
 

�إ�صالح مدين  �أخالقية وحركة  1948، كان ثورة  �إعالن حقوق �لإن�صان يف 
حتى �ن بع�ض �لدول �لكربى ما ظنته ي�صمل تخلّيها عن م�صتعمر�تها �أو متتع 

�لأقليات و�ملهاجرين فيها وبخا�صة �لزنوج، بحقوق مماثلة.
�أفر�دً� و�صعوبًا، هو �لذي �صاد يف �لأعو�م �لتي  �لب�صر،  لكن منطق م�صاو�ة 
�لثقافات  تعدد  �لثقافات. ومع  بتعدد  �لقناعة  �صادت  بتاأثريه  �و  تلت. ومنه 
بد�أت حماربة �لتمييز �لعن�صري باأنو�عه )�لعرق، �للون ، �جلندر( وبد�أت 
حقوق �ملو�طنة وفكرة �ن �حلقوق �ملدنية تعلو على �لفو�رق �لطبقية و�ملعرفية 

و�لدينية.
وهكذ� �متدت تاأثري�ت "حقوق �لإن�صان" من �يرلند� �ىل �لأمريكيتني وعرب 
وجدت  �لتي  �لدول  وحتى  �لعامل  �رت�صاها  حتى  و�أفريقيا،  �آ�صيا  �إىل  �أوربا 

تقاطعًا مع م�صاحلها ولها ثقافة م�صادة، تبّنْت حقوق �لإن�صان ر�صميًا.
ومعلوم �ن ذلك كان ور�ء تخلي فرن�صا عن فيتنام و�إعادة �لجنليز لهونغ كونغ 

و�صقوط �صنغافورة و�زدياد قوة �لن�صال �صد �لتمييز �لعن�صري يف �لقار�ت. 
بل  وجودها،  بحق  و�لإقر�ر  �لثقافات  بتعددية  �لقول  م�صاألة  كانت  وثقافيًا، 
مثلما  دولية،  �إىل  تنامت  حملية  فكرية  �إ�صكالت  وّلدْت  م�صاألة  �زدهارها، 
�آد�بًا وفنون حترتم �لإن�صان وحريته و�أدت  و  �إن�صانيني  �أنتجت ثقافًة وفكرً� 

�إىل حترر �لإن�صان يف �لقار�ت )بن�صب خمتلفة( من �ملحّرمات �لتي ت�صادر 
�حلد�ثة..  �صمات  من  باحلقوق  �لوعي  هذ�  �صار  حتى  �ل�صخ�صية،  حريته 
لها  ن�صهد  �صرنا  �جلديدة،  �لنعم  ت�صملها  مل  �لتي  �لب�صرية  و�لقطاعات 
تظاهر�ت و�إ�صد�ر�ت ولها منظمات مطالبة بحقوقها وجتد لها �أن�صارً� من 

حقوقيني ومفكرين و�أ�صاتذة يف �لعامل، ف�صال عن جماهريها �ملحلية.
�أقول، كما حققت �مل�صرية تلك �لجناز�ت، و�جهت �إ�صكالت و�ختالفات يف 
تف�صري مو�د �لبيان �ملُْعَلنة وطر�ئق تطبيقها. من هذه �ملو�د : "دين �لدولة 
�لر�صمي" و "لغة �لبالد �لر�صمية" وما يعنيه تعدد �لثقافات من تقاطع مع 
�لفكر �ملوروث، مثل حقوق �ملر�أة وهل نظام �لدولة نظام مو�طنة �م نظام 

�أحز�ب �أو �صر�ئع �أو جماعات م�صيطرة حترف تف�صري �ملو�د ل�صاحلها ؟
يف جميع �لأحو�ل، مل ينته ن�صال �لإن�صان من �جل حقوقه وحريته �لوطنية 
�لر�صمية  و�ملو�فقات  �لإد�ري  �لقر�ر  �كتمال  بعد  �لآن،  �ملهمة  و�لفردية. 
)�ملُْعَلنة(، مهمة ثقافية وتنويرية جديدة تقود �لن�صال لتحقيق ما مل يتحقق 
من �لأهد�ف ولت�صطر �لقوى �لتي تعمل �صد هذ� �لتحقيق �ىل تفّهم مطالب 

�لع�صر و�ل�صتجابة لها طوعًا �أوكرهًا .
ففي �لبلد�ن �لتي ماز�لت �صاحات �صر�ع بني حقوق �لإن�صان وم�صادرتها وبني 

�لدميقر�طية و�لهيمنة، ل منلك قوًة فاعلة ومغرّية غري �لقوة �لثقافية. فقد 
�صار موؤكدً� عدم وجود �آلية قانونية قوية حلماية حقوق �لإن�صان. وما هو موؤكد 
�ي�صا، �ن تركيبات �حلكومات �ملحلية ت�صم قوى متنفذة تتقاطع م�صاحلها، 

�أو م�صالح �أحز�بها، مع �إر�د�ت لتنفيذ حقوق �لإن�صان وتطبيقها.
هي مرحلة ن�صالية �صبيهة بتلك �لتي �صبقت �ل�صتقالل �لوطني، يكون �لن�صال 
�مل�صتميت فيها بالتظاهر وبالكتابات �لنظرية كما يف �لآد�ب و�لفنون و�جلهد 
�لتي  و�ل�صنو�ت  �لوطني  �ل�صتقالل  قبل  ما  مر�حل  كانت  و�إذ�  �ل�صحفي. 
�أعقبت، قادت �لن�صال فيها قوى �لي�صار و�لوطنيون �لدميقر�طيون فاعتقد 
بان �لظروف �حلالية و�نت�صار �لوعي، ي�صمحان مب�صاركة كل �لقوى �لإن�صانية 

يف �لن�صال من �جل �إن�صانية حمرتمة وفرد يتمتع بحريته كاملة وحقوقه.
بقي �ن �أقول: �حرت�م �لإن�صانية يتطلب من �لغلبيات �لتخلي عن �أوهامها 

يف �لتفوق �لعرقي �و �ملذهبي و�لتنازل عن ملكيتها �حل�صرية يف �لدولة، 
نزوًل لالإر�دة �لإن�صانية �جلديدة و�ملنطق �حل�صاري للع�صر ...

ثقافة حقوق االنسان ومرحلة جديدة للنضال الثقافي

في كتب..  رواية »الراقصة« لشاكر األنباري.. العبثية والضياع ــــــ يوسف علوان
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M
oham

ad H
ayaw

i

11

فنون
رافاييل سانزيو يوربينو

عظماء عصر النهضة

N
o

. 8
3

AL TAREEK  AL THAKAFI

12 صفحة

500 دينار

10 January 2014 االسبت 10 كانون الثاني/ يناير

ياسين طه حافظ

تشكيل

حوار

صالح زامل
العراق بعد التغيير منجم 

لمادة السرديات الخام

 ّ

نمط

»متحف المعصومية« 
بيان حب ألسطنبول

ـــــــــــــ الطريق الثقافي

تجارب

غونتر غراس الشاعر
محاولة الصطياد الجمال

ــــــــــــــ  عبد العزيز الزم

نصوص

ذاكرة شاحبة ووجه مضئ
ــــــــــ محمد سهيل أحمد

حلمت أن لي وطنًا
ـــــــــــــــ بشرى البستاني

شعر

كارين بوي
أسئلة لمأزق الحياة

ــــــــــ ترجمة فيء ناصر

نقد

»أقاليم قصية«
جدلية الذاكرة والوعي

ــــــــــــــــــــــ  أسامة غانم

تشكيل

تجارب ميسانية.. من السطح 
إلى اللون إلى الحركة 

ــــــــــــ غسان حسن محمد

دراسة

الدولة المدنية
والدولة الدينية 

ـــــــــــــــــــ سعدون هليل

صدر الدين أمين
أزل الكائنات



صدور حكم تغريم من إحدى المحاكم بسبب كشف سر رولينغ
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

��صتخدمته على رو�يتها "�صوت كوكو".قررت حمكمة �جنليزية تغرمي مكتب حماماة غر�مة مالية كبرية نتيجة لك�صغهم �صر �ل�صم �مل�صتعار للكاتبة ج.كى رولينج �لذي 
�لكوكو" و�لذي  "�صوت  لكتاب  رولينج  تاأليف  �أمر  ك�صف  �لذي  �صولي�صتفور  ر��صلز  مكتب حماماة  فاإن  �لكاتبة  ونقاًل عن ممثل 

�أ�صدرته باإ�صم م�صتعار هو روبرت غالربيث، �أجرب على دفع غر�مة مالية كبرية مل يك�صف عن قيمتها.    
"�صفري" للن�صر بقي �صرً�، لكن كري�صتفور غا�صيج �أحد �لعاملني مبكتب ر��صلز  وكان �ل�صم �حلقيقي للكاتبة وبطلب منها لد�ر 
ومو�قع  �لإعالم  و�صائل  �إىل  بدورها  �صربته  و�لتي  زوجته،  �صديقة  كاليغاري،  �إىل جوديث  �ل�صر  �أف�صى  للمحاماة،  �لتو��صل �لجتماعي.�صولي�صيتفور 
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أعشق سرد 
الروايات الغامضة 

بشأن ممتلكاتي

بدء اعمال مهرجان مكسيم 
غوركي األدبي الدولي

الطريق الثقايف ـ خا�ص
بد�أ مهرجان مك�صيم غوركي �لدبي �لدويل �عماله يوم �لحد 
يف جزيرة  كابري بجنوب �يطاليا. ونقالً  عن �ذ�عة  رو�صيا، 
�صتقام يف هذ� �حلدث �لثقايف �لذي يلتئم يف �طار �لرب�مج 
�خلا�صة بالعام �لثقايف �لرو�صي ــ �ليطايل،  مر��صم خا�صة 

لتكرمي �لكاتب �لرو�صي �لقدير مك�صيم غوركي.
هذ�  يف  �صتقام  �لتي  �ملر��صم  يف  و�صُتقدم 
و�ملرتجمني  �لُكتاب  لأف�صل  جو�ئز  �ملهرجان 

�ملعا�صرين.
�لق�ص�ض  كاتب  غوركي،  ماك�صيم  ولد 
و�لرو�يات و�مل�صرحيات  و�ملقالت �لثورية، يف 
�لو�قعية  �أ�صلوب  موؤ�ص�صي  من  ويعد  رو�صيا، 
�لعام  من  مار�ض  �آذ�ر/   16 �ل�صرت�كية يف 
" �لتي  "جنني نوفوغر�د  1868 يف مدينه 
"غوركيغر�د"،  �يل  ذلك  بعد  ��صمها  تغري 

ورغم �نه كان ي�صتهر وُيبجل يف �لعامل ككاتب لكنه كان �حد 
رو�ية  نتاجاته  �هم  ومن  رو�صيا.  �لثورية يف  زعماء �حلركة 
غوركي عن  تويف  وقد  عاملية.  �صهرة  له  ك�صبت  "�لم" �لتي 
ت�صميمه علي يد جمموعة معادية  �ثر  68 عامًا  عمر ناهز  

لالحتاد �ل�صوفيتي.

الثقافة واألدب الروسيان
في معرض اميركا للكتاب

الطريق الثقايف ـ خا�ص
"بوك  �ل�صمالية بعنو�ن  للكتاب يف �مريكا  بد�أ �كرب معر�ض 
ك�صيف  رو�صيا  مب�صاركة  �عماله   BEA �مريكا"  �ك�صبو 

�صرف.
"بوك  يف  �لقر�ءة  وثقافة  �ملعا�صر  �لرو�صي  �لدب  لتكرمي 

�ك�صبو �مريكا" يف نيويورك. 
وي�صهد معر�ض �مريكا للكتاب بر�مج منوعة. ويعد مهرجان 
�لحتادية  �لوكالة  قبل  من  يقام  �لذي  رو�صيا"  "�قر�أي 
مقارنة  قر�ءة  برنامج  �و�صع  و�لت�صال  لل�صحافة  �لرو�صية 

بباقي �لرب�مج �لتي �قيمت حتى �لن يف �مريكا 
للتعريف بالدب �لرو�صي. 

جمموعة  رو�صيا"  "�قر�أي  مهرجان  وي�صم 
و�لعرو�ض  و�ملو�صيقى  �لليلية  �مللتقيات  من 
فوق  "رو�صيا  عنو�نه  برنامج  �صمن  �مل�صرحية 
بعنو�ن  �آخر  وبرنامج  �صطح فندق �لحالم". 
�لزو�ر  فيه  يتلقى  �لخبار"  ور�ء  "رو�صيا 

مالحق عن �صحيفتي "نيويورك تاميز" و "و��صنطن بو�صت" 
و�لقت�صاد  �ل�صيا�صة  عن  و�لتحليالت  �لخبار  �حدث  حول 

و�حلياة �لجتماعية يف رو�صيا. 
على  باملجان  توزع  �ملهرجان  خالل  خا�صة  جملة  وت�صدر 
�لرو�ض  و�لكتاب  �لرو�صي  بالدب  �لتعريف  تتوىل  �لزو�ر، 

�ملعا�صرين. 
ومن �لرب�مج �لخرى يف هذ� �ملهرجان هي تقدمي �لبومات 
بعنو�ن  رو�صيا  يف  �خلالبة  و�ملو�قع  �جلميلة  �لماكن  عن 
"رو�صيا من نافذة �لقطار" وتت�صمن �صور لـ �نتون لنغ عن 

رو�صيا. 

