوعر .فبناء �ص ��ورة متكاملة عن بابل
ه ��و ت�شيي ��د تتظاف ��ر في ��ه جه ��ود العدي ��د من
الباحثني يف حقول �شتى.
املل ��ك الآ�ش ��وري �آ�سرح ��دون ي�ص ��ف تق ��دم
جي�شه ،الزاحف واملدمر�":أمامه مدينة وخلفه
خراب" .لك ��ن ليفراين يف بحثه عن بابل كان
�أمام ��ه خراب وخلفه مدين ��ة ،تلك املدينة التي
اندر�س ��ت منذ �أن قال النا�س"هل ّم ننب لأنف�سنا
مدينة وبرجا ر�أ�سه بال�سماء .ون�صنع لأنف�سنا
ا�سم ��ا لئ َّال نتبدد على وج ��ه كل الأر�ض .فنزل
الرب لينظ ��ر املدينة وال�ب�رج اللذين كان بنو
�آدم يبنونهما .وق ��ال الرب :هلم ننزل ونبلبل

هن ��اك ل�سانهم حت ��ى ال ي�سمع بع�ضه ��م ل�سان
بع� ��ض .فبددهم الرب م ��ن هناك على وجه كل
الأر� ��ض ،فكفوا عن بنيان املدين ��ة ،لذلك دُعِ ي
ا�سمه ��ا باب ��ل لأن ال ��رب هناك بلب ��ل ل�سان كل
الأر�ض"(�سفر التكوين.)9-1 :11
وم ��ن ال�صواب -كم ��ا يورد ليف ��راين� -أن من
يتطل ��ع لت�ألي ��ف كت ��اب يف ه ��ذا املو�ض ��وع،
مب ��ا ي�ستوجبه م ��ن معرفة ومق ��درة ،يتوجب
علي ��ه �أ ّال يكتف ��ي بعل ��م الآثار ،العائ ��د للحقبة
التاريخية �أو لفج ��ر التاريخ� ،أو بفقه اللغات
ال�شرقي ��ة (الآ�شوري ��ة وال�سومري ��ة واحلثية
وامل�صري ��ة وال�سامي ��ة والإيراني ��ة وغريها)،
بل يتوجب عليه �أي�ض ��ا توظيف علم تخطيط
املدن ،وتاريخ الهند�س ��ة املعمارية ،والإنا�سة
االجتماعي ��ة ،والنظري ��ات االقت�صادي ��ة،
والتطورية والتطوري ��ة اجلديدة ،والإحاطة
بالتجمع ��ات القروي ��ة وبامل�شه ��د الفالح ��ي،
وبالطغي ��ان والأنظم ��ة الثيوقراطي ��ة،
وبالأح ��داث ال�سيا�سية ب�ي�ن �أوروبا والدولة
العثماني ��ة ،وباال�ستعم ��ار وبالتخل� ��ص م ��ن
اال�ستعمار ،وبالكونية وباملحلية ،وباملقاربات
اجلغرافية اجلديدة ،وبالت�صميم احلا�سوبي
واال�ست�شعار عن بعد ،وبغريها من املجاالت.
ك�أن الرج ��ل على يق�ي�ن �أن التاري ��خ وحده �أو
علم الآثار وح ��ده ،يعجز كل منهما عن �إيقاظ
هذه املدينة النائمة.
ي�س ��رت عملي� � ُة تخي ��ل باب ��ل� ،أو ت�شيي ��د
ّ
باب ��ل ،ق�ض ��ا َء الرج ��ل ال�سن ��وات الط ��وال
منك ّب ��ا على الف�ض ��اء احل�ض ��اري� ،سواء على
ع�ي�ن امل ��كان �أو يف املكت ��ب –كم ��ا يق ��ول-
ي�س ��ر ل ��ه التج ��وال املع ��ريف في ��ه .فقد
،مم ��ا ّ
كت ��ب ليف ��راين الكث�ي�ر ح ��ول ب�ل�اد ال�ش ��رق
باللغت�ي�ن الإيطالي ��ة والإجنليزية�":أ�ص ��ل
املدينة"(�"،)1986أكد� :أوىل الإمرباطوريات
العاملية"("،)1993ال�ش ��رق الق ��دمي .التاريخ
االجتماع ��ي واالقت�صادي"(�"،)1988أ�ص ��ل
املدين ��ة .التجمع ��ات احل�ضاري ��ة الأوىل يف
امل�شرق"(".)1986احل ��رب والدبلوما�سي ��ة
يف ال�ش ��رق القدمي"("،)1994العالق ��ات
الدولي ��ة يف ال�ش ��رق القدمي"("،)2001م ��ا

وراء الت ��وراة :تاري ��خ �إ�سرائي ��ل الق ��دمي
"( "،)2003الأ�سط ��ورة وال�سيا�سة يف بالد
امل�ش ��رق"(� "،)2004أوروك� :أوىل امل ��دن
على وج ��ه الب�سيطة"(ترجم ��ة م�شروع كلمة
 .)2012فالرجل من كبار املخت�صني العامليني
يف التاري ��خ ال�شرق ��ي الق ��دمي وه ��و ع�ض ��و
يف العدي ��د من املجام ��ع العلمية .ي ��درك فرز
الغ ��ث من ال�سمني ب�ش� ��أن ما ُكتب وما قيل يف
باب ��ل� ،ش�أنه ك�ش�أن غريق بو الذي قال":طيلة
حيات ��ي ان�شغلتُ بدرا�سة الع ��امل القدمي� ،إىل
ح� � ّد �أ�شعر �أين م�سكون بظ�ل�ال الأعمدة التي
تهاوت م ��ن بعلبك وبلمريا وتخ ��ت جم�شيد،
و�إىل ح� � ّد �أن روحي ذاتها غ ��دت ط ّال من تلك
العاديات".
يف هذا الكتاب املنقول �إىل العربية ،يحو�صل
ليف ��راين م ��ا تو�صل ��ت �إلي ��ه نتائ ��ج الأبحاث
حول بابل على م ��دى قرنني ،يفرز التاريخي
عن الالتاريخ ��ي ،والعلمي عن الالعلمي ،يف
حقل تع ��ددت فيه املقارب ��ات وت�ضاربت .ذلك
�أن بابل م ��ن �أكرث مدن العامل �إغرا ًء للباحثني
يف التاري ��خ والآثار ،وكان ال بد من حو�صلة
وغربل ��ة ملا قيل يف ه ��ذه املدينة من ��ذ القدمي
حت ��ى تاريخنا الراهن .وم ��ع �أن جل ما ُكتب