اكاديمية نوبل تنشر الوثائق 
التي تعود لخمسين عاما خلت

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
ن�صرت �كادميية نوبل هذ� �لعام، كما جرت �لعادة يف  �لأعو�م 
�ل�صابقة، �لوثائق �ملتعلقة مبنح جائزة نوبل قبل ن�صف قرن.

�لعام  تر�صيحات  �لأكادميية  ن�صرتها  �لتي  �لوثائق  وت�صمنت 
جيورغو�ض  �ىل  نوبل  جائزة  تقدمي  فيها  مت  �لتي   1963

�صفري�ض، وذلك بعد م�صي 50 عاما عليها. 
وتك�صف هذه �لوثائق �ن 80 كاتبا كانو� قد تر�صحو� يف �لعام 
1963 لت�صلم جائزة نوبل لالد�ب. ومن بني 
�ل�صخ�صيات �لتي تاأهلت للمرة �لوىل 
ديغول  �صارل  هي  �لقائمة  هذه  �إىل 
هذه  ت�صلمت  �لتي  ز�ك�ض  ونيلي 

�جلائزة يف �لعام 1966. 
�كادميية  ركزت   1963 �لعام  ويف 
�كرث  مرت�صحني   6 على  نوبل 
�ليوناين  �ل�صاعر  وهم  غريهم  من 
غيورغو�ض �صفري�ض و�ل�صاعر �لنغلو �صاك�صوين دبليو. �ت�ض. 
�ودن و�ل�صاعر �لت�صيلي بابلو نرود� )ت�صلم �جلائزة يف �لعام 
1971( و�لكاتب �ليرلندي �صمويل بكت )ت�صلم �جلائزة يف 
يوكيو  �لياباين  �مل�صرحي  و�لكاتب  و�ل�صاعر   )1969 �لعام 

مي�صيما و�لرو�ئي �لدمناركي �ك�صل �صندمو�ض.

معرض شيراز الدولي للكتاب 
يفتتح دورته الثانية عشر

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
4 كانون  معر�ض �صري�ز �لدويل للكتاب هذ� �لعام يف  �فتتح 

من  �أكرث  مب�صاركة  �جلاري  �لثاين 
1000 نا�صر �إير�ين و�أجنبي، �أكرث 
ب�صفة  ي�صاركون  منهم   700 من 
�لآخرون  ي�صارك  بينما  ر�صمية 
ًا  خا�صّ جناحًا   40 من  باأكرث 

بنا�صري �لأقاليم.
ووزع �مل�صرفون على �ملعر�ض، �لذي 
�لثانية  �لدورة  �حلالية  دورته  تعد 
ع�صرة، �أكرث من 750 مليون تومان 

�صيتم تخ�صي�ض ما  �لكتب،  ب�صر�ء  ة  �لكوبونات �خلا�صّ من 
�لعليا  �لتعليمية  و�ملر�كز  للجامعات  منها   10% عن  ليقل 

و�صائر �ملوؤ�ص�صات �لأخرى.
و�صي�صتمر �ملعر�ض حتى �لعا�صر من هذ� �ل�صهر.

الطريقالثقايف

ة بالدفاع عن حقوق �ملبدعني يف خمتلف �ملجالت ويف كافة �نحاء �لعامل، ل �صيما �لدول �لتي  ت�صكل معاهدة "برن" للحفاظ على �مللكية �لفكرية حجر �لأ�صا�ض يف �لتعامالت �لدولية �خلا�صّ
لتتمكن من  برن،  �أوًل مبعاهدة  �لقبول  يتوجب عليها   WTO �لعاملية  �لتجارة  �لن�صمام �ىل منظمة  تريد  �ي دولة  �ن  لدرجة  �أهمية ق�صوى  �ملعاهدة  وتكت�صب هذه  �ملعاهدة،  �صادقت على 

WIPO ومقرها جنيف، تتوىل �صوؤون �مللكية �لفكرية.  �ل�صتفادة من مز�ياها. وت�صرف على مر�قبة وتطبيق بنود �ملعاهدة منظمة دولية تدعى و�يبو 
معاهدة “برن” للحفاظ �ضوء

على الملكية الفكرية

فرنسا تكرم دانيل استيل بمنحها ميدالية “لجيون دونور”
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

�صيتم تكرمي �لكاتبة �لمريكية �لكرث مبيعا د�نيل ��صتيل يف فرن�صا من خالل منحها �رفع و�صام فخري فرن�صي ميد�لية "جليون 
دونور". و�أفاد م�صدر مطلع يف وز�رة �لثقافة �لفرن�صية بان �حلكومة �لفرن�صية �صتكرم د�نيل ��صتيل �لتي بيعت �كرث من 600 
مليون ن�صخة من كتبها يف �رجاء �لعامل، من خالله منحها ميد�لية "جليون دونور". وقد ترجمت �عمال ��صتيل �لبالغة من �لعمر 
66 عاما �ىل �كرث من 43 لغة و�صدرت يف �كرث من 70 بلد�. وتن�صم ��صتيل بذلك �ىل �لوجوه �لثقافية �لمريكية �لخرى مبا فيها 

فيليب ر�ث وبوب ديلن، �للذ�ن مت تكرميهما هذ� �لعام من خالل منحهما جائزة. 

�ملتحف وفكرته فكرة رو�يته 
نف�صه  �لأ�صم  حتمل  �لتي 
�أحد�ثها حول  وتدور  �صنو�ت  قبل  و�صدرت 
بالزو�ج  ويعدها  فتاة  يحب  فقري  �صاب 
�لقدمية  �لأ�صياء  من  �ملال  جمع  حماوًل 
�لتي يعرث عليها �أو يبتاعها من هنا وهناك، 
وقد حققت �لرو�ية جناحًا كبريً� و�نت�صارً� 
و��صعًا ل �صيما بعد ترجمتها �إىل لغات عدة، 
�لعتيقة  �للقى  جامع  فكرة  ظلت  �أن  وبعد 
يوم  ذ�ت  قررت  للكاتب،  هاج�صًا  ت�صكل 
بجمع  و�لبدء  �لقدمية  �ملنازل  �أحد  �صر�ء 
�لأ�صياء �لعتيقة و�لغريبة من �أ�صو�ق �ملدينة 
حتى  �لقدمي،  �ملنزل  يف  وعر�صها  �لكبرية 
�لرو�ية  �أ�صم  �أطلق عليه  �إىل متحف  حتول 

نف�صه "متحف �ملع�صومية".
من  عدد  على  "قنطرة"  �أجاب  باموك 
�ملع�صومية"  "متحف  كتابه  ب�صاأن  �لأ�صئلة 
�ملتحف  وكذلك  كبرية  باأعد�د  بيع  �لذي 
�لذي بناه يف ��صطنبول على �أ�صا�ض رو�يته 

هذه. 

ن�صرت روايتك "متحف املع�صومیة" يف 
ببالك  خطر  الذي  فما   .2008 العام 
هذا  اإقامة  اأم  الرواية  كتابة  اأواًل، 

املتحف؟ 
بطن  يف  �أحد�هما  ولدتا  �لفكرتني  هاتني 
كتابًا  �أكتب  �أن  �ملو�صوع  يكن  فلم  �لخرى. 
�أجل�ض  ذلك  وبعد  ناجحًا 
لكي  �لوقت  حان  و�أقول 
هذه  على  بناءً�  متحفًا  �أقيم 
�إبنتي  كانت  عندما  �لرو�ية. 
�صغرية كنت �أقودها كل يوم 
�ىل �ملدر�صة ويف كل يوم من 
�أمام  �أعرب  كنت  �ليام  هذه 
�ل�صارع.  ر�أ�ض  يف  تقع  بناية 
فكرة  يل  خطرت  �ليام،  �أحد  ويف  فجاأة 
�لببت.  �أحكي ق�صة حول هذ�  عجيبة لكي 
�لبيت  ب�صر�ء  قمت  �ل�صا�ض  هذ�  وعلى 

وبد�أت بالكتابة. 
�ىل  بنا  يعود�ن  �ملتحف  وهذ�  �لكتاب  هذ� 
�ل�صبعينات  فرتة  خالل  ��صطنبول  �أجو�ء 
تتمركز  �لق�صة  �لع�صرين.  �لقرن  من 
�لغنياء  �مل�صانع  �أ�صحاب  �أحد  �إبن  حول 
هذ�  وعلى  فقرية.  بائعة  فتاة  �أحب  و�لذي 
�ل�صا�ض ولكي يقرتب من هذه �لفتاة، قام 
�لفتى بجمع �ل�صياء و�لتعاون معها. وهذه 
�ل�صاي �ىل  تبد�أ من فنجان  كانت  �ل�صياء 

دبو�ض �ل�صعر. 

هذه اال�صیاء التي میكن م�صاهدتها يف 
متحفك،. من اأين جاءت؟ 

�لغر��ض جتمعت عرب  �ملجموعة من  هذه 
بع�صها  ��صرتيت  فقد  عديدة.  �صنو�ت 
�ملعايدة  بطاقة  مثل  �ملحلية  �ل�صو�ق  من 
�ل�صور  وبع�ض  ��صطنبول.  من  �لقدمية 
�ل�صدقاء  من  جمعتها  و�لبي�ض  بال�صود 

�لغر��ض  �ألهمتني هذه  لقد  ومن عائلتي. 
�لتي نفذت �ىل �أعماقي رو�يتي. 

وهل قمت، بعد ا�صتلهام تلك االغرا�ص 
بتقا�صمها مع "كمال" بطل الرواية؟ 

كنت  لقد  ذكرت.  كما  �حلقيقة  تكن  مل 
�لغر��ض، حيث  هذه  مل�ض  �أرغب يف  دومًا 
حمالت  يف  �أوقاتي  معظم  �أق�صي  كنت 
نف�صي  �أعد  ل  هذ�  ومع  �لقدمية،  �ل�صياء 
 16 �أملك  �أنا  �لتحفيات.  جامعي  من 
�لذي  �أما  جميعًا.  قر�أتها  وقد  كتاب؛  �ألف 
ميلك  �لذي  فهو  �لتحفيات  بجامع  يعرف 
�أي  مطلقًا  ير�جع  ل  لكنه  كتاب،  �ألف   20
و�حدة منها لكي يطالعها. �إن جمع �لتحف 
على  �حل�صول  �أو  و�مللكية،  �لتملك  تعني 
�ل�صيئ  نف�ض  وهو  �أخرى.  بطريقة  �ملكافاأة 

يجمع  كمال  كان  لقد  لكمال.  حدث  �لذي 
�لغر��ض و�ل�صياء وهي �لطريقة �لتي كان 
حبيبته.  من  يقرتب  �أن  بو��صطتها  يرغب 

وهذ� يعد نوعًا من �لو�صاو�ض �لفكرية. 

االغرا�ص  هذه  ق�صة  ت�صرد  وملاذا 
كحقیقیة متداولة؟ 

ب�صاأن  �لغام�صة  �لرو�يات  �صرد  �أع�صق  �أنا 
نظرتي  ت�صكل  وهي  �أملكها  �لتي  �ل�صياء 
فجاأة  �لعثور  مثل  �صىء   للمو�صوع.  �لثانية 
على تذكرة �صينما يف جيب �أحد �ملعاطف، 
ولي�ض  نحوك  �ل�صياء  كافة  تهجم  وفجاأة 
و�جلو  �ل�صينما  ر�ئحة  بل  وحده،  �لفيلم 
هذه  �ليوم.  ذلك  ع�صر  عليه  كانت  �لذي 
كنه  يل  وتظهر  �لذكريات،  حتيي  �ل�صياء 

تلك �ل�صياء. 

رفوف املتحف ملآی مبقاالت ال�صحف 
املتعاظمة  القوة  عن  حتكي  التي 
الطلبیة  االحتجاجات  اأو  للع�صكر، 
كنت  التي  االهمیة  هي  ما  تركیا،  يف 

تولیها للق�صايا ال�صیا�صیة؟ 
�أميل عندما تكون لل�صيا�صة مكان يف كتابي، 
�أن يكون هذ� �ملكان هو حتت �ل�صطح، هذه 
لتفر�ض  ولكنها  يعلمها،  �لكل  �ل�صياء 
لأحد  لميكن  تركيا،  ففي  علينا.  �صلطتها 
�أن يكون بعيدً� عن هذه �لق�صايا. �أن بلدي 
ت�صكل طبقًا للقيم �ل�صالمية، وبكل �صننها 
و�آد�بها، ولكنه يف نف�ض �لوقت يهتم كثريً� 
�ملتباينة،  �لنظر�ت  هذه  �لغربية.  للقيم 

وحتى �ليوم، تظهر �لو�صاع يف تركيا. 

وهذا ال�صئ هو نف�صه الذي تنتقده؟ 
�أنظر  �أنا  �أخالقيًا.  حكمًا  �أ�صدر  ل  �أنا  ل، 
هذه  �ل�صياء.  هذه  مثل  �ىل  ب�صاطة  بكل 
�ل�صياء �ملتناق�صة تظهر جليًا يف �لطبقات 
�إنها متيل �ىل متلك  �ملجتمع.  �لر�قية من 
�لغربية،  �لثقافة  �ىل  ترمز  �لتي  �ل�صياء 
لكي تظهر �مل�صتوى �حل�صاري �لذي و�صلت 
�ليه، هذ� يف �لوقت �لذي تفتخر بال�صياء 
�ل�صلوكية  هذه  �لعثماين.  للع�صر  �لقيمة 

�ملت�صاربة تبدو يل ككاتب �أمرً� مثريً�. 

ا�صطدمت  عندما  كبرية  �صجة  اأثرت 
ب�صبب   2005 العام  يف  امل�صوؤولني  مع 
البیان الذي ن�صرته حول االرمن. كیف 

تغريت علقتك بهوؤالء امل�صوؤولني؟ 
ب�صغوط  �أ�صعر  كنت  �لوقت  ذلك  يف 
�صيا�صية كبرية. وعلى هذ� �ل�صا�ض ذهبت 
وكنت  مدعو  �أ�صتاذ  ب�صفه  �مريكا  �ىل 
�أعود �ىل تركيا يف بع�ض �لوقات. وعندما 
�صخ�صية.  حماية  �ىل  �أحتاج  كنت  رجعت 
ميمونة  غري  جتربة  �لتجربة  هذه  وكانت 
بالن�صبة يل. ففي ذلك �لوقت، علمت وعلى 
يعترب  كان  �ملتحف  هذ�  �إن  كيف  حال  �أي 
مهمًا يل. لقد كنت �أريد �أن يكون يل مكان 

للذكريات، مكان يل وملدينتي ��صطنبول. 

حبك  بیان  كان  املع�صومیة"  "متحف 
قام  �صخ�صًا  اأتذكر  ال  ملدينتك. 
فعلت  مثلما  املدينة  هذه  كاآبه  بنقل 
كما  هي  االمور  باأن  تعتقد  ملاذا  اأنت. 

تعتقده اأنت؟ 
ل  فيه.  وترعرعت  ولدت  �لذي  �ملكان  لنه 
عندما  �أبت�صم  ولكني  �مل�صاعدة  �أ�صتطيع 
�أ�صمع يف �لعالم �لغربي يذكرونني باأنني 
فاإن  �لو�قع  ففي  ��صطنبول.  من  كاتب 
�ل�صىء �لوحيد �لذي كنت �أعمله هو �لكتابة 
ب�صاأن �ل�صياء �لتي كنت �أعرفها جيد�ٌ من 

حويل ويف حياتي؛ وهي ��صطنبول.

“علي الشريف” المهندس الشيوعي  
الذي اعتقله عبد الناصر

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
متر هذه �لأيام ذكرى رحيل �لفنان علي �ل�صريف، �أحد �أ�صهر �لنجوم 

�مل�صريني �لذين �أدو� �أدو�ر "�ملعلم" يف �ل�صينما �مل�صرية. 
�أفالم  يف  �إمام،  عادل  �لفنان  مع  �لأدو�ر  من  �لعديد  �ل�صريف،  و�أدى 
و"�مل�صبوه"  �صاخن"  �صفيح  فوق  و"رجب  �لزنز�نة"  يف  "�حلب 
و"�لأفوكاتو"، كما �صارك يف �أفالم "�لكرنك" و"عودة �لبن �ل�صال". 
و�صارك يف �لعديد من �مل�صرحيات "�ملرجتلة" �لتي كان يوؤلفها �ملعتقلون 
بتهمة  عبد�لنا�صر  جمال  نظام  �عتقله  حيث  �لو�حات"،  "�صجون  يف 

يف  ور�فقه  �مل�صري،  �ل�صيوعي  للحزب  �لن�صمام 
حممود  �لر�حل  �لي�صاري  �ملفكر  �ملعتقل 
�أمني �لعامل و�لنحات �ل�صهري ح�صن فوؤ�د، 
�لهند�صة  كلية  من  تخرجه  بعد  وذلك 

بجامعة �لقاهرة يف �لعام 1965. 
�لطباع،   �ل�صريف �صخ�صا كي�صًا هادئ  وكان 

وقارئًا نهمًا للكتب، وله �صتة �أبناء من زوجته، 
�بنة عمه خ�صرة حممد، ورحل عن عاملنا يف 

�لعام 1987.

يكمل

أورهان باموك في أقصى تجلياته 

»متحف المعصومية« بيان حب السطنبول

ANP اأورهان باموك يقف و�صط "متحف املع�صومیة".                                                  ال�صورة

الطريق الثقايف ـ خا�ص
يعد �أورهان باموك من �أ�صهر كتاب تركيا �ملعا�صرين، بعد �أن نال على جائزة نوبل لالد�ب يف �لعام 2006 وخلد ��صمه يف تاريخ �لدب 
برتكيا. هذ� �لكاتب �أقدم �أخريً� على �فتتاح متحف ل مثيل له وهو  "متحف �ملع�صومية" يف م�صقط ر�أ�صه مدينة ��صطنبول. �لذي �أثار 

�لكثري من �لعجاب وردود �لأفعال يف تركيا وخارجها.

أملك 16 ألف كتاب؛ وقد قرأتها جميعًا. أما 
الذي يعرف بجامع التحفيات فهو الذي يملك 20 

ألف كتاب، لكنه ال يقرأها بل يمتلكها فقط ..    

باموك وجائزة »تابرناكول« المقدونية لألدب
الطريق الثقايف ـ خا�ص

بالتقا�صم  �روفيف  فيكتور  باموك مع  �ورهان  �لرتكي  �لكاتب  ت�صلم 
جائزة »تابرناكول« �لدبية �لدولية �ملقدونية.  وهي عبارة عن متثال 
من �صنع �لنحات �ملقدوين غور�ن ��صتامنوكف، بال�صافة �إىل مبلغ 
خم�صة �لف يورو ولرية ذهبية ينق�ض عليها ��صم �لكٌتاب �لفائزين. 
نيكول غرويو�صكي هذه �جلائزة  �ملقدوين  �لوزر�ء  رئي�ض  و�هدى 

للفائزين لهذ� �لعام. وقبيل بدء مر��صم تقدمي �جلائزة، �علن 
باموك �نه �نهى كتابة رو�يته �جلديدة �لتي حتمل عنو�ن »�صئ 

غريب  يف ذهني« �لتي �صت�صدر قريبًا. 
�روفيف.  �لرو�صي فيكتور  �لكاتب  2013 هو  للعام  �لآخر بهذه �جلائزة  �لفائز  �أما 
وعرف  د�صتيوفي�صكي.  �عمال  و�ملحتوى  �ل�صلوب  حيث  من  �أعماله  ت�صبه  �لذي 

�روفيف كناقد فني �أي�صًا، وي�صدر جملة �أدبية بعنو�ن »مرتوبول«. 
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يقدم الشاعر فانتازيا 
مشحونة بااليحاءات 
وأجواء الخلق األولى

 200 عامي  بني  �حلرير  طريق 
ميالدية  و1000  �مليالد  قبل 
�قت�صادية  كقوة  �لإ�صالم  ب�صعود  ومرور� 
�لذي  �لتاريخي  وبالدور  متقدمة  وح�صارية 
بغزو  و�نتهاء  �ملغولية   �لإمرب�طورية  لعبته 
�آ�صيا و�حتاللها للهند وجنوب  �لربتغال جلنوب 
هيمنة  بعد  و�لت�صليح  �ل�صفن  بقوة  �آ�صيا  �صرق 
�حل�صار�ت �ل�صينية و�لهندية و�لإ�صالمية على 
�لعامل �لقدمي، ومن ثم �نتقال زمام �لهيمنة �إىل 
هذ�  ر�صوخ  �حلديثة،يزد�د  �لغربية  �حل�صارة 
�ل�صمة  �لعامل.  حياة  يف  �ليوم  ويتعزز  �لقانون 
فال  �لأمم  بني  �ملتبادل  بالتكال  تتمثل  �لثانية 
يف  تعي�ض  �أن  �لأمم  من  �مة  �أية  �ليوم  ت�صتطيع 
عزلة تامة عن ما يجري يف �لعامل، بل �إن �لعديد 
من �صعوب �لعامل �لتي ل متتلك �ملغريات �لالزمة 
و�لثقافية   �لقت�صادية  �لقوى  مر�كز  حتث  �لتي 
ت�صعى  �صاحة م�صاحلها،  �إىل  ل�صمها  �لعامل  يف 
�ل�صاحة  لها يف هذه  مكانا  �أن جتد  �إىل  باإحلاح 
�ملتبادل  �لتكال  ظاهرة  �أن  غري  �لن�صطة. 
كثري� ما تتم على ح�صاب �ل�صخ�صية �لتاريخية 
�ل�صيا�صي  �ل�صتقالل  بله  �لأمم  لهذه  �ملميزة 

و�لقت�صادي لها. 
�جلارية  �لعوملة  لتطبيقات  �لأبرز  �ل�صمة  لكن 
�لنا�صئة و�لتي  �أ�صا�ض �لأزمة  �ليوم و�لتي ت�صكل 
هي  �حتو�ئها،  على  قادر  غري  �لعامل  �إن  يبدو 
و�لظلم  �لعد�لة  �نعد�م 
عن  �لنا�صئ  �ل�صامل  
للتطبيقات.  �لأناين  �لطابع 
�لتي  �ألطريقه  منتقدي  �إن 
�لعوملة  تنفيذ  بها  جتري 
يقولون �إن م�صتويات �لتفاوت 
�آخذة  �لعامل  يف  �لدخل  يف 
�لتقل�ض.  بالزدياد بدل من 
كما �إن جهود تهمي�ض �ملهم�صني يف �لعامل تزد�د 
على  قدرة  �لأكرث  �لأطر�ف  قبل  من  �صر�وة 
�ل�صعوب.  بني  �ملتبادل  �لتكال  �أ�صلوب  �صياغة 
جملة" ذ�  �صجعت  قد  بالذ�ت  �لق�صية  هذه  �إن 
�صوؤون  يف  �ملتخ�ص�صة  �لدولية   " مغازين  ليتل 
�آ�صيا على تنظيم ��صتكتابا عامليا دعت فيه �برز 
مفكري ومبدعي �لعامل لأن يلقو� �أ�صو�ء ممكنه 
�ل�صائكة،  وق�صاياها  �لعوملة  مو�صوعة  حول 
�لربوفي�صور" �مارتيا  وهو  �حدهم  �أو�صح  حيث 
�صني-جامعة هارفارد " �إن �لفقر �ملروع و�لظلم 

هو  �ملعا�صر  �لعامل  مييز�ن  �للذ�ن  �ل�صاعق 
�ملن�صف  غري  �لتقا�صم  ل�صيا�صة  �لو��صح  �لناجت 
يقول  كما  �لظلم  فهذ�  �لكروي،  �لتعاون  ملنافع 
�أي�صا.  هول  يزد�د  بل  فقط  هائال  ظلما  لي�ض 
من  كنوع  �ليوم  مطلوبة  نتيجة  �إىل  فيخل�ض 
�أت�صح  كما  �لعد�لة  �إن  وهي  �ملمكن  �لعالج 
بل  فح�صب  �إقامتها  تتم  ل  �أن  يجب  بالربهان 
" لتطمني �صكوك  يجب �أن"ت�صاهد وهي تتحقق 

متز�يدة من قبل �صحايا �لعوملة وم�صانديهم.
مل  غر��ض"  �ملعروف"غونرت  �لأملاين  �ل�صاعر 
�ملعزز  �ل�صعر  ب�صالح  �مل�صاهمة  عن  يتاأخر 
ق�صيدتني،  �أي�صا.فقدم  يجيده  �لذي  بالر�صم 
 " �لفطر  يجمعان  تو�أمان  بعنو�ن"  �لأوىل 
 ." �لف�صح  عيد  قبيل  �لعنو�ن"  حملت  و�لثانية 
�صّمن غر��ض م�صاهمته ��صاء�ت عميقة للمعنى 
حول  �خلا�صة  روؤيتة  مقدما  للعوملة  �لد�خلي 
�لوجوه  �أعادت  �إن تلكم �ل�صاء�ت قد  �ملو�صوع. 
�ل�صطح،  �إىل  �لإن�صاين  �لن�صاط  لهذ�  �ملن�صية 
�ل�صويدية  �لأكادميية  مقولة  يوؤكد  �لرجل  وكاأن 
�لكاتب"  باأنه  نوبل،  جائزة  منحه  ع�صية  بحقه 
�ملن�صي  �لوجه  �خلر�فية  حكاياته  ت�صور  �لذي 