الرؤية السردية في رواية (مثلث الموت)
للروائي علي لفته سعيد
حيدر جمعة العابدي

ع ��ن باب ��ل كان كتاب ��ة تاريخي ��ة� ،أو تقاري ��ر
�أثري ��ة ،ف�إن ��ه مل ين�ش ��ر بهذا احلج ��م والعمق
وال�شم ��ول ،ال ��ذي تن ��اول به ليف ��راين ،عم ٌل
حول املدينة (الكتاب� 619 :ص).
ف�أن يتناول الكتاب بالتحليل والنقد واملتابعة
جممل الأعمال والنظريات والنتائج املتعلقة
مبدينة بابل ،هو عم ٌل ّ
قل نظريه يف الأبحاث
الغربي ��ة ،و�أم ��ا يف اجلان ��ب العرب ��ي فل ��م
ي�سب ��ق �أن �ص ��در كتاب به ��ذا العمق املعريف،
واملنهجية العلمية ،تناول تاريخ املدينة بهذا
ال�شم ��ول .لقد ج ��رى تتبّع ح�ض ��ارة بابل من
جوان ��ب عدة يف كثري من اللغات ،لكن جممل
م ��ا دُوِّ ن خالط ��ه الأ�سط ��وري واخلي ��ايل �إىل
درج ��ة �أن بات ��ت املدينة خيالي ��ة يف الأذهان.
مع ليف ��راين تغادر بابل ذل ��ك املو�ضع لتغدو
حقيقة ،تت�أ�س�س على حوادث وبقايا ووقائع،
لذلك جت ��د الرجل حري�صا عل ��ى نقد �سابقيه،
ومل يثب ��ت من �أقوالهم وك�شوفاتهم يف م�ؤلفه
�سوى ما متت الربهنة على �صحته.
ي�أت ��ي امل�ؤ َّلف احل ��ايل �ضمن م�ش ��روع �شامل
ا�شتغل علي ��ه ماريو ليفراين ،يتن ��اول �إعادة
ق ��راءة التاريخ القدمي للم�ش ��رق العربي .يف
م�ؤلفه"م ��ا وراء التوراة"امل�ش ��ار �إلي ��ه ،نح ��ا
بالالئم ��ة عل ��ى امل�ؤرخ�ي�ن املهتم�ي�ن بتاري ��خ
بالد امل�ش ��رق ،كيف �أن املنطق ��ة التي �صنعت
الت ��وراة بات ��ت �ضحي ��ة ر�ؤى الت ��وراة؟ ولن
يتي�سر ذلك الت�صحي ��ح لتاريخ املنطقة ،وفق
ليفراين� ،س ��وى باكت�شاف التاري ��خ ال�سابق
للت ��وراة ،وباب ��ل عل ��ى ح ��د تعب�ي�ره �إح ��دى
�أعمدت ��ه القوي ��ة .من هذا الب ��اب توجب عليه
تخ�صي�ص م�ؤلف له ��ذه املدينة التي تتوارى
وراءها ح�ضارة حمورية يف بالد امل�شرق.
لكن اجللي ،م ��ع �أن الكتاب يتناول مو�ضوعا
تاريخي ��ا �أثري ��ا ،ف� ��إن لغت ��ه الإيطالي ��ة تبدو
�أنيق ��ة و�سل�س ��ة ،ال تن�ش ��د حمادث ��ة املخت�ص
فح�س ��ب .فالكت ��اب وف ��ق تقدي ��ري يق ��ر�أه
املخت� ��ص يف التاري ��خ وغ�ي�ر املخت� ��ص ،كما
ثم ��ة م�سح ��ة �أدبي ��ة يف لغة امل�ؤل ��ف مع متيز
بالدق ��ة يف العب ��ارة .حي ��ث يعال ��ج الكات ��ب
مفاهي ��م تاريخية دون التجني يف القول ،بل
يدع ��م مقوله مب�ستن ��دات ثابت ��ة وقوية .كما
انه ينتق ��د ال ��ر�ؤى املركزي ��ة واملجحفة التي
تعر�ض ��ت �إىل بع�ض اجلوان ��ب من مو�ضوع
بحث ��ه .لكن عموما ،ثم ��ة نقد خفي وجلي يف
�سائر م�ؤلف ��ات ليفراين للمدر�سة الغربية يف
قراءته ��ا للرتاث ال�شرقي .بدا هذا النقد الذعا
خ�صو�صا يف م�ؤلفه"ما وراء التوراة" ،و�أما
يف كتاب ��ه املعرو�ض"تخي ��ل بابل"ف� ��إن نقده
يتوجه ،بالأ�سا�س� ،إىل البناء املعريف للعديد
من الأبحاث.
كان ��ت ل�ب�رج باب ��ل ق ��وة تخيلي ��ة متمي ��زة،
مرتبطة �سواء مب�س�ألة"تبلب ��ل الأل�سن"التي
�أث ��رت عميق ��ا عل ��ى التق�سيم ��ات اللغوية� ،أو
بالثق ��ل الأخالق ��ي والالهوت ��ي للأ�سط ��ورة.
كما �أن هناك �إدان ��ة �أخالقية للمدن الآ�شورية
البابلي ��ة تخ�ت�رق تاري ��خ الثقاف ��ة الغربي ��ة،
فنينوى وبابل مدينتا ال�شر ،ملعونتان ،على
نقي� ��ض �أور�شلي ��م املدين ��ة املقد�س ��ة .يحاول
ليف ��راين الغو�ص عميقا يف �أركيولوجيا تلك
الأ�ساط�ي�ر بق�صد ترميم م ��ا ّ
ته�شم من حقائق
التاريخ.