للتاريخ". 
�ل�صاعر  يقدم  �لفطر"  يجمعان  "تو�أمان  يف 
�لإن�صان  عن  بالإيحاء�ت  م�صحونة  فانتازيا 
غابة  يف  �لأزيل  �لروحي  رفيقه  عن  �لباحث 
غام�صة غنية بامل�صاهد �لتي ت�صور �أجو�ء �خللق 

�لأوىل، يقول: - 

على �متد�د تر�ب �لغابة 
 بخطو�ت ر��صخة كما تبدو

 لكنها من ثم تت�صح متعرثة 
�جته �حدهم نحوي 

مت�صحا باحلبال �لرت�بية 
 

ي�صعنا �ل�صاعر منذ �لبد�ية �أمام �صورة �حلدث 
�لإ�صر�ر  من  حالة  بعد  �صيتحقق  �لذي  �لعظيم 
على فعل �خلطو �لدءوب نحو �صريورة جديدة. 
ن�صيطا  وقود�  تكّون  �أزلية  قدرية  �آ�صرة  ثمة  �إن 
ل  �آخر  كائن  وبني  بينه  �للتئام  باجتاه  تدفع 

يختلف عنه يف �مل�صري :- 

 ذلك �لذي 
�إليه �أنا 

متعرث� باأكد��ض �حلطب 
تقدمت 

وكان هو نف�صي تقريبا 
 

�إذن هناك مقومات ل �صك فيها جتعل �للقاء، بله 
�لندماج ممكنا وحتميا. �إن هذه �حلقيقة تتاأكد 
من حيثية �إن �لكائنني يعي�صان يف ذ�ت  �لغابة" 
ويتعرث�ن  �ل�صباب  ذ�ت  يتنف�صان   ،" �لعامل 
ينتج  �لذي  تنتجه.�حلطب  �لذي  �حلطب  بذ�ت 
من  ويتحركان  بها  يتدفئان  �لتي  �لطاقة  ذ�ت 
لإعاقة  �إمكانية  �أية  غر��ض  يرى  ل  بقوتها.  ثم 
�للقاء بني �لكائنني، فكل �لظروف �أملحيطه يهما 
جتعل من �أمر �للقاء و�لندماج �أمر ل مفر منه، 
يغذ�ن  فكالهما  منهما،  كل  من  مطلوب  هو  بل 
�جلهد من �أجل ذلك. �أنهما ميتلكان �لآن وظيفة 
م�صرتكة، فهما يجمعان �لفطر" �لقوت " �صوية 

لإطعام �لبيت �لذي ينتظر : - 

 بعزم مكني  
 وظهرين مكورتني 

عربنا بالغفلة متظاهرين 
منه �إيل ومني �إليه 

بنظره عجال وجيزة 
فقط من زو�يا �لعينني 

�أنا و�أنا 
�أردنا فقط �أن نعلم من منا 

كان يحمل �إىل �لبيت فطر� �أكرث
يف حقيبة �لظهر. 

بني  يتحقق  �ل�صعر  مر�آة  يف  �ملتبادل  �لتكال  �إن 
ي�صتطيع  ول  منه  لبد  معطى  باعتباره  �لب�صر 
�لعي�ض  تقا�صم  �أر�د  �إذ�  عنه  �ل�صتغناء  �لإن�صان 
يف غابته �جلميلة. ول ميكن لهذ� �مليل �لطبيعي 
�أن يحدث �إل يف ظل طق�ض عاطفي �إر�دي معباأ 

بقوة �لأخوة بني �لإن�صان و�أخيه �لإن�صان.
  " �لف�صح  عيد  قبيل  �لثانية"  �لق�صيدة  يف 
من  �أخرى  �صورة  رحاب  يف  غر��ض  ي�صتظيفنا 
للطبيعة  عيانيا  ��صتطالعا  فيقدم   �لق�صية 
�ملفتوحة يف �ل�صدر من �لق�صيدة ، ينت�صر فيه" 
يتج�صد�ن  وهما  و"�ل�صكينة"   " �جلم  للجمال 
يف" طائر �ألتم " وي�صري �إىل �نه قد �أب�صر ذلك 
�لطائر �جلميل يف " �لربكة �ل�صود�ء ". ثم يرى 
يف طريق عودتة قوة �حلياة ي�صنعها �صفدعان 

يتنا�صالن :-" �حديهما فوق ر��ض �لآخر / يندر 
�أن حتركهما �لأنفا�ض. ".

�جلذ�بان  �حلياة  وجها  و�خللق  �جلمال  �إن 
�لذي  �خلر�ب  تهديد  �إىل  يتعر�صان  �لأزليان 
و�لدمار  �حلريق  �إن  بيئتهما.  حرق  يو��صل 
�ليهما  ينظر  غر��ض،  عيني  �أمام  يتج�صد�ن 

بب�صرية نفاذه ومنذرة : - 
�جلمال �جلم 
و�ل�صكينة – 

مل ��صتطع 
��صطياد �أي منهما،

�ن�صرفت. 

عرب  �أل�صخ�صيه  ل�صريته  �إخال�صه  غر��ض  يوؤكد 
�أن  فبعد  �لعامل.  مع�صالت  من  موقفه  حتديد 
�حلافل  �لع�صرين  �لقرن  يف  بالده  تاريخ  هاجم 
�لآفاق  نحو  �نطلق  �جلماعية،  و�لأباده  بالعنف 
بالده  يف  جرى  ما  عار�صا  �لأو�صع  �لإن�صانية 
يكتف  فلم  عاملي.  طابع  ذ�ت  جتربه  باعتباره 
�حلرب  فرتة  يف  بالدة  توحيد  �إعادة  مبعار�صة 
يعيد  قد  �لتوحيد  ذلك  �إن  من  خوفا  �لباردة  
�إحياء �لنازية وت�صعيد �ل�صعور �ملري�ض بالتفوق 
 " �ل�صرطان  �صري  رو�ية"  قدم  �نه  بل  �لعرقي، 
وهي ت�صور �صفينة حتمل لجئني �أملان يف �لأيام 
�ثر  �لغرق  �إىل  تعر�صت  �حلرب  من  �لأخرية 
�صوفيتية.  غو��صة  قبل  من  �إليها  �صددت  �صربة 
�لرف�ض  د�ئرة  �إكمال  غر��ض  يريد  �لعمل  بهذ� 
�حلياة  لأبادة  �ملوجه  �لعنف  �أنو�ع  لكل  �لقاطع 
كان  مهما  فيها  فر�صتهم  من  �لب�صر  وحرمان 
لقد  �أتى.  �أين  من  يهم  ول  �لعنف  هذ�  م�صدر 
�نغم�ض �لرجل يف مفاعيل �حلرب بنف�ض ح�صا�صة 
ق�صى  ثم  يافع،  وهو  موؤ�ص�صاتها  يف  �صاهم  بل 
معاي�صا  �حلرب  لأ�صرى  مع�صكر  يف  قا�صيا  زمنا 
ي�صببها  �أن  ميكن  �لتي  �ملاآ�صي  خال�صة  ومتلقيا 
�لعقل �لب�صري يف �أروقته �ملظلمة فجاءت رو�ياته 
وم�صرحياته و�أ�صعاره مزيجا من �لو�قعية ورعب 
�لظلم  �صد  موجهه  و�لرمزية   و�لفنتازيا  �ملوت 
�لرعب  �أنظمة  و�صد  �لإن�صاف  و�نعد�م  �ملت�صع 
�آدميتة  وتدمري  �لإن�صان  �صحق  ت�صتهدف  �لتي 
معلنا �نحيازه �إىل ق�صية �مل�صحوقني و�ملهم�صني، 
�صحايا �لعوز وفقد�ن �لدعم، �أي �صحايا �لعوملة 

�أجلاريه.
لكن �ل�صاعر يقدم لنا موقفا �صادما �إز�ء �لو�صع 

ق�صيدته  يف  �ليوم  �لعامل  يلف  �لذي  �لب�صري 
�أملخ�ص�صه ملو�صوعة �لعوملة فيقول :

 
     �آه، لو �أن �لعامل وقف باملقلوب !

     عندها قد ي�صقط �صيء ما 
      من د�خل جيبه.

      قد يكون �ل�صيء، مفتاحا،
      يفتح بابا خلفيا.

      
�إنتاج  �إنها �صرخة �حتجاجيه �صد كل ما يعطل 
�حلياة و�جلمال يف عاملنا، فاإز�ء حالة �لنفالت 
�ألقيمي �لتي تلف �لعامل و�لتي تاأتي يف ظل تناغم 
�لأر�صية  �لكرة  يف  �ل�صغينة  قوى  بني  غريب 
�إعالء  نحو  �أملوجهه  �لقيم  منتجي  �صحق  بهدف 
يف  �صيحتة  غر��ض  يطلق  �لإن�صان،  �آدمية  �صان 
�آخر. فاملفتاح �لذي يبحث عنه  �لبحث عن حل 
من  �لنعتاق  �إىل  �لب�صري  �ألكائن  عط�ض  ميثل 
�لظالم   �أن�صار  يوؤججه  �لذي  �حلريق  نطاق 
�أي�صا �إ�صر�ر  �أعد�ء �جلمال و�حلياة.لكنة ميثل 
تاأ�صي�ض  نحو  �ل�صري  على  يجري  ملا  �لر�ف�صني 
عاملهم �جلديد �خلايل من كل ما يعطل �جلمال 

و�حلياة. 
ثالث  �ل�صاعر  يوظف  �لق�صيدتني   �صياق  يف 
�لفخم  �لرمزي  �ملعنى  تكت�صب  مفرد�ت 
�لن�ض  بيئة  د�خل  ن�صوئهما  خالل  من 
�ل�صعري،"�لفطر" يف" تو�أمان يجمعان �لفطر " 
�رتقاء�ت  �إىل  �لعمل  لتاأخذ  �ملغزى  تت�صاعد يف 
حملقا  كائنا  برمتها  �ألق�صيده  من  فتجعل  عليا 
يتماهى مع �صوؤ�ل �بي�ض ي�صتفز ذ�كرة من ن�صي 
بال�صرعية.  �مل�صحون  �لب�صري  �لوجود  حقائق 
وثمة مفرده �أخرى يف نف�ض �ألق�صيده ت�صغل دور 
حمرك �لتفاعل �لد�خلي لأجو�ء �ألق�صيده وهي 
مفردة" �حلطب " فهي متتلك طاقتها �جلمالية 
�مل�صروع على حركة  �ل�صجيج  �إ�صفاء  من خالل 
من  �ملزيد  �حلركة  و�إك�صاب  �لرئي�صي  �لبطل 
�لدر�ما. �أما �ملفردة �لثا لثة فهي "�ملفتاح"  يف 
�إن  �لو��صح  �لف�صح" فمن  عيد  ق�صيدة" قبيل 
هذه �أملفرده ل متتلك معنى مميز� خارج �لن�ض 
�صحنا  تكت�صب  د�خلة  نف�صها  تثبت  وهي  لكنها 
هائال، يكثف كل ر�صالة �ل�صاعر �أمل�صتخل�صه من 
�ملعطيات �لتي ت�صمنتها زو�يا �ألق�صيده فريتقي 
بها �إىل م�صتويات در�مية �صديدة �لإيحاء وتخدم 

�لغر�ض �لأ�صمى ملو�صوعة �لعمل برمته.  

منذ

عبد العزيز الزم
تثري �لعوملة جد�ل فكريا و�صيا�صيا ن�صيطا مل ينقطع ي�صاهم فيه بفعالية كبرية جميع �ملوؤيدين و�ملعار�صني له �ل�صحايا �لذين ت�صحقهم هذه �لظاهرة 

�لعاملية �لتي تب�صط جناحيها على �حلياة يف �لكرة �لر�صيه كحقيقة ل مفر منها. �جلديد يف م�صمون هذه �لظاهرة �إنها بد�أت تخرج عن نطاق 
تعريفها �لقدمي �لذي ي�صري �إىل مو�صوعة �لرت�بط �ملتز�يد بني �لأمم و�ل�صعوب يف �لعامل من خالل �لتجارة و�ل�صتثمار و�لثقافة �أل�صعبيه رغم 

بقاء هذه �ل�صمة باعتبارها �أمال يف حتقيق وحدة �لعامل. لكن �لتحليل �حلديث ي�صري �إىل �إن �لعوملة �صارت توؤ�صر �صمات ثالث �أولها �إن �لعوملة 
قد �ندفعت د�ئما من قو�عد لها يف مناطق متقدمة ح�صاريا �إىل مناطق �أخرى �قل تقدما.