من عمق رح ��م املوت (مثلث املوت) ي�سرد لنا راو عليم كل
العلم عا� ��ش املوت بكل تفا�صيله و�أحداث ��ه املفزعة واطلع
عل ��ى �أ�سرار �صناعته واملمولني ،وامل�ستفيدين ،والقائمني
عل ��ى ادارته والقوان�ي�ن التي حتكمه وتزيد م ��ن �شرا�سته
وهي،الطمع،واحلقد،والت�آم ��ر عل ��ى �شع ��ب ذاق الأمري ��ن
على ي ��د حكام ��ه و�سا�ست ��ه الذين ي�ب�ررون تخلفه ��م بقتل
احلياة فين ��ا ،وت�أمرهم ب�سرقة ثرواتن ��ا ،وف�شلهم بحماية
الدين ،وحقدهم مب�صادرة حريتنا وكرامتنا الوطنية.
هك ��ذا ي�س�ي�ر بن ��ا الروائ ��ي عل ��ى لفت ��ه �سعي ��د �إىل عم ��ق
امل�أ�ساة الت ��ي راح �ضحيتها الكثري من الب�سطاء وال�شرفاء
والوطنيني،لي�ضعن ��ا وجه ��ا لوج ��ه �أم ��ام م ��ن ت�سبب بكل
ه ��ذا النزي ��ف لل ��دم العراق ��ي وجمانية امل ��وت الت ��ي ذقنا
منه ��ا الأمرين،ي�ستعر�ضه ��ا ال�س ��ارد امل�ؤلف وف ��ق ت�سا�ؤل
فك ��ري حتليل ��ي نق ��دي (مل ��اذا) وه ��و ت�س ��ا�ؤل يب ��د�أ بفعل
البحث واال�ستق�صاء وينتهي بحتمية املوت كونه ت�سا�ؤال
ينفت ��ح على العديد من الإجاب ��ات التي تتنا�سل عرب وقائع
وحقائ ��ق عل ��ى متا�س مع امل ��وت داخل مثل ��ث املوت الذي
يت�س ��ع ويتنا�س ��ل اىل مثلث ��ات تك�ب�ر وتتكاث ��ر يوم ��ا بعد
ي ��وم مثل وباء يخن ��ق وجودنا الإن�ساين(م ��ن يتمكن من
معرف ��ة مل ��اذا يح�صل ال ��ذي يح�ص ��ل يف العراق؟ مل ��اذا كل
هذا القتل و�أغلب ال�شع ��ب العراقي يريد التغيري؟ملاذا هذا
ال�صراع؟هل ميكن لنا �أن نتق�صى احلقائق ونبثها ونكتبها
للنا�س لكي نعرف من هو الطرف الأقوى يف معادلة القتل
العراقية)�ص.12
يفتت ��ح ال�سارد العليم �أحداث الرواي ��ة بوثيقة يُعرث عليها
يف دائرة اال�ستخبارات �شكل ��ت ما ي�شبه ال�صاعقة يطلعنا
عليها �سارد عليم بدقه متناهية (الوثيقة املكونة من خم�س
�صفح ��ات ه ��ي ج ��زء م ��ن مل ��ف مبع�ث�ر كان قد حمل ��ه لأنه
وج ��د فيه �أ�سماء وعناوين وتقاري ��ر موجعة)�ص� ،7أمنية
و�أ�س ��رار تعود لزم ��ن النظام ال�سابق حتم ��ل �أ�سماء كانت
تختب ��ئ خلف عناوي ��ن معار�ض ��ة ال�سلطة لكنه ��ا جزء من
املنظومة القمعي ��ة واال�ستخبارية للنظ ��ام ال�صدامي ولها
ح�ضور م�ؤثر وفاعل على ال�ساحة ال�سيا�سية واالجتماعية
اليوم�،أ�سم ��اء تتخ ��ذ م ��ن الغط ��اء الدين ��ي والثق ��ايف
وال�سيا�س ��ي مظل ��ة لتمري ��ر �أجندته ��ا و�أطماعه ��ا احلزبية
وال�سيا�سي ��ة وهو ما دفع وحف ��ز جمموعة من الإعالميني
للو�ص ��ول لهذه ال�شخ�صيات بغية التحقق من حقيقة ودقة
ه ��ذه الوثائق ل ��ذا يقررون �إج ��راء مقابلة م ��ع �إحدى هذه
ال�شخ�صي ��ات الدينية البارزة الت ��ي تقيم م�ؤمترا يف احد
الأحي ��اء ال�شعبية لرجل دين ب ��ارز �أو (الكبري) كما ي�سميه
ال�س ��ارد العليم بعد �أن يبني لنا ع�ب�ر وثائق م�سربة عن �أن
رج ��ل الدين الكب�ي�ر كان اح ��د الأ�سماء الكب�ي�رة والبارزة
يف �أجه ��زة القم ��ع ال�سيا�سي يحمل رتب ��ة �ضابط كبري يف
املخابرات وهو ما يك�ش ��ف وبجر�أة كبرية من قبل الكاتب

عن احد �أهم �أ�ضالع املثلث الأ�سا�سية و الفاعلة يف �إف�شال
العملية ال�سيا�سية بعد التغيري وعما جرى ويجري اليوم
م ��ن تدهور امن ��ي و�سيا�س ��ي واقت�صادي خط�ي�ر يع�صف
بالبالد من ال�شمال اىل اجلنوب.
ان تب ��د�أ الرواي ��ة بوثائ ��ق تدي ��ن الكث�ي�ر م ��ن الوج ��وه
ال�سيا�سي ��ة البارزة يعني ان ال�س ��ارد يعلن منذ البداية عن
واقعية وجدية ما ي ��ود حكايته لنا لذا ي�ضعنا وجها لوجه
�أم ��ام احلقيق ��ة دون ل ��ف او دوران رغ ��م خط ��ورة امل�شهد
ال�سيا�س ��ي الي ��وم ،فالوثيقة ه ��ي �شهادة تدي ��ن الكثري من
الوج ��وه الت ��ي تبنت العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ون�صبت نف�سها
احلار� ��س واملدافع الوحيد عنها ،وهي �أي�ضا ر�سالة ت�سلط
ال�ضوء على �أهمية العمل الإعالمي احلقيقي ودور الإعالم
يف مرحل ��ة ما بعد التغي�ي�ر وهو دور ا�ستثنائي كون مهنة
االع�ل�ام مهن ��ه مل يعت ��د العراقي ��ون عل ��ى �صراحتها وقوة
وت�أثريه ��ا �إال بع ��د التغي�ي�ر وخ�صو�صا بع ��د الت�ضحيات
الكبرية التي قدمها الكثري من الإعالمني من اجل الوقوف
على حقيقة ما يجري وهو ما يعيد اىل الواجهة خفايا غري
معلن ��ة دفع ثمنها الكثري من االعالميني البارزين وبالتايل
نح ��ن �أم ��ام رواية تف�ض ��ح الكثري من �أ�س ��رار املوت املعلن
وغري املعلن �أبطاله ��ا جلهم من االعالميني البارزين الذين
خا�ضوا غمار املغامرة واملجازفة بحياتهم من اجل معرفة
�أ�سب ��اب ه ��ذه التداعيات اخلطرية وه ��م (منتظر ،و�سالم،
واحم ��د ،وخ�ضري)وه ��و ما يك�شف عن ��ه الكاتب يف م�شهد
املقابلة م ��ع رجل الدي ��ن الكبري والرف� ��ض واملمانعة التي
يواجهونه ��ا من قب ��ل �أتباع رجل الدي ��ن و�سيل االتهامات
الت ��ي ت ��كال للإعالم منه ��ا انه �إع�ل�ام م�أج ��ور ل�صالح دول
ت�سع ��ى لتدمري الوطن وت�شوي ��ه �سمع ��ة قادته،لي�أتي الرد
على ل�سان اح ��د �أبطال الرواية الأربعة (�سالم) للدفاع عن
دور الإع�ل�ام يف ك�ش ��ف احلقيقة للر�أي الع ��ام (نرجوك �أن
تق ��در عملنا ال�صحف ��ي والإعالمي فمن واجبن ��ا �أن ن�سلط
ال�ضوء على ما يريد النا�س بكل حرفية ومهنية)�ص.23

معمارية األحداث

تتخ ��ذ �أح ��داث الرواي ��ة خط ��ا بياني ��ا يرتف ��ع وينخف� ��ض
عل ��ى �ش ��كل منحنيات هرمي ��ة ترتفع معها �ضرب ��ات القلب
وتنخف� ��ض ح�س ��ب الزم ��ان وامل ��كان وخطورت ��ه وه ��و ما
ير�سم منطق �سري الإحداث و�أ�سلوب بنائها عرب الو�صول
بالأح ��داث املمتدة من مدينة كربالء �إىل بغداد وما بينهما
ذهابا و�إيابا،اللطيفية،املحمودية ،اليو�سفية وهو حتقيق
ع ��ن املنطق ��ة �سب ��ق ل�س�ل�ام �أن ق ��ام بن�ش ��ره يف الو�سائ ��ل
الإعالمي ��ة اىل حدث يت�صاع ��د لي�صل اىل الذروة لكن دون
ح�س ��م وذلك ملد زم ��ن احلكاية املتخي ��ل ..فرغم ق�صر زمن
الرواي ��ة الواقعي اال ان زم ��ن املتخيل قادر على جعل زمن
الرواي ��ة ميت ��د عرب تقني ��ة الفال�ش ب ��اك الت ��ي ي�ستخدمها
ال�س ��ارد العليم بكرثة م ��ن خالل �شخ�صيات ��ه لك�سر حاجز
احلقيق ��ي واملتوق ��ع ..ف�أم ��ام كل م�شهد م ��ن م�شاهد املوت
تع ��ود بن ��ا ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات اىل ح ��روب مت�أخ ��رة مثل

احل ��رب العراقية االيرانية وحرب اخلليج وحلظة �سقوط
بغداد وغريها من اللحظات احلرجة لدى اغلب العراقيني
(يتذكر خ�ض�ي�ر �أن هذه اجلملة �سمعها من قبل يف احلرب
الت ��ي �ش ��ارك فيها)�ص100وه ��ي جمل ��ة (ثيم ��ة) كونه ��ا
ارجائية تخلق م ��ا ي�سمى �أفق االنتظار او التوقع وهو ما
يتيح للمتلقي دور يف ر�سم للأحداث،فاغلب هذه الأحداث
ه ��ي انفجارات وم�شاهد خراب وقتل وتهديد تر�سم حلظة
م ��وت معلن وفق خ ��ط بياين على �شكل مثل ��ث كبري ا�سمه
مثل ��ث امل ��وت ي�صفها ال�س ��ارد على ل�س ��ان �إبطال ��ه الثالثة
�س�ل�ام ،واحم ��د ،وخ�ضري،اثن ��اء ذهابه ��م اىل بغدادحيث
يتف ��ق الثالث ��ة عل ��ى الذه ��اب لغر� ��ض ا�ست�ل�ام �أجوره ��م
ال�شهري ��ة ع ��ن التغطي ��ة ال�صحفي ��ة ل�صال ��ح م�ؤ�س�س ��ات
الإعالمية يعملون معها بعد ان تخلف عنهم منتظر بحجة
العمل (من هذا املكان الذي يقع جنوب العا�صمة ويحاذي
خطني متعار�ض�ي�ن يف الدين ..لقد كانت االخبار تنقل لهم
�أن هجمات عديدة تقوم بها جماعات متع�صبة يف مواجهة
ملي�شي ��ات م�سلحة وك�أنها هجمة مر�س ��وم لها �أن ت�ستمر..
مل يك ��ن �أمامه �سوى التقدم لريى ما ميك ��ن ر�ؤيته ويفيد)
�ص.116

الرؤية السردية:

تق ��وم الرواي ��ة على مت ��ازج ر�ؤيتني �سرديت�ي�ن متجاورتني
هم ��ا :الر�ؤي ��ة اخلارجي ��ة ال�س ��ارد العلي ��م واملهيم ��ن ال ��ذي
يتدخل يف ك�شف �سري الأحداث تدخل مو�ضوعي خارجي،و
الر�ؤي ��ة الداخلية �أبطال الرواية وهو ما ي�سميه اغلب النقاد
بالر�ؤي ��ة الثنائي ��ة يف بني ��ة الن� ��ص الواحد ،وه ��و ما يتيح
للكات ��ب ق ��درا كبريا م ��ن احلري ��ة يف عك�س وجه ��ات النظر
املختلف ��ة التي مت ��د املتلقي ب�سيل م ��ن املعلومات واحلقائق
واالنطباع ��ات املختلف ��ة حول م ��ا يجري من �أح ��داث جاعلة
يف الوق ��ت نف�سه م ��ن دور التلقي عن�صرا م�ش ��اركا يف بناء
ر�أي ع ��ام حول الأحداث فالر�ؤية اخلارجية ترتبط يف �سيل

الوثائ ��ق واالعرتاف ��ات والقت ��ل عل ��ى الهوية ..ام ��ا الر�ؤية
الداخلي ��ة فرتتب ��ط يف بح ��ث الأبطال عن حقيق ��ة ما يحدث
ومل ��اذا يح ��دث وهل م ��ا يحدث هو فع ��ل مدرو� ��س وبالتايل
م�ب�رر بفع ��ل حماي ��ة الدين والوط ��ن لذا هو فع ��ل ال يخ�ضع
لعدالة القانون ويج ��رم ،ف�أتباع �سري احلكي ب�ضمري (الأنا)
م ��ع �أبطل الرواية الرئي�سني وهم يرون م�شاهداتهم وما مر
به ��م يف �سياق �أحداث وم�شاهد املوت املعلن و ما يوهمنا به
الكاتب فنيا يف بع� ��ض مفا�صل الرواية على انه مذكرات او
اعرتاف ��ات -لكن يف حقيقته هو �سرد ب�ضمري املتكلم هو من
يك�ش ��ف عن هذه الر�ؤية ال�سردي ��ة التي رغم �شموليتها لكنها
تتي ��ح للمتلقي وال�شخ�صي ��ات التدخل والتحلي ��ل للو�صول
بالإح ��داث �إىل درج ��ة الإقن ��اع كحاف ��ز من حمف ��زات ال�سرد
الواقع ��ي وهو م ��ا ي�ؤكد عل ��ى ثنائي ��ة الر�ؤية داخ ��ل البناء
الفن ��ي للرواية وق�صدية الكاتب والت ��ي تت�ضح ب�شكل فعلي
يف جمل ��ة حمورية يف توجه ال�س ��رد للإف�صاح عنه (احلياة
يف العراق هي ال�شيء اال�ستثنائي ولي�س املوت)�ص. 100
�إن تتب ��ع املظهر الفني للرواية الذي يتجلى لنا على امتداد
املنط ��وق ال�سردي يبني لنا ع ��ن املنهجية الفنية املتبعة يف
ن�س ��ج الأحداث فقد ا�ستثمر الكات ��ب �صور �سردية خمتلفة
بحيث تك ��ون العالقة ب�ي�ن الو�صف و�إيق ��اع ال�سرد حركة
متوا�شجة فال جند و�صف يقفز على �أحداث او يعطل �سري
ال�سرد ف ��كل و�صف ي�صاحبه فعل �س ��رد (كان �أحمد يبحث
ع ��ن �ش ��يء بعيد فينظ ��ر اىل اال�شجار الت ��ي تبتعد عنه يف
العم ��ق ال�صحراوي للطريق فيما يبقى الطريق الأ�سمنتي
حت ��ت �سي ��ارة املاليب ��و �سريع ��ا �إىل ح ��د الدوخ ��ة التي ال
ي�ستك�ي�ن له ��ا ر�أ� ��س) �ص102وه ��ذا ال مينعنا م ��ن القول
ان بع� ��ض اال�ستط ��رادات كانت تبطئ م ��ن �سري الأحداث
لك ��ن وب�شكل ع ��ام الرواية ظل ��ت حمافظة على ق ��وة ال�شد
والرتقب ملا هو قادم .