غونتر غراس.. الشاعر والعولمة

محاولة فاشلة الصطياد الجمال

ت�صهد  �لإ�صالمية  �حلالعربية  �صفحات  ويف 
منجز�ت  عدة  قرون  مدى  على  و�ملدن  �لعو��صم 
و�لتوثيقي  �لتاريخي  �لتدوين  حقل  يف  كربى 
�ملدن،  وتاريخ  �لعلماء  وطبقات  �لرجال  وتاريخ 
�لذين  للرجال  تاريخ  غري  يكن  مل  �لأخري  وهذ� 
بها،  مُرو�  �أو  دخلوها  �أو  �ملدن  هذه  يف  عا�صو� 
حكاما كانو� �أو طلبة علم �أو �صخ�صيات �إجتماعية 

مرموقة.
للخطيب  )بغد�د(  �ل�صالم«  »مدينة  فتاريخ 
للرجال  تاريخ  غري  يكن  مل  )ت456ه(  �لبغد�دي 
تاأ�صي�صها  منذ  دخلوها  �أو  بغد�د  عا�صو�يف  �لذين 
�لعلماء  ��صتمر  ثم  �لكتاب،  موؤلف  وفاة  وحتى 
لع�صر  �لتالية  �لع�صور  يف  �إكماله  على  �لالحقون 
�ملوؤلف. وعلى هذ� �ملنو�ل كتب »تاريخ دم�صق«لإبن 
و«�أخبار م�صر  ع�صاكر و«تاريخ حلب« لإبن �لعدمي 
و�ملدينة  مكة  وتاريخ  بردي  تغري  و�لقاهرة«لإبن 
وبجاية  وفا�ض  وغرناطة  و�أ�صفهان  وبخارى 
�لأم�صار،  كتب  يف  �ملعروفة  �لأ�صماء  وع�صر�ت 
�صحابة  من  �لرجال  طبقات  كتب  عن  دعك 
و�صعر�ء  ومف�ِصرين  ونحويني  ولغويني  وحمِدثني 
و�ملفلوكون  و�لعور�ن  �ملكفوفون  وحتى  وفقهاء 

يوؤرخ  من  لهم  تهياأ  و�ملغفلون  و�حلمقى  و�لأذكياء 
بتوثيق �صريهم. ويعنى  لأخبارهم 

�لع�صر  يف  ت�صاءل  �لذي  �لتوثيق  يف  �ملنحى  هذ� 
�حلديث باإ�صتثناء جهود فردية باد�رة مثل »د�ئرة 
وجدي  فريد  ملحمد  �لع�صرين«  �لقرن  معارف 
و«�لأعالم« خلري �لدين �لزركلي و«معجم �ملوؤلفني« 
لر�صا كحالة و«�ملو�صوعة �لعربية« ل�صفيق غربال �أو 
ت�صتعني مبئات من  بها هياآت علمية  جماعية تقوم 
�لباحثني �ملتخ�ص�صني على نحو ما فعلت �ملنظمة 
�لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم بتون�ض يف �إ�صد�ر 
�لتي  و�مل�صلمني«  �لعرب  �لعلماء  �أعالم  »مو�صوعة 
�صدر منها ع�صرون جزء�، وماز�لت مل تكتمل بعد.

ت�صعى  �لتي  �لو�عية  �لفردية  �جلهود  هذه  ومن 
�لعمارة حا�صرة حمافظة  تاريخ مدينة  توثيق  �ىل 
�صغلو�  �أعالم  �ملحافظةمن  �أجنبت  وما  مي�صان 
و�لأكادميي  �لرتبوي  �لعمل  من  متنوعة  م�صاحات 
�لأديب     و�لأدبي و�لفني و�ملهني و�لإجتماعي كتاب 
�ل�صيد جبار �جلويرب�وي«�ملي�صانيون  �ملربي  �ملوؤرخ 
�لثقافة  عا�صمة  بغد�د  يف  �حل�صارة  بناة  من 
�لعربية« �لذي  �أرى فيه )�مل�صلة �ملي�صانية( �ملوثقة 

و�أعالمها. �ملدينة  لتاريخ 

عملية  لأو�صع  تعر�صت  �ملحاف�صة  هذه  ولأن 
ومن  �أريافها  من  ول�صيما  منها،  جماعية  نزوح 
حماف�صات  بني  ،من  و�ملثقفة  �ملتعلمة  نخبها 
لأ�صباب  ثم  معروفة  �إقت�صادية  لأ�صباب  �لعر�ق، 
�ل�صيد  عني  �أي�صا،فقد  و�صيا�صية  �إجتماعية 
�لذين  لإبنائها   بالتاأريخ  بالإهتمام  �جلويرب�وي 
بغد�د  يف  وعلمية  وثقافية  فكرية  منجز�ت  حققو� 

و�لب�صرة و�لنجف ويف غريها من �حلافظات.
و�صعر�ءها  وفقهاءها  علماءها  تاريخ  فا�صتق�صى 
وع�صكريها  و�صيا�صيها  وفنانيها  و�أدباءها 

�ملرموقة. �لإجتماعية  و�صخ�صياتها  و�أطباءها 
حققو�  �أعالما  و�أطر�فها  �لعمارة  �أجنبت  وقد 
و�لفنون  �لعلوم  يف  ووطنية  وعربية  عاملية  مو�قع 
عاملية  بجامعات  منهم  كثري  وتخرج  و�لآد�ب، 
وعربية وعر�قية ، و�صغلو� مو�قع علمية متقدمة يف 
�جلامعات �لعر�قية و�لعربية و�لأجنبية، على نحو 

ماجند تف�صيالته يف كتاب �ل�صيد �جلويرب�وي. 
–وهو  �لكتاب �جلهد �مل�صني  وليخفى على قارئ 
جهد لتنه�ض فيه �إل فرق بحثية متكاملة – �لذي 
�لأ�صابري  من  مادته  �صتات  جمع  يف  �ملوؤلف  بذله 
نقب  �لتي  �لر�صمية  �لوثائق  ومن  �ل�صخ�صية، 
�لر�صمية  و�لدو�ئر  و�ملعاهد  �ملد�ر�ض  يف  عنها 
تر�كم  منها  وكثري  و�ملحلية  �لوطنية  و�ل�صحف 
عليه غبار �ل�صنني و�آثار �لبلى و�لتلف، ولقد لحقه 
�ملوؤلف بكده ود�أبه و�إخال�صه مل�صروعه، �إذ مل يكن 
مهاتفة  �أو  مو�جهة  �لأحياء  مو�جهة  عن  يتقاع�ض 
�ملمعلومات  لإ�صتح�صال  �لأ�صدقاء  بتكليف  �أو 
�أينما  وتوثيقها،  ومنجز�تهم  �صريهم  عن  �لدقيقة 

كانو� وحيثما وجدو� .
ويف  �لنهائي  و�صعها  ،يف  مدونته  �أن  يقيني  ويف 

�أن  ت�صتحق  وم�صتند�تها،  ووثائقها  �أولياتها 
بتاأريخ  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  من  عناية  مو�صع  تكون 
مي�صان  بجامعة  �لتاأريخ  ق�صم  ول�صيما   ، �ملحافظة 
و�أن  فيها،  �لثقافة  ومر�كز  �ملحافظة  وجمل�ض 
ي�صعى �جلميع لإن�صاء مركز �أو وحدة وثائقية بحثية 
م�صتلزمات  �أحدث  لها  توفر  �أن  على  بها،  خا�صة 
عناية  مو�صع  لتكون   ، و�حلفظ  و�لتدوين  �لتوثيق 
يهتمون  ممن  و�ملوؤرخني،  و�لباحثني  �لد�ر�صني 

�لرتبوية  وملوؤ�ص�صاتها  للمحافظة  �لعام  بالتاأريخ 
وفنلنني  و�صعر�ء  �أدباء  من  ولأعالمها  و�لثقافية 

و�أكادميني ورجال جمتمع و�صيا�صة وغريهم. 
بالتعاون  يتحقق  �أن  نرجو�  �لذي  �ملنجز  وهذ� 
مي�صان  جامعة  ورئا�صة  �ملحافظة  جمل�ض  بني 
�صيكون  �ملحافظة  يف  �لثقافة  وز�رة  وموؤ�ص�صات 
رفدت  �لتي  �ملحافظة  لهذه  �لوفاء  تعبري� حيا عن 
عباد�هلل  �جلبار  عبد  مثل  بعلماء  كله  �لوطن 
ونائل  �لنوري  وقي�ض  �صليم  م�صطفى  و�صاكر 
وعبد  �لفرطو�صي  �ملنعم  عبد  مثل  و�صعر�ء  حنون، 
عبا�ض  ومليعة  خليل  و�أنور  �لو�حد   عبد  �لرز�ق 
حافظ  طه  ويا�صني  جعفر  �ل�صيخ  وح�صب  عمارة 
و�صوكت  �ل�صلطاين  خالد  �ملعماري  مثل  وفنانني 
ومكي  �أحمد  وماهود  حيدر  وكاظم  �لربيعي 
وباحثني  خليل  وفا�صل  �لزيدي  و�صعدية  �لبدري 
�جلبار  وعبد  �ل�صامر�ئي  �إبر�هيم  مثل  �أكادميني 
وعبد  �ملطلبي  وغالب  �ملطلبي  ومالك  �ملطلبي 
مثل  قانون  ورجال  �خلليل  و�صمري  حممد  �لو�حد 
�أحمد جمال �لدين وعبد �لرز�ق زبري ورو�ئني مثل 
وعبد  جميد  وحنون  �لعبادي  وغازي  ر�صيد  خليل 
�لرز�ق �ملطلبي. �ىل غري ذلك من �لأعالم �لذين 

ترجمهم �ملوؤلف يف كتابه.
�لتوثيقية من جمل�ض حمافظة  �إننا ننتظر �ملبادرة 
مي�صان وجامعة مي�صان جلهود �ل�صيد �جلويرب�وي 
هذه  لتاريخ  �جلامعة  ووثائقه  وم�صتند�ته  و�أور�قه 
من  ي�صتجد  مبا  ورفدها  و�عالمها،  �ملحافظة 
�لقدمي  �ملحافظة  تاريخ  عن  وحتريات  تنقيبات 

و�حلديث 
نية جمل�ض �ملحافظة  ن�صمع عن  �ن  �إنتظار  �إننا يف 
�لثقافة  �ل�صياحة ولآثار ووز�رة  بالتعاون مع وز�رة 
وح�صاري  تاريخي  متحف  لإن�صاء  مي�صان  وجامعة 
�ل�صومري  �لإرث  من  تكتنز  �لتي  للمحافظة 
وهو�ة  �لآثار  وعلماء  �هلل  �إل  ماليعلمه  و�لبابلي 
لو  وحبذ�  �ملحافظة،  �أرجاء  يف  �ملنت�صرة  �للقى 
وحد�ت  من  �صاخ�صة  وحدة  �ملتحف  هذ�  كان 
�ملزمع  �جلديد  موقعها  يف  مي�صان  جامعة  موؤ�ص�صة 
�صمال  دجلة  نهر  ميني  على  م�صتقبال  فيه  �لعمل 
ونفو�ض  �أبنائها  نفو�ض  على  �لغالية  �لعمارة  مدينة 

�لعر�قيني عامة.

قراءة في كتاب »الميسانيون« للمؤرخ جبار الجويبراوي
“المسلة الميسانية”.. ومتحف ميسان

اأ.د. �صاحب جعفر اأبوجناح
من �ملقرر لدى علماء �لإجتماع و�لتاريخ �أن �حل�صارة �لإن�صانية ولدت ومنت مع ولدة �لكتابة 
�ملعارف  لرت�كم  وهياأ  �لإن�صاين  �ملنجز  وثق  فالتدوين  �لإن�صاين،  �ملجتمع  يف  �لتدوين  وفن 
�لإن�صانية �لتي مهدت لبناء �حل�صارة �لب�صرية. و�لرتبة �لعر�قية �لتاألقة يف تاريخ �حل�صار�ت 
�صهدت مظاهر و�صور� عدة من �جلهود �لتدوينية �لتي تزخربها متاحف �لعامل غربا و�صرقا 
من �ألو�ح �صومر �إىل مكتية �آ�صور بن بعل �ىل م�صلة حمور�بي وملحمة كلكام�ض وملحمة �لطوفان 

العمارة �لبابلي و�صو�ها من نفائ�ض �حل�صارة وكنوزها. أنجبت 
أعالما حققوا  وأطرافها 

وعربية  عالمية  مواقع 
العلوم  ووطنية في 

والفنون واآلداب, وتخرج 
بجامعات  منهم  كثير 

وعراقية وعربية  عالمية 
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حني  عمري  من  و�ل�صابعة  �ل�صاد�صة  بني  كنت 
��صارك  �ملعقل  قطار  حمطة  يف  نف�صي  وجدت 
 " �لرز�ق  عبد  �م   " توديع  يف  �هلي  من  �لكبار 
كان  وقتذ�ك  �صمعت.  كما  بغد�د.  �ىل  �مل�صافرة 
وحلمي  حقيقيا  قطار�  ��صاهد  �ن  �لكبري  حلمي 
لأدلف  درجاته  �رتقي  �نا  وها  �ركبه.  �ن  �لكرب 
كانت  �لتي  �لعجوز  �لبي�صاء  �ل�صيدة  يد  للعربة 

قف�ض. يف  ببغاء  معها  ت�صطحب 
 مل �كن �علم �ن ما حتقق كان ثالثة �رباع �حللم. 