الشفرة الداللية

هن ��اك دالالت فكرية جهد الكاتب يف توظيفها بعناية فائقة
تب ��د�أ من عتب ��ة الرواي ��ة االوىل العن ��وان (مثل ��ث املوت)
وتنتهي يف اخر عتبة للرواية وهي (املوت �صناعة وطنية)
ولو حولنا فك �شفرة هذه الدالالت �سنجد ان هذه الدالالت
ت�أخ ��ذ �ش ��كل مثل ��ث �أ�ضالع ��ه الثالثة ت�ش ��كل هرم ��ا ر�أ�سه
املدبب يرمز للموت وال�ضلعان القائمان املت�صالن بالر�أ�س
والقاع ��دة ميث�ل�ان الدين والأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة وقاعدته
اجلماهري امل�سحوقة الفاقدة مل�صريها وم�ستقبلها ،وهو ما
ير�سم �شكل العالقة اخلفي داخل الواقع الفعلي يف العراق
والت ��ي تقوم على �أ�سا� ��س التناف�س وال�صراع مابني هذين
املحورين ديني /ال�سيا�سي،والتواط�ؤ والت�آمر والإق�صاء
�ض ��د املحور الثالث وال ��ذي ميثل موطن ��ة /جماهري بغية
الو�صول اىل ر�أ�س الهرم احلكم على ح�ساب القاعدة التي
ه ��ي اجلماهري التي ترمز دالليا بالكب� ��ش او ال�ضحية(�إنه
�صراع املوت..االحتالل بحاجة ملقاومة،واملقاومة بحاجة
اىل موت والعنوان هو القتل)�ص.121

العرافة وقصص أخرى ..إصدار جديد لدار الفرات
ّ
ع ��ن دار الف ��رات للثقافة والإع�ل�ام يف احللة
�ص ��درت حديث� � ًا للأديب ج ��واد عب ��د الكاظم
حم�سن جمموعته الق�ص�صية الأوىل (العرافة
وق�ص�ص �أخرى).
وق ��ال القا� ��ص يف مقدم ��ة جمموعت ��ه :مل
يجتذبن ��ي ع ��ا ُمل الق�صة كثري ًا كم ��ا اجتذبني
ع ��ا ُمل ال�شع ��ر الذي دخل ُت ��ه مبك ��ر ًا منذ مطلع
ال�سبعين ��ات نظم� � ًا ون�ش ��ر ًا� ،أم ��ا الق�صة فلم
�أبد�أ بكتابتها ون�شرها �إال يف عقد الثمانينات
ودخلته ��ا �أول ما دخلتها عل ��ى ا�ستحياء قبل
�أن �أج� � َد مقبولي� � ًة وا�ضح� � ًة ملا كتب ��تُ  ..وقد
و�ضح ��تْ يل هذه املقبولية عند ا�شرتاكي يف

م�سابق ��ة جمل ��ة (الت�ضامن) اللندني ��ة للق�صة
الق�ص�ي�رة ج ��د ًا �سن ��ة 1986م ،وحتقيق ��ي
نتيج ًة متقدم ًة فيها.
ت�ضمنت املجموعة �سبع ع�شرة ق�صة ق�صرية
وق�صرية جدا ه ��ي :العرافة ،الفتاة الغريبة،
الرحيل �إىل ال�سماء� ،أحالم خطرية ،عالوي،
بائ ��ع النفط� ،صدق ،كفى بالأجل حار�سا ،من
مقال ��ب ال�س ��راج ،مفارقة ،واح ��دة بواحدة،
اجل ��ار الغريب ،لن ي�ضي ��ع اخلري ،ال�صورة،
كامت الأ�س ��رار ،الرج ��ل املب�ص ��ر ،الف�ل�اح
والغيمة.
وكان الكات ��ب ق ��د ن�ش ��ر ع ��ددا منه ��ا يف

ال�صح ��ف واملج�ل�ات املحلي ��ة خ�ل�ال العقود
املا�ضي ��ة ،وه ��ي ذات م�ضام�ي�ن �إن�سانية يف
ثيمتها ،وارتك ��زت �أفكارها على ن�صرة القيم
ال�سامي ��ة للح ��ق واخلري والع ��دل واجلمال،
و�أغلبه ��ا منقول من الواقع املحلي ،و�أبطالها
حقيقيون عا�شوا معنا يف املا�ضي ،وما يزال
بع�ضه ��م يقيم بينن ��ا ،و�إن تغ�ي�رت الأ�سماء،
وتبدلت الأ�شكال.
وتقع املجموع ��ة يف اثنتني و�سبعني �صفحة
م ��ن القط ��ع ال�صغ�ي�ر ،ورق ��م �إيداعه ��ا يف
دار الكت ��ب والوثائ ��ق ببغ ��داد  1198ل�سن ��ة
.2016
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س��يدة أول��ى ..حي��اة كليمانتي��ن
تشرشل وحروبها
هناك مثل �شائع يرتدد ل ��دى جميع �شعوب الأر�ض عموم ًا
مف ��اده �أن «وراء كل رج ��ل عظيم امر�أة» .وه ��ذا امل ّثل يجد
«ن�سخت ��ه» ل ��دى الربيطانيني �أن ��ه «وراء كل م�سرية كربى
لرج ��ل ...زوجة منهكة» .م ��ن هنا بالتحدي ��د ي�أتي اهتمام
الك ّت ��اب والباحث�ي�ن ب�سيرَ حياة ن�س ��اء الرجال العظام يف
التاريخ بغي ��ة حتديد دورهن يف ظل الرجال الذين برزوا
ك�شخ�صي ��ات تاريخي ��ة يف بلدانهم ...و�أبع ��د من ذلك على
�صعيد العامل.
ال �ش ��ك �أن م ��ن ال�شخ�صيات الإجنليزي ��ة والعاملية الكربى
يف الق ��رن الع�شرين رئي� ��س وزراء بريطانيا �أثناء احلرب
العاملية الثانية «ون�ستون ت�شر�شل"وكان قد خا�ض معارك
احلرب العاملية الأوىل .يرى يف ُكرث ال�شخ�صية الرئي�سية
يف �إنقاذ العامل من «جنون هتلر».
و�إذا كان ��ت هن ��اك �سل�سلة طويل ��ة من الكتب الت ��ي ك ّر�سها
�أ�صحابه ��ا له ��ذه ال�شخ�صي ��ة اال�ستثنائي ��ة ال�شه�ي�رة ف� ��إن
«�سوني ��ا بورني ��ل»� ،صحفي ��ة التحقيق ��ات وكاتب ��ة ال�سيرَ
الربيطاني ��ة ،تك ّر� ��س عمله ��ا الأخ�ي�ر لكتاب ��ة �س�ي�رة حياة
زوجت ��ه «كليمانتني» يف كتاب حتت عن ��وان «�سيّدة �أوىل:
�سرية حياة كليمانتني ت�شر�شل وحروبها».
وحتت ��وي ه ��ذه ال�س�ي�رة عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن التفا�صيل عن
البداي ��ات ال�صعب ��ة الت ��ي عرفه ��ا الزوج ��ان «ت�شر�شل» يف
خا�ص ��ة تل ��ك
املراح ��ل الأوىل م ��ن حياتهم ��ا امل�شرتك ��ةّ .
ال�صعوب ��ات ذات «الطبيع ��ة االقت�صادية"الت ��ي �أرغم ��ت
الأ�سرة على تغيري

م�سكنه ��ا م ّرات عديدة ب�سب ��ب العجز «امل ��ادي» عن الوفاء
مب�ستلزمات البقاء فيها و�صيانتها.
ومن خالل �س�ي�رة حياة «كليمانت�ي�ن ت�شر�شل"تعود كاتبة
ه ��ذه ال�سرية لنوع من الت�أري ��خ لفرتة حا�سمة من التاريخ
الربيط ��اين وللدور الذي لعبه «ون�ستون ت�شر�شل"فيه من
زاوي ��ة دور زوجته التي «مل تكن جم ّرد زوجة خمل�صة بل
عمل ��ت بن�ش ��اط يف الكوالي�س لدع ��م ق�ضيّة زوجه ��ا» ،كما
ت�شرح.
وم ��ن ال�سم ��ات الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�ؤ ّك ��د عليه ��ا الكاتبة يف
�شخ�صيّة «كليمانت�ي�ن ت�شر�شل"�أنها و�ضعت زوجها «فوق
اجلمي ��ع» ،مبا يف ذلك �أطفاله ��ا و�صحّ ته ��ا و�أهملت �إظهار
�شخ�صيته ��ا «املهمّة"ل�صال ��ح تركي ��ز جهودها عل ��ى «تلبية
مطالبه».
وت�أكي ��د امل�ؤلفة �أنه ��ا عرفت ب�سبب ذلك حال ��ة «متقدمّة من
الإنه ��اك اجل�س ��دي والنف�س ��ي �أي�ض ��ا» ،و�أنه ��ا «عان ��ت من
�سل�سلة من حاالت االنهيار الع�صبي» .ذلك ب�سبب ما قدّمته
م ��ن جه ��ود لال�ستجابة ملا يري ��ده «زوج متط ّل ��ب"ومل يكن
يبح ��ث �سوى عن دفع ذاته �إىل دائرة االهتمام والأ�ضواء.
هذا رغم ت�أكي ��د امل�ؤلفة �أي�ضا على �أنها كانت مبثابة «عامل
ال�ضب ��ط» يف «تعديل مزاجه» وبالتايل امل�ساهمة احلقيقية
يف م�سار «�صعوده».
ه ��ذا ما تخرج في ��ه من خالل درا�سة الكث�ي�ر من التفا�صيل
التي تخ�ص �سلوكيات النخب ال�سيا�سية الربيطانية
يف ف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن

احلرب�ي�ن العامليت�ي�ن ،الأوىل والثانية .هنا ت�ت�ردد �أ�سماء
�سيا�سي�ي�ن ورجال دول ��ة لي� ��س �أق ّلهم �شه ��رة ادولف هتلر
وجوزيف �ستالني و�شارل ديغول.
ه ��ذا م ��ع قيام امل�ؤلف ��ة يف هذا الإط ��ار بعدد م ��ن املقارنات
ب�ي�ن «كليمانت�ي�ن ت�شر�شل"و�سي ��دة �أخ ��رى �شه�ي�رة يف
ع�صره ��ا هي «اليانور روزفلت» ،زوجة الرئي�س الأمريكي
�آن ��ذاك الت ��ي كان ��ت

«�شخ�ص ّي ��ة عا ّم ��ة"ذات �شهرة عاملية .و�ش ��رح �أنه �إذا كانت
ال�سيدة الأمريكية �أكرث �شه ��رة ف�إنها باملقابل مل تكن «�أكرث
فاعلية»..
والتو�صي ��ف الأ�سا�س ��ي ال ��ذي تق ّدم ��ه امل�ؤلف ��ة لل�سي ��دة
«ت�شر�شل» �أنه ��ا ،رغم ابتعادها عن دائ ��رة ال�ضـــــوء وعـــن
�شه ��رة اليان ��ور روزفل ��ت ،ف�إنه ��ا عرف ��ت كي ��ف تكـــــ�س ��ب
«اح�ت�رام الكثريين"الذين ر�أوا بها «القب�ض ��ة احلـــــديدية
يف قفاز من حرير» والتي عــــرفت كيف جتعل من «حروب
زوجها حروبها هي �أي�ض ًا».
ومم ��ا ت�ؤ ّك ��ده امل�ؤلف ��ة �أن «كليمانت�ي�ن» عرف ��ت كيف تلعب
دور «ال�شريك ال�سيا�س ��ي» برباعة .هكذا غدت «امل�ست�شارة
احلكيمة لزوجها وقدّمت له �س ّرا الن�صائح اجليدة و�أعادت
كتاب ��ة خطاباته وخففت كثريا من ث ��ورات غ�ضبه ومنعته
م ��ن ارتكاب بع�ض الأخطاء ال�سيا�سي ��ة الرهيبة و�ساعدته
يف اخلروج من تلك التي ارتكبها».
وت�ش�ي�ر امل�ؤلف ��ة �إىل �سل�سلة من املواق ��ف «احلا�سمة"التي
كان ��ت «كليمانت�ي�ن» وراءه ��ا يف �سلوكي ��ة زوجه ��ا خ�ل�ال
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل عندما كان م�س� ��ؤو ًال عن البحرية
الربيطاني ��ة ،ومنه ��ا �أنها ه ��ي التي ن�صحته بع ��د «الكارثة
الكربى"ملعرك ��ة الدردنيل عام  1915بني �أ�ساطيل احللفاء
ـ� �ـ الربيطاني�ي�ن والفرن�سي�ي�ن حتديداـ� �ـ والإمرباطوري ��ة
العثماني ��ة بـااللتحاق باخلنادق على جبهة القتال من �أجل
حت�سني �صورته و«حت�ضري م�ستقبله ال�سيا�سي».
وال ت�ت�ردد م�ؤلف ��ة هذه ال�س�ي�رة يف الو�ص ��ول �إىل نتيجة
مفاده ��ا �أن «كليمانتني ت�شر�شل"كانت مهمة «على طريقتها
ودون البحث عن �إبراز دورها» بالن�سبة لربيطانيا بقدر
م ��ا كان ��ت �أهميّة «اليان ��ور روزفلت» بالن�سب ��ة للواليات
املىحتدة الأمريكية.
وال �ش ��ك �أنه كت ��اب يلقي الكثري من الأ�ض ��واء على �سرية
حي ��اة امر�أة بقيت لعق ��ود طويلة يف الظ ��ل ،وعلى الدور
املركزي الذي لعبته �إىل جانب زوجها «ون�ستون ت�شر�شل».
لكن ��ه �أي�ضا ،و�أ�سا�س ��ا ،كتاب عن �سنوات احل ��رب العاملية
الثاني ��ة وع ��ن تاريخ حقب ��ة دقيقة من تاري ��خ بريطانيا...
والعامل.
�إن الفر�ضي ��ة الأ�سا�سية الت ��ي تقدّمها �سوني ��ا برونيل يف
ه ��ذه ال�س�ي�رة تب ��دو وك�أنه ��ا تري ��د الت�أكيد �أنه ل ��و مل تكن
كليمانتني موجودة �إىل جانب ون�ستون ت�شر�شل فانه «من
امل�شكوك �أن يكون قد حق ��ق النجاح الذي قدّمه» .والت�أكيد
يف هذا ال�سياق �أنه ��ا «�ساعدته كثريا على اتخاذ القرارات
الذكيّة"و�أن ��ه م ��ا كان ل ��ه �أن يغ ��دو بدونه ��ا ذل ��ك «الزعي ��م
الكبري"الذي بلغت �شهرته �آفاق العامل.