�ذ غادر �لقطار دون �ن �كون على متنه. 
ولكن من كانت "�أم عبد �لرز�ق " ؟ 

م�صطفى  �لر�حل  �جلميل  �لجنبي  جدة  كانت 
عبد �هلل من جهة و�لدته.
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�بنة  ولكن  �هلل  عبد  م�صطفى  �لتقيت  قد  �كن  مل 
عم لأبي ممن ع�صت يف كنفها خلم�ض من �ل�صنو�ت 
كانت زوجة عبد �لرز�ق خال �لر�حل و�لذي �صكن 
�لطر�ز  بيت عربي  " بال�صبط يف   " �لكز�رة  حي 
�حتاد  ل�صارع  �لغربي  �لمتد�د  ي�صكل  �صغري 
�لنارجيل  و�لنخلة  �لغناء  �حلديقة  ذي  �لدباء 
بعد  �ملتجاوزون  عليه  ��صتوىل  و�لذي  �ل�صامقة 
بعيد�  يكن  مل  �هلي  بيت  �ن  ومبا   .2003 عام 
و�صقيقه  �لرز�ق  عبد  عمو  زيارة  �ع�صق  كنت  فقد 
�ملعلم �ملرحوم عبد �لوهاب �لذي تزوج �مر�أة من 
مع  �جلدة  �صفر  يف�صر  �لزو�ج  ذلك  ولعل  بغد�د. 
�لرز�ق موظفا  �لعم عبد  �لعا�صمة. كان  �بنها �ىل 
مالأى  خز�نة  �صاحب  وكان  �لعر�قية  �ملو�نئ  يف 
�لبورجو�زيني  ـ على عادة �لفندية و�صغار  بالكتب 
من  وجمالت  كتب  على  �طلعت  �لبيت  ذلك  ويف  ـ 
وجملة  كتابي  ومطبوعات  وكتابي   �لهالل  �مثال 
عر�قية  و�صحف  �لنفط"  و"�هل  لندن"  "هنا 

 . �صتى
حني �نتقل عمو عبد �لرز�ق �ىل �حلي �ملركزي يف 
زيارتهم  من  ذلك  مينعني  مل  عمله  بحكم  �ملعقل 
بحكم  �ملر�ت  عدد  تقل�ض  و�إن  مرة.  من  لكرث 

�صني.  و�صغر  �مل�صافة 
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مب�صطفى.  �لتقيت  قد  �حلني  ذلك  حتى  �كن  مل 
كتفي  على  عمي  علق  �خلريف  �يام  من  يوم  ففي 
" �بن  و��صطحبني �ىل مدر�صة  �لقما�ض  كي�صا من 
�حتاد  �صارع  نف�ض  يف  �لكائنة  " �لبتد�ئية  خلدون 
�لتقيت  هناك  تقريبا.  بد�يته  يف  ولكن  �لدباء 
لأنني  �لزمه  ف�صرت  باكيا.  �لوجه  و�صيم  �صبيا 
بيتا  ي�صكنون  كانو�  �لذين  �هله  و�عرف  �عرفه 
معلقا يف �لبناية �ملقابلة ملقهى " �بي هاين " بحي 
�لفة  بيننا  توطدت  �ليام  ومع  بالع�صار.  �لبجاري 
و�عجاب. على �لقل من جهتي. فقد كنت مذهول 
�لو�جب  دفرت  �صطور  على  م�صطفا  �جلميل  بخطه 
بحيث  �جلمال  من  خطه  كان  �لنيق.  �لبيتي 

�لول  �ل�صف  تلميذ� يف  �صاحبه  �ن  ت�صور  لميكن 
�لبتد�ئي.

عبا�ض  حممود  �صاكر  يدعى  �ل�صبي   ذلك  كان 
مل  �ذن  م�صطفى.  �لر�حل  خالة  �بن  �لطويل 
حينما  بعد  فيما  �ل  �لر�حل  �لتقى  �ن  يل  يت�صن 
�صكنوه  نهر.  لهم يطل على  بيت  �لهل �ىل  �خذين 
�نا  ت�صللنا.  ".هناك  �لدجاج  �م   " منطقة  يف 
يف  و�صرعنا  �لنهر  ذلك  �صفة  �ىل  وم�صطفى 
ناولني  لل�صيد  �ص�صان  لديه  كان  �ل�صمك.  �صيد 
من  �صاعة  فق�صينا   ، �لعجني  من  كرة  مع  �حدهما 
للعبة  �كت�صاف  �صاعة  كانت  �ذ  �ل�صاعات  �جمل 
بطبيعة  �صني  �صغر  بحكم  قبل.  من  �مار�صها  مل 

�حلال.
�ذكر  ل  �لول  رمبا  �و  مب�صطفى  �لثاين  �للقاء   

" باأبي  " جالب  مبنطقة  �لر�حل  �هل  بيت  يف  مت 
و�ذكر  �مل�صاحة  و��صع  �هله  بيت  كان  �خل�صيب. 
كان  و�لذي  �صنا  �لأكرب  �صقيقه  على  تعرفت  �نني 
م�صطفى  " حتببا.كان  بـ" حنتو�ض  ينادونه  �لهل 
بيدي  �م�صك  وفجاأة  �أليف.  مرح  قط  مثل  يتقافز 

: هاتفا 
دخلنا  �صيء.  على  لأفرجك  حمادة  ياحممد  تعال  
حتت  من  �خرج  بالظالل.  مكتنزة  غرفة  �ىل 
به  و�ذ�  وعركه.  �لفانو�ض  ي�صبه  جهاز�  �ل�صرير 
حائط  على  معلقة  بي�صاء  �صا�صة  على  نوره  ي�صكب 
ترت�ك�ض  وهي  �لفيلم  خملوقات  لتتحرك  �لغرفة 
�نبهاري  وو�صط  غزلنا.  وتطارد  ��صجار�   وتت�صلق 
جميبا   فابت�صم  �جلهاز  ذلك  ��صم  عن  �صاألته 

بافتخار: 
 ! �ل�صحري  �لفانو�ض  �صنعته..�نه  �نا   
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 يف �و�ئل �ل�صبعينيات �قرتب م�صطفى مني مكانيا 
��صتاأجرو�  �لذين  �هله  خالل  من  مرة   : مرتني 
�لبيت م�صتاأجر�  وكان ذلك  لبيتنا.  تقريبا  جماور� 
و�صكنه  �لنعمة.  �صاكر  �ملرحوم  �ل�صحفي  قبل  من 
�لب�صرة  تربية  عام  مدير  �جلبري  �صعد  �ي�صا 
مبتو�صطة  طالبا  كنت  حني  مديري  كان  و�لذي 
�نه  و�حلقيقة   ." بريهة   " منطقة  يف  �لتحرير 
ن�صعر  مل  �لبيت.  ذلك  يف  �لر�حل  ��صرة  حلول  مع 
على  �لهادئ  �ليقاع  لغلبة  نظر�  بوجودهم.  ��صال 
كنت  قروي.  خ�صيبي  نقاء  من  و�لنابع  حياتهم 
�صدفة �لتقي �خوته من �ل�صغار بنينا وبناتا. لكن 
مدر�صا  عني  قد  كان  موجود�.  يكن  مل  م�صطفى 
با�صا  �ملناوي  يف  بيتا  وي�صتاأجر  يتزوج  �ن  و�آثر 
ما  خلف  يقع  ن�صبيا  قريب  زقاق  يف  ولكن  �ي�صا. 
كان ي�صمى مبديرية رعاية �ل�صباب. ذلك �لقرت�ب 
للحظات  نتوقف  ؛   نلتقي  �ن  �لثنني  نحن  لنا  �تاح 
ونتحدث يف �صوؤون �لثقافة ب�صكل خا�ض ثم مي�صي 
يف  حدثا  لقاءين  �طول  �ن  غري  �صبيله.  يف  منا  كل 
كان  حديثنا  مد�ر  �ن  �ذكر  م�صر".  " �بي  مقهى 
�ل�صعر�ء  على  تاأثريه  �ل�صعري" ومديات  " �لبيان 
منا �ىل همومه.  كل  �ن�صرف  بعدها  �ل�صباب. من 
مديرية  يف   1976 عام  �صيف  يف  �ل  نلتق  ومل 
فقد   ،" " �لد�كري  من  �لقريبة  �لب�صرة   جو�ز�ت 
�لر�حل  من  وكذلك  مني  �جلو�ز�ت  �صابط  طلب 
قمت  �ذ  �مر�  فقررنا  كفيال.  منا  لكل  نتدبر  �ن 
�ملعاملة  و�صلمنا  هو.  كفلني  �صاعات  وبعد  بكفالته. 
�لكويت.  �نا ذهبت �ىل  �آخر.  �ىل �صابط جو�ز�ت 
يل  وقيل  �لعر�ق  خارج  ما  مكان  �ىل  �صافر  وهو 
عام  يتهياأ  �ن  قبل  للب�صرة  بعدها  من  عاد  �نه 
1978 لهجرته �لأخرية �ىل بالد �ملغرب ومن ثم 

�ملفجع  �ملروري  �حلادث  �ثر  �لبدية  ذر�عي  �ىل 
�ىل  �ليومية  رحلته  �بان  مقتل.  يف  ��صابه  �لذي 
هناك. �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �حدى  يف  عمله  موقع 

 5                                   
يل  روى  �لفريقي  �ل�صمال  يف  وجودي  �ثناء 
عن  م�صطفى  بالر�حل  وثقى  معرفة  له  �صخ�ض 
�نتهى  �لذي  �لزو�ج  مع  �ملوؤملة  �لر�حل  جتربة 
ل�صخ�صية  �جنذبت  ما  وبقدر  �لنف�صال.  �ىل 
�إذ  فانني  و�لبد�عية.  �لن�صانية  باأبعادها  �لر�حل 
ن�صو�صي  �صخو�ض  من   كو�حد  �ختياره  يف  رغبت 
تناول  ز�وية  �ختيار  يف  حائر�  بقيت  �لق�ص�صية. 
وما  �لر�حل.كنت  ك�صخ�صية  ��صتثنائية  �صخ�صية 
بيد  �جلميل.  �لكائن  هذ�  رقة  من  و�ثقا  زلت  
حدث  من  �نطالقا  عنه  �لكتابة  يف  �خفقت  �نني 
�جهل  زلت  وما  �كن  مل  �لذي  �لليم  �لنف�صال 
�لذي مل  �نا  �صاأقف.  ، فمع �ي �لطرفني  مالب�صاته 
�دنى  عندي  كانت  وما  مب�صطفى  لقاءي  من  �رتو 
�لتي  للمر�أة  �ل�صايكولوجية  �لرتكيبة  عن  فكرة 
تكون  �ن  �ردت  لقد  عنها.  �نف�صل  ثم  تزوجها 
�ملحورية يف  �ل�صخ�صية  " وهي  " خمتار  �صخ�صية 
�لر�حل  �ل�صاعر  روحية  �ىل  �لقرب  تكون  �لن�ض 

وحياته. 
"ًكًتَب  وهو  تقليديا   �لبدء  يف  ق�صتي  عنو�ن  كان   
�لزمن " ثم ��صتبدلته بـ " �لزميل " �صالح �لزمن 
يف  ��صطررت  لقد  و�ملفتت.  �مله�صم  �لكا�صط 
�لنتيجة  لتكون   " خمتار   " �صخ�صية  مع   �لتعامل 
 " و�ملق�صود   " �نا   " �لر�وي  بني  �صردية  خلطة 
�صخ�صية  �أر�صم   بي  و�إذ�   " م�صطفى  �لر�حل 
منطية كانت �قرب �ليه من حيث �خلطوط �لعامة 
نف�صه  �لوقت  ويف  رحيله.  �صبقت  �لتي  لالأحد�ث 
من  فكريا  �يّل  �قرب  خمتار  �صخ�صية  ��صحت 
�نني هربت من  نف�صه.  مبعنى  �صخ�صية م�صطفى 
�صخ�صية  �صياغة  �ىل  لالأحد�ث  �لتاريخي  �جلانب 
و�لر�حل   " �أنا   " �لر�وي  قو�مها  جديدة  حمورية 
ميثل  ثالث  كيان  �نخلق  هنا  ومن   ." م�صطفى   "
 " خمتار   " ��صمها  ثالثة  يف  �صخ�صيتني  �جتماع 
نف�صي  �نت�صال  من  متكنت   " �لتقنية   " وبهذه 
�حببته  طاملا  �صخ�ض  حيال  �ملغالطة  وهاد  من 
و�بد�عا.  وفكر�  �صلوكا  �ليقونية  �صورته  و�حببت 
يف  مي�ض  �لذي  �ل�صى  هذ�  بوؤرة  يف  هنا.  �ملك  ل 
�رثيه  �ن  �ل  �ليه  ��صتياقي  ي�صتد  �إذ  روحي.  ن�صيج 
تكوينه  لر�صم  �لقرب  هي  �بد�عه  من  باأبيات 