مختص��ر تاري��خ اللغ��ة العبري��ة
نبيل عبد األمير الربيعي
ع ��ن بي ��ت احلكم ��ة يف بغ ��داد �ص ��در الكت ��اب املو�سوم
(خمت�ص ��ر تاريخ اللغ ��ة العربية) للم�ؤل ��ف حاييم رابني,
ترجمة �أ.د .طالب القري�ش ��ي ,واملراجعة العلمية للدكتور
ر�ض ��ا املو�س ��وي ,بالقطع املتو�س ��ط وقد ت�ضم ��ن الكتاب
(� )108صفح ��ات ,ذات طباع ��ة جيدة خالية م ��ن الأخطاء
الطباعية.
تذك ��ر �أغل ��ب م�ص ��ادر اللغ ��ة �أن علم اللغ ��ة يق�سم لغات
الب�ش ��ر �إىل ع ��دد م ��ن العائ�ل�ات اللغوي ��ة ,ويف الوق ��ت
احلا�ض ��ر توجد نح ��و  4000لغ ��ة ,ويزيد ع ��دد العائالت
اللغوي ��ة على  100عائلة ,لك ��ن كلما كانت اللغة عريقة يف
القدم كان من ال�صعب �إيجاد العالقات بني �أحفادها ,ومن
العائالت اللغوية كل من :اللغات ال�سامية يف �آ�سيا ,وتبلغ
نحو  100لغة يف ال�صومال واثيوبيا وال�سودان وتدعى
�إجم ��ا ًال بالكو�شية ,واللغة امل�صرية القدمية ولغتها البنت
القبطي ��ة ,وع ��دد من اللغ ��ات الغربية الت ��ي تنت�شر ما بني
غرب م�صر واملغرب وال�صحراء الغربية وتدعى الرببرية
با�ستثناء �صح ��ارى الطوارق ,وعدد من اللغات الت�شادية
يف غ ��رب �أفريقي ��ا ومن �أهمه ��ا الهو�سا ,واه ��م �سمة عامة
لهذه اللغات هي ت�صري ��ف الفعل ,ومتتلك جميعها عموم ًا
�أبنية مثل العربية.
لك ��ن الكات ��ب حايي ��م راب�ي�ن يف كتابه"خمت�صر تاريخ
اللغ ��ة العربية"�صفح ��ة � 23أ�ش ��ار �إىل �أن متحدث ��ي اللغة
ال�سامية الأوىل عا�شوا يف اجلزيرة العربية قبل �أكرث من
� 3000سن ��ة ق.م  ,واعتقد الباحث �أي�ض ًا �أن اللغة العربية
الكال�سيكية كما نالحظه ��ا يف الن�صو�ص تعود �إىل القرن
ال�ساد�س  /ال�سابع بع ��د امليالد ,فكانت عملي ًا متطابقة مع
ال�سامية الأوىل ..و�إن متحدثي العربية الكال�سيكية كانوا
�أ�سالل قبائل ما زلن ��ا جندها يف القرن التا�سع قبل امليالد
يف ال�صحراء ال�سورية والفل�سطينية ,و�إن الأدب العربي
الكال�سيك ��ي ق ��د تبل ��ور يف احلقب ��ة امل�سيحي ��ة م ��ن خالل
مزج لهجات قدمية عدّة ,وق ��دم اللغة ال�سامية التي تق�سم
�إىل خم�س ��ة ف ��روع ,و�أقدم فرع موثق (الأل ��ف الثالث قبل
امليالد) بالفرع الأكدي ,وي�شمل على البابلية والآ�شورية,
وكان حمف ��وظ يف مئ ��ات الآالف م ��ن الوثائ ��ق والأعمال
الأدبي ��ة ,على رق ��م طينية مكتوبة باخل ��ط امل�سماري� ,أما
الف ��رع الكنعاين فقد وثق قب ��ل منت�صف الألف الثاين قبل

املي�ل�اد بوق ��ت ق�ص�ي�ر ,ويت�ضمن من ب�ي�ن الأم ��ور املهمة
اللغوية العربية� ,أما الفرع الثالث فهو الآرامي الذي ظهر
يف البداي ��ة يف نقو�ش يف �سوريا تعود �إىل القرن التا�سع
قبل امليالد وحل تدريجي ًا حمل الأكدية كلغة حديثة.
من ُذ خراب الهيكل الثاين عام 70م (يقع الهيكل الديني
الرئي�س ��ي يف �إ�سرائيل عل ��ى جبل موريه يف القد�س ,وقد
بناه نبي الله �سليمان وهدم ُه نبوخذ ن�صر عام 586ق.م,
ث ��م بناه �شمعون العادل وهدم ُه الرومان عام 70م) ,ي�ؤكد
الكات ��ب يف �صفح ��ة �"13ش ��اع االعتقاد ب�ش ��كل وا�سع �إن
العربي ��ة لغة من�سية ومل ت�ستخدم من� � ُذ ذلك الوقت �إال لغة
لل�ص�ل�اة" ,وبقي ��ت �ساكنة ,وه ��ذا يعترب م ��ن الآراء التي
ال يع ��وّ ل عليها عند �أغل ��ب الباحثني يف جم ��ال التاريخ,
وال�سب ��ب لأن اللغ ��ة العربي ��ة ا�ستخدم ��ت يف الن�ش ��اط
الإداري فرتة ال�شتات وال�سبي الآ�شوري الأول والثاين
والثالث ,وال�سبي البابلي الأول والثاين ,وقد �صدرت
الع�شرات من الكتب �أُلفت باللغة العربية.
كما �أكد يف �صفحة  14قال�":أن ُه �صدرت عدة معاجم
للغة العربية مبادة لغوية ومفردات جديدة ,ومن هذه
املعاج ��م (املعج ��م الكبري البن يه ��ودا ,ومعجمات ي.
كور ,وي كنعاين ,والطبعة الثاين لأبن �شو�شان".
ولتن ��وع مو�ضوع ��ات الكت ��ب العربي ��ة املقد�س ��ة
مما تنوع ��ت واختلفت الكلمات يف الأج ��زاء العربية
م ��ن (امل�شن ��ا ,القوانني ال�شرعي ��ة ال�شفوي ��ة) ,والتو�سفتا
وهي �شروح م�ضاف ��ة للم�شنا ,والتلمودي ��ن الأور�شليمي
والبابل ��ي تن ��اول جوانب الديان ��ة اليهودي ��ة ,واملدرا�ش
وه ��ي ا�ستنباط الأح ��كام ال�شرعية يف الكت ��اب املقد�س),
و�أ�ش ��ار الباحث حاييم رابني يف كتابه �صفحة �"17إىل �أن
بني التحليل اللغوي لأي ن�ص �صحفي �أن � 60إىل  %70من
الكلمات امل�ستخدمة يف تقارير الأخبار العادية هي كلمات
موجودة يف كتاب العهد القدمي ,بينما  %20موجودة يف
الأدب امل�شنائ ��ي� ,أم ��ا الن�سبة ال�صغ�ي�رة املتبقية فهي من
الع�صر الو�سيط واالبتكارات اللغوية احلديثة".
كم ��ا �أن معجم ابن �شو�شان وهو الطبعة الثانية ملعجم
ك ��ور ح�سب تخم�ي�ن م�ؤلفه� ,إن نح ��و  6500كلمة هي من
امل�صادر الو�سيط ��ة م�ستمدة معظمها م ��ن ال�شعر الديني,
ف�ض�ل� ًا ع ��ن �أن هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الكلم ��ات يف العربي ��ة
مُقرت�ض ��ة من اللغة الآرامية وق ��د دخلت هذه الكلمات �إىل
اللغ ��ة العربي ��ة من خالل التلمود البابل ��ي الذي مت كتابته
يف ال�سب ��ي البابل ��ي لأبن ��اء مملكة يهوذا م ��ن قبل نبوخذ

ن�صر.
ويف �صفح ��ة  19يذكر الكاتب حاييم"�أن ابن
�شو�ش ��ان و�ضع قائمة تت�ضمن نحو  15000كلمة ابتكرت
من� � ُذ �إحياء اللغ ��ة العربية ,ف�ض�ل� ًا عن ا�ستيع ��اب النتائج
ال�ص ��ريف الآرامي (الزوهر) �أي الت�أليف �أو القباال ...و�إن
عدد الكلم ��ات التي �أ�ضيفت خ�ل�ال الت�سعني �سنة الأخرية
من املحتمل �أن يفوق ذلك بكثري" ,ويعتقد بع�ض اللغويني
�أن االهتمام ب�أ�صل الكلمة يعود �إىل االهتمام بالأ�سلوب.
ي�ؤك ��د الكات ��ب حاييم راب�ي�ن يف كتابه �صفحة  25قال:
لق ��د ا�ستخ ��دم اليهود لهج ��ات �آرامية متنوع ��ة يف �أوقات
خمتلف ��ة ,الآرامي ��ة الر�سمي ��ة يف جنوب م�ص ��ر يف القرن
اخلام� ��س قب ��ل املي�ل�اد ,والآرامي ��ة التوراتي ��ة ,و�آرامية
الرتكوم ��ات (�آرامية الكت ��اب املقد� ��س) ,و�آرامية التلمود
البابل ��ي ,والآرامية اجلليلية للتلم ��ود الفل�سطيني ,ولغة
الزوه ��ر يف ا�سباني ��ا يف الق ��رن الثالث ع�ش ��ر ,وخمتلف
�أن ��واع الآرامي ��ة الت ��ي يتكلمها اليهود يف ه ��ذه الأيام يف
كرد�ستان العراق ويف اذربيجان �شمال غرب �إيران".

علم� � ًا تع ��د اللغ ��ة ال�سريانية اللغ ��ة الرئي�سية للفرع
الآرامي (القرن الثاين �إىل الثالث ع�شر للميالد) ,ذات
الأدب امل�سيحي الوا�سع ,وت�أتي بعدها اللغة املندائية
يف جن ��وب العراق التي كانت وا�سط ��ة �أدبية روحية,
وبقي ��ت العربية الأدبي ��ة وحدة واحدة م ��ن عُمان �إىل
موريتاني ��ا ,ولكن اللهجات املحلية كانت خمتلفة كثري ًا
و�أ�صبح ��ت لغ ��ة احلدي ��ث العربية لغ ��ة كتاب ��ة نا�ضجة
يف مالط ��ا ,حي ��ث كتب ��ت بح ��روف ال تيني ��ة ,وا�ستخدم
اليه ��ود العربي ��ة ب�ش ��كل وا�س ��ع ,و�أخري ًا تع ��دد الفروع
املختلفة م ��ن اللغات بطبيعة احل ��ال �إىل ال�سامية الأوىل
وه ��ي من �شجرة عائلت ��ه .من خالل هذه الأ�ش ��كال �أدركنا
�أن لغ ��ة احلديث يف فل�سطني يف ذل ��ك الوقت كانت �شبيهه
بالعربية.
يف ع ��ام 1864م ن�ش ��ر �إبراهام ماپ ��و روايته الواقعية
(املناف ��ق  ,)The hypocriteعر� ��ض فيه ًا قدر ًا ما من
الواقعي ��ة اللغوية التي ت�صور فيها ال�شخ�صيات على دعم
�أن�ص ��ار اله�سكاله ,وحت ��دث فيها بعنا�ص ��ر لغوية مزيجة
من لغة امل�شنا والتلمود.
كان غر�ض ماپو نقل ال�صورة الأدبية للكالم البيد�شي,
�أم ��ا الآن ف�إن �إح ��دى �سم ��ات اله�سكاله كان ��ت معار�ضتها
للبيد� ��ش لأنها متثل لهم عالقة حزينة لليهودية .كما �أ�شار
الكاتب ح ��امي رابني يف كتابه �صفح ��ة � 94أن :واحد ًا من
�أه ��م التط ��ورات الداخلي ��ة يف تاري ��خ اللغ ��ة العربية يف
ذل ��ك الوقت مرتبط ًا باملدار�س �أي�ض� � ًا� ,أال وهو �إقامة هيئة
مركزية عالية لتحديد �شكل التوجه الذي ي�ؤدي �إىل تطور
اللغ ��ة ,ويف خ�ل�ال العام�ي�ن (1889م1890 -م) ت�أ�س�ست
جلن ��ة لغة يف القد� ��س ,وكان �أع�ضا�ؤها اليعزر ابن يهودا
(1808م1922-م) ,ودافي ��د يال�ي�ن (1864م1941-م)
وحايي ��م هري�شن�س ��ون (1857م1935-م) ,و�إبراه ��ام
مو�سي� ��س ل ��وجن (1854م1918-م) ,كان هدف اجلمعية
تو�سيع ا�ستخدام العربية والعربية املحكية بني قطاعات
ال�شع ��ب ,و�أوقفت اللجنة يف احلال ن�شاطاتها وعلى وجه
الدق ��ة خالل ال�سنوات التي ا�ستطاعت فيها اللغة �أن تثبت
كيانه ��ا يف حياة اال�ستيطان ,ومل تكن هناك هيئة مركزية
ر�سمية تقوم بتوجيهها.
ويف اخلت ��ام الكت ��اب يب�ي�ن التط ��ور الت�أريخ ��ي للغ ��ة
العربية واهتمام امل�ؤ�س�سات الثقافية اليهودية باالهتمام
بتدري� ��س وتعلي ��م اللغ ��ة لأبن ��اء الديان ��ة اليهودي ��ة يف
�إ�سرائيل.

علوم القرآن في

المنظور الحداثي
�صدرت حديث ًا عن دار الكتاب املغربي ودار الكلمة
للن�شر والتوزيع الطبعة الأوىل 1437هـ 2015-م،
من كتاب :علوم القر�آن يف املنظور احلداثي
(درا�سة حتليلية نقدية لآراء احلداثيني يف القر�آن
الكرمي) ،من ت�أليف الدكتور �أحمد بوعود.
ويقع الكتاب الذي هو عبارة عن جملد واحد ،يف
� 231صفحة.

عبور األبنية
التي غمرها
الطوفان

�صدرت لل�شاعر العراقي املقيم يف
ال�سويد ن�صيف النا�صري جمموعة
�شعرية عن "دار �أدب فن للثقافة
والفنون والن�شر" يف هولندا .وهي
عبارة عن جمموعات يف كتاب،
بعنوان (عبور االبنية التي غمرها
الطوفان) ..و�أ�شرف على الكتاب
و�ص َّممه
الفنان كرمي .
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ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين
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االخراج الفني خـالـد خضير

التصحيح اللغوي كاظم ابراهيم
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