: وروحا  �جلميل مبنى 
نظيف  �لورد.  بني  �لنائم  �لوجه  هذ�  "�بي�ض 

�لبي�صاء  �حليطان  بني  �بي�ض  كاأمري..  و�نيق 
�بي�ض هاديء قرب �هلل. "

حلمت أن لي وطنًا 
الب�صتاين ب�صری 

ذ�َت غفوة ..
�لنا�ض �أن يل وطنا مثل كل  حلمت 

و�أن يل يف �لوطن بيتًا
�لبيت كلُّ ما قاله با�صالر ويف د�خل 

و�أحالم يقظة  �مٌن وحبٌّ 
�لأطر�ف  وكر�صيٌّ غرُي خملوع 
�أكادميية بباحثة  يليق  ومكتٌب 

�صرً� �لطلبة  عليها  يتو�فد 
قطار�تهم �صري  لتاأمني 

مكتٌب ل يلطخه دٌم ل �دري من �أين ينزُف
 وملاذ� ...؟

و�لكدمات �لكلمات  �إدر�ُجه جروَح  تخفي  ول 
�خر�ض  ليل  ومع�صالِت   

�لبوح بالتياعه عن  وعزَّ  مما خفَي 
نوم هادئة  �لبيت غرفة  ويف 

�مل�صامري فيه  تنزرع  ل  وفر��ٌض 

�ملحنة وزنابري  �لعقارُب  تكتنفه  ول 
و�لثعابني �لقردُة  يرتادها  ل  �لبيت حديقٌة  وحول 

�لقلب �إىل  وجتر�أ �حللم حتى و�صل 
�لريح �أن يف قلبي �صجرً� ل تهزه  فحلمت 

�مل�صم�ض  �صجرة  كورق  �أحالمه  تت�صاقط  ول 
بارد �صتاء  يف 

�لربيع جنومه تنطفئ يف  ول 
: قلُت  تفياأت ظالله  كلما  �صجرً� 
ما �صاء �حلكاُم ،  ل قوَة �إل بهم

بيتي حيال  �لأطفال  رو�صة  �نفجار  لكنَّ 
بعنف �لغفوة  هزَّ 
�ل�صحوة  فحلَّت 

نهٍر غا�ض زلُله �أفقُت على حو�يف  �ل�صحوة  ومع 
�ل�صمك قاعه  وجفَّ يف 

.. �صريعا  نه�صت 
با�صالر كبيت  لي�ض  بيٍت  نو�فذ  �أفتح 

جديد  �نفجاٍر  تالحق  من  حت�صبًا 

مصطفى عبد اهلل.. ذاكرة شاحبة ووجه مضئ

إلى عبد الكريم كاصد.. طبعًا
�صامخ وديع 

م�صاًء حني جتتمُع  �لأوجاُع �ىل قلبِه ، مي�صُك  -ملقط 
�إثر طعنة ..  �لنار-  وُيقّلُب �جلمر�ِت  و�حدةً  

يتدفاأ  �لعا�صق  باجلر�حات   وي�صب دمه زيتا  ملوقد  
�لإحز�ن 

بوفرة  �ملننت�صرون �ىل  خمادعهم  يذهب  م�صاًء حني 
�ل�صمري  يف  و��صح  و�صحوب  عالية 

غفو�  للذين   �لغفر�ن  �صمعات  لي�صعل  �لكائن    ي�صحو 
�لآخرين  على  حر�ئق 

�صكونها   �لطبيعة �ىل   م�صاًء  حني تذهب 
 " " �لو�صاة  تركه  �لذي  �لقمر  لي�صيء  �لعا�صق  يذهب 

بال زيت 
ونيازك  �صهبا  �ل�صماءُ   م�صاًء  حني  جته�ُض 

يذهب �لكائن �لو�صيم   �ىل  �خلوف،  يقيمه من فزعه 
ومي�صي  �ملرتع�ض   جبينه  على  قبلة  يطبع 

 م�صاًء  حني  تذهب  �صياطني  �لليل �ىل  بحار  �جلنون  
�لليل   �لذي  �أكاليل �لعطور لرقبة   �لعا�صق  ر�فعا   يقف 

�أثو�ب  �لف�صيحة . �أدمن  حياكة   
�لنا�ض على خ�صرة   م�صاًء  حني تزحف �صحر�ء  

لطبيعة  �
ميّد �لكائن ج�صده  قربانا  لغو�يات  مديدة ..

�أبو�بها   م�صاًء  وحني تغلق  �لنو�ر 
.. للقادمني  �لروؤيا  �صر�عا   �لعا�صق بخور   يطلق 

�أفو�ج �لعميان   م�صاًء حني  تلفظ �حلانات  

بب�صريته  �لكائن   ي�صرق 
م�صاًء   حني  يذهب  �لإن�صان - كامل �لد�صم-  �ىل  

ته ح�صري
يرفع  �لكائن رغوة  روحه  مد�د�  لنت�صال �لغرقى 

م�صاءً    ودخان  �ملو�قد   �صو�رع �لعبودية 
�ل�صو�د  عن �جلباه   �لبي�صاء  مل�صح   ر�يته  �لكائن  يرفع 

�أيامهم   �مل�صيعون �ىل  عتمة  م�صاًء  وعندما   يذهب 
�لعقل . �لكائن  كفن  ميزق 

�صو�حل �حلزن  على   �ملقابر  ت�صحو  م�صاًء  حينما 
�أ�صابعه   على كعكة  �لوجود �ملوح�صة . ي�صعل  �لكائن   

صعفات الكائن الوديع

اأملا�ص األیا�ص 

الليلة األولى
�إنهاء  على  تقوى  ل  عبد�لقوي  يا  �أنت  وها 
ع�صرية  كبار  يفكر  ولذ�  و�حدة  ن�صطة  ممار�صة 
خ�صية  ��صمك  من  �للقب  هذ�  برفع  )�لن�صيط( 
�لالجمدي،  �لفر�غ  �أوهام  يف  �لع�صرية  تذوب  �أن 

كان. �لع�صرية يف خرب  ت�صري  حلظتها 
عاود �لكرة مرة ثانية، عله ين�صد �صيئا من �صبقه 
�صكت من  ما  و�ل�صاخن، فكثري�  �لالهب  �جلن�صي 
حلظتها  و�لتحامه،  �مل�صتمر  تكر�ره  �أ�صفله  نامت 
عبد�لقوي  )كان  جولة  كل  بعد  ن�صو�نًا  يردد  كان 

باجلولة(. �لعملية  ي�صمى  �لن�صيط 
رمزً�  و�جلربوت،  للقوة  رمزً�  ذ�  �أنا  ها   -

. للخ�صب
كما  ثانية،  �ملحاولة  �لن�صيط  عبد�لقوي  عاود 
وفار�ض  متهالك  غمد  من  �صاقط  �صيف  �نه  لو 

�صاطئ جاف. على  حمنط 
وكاد  �لن�صيط  عبد�لقوي  حزن  �للحظة  تلك  يف 
ثم  وبال،  فاأغت�صل  �حلمام،  نحو  توجه  يبكي،  �أن 

ونام. ثانية  مرة  �غت�صل 
 

الليلة الثانية
�لن�صيط،  عبد�ل�صديد  بن  يا  باملن�صطات  عليك   -
ع�صرين  قوة  ج�صدك  يف  ومتد  �صابا  تعيدك  فاإنها 

ح�صانًا..

�لن�صيط.. لعبد�لقوي  �لفكرة  ترق  مل 
�أبًا بحيوية غريي.. �صرعا ل  �أكون  �أن  �أتريدين   -
�لعمل  بهذ�  �لع�صرية  عرفت  لو  وماذ�  ذلك  يجوز 

و�ملحّرم. �ملكروه  �مل�صني 
جلولة  عبد�ل�صديد  بن  عبد�لقوي  تهياأ  ليلتها 
�أجماده  من  �صيء  يعيد  ولعل  ع�صى  �أخرى 
متر�  كفني  ملء  �لتهم  �ل�صريرية،  وحروبه 
تارة  ولهاث،  لهاث  وبعد  دب�صا  مبلعقتني  �أعقبها 
وقبل  وم�صغ  �لأ�صفل،  �إىل  و�أخرى  �لأعلى  �إىل 
تت�صابك،  و�صيقان  وهناك،  هنا  ومد�عبات 

تتد�خل.  و�أج�صاد  تتالحم  و�أ�صابع 
جانبا..  �لن�صيط  عبد�ل�صديد  عبد�لقوي  ��صتلقى 
�ملنهمر من  �ل�صوء  م�صاحات  تت�صاقط على وجهه 
�إليه  يخيل  �ل�صقف  منت�صف  من  علق  م�صباح 

تهتز. م�صنقة  حبل 

 

الليلة الثالثة
�لقلق  من  �أ�صبوع  بعد  �ل�صعد�ء  تنف�ض  مهنيًا: 
حتزن  فال  حلوة  �حلياة  عاطفيًا:  و�لتوتر، 
قليال..  و�لوردي  و�ل�صرير  �لليل  �أزعجك  �إن 
�أ�صيل  فاأنت  تكذب  �نك  يعتقد  ل  �جتماعيا: 
ب�صيء  تتعلق  طارئة  م�صاألة  �لأ�صيلة،  كاخليول 

بالك. ت�صغل  ل  �صحتك،  من 

عبد�لقوي  قر�أ  �ل�صحيفة  من  �أخرى  ز�وية  يف 
)�نتقل �إىل رحمة �هلل �ل�صيخ..(، رمى �ل�صحيفة 
عبد�لقوي  �ل�صيد  وجد  �لتايل  �ليوم  يف  جانبًا، 
يزل  ملا  �لتلفاز  وجهاز  ميتًا  �لن�صيط  عبد�ل�صديد 
�لعالقات  ي�صور  قر�صا  جثته  جانب  و�ىل  يعمل 
هذه  �ملحقق  فهم  �حليو�نات،  بني  �جلن�صية 
كانت  و�لتي  �لقر�ض  غالف  �صورة  من  �لعالقة 

ذئب.   موؤخرة  فوق  تهتز  ثمة ع�صفورة 
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�لرب�عم. تنبثق  حني  موؤمل  �إنه  "بالطبع 
�لربيع؟ يتعرث  ملاذ�  و�إل 

�ملتوهجة  رغباتنا  كُلّ  ملاذ� 
�ملُّرة؟" �جلليدية  بالعتمِة  ذ�تها  تقّيٌد 

�ل�صهرية  ق�صائدها  �إحدى  يف  ت�صرح  هكذ� 
�ل�صعرية  جمموعتها  موؤمل" من  �نه  "بالطبع 
لكن  �صجرة/1935(.  �أجل  )من  �لر�بعة 
ق�صائدها  جعل  ما  هو  بالنق�ض  �ل�صعور  �أمل 
طازجة ومليئة باحلياة رغم مرور عقود على 
بيتها  من  خرجت  �ن  بعد   1941 �نتحارها 
�ملجاورة  �حلقول  �ىل  �ألنغ�صاي�ض  مدينة  يف 
�ختارت  �أملنومة  للحبوب  علبة  معها  حتمل 
خم�صة  بعد  �أحبت،  �لتي  �لطبيعة  بني  �ملوت 
نائمة  عابٌر  فالٌح  �أكت�صفها  موتها  على  �أياٍم 

23 من �أبريل.  بني �لتالل يف 
ثمة �صيء يف كينونتك  ، �لعزيز  �ملوت  �أيها 

: �ملكافحني  يو��صي 
�إذ� �صار �ملرء عظيما �أنت  ما همك 

�إذ� �صّيع حياته هباء ! �أو 
كيونتك �صيء يف  ثمة  �لعزيز  �ملوت  �أيها 

�لأجو�ء  ينقي 
�أنت  �أنت كما 

و�لطالح �ل�صالح  مع 
و�أعزل عاريًا  تتمدد  م�صّرعا 

خلفي"  هادئة  خطو�ت  ق�صيدة  "من 
بعد �صهر من ذلك �لتاريخ �نتحرت ع�صيقتها 
هانل(  )ماركوت  �لملانية 
�مل�صرتكة  �صقتهما  يف  بالغاز 
من  �آب  �صهر  ويف  �صتوكهومل  يف 
�صديقتها  توفيت  �ل�صنة  ذ�ت 
ناثور�صت(  )�أنيتا  �لأول  وحبها 

�جللد.  ب�صرطان 
بوي  كارين  ق�صائد  من  �لكثري 
و�لتوق  �حلب  مو�صوع  تتناول 
به،  �لذوبان  �لحيان  بع�ض  يف  بل  لالآخر 

�ألي�ض هي من كتبت �ىل )ماركوت(:
ياأ�صي وقوتي  �أنت   

�أخذِت كل ما ملكُت يف حياتي 
�صئ  بكل  ولأنك طالبِت 

�ألف مرة  �أعظم  قدمِت ما هو 

�لخرية  جمموعتها  من  �نت"  "لك  ق�صيدة 
 )1941 �ملميتة  �ل�صبعة  )�لذنوب 

و�لعد�لة  و�لنفتاح  �حلرية  عن  �صعرها 
بنقائها  معذبًة  و�ملجتمع  �لنف�ض  مع  و�لو�صوح 
ومثابرة  بحث  يف  �لق�صري  عمرها  عا�صت 
و�لزدو�جية  �لتناق�ض  لغز  لفهم  تكّل  ل 
هذ�  وم�صاعرها  روحها  يف  بها  ُمنيت  �لتي 
وحماولة  �لبوذية  من  قادها  �لذي  �لبحث 
�ملرحلة  يف  طالبة  وهي  �ل�صن�صكريتية  تعلم 
�لي�صار  ثم  و�ملثالية  �مل�صيحية  ثم  �لعد�دية 
�أب�صال  جامعة  يف  در��صتها  وبعد  �أثناء 
�ل�صويدي  �ل�صاعر  من  �لق�صري  وزو�جها 
�لتجريد  �ىل  ثم  بيورك(،  �ملارك�صي)ليف 
و�أخريً�  �لنف�صي  �لتحليل  نظرية  وتبني 
يف  بياأ�صه  �ملخذول  لالإن�صان  �لإنت�صار 

نتحارها. �إ
�لبحث  حاولت  �حلياة  نقاء  من  ياأ�صت  لأنها   
�أ�صدرت  و�لرو�ية،  و�ل�صعر  �لفن  يف  عنه 
�لتو�يل:  على  هي  �صعرية  جماميع  خم�صة 
 / �ملخبوءة1924  �لر��صي   /1922 )غيوم 
 /  1932 �صجرة  �جل  من   /1927 �ملد�خن 
ن�صرت  كما   )1941 �ملميتة  �ل�صبعة  �لذنوب 
على  حازت  منهما  �إثنتان  رو�يات،  �أربع 
 /  1933 )�لأزمة  وهما  ورو�ج  كبرية  �صهرة 
يف  معاناتها  ر�صمت  كما   .)  1940 �مل�صل 

مر�هقتها.  �أثناء  �ملائية  �للوحات  من  عدد 
حلياتنا  وهدف  معنًى  هناك  نعم، 
عنائنا. ي�صتحق  ما  هو  �لدرب  لكن 

جمموعة  من  �خلطوة  ق�صيدة  "من 
�ملد�خن"

للمرة  بوي  كارين  ن�صو�ض  نقر�أ  حينما   
و�لو�قع  �حللم  بني  �لزدو�جية  نلم�ض  �لوىل 
ون�صو�صها  جد�  ومعربة  ب�صيطة  كلماتها 
�لروحي  وقلقلها  �أعماقها  ملو�صيقى  �صدى 

و�ملزدوجة. �ملنق�صمة  �جل�صدية  ونزعاتها 
و�لنتكا�صات  بالحباطات  �ملليئة  حياتها   
منخف�صة  م�صار�ت  نحو  �نحدرت  �لنف�صية 
�ألغيوم  متاثل  �لتي  �لعالية  �آمالها  عن  بعيدً� 
�لتناق�ض  هذ�  �لبكر(.  �ل�صعرية  جمموعتها 
نربتها  منح  �لذي  هو  ق�صائدها  يف  �لد�خلي 

ومكانها.  زمانها  يتعدى  بعد�  �ل�صعرية 
يبلغ  غمو�ض  بال  و�صفاف  كثيف  �صعرها 
و�آلمنا  �إحباطنا  ويالم�ض  �لنائية  �لأعماق 
مرئية  غري  د�فئةً  يدً�  متد  كانها  جميعًا، 
وحرية،  تيهًا  �ملثقلة  �أكتافنا  على  وتطبطب 
و�صجاعتها  �لد�خلي  وعذ�بها  �إلتياعها  عرب 

�لبوح.  يف 
عام  �لأول  ت�صرين  يف  بوي  كارين  ولدت 
و�لرهيبة  �لقا�صية  �لحد�ث  1900وعا�صت 
�لرجال  �أحبت  �لعاملتني،  �حلربني  بني 
�أكرث،  �لن�صاء  �ىل  مالت  لكنها  و�لن�صاء 
ُتغمر  كي  �ملوت  ينبوع  �ىل  �لعودة  و��صتاقت 
كل  لكن   1941 �أبريل  �إنتحرت يف  �لبد،  �ىل 
�و  ق�صيدة  لها  يحفظون  �لن  �ل�صويد  �طفال 

�أكرث عن ظهر قلب. 
�أمنية   

بطريقٍة �صحيحة  �أحيا  �أن  �أريُد   
�أي�صا.  �صحيحة  بطريقة  و�أموت 

�جلوهر  �أم�صُك  دعوين 
يف �لأ�صى كما يف �لفرح 

�أبقى مم�صكة به  �أن  و�أمتن 
هنا ما موجود  كل  و�صاأبجُل 

�إنوجد  �إنه   لأجل 
ول �صئ �أكرث.

�أن كل مابقي من حياتي  لأفرت�ض 
يوم و�حد فقط

�لر�ض �صئ حتتويه هذه  �أجمل  �أريد  حينئذ 
�لر�ض  �صئ على  �أجمل 

�ل�صدق ب�صاطة،  بكل  وهو 
للحياة  �حلياة  �أ�صتدعي  وحده  �ل�صدق  لأجل 

لو�قعها.  �حلياة  و�أ�صتدعي 
برمته  �لعامل   

�لكاميال، زهرة  كاأ�ض  هو 
�صافية  تهطل  ماء  قطرة 

�أخ�صرها.  يف  ت�صرتيح 
تهطل ز�لت  ما  �لقطرة  تلك 

تفاحة عني �حلياة  وهي 
روؤيتها،  على  قادرة  �أجعلني  �آه 

�آه نقن! )من جمموعة "�لأر��صي �ملخبوءة"(
�لبوح كيف ميكنني   

�أن �صوتك حلٌو. �لبوح   كيف ميكنني 
يخرتقني عميقًا، �نه  �أعرفه  ما  جّل 

نبات  ورقة  مثل  �أهتز  ويجعلني 
ويفجرين. �إربًا   وميزقني 

�أنا عن ب�صرتك و�أطر�فك  �أعرف   وماذ� 

�نها  ملجرد  �أنتف�ض  يجعلني  فيها  �لتفكري 
لك 

ولهذ� فال نوم يل ول ر�حة
جمموعة  )من  يل.   كلها  ت�صري  �أن  �ىل 

�ملميتة"( �ل�صبعة  "�خلطايا 
م�صائرنا  هي  عيوننا   
م�صائرنا. هي  عيوننا 

�لعيون  �أيتها  مبفردك  تكربين  وحيدة 
ئ�صة لبا �

�لتي لتر�أف  �لنجوم  بني 
�لأر�صية. بطريقتنا  بنا   

�لقليل.  ر�أيُت 
�أفكاري قد تغريت،  رمبا كانت 

ومهجورة تنمو  منبوذة 
�آبهة.  وغري 

مقد�صة  مقد�صه  مقد�صه    
�ملفزعة �حلقيقة  �أحلقيقة  هي 

لها،  �أنحِن  �أعرفها، 
كليتها. لها كل �حلق يف �حلفاظ على 

يختلجان  و�لدم  �جل�صد  لكن 
�حلياة  يلتم�صون  �لأحياء 

د�فئة �لن�صانية  �لرفقة 
و�لفتور مزدرى.  
�أهيم   مت�صرعٌة 

�مل�صيئة،  �لثلجية  �ل�صنو�ت  عرب 
يعينني �أبحث عن من   
�أقف يف �صريحي  كي 

متوهج بوجد�ن  �أ�صتدعي 
�صحيق زمن  من  عيونًا 

تاهت �لتي  تلك 
�أمو�ج عزلتها. يف 

�لنو�ح   �أعجُز عن   ولهذ�، 
عرفاين.  �أمنح  ولهذ�، 

�صاركتهم  للذين 
�أتذكر. �أعرُف، بكل ما  بكل ما 

�أتلم�ض �لعتمة  وعرب 
و�لرفقة. �لبيت 

�أختي! يا  �حلبيبة  �لعيون  �أيتها 
جمموعة  )من  حية.    و�صتبقني  ع�صِت. 

�صجرة"( "لأجل 
�أنف�صنا  روؤية  �للذين ل جنروؤ على   نحن 

�أن حتيا �لتي جتر�أت  �لقلة 
هم"  "مباركون 

�إخرى  �إثر  قد �ُصوهو� وُذبحو� مرًة 
�لروؤية.  �لذين ل جنروؤ على  من قبلنا، نحن 

مظلمة �إيقونات 
ذ�ته  �حلجم  لها  متناظرة، 

�ملكتوين لالأحياء  معلقة  �صوٌر 
�لقليلة.   �لغلبية  بني  بالتوتر 

عميقًا �صقلت  �لقرون 
�لغريبة.  مالحمهم 

توقنا نحن  نطحن  مثلما 
�آخر. بعد  يومًا 

ونزخرف نلمع  كما 
كل ما يف و�صعنا

عن  �لروح  فيه  منيز  ل  �لذي  �حلد  �ىل 
�لتهذيب. 

�ليافعون، يذهب  للبحث   
�لتي حترق �لنار  عن 

فارغة  بعيون  �صيذهبون 
�صيئا لن جتد  �لتي  تلك 
جديد. من  و�صيتعذبون 
�مل�صاكني، عذ�بهم!  يال 

�ملقد�صة- ذو�تنا  ثمرة  بددنا  لقد 
تلك �لتي ل جتروؤ على �لروؤية. )من جمموعة 

�ملميتة"  �ل�صبعة  "�خلطايا 
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�متد�دً�  و�ل�صتبد�ل لميثل، فقط،  �ملحو  و�قرت�ح 
�لعقود  يف  �لثقايف  �لنقد  موجة  ل�صعود  جمازيًا 
د�خل  �دبي  غري  هو  ملا  وتعقبها  �لخرية  �لثالثة 
�نه ي�صاهم يف �كتمال �صورة �لدبية يف  �لدب بل 
�لطار �لثقايف �ل�صامل... مبعونة �لدب �صنتعرف 
على فكرة �لت�صالح مع �نف�صنا و�لخر ومع �لعامل 
كاأي  �صيت�صرف  ذ�ته-  هو  �نه-  مثلما  من حولنا، 
يف  �لفكرة  تلك  ت�صميم  يف  ماهر  �خت�صا�صي 
يت�صاءل:  قد  �لبع�ض  �ن  حتى  �خرى،  منا�صبات 
بامل�صرق  �ملرتبط  وهو  عمومًا،  للفن،  ميكن  كيف 
متخيالت  ح�صب  و�لتقدمي،  و�ل�صفاف  و�جلميل 
و�ل�صعبي،  �لنخبوي  ب�صقيه  �جلمعي  �لوعي 
على  تتز�حم  م�صدودً�  ظالميًا  �فقًا  ي�صبح  �ن 
من  �كرث  �لتنكر  جتيد  وهو�مات،  �فكار  جدر�نه 
�و  �لكذب  �ىل  �لدب  تقود  وهي  �آخر،  �صيء  �أي 
�و  �لغطر�صة  �و  �لتاريخ  تزوير  �و  �لعرقي  �حلقد 
ولعل  �ملثال ل �حل�صر،  �صبيل  �لهوية، على  �حماء 
بالتفكري  �لنقد  يقوم  �ن  على  �ملتو��صل  �حلر�ض 
مع �لدب و�صده كي يكت�صف م�صتقبل هذ� �لخري 
و�حدً�  كان  �لثقافية،  بالن�صاق  �لمر  يتعلق  حني 
�لذي  �لثقايف  للنقد  �لجر�ئية  �ملفاهيم  �هم  من 
على  �لالمعة،  �لدبية  �للغة  عن  كثريً�  يتحدث  قد 
يتجاهل  �ن  دون  بورخي�ض  لدى  �لتو�صيح،  �صبيل 
و�لزنوج،  �لهنود  جتاه  لديه  �لعن�صرية  �لنزعة 
�ل�صاأن  »قليلي  ق�ص�صه  يف  هوؤلء  مايظهر  فعادة 

ويتخبطون يف حالة من �لرببرية لتت�صل ظاهريًا 
�لعرق...فهم  يف  موروثة  لكنها  �لتاريخ،  بحو�دث 
عما  منقطعة  �دنى  مرتبة  ذ�ت  ب�صرية  ميثلون 

�لب�صرية: ف�صائل  �عظم  بورخي�ض  يعتربه 
كهذه،  �مور  �ىل  و�ل�صارة  و�لتهذيب«،  �لعقل 
��صغر  فوق  حتى  �ل�صبكة  ن�صر  يتم  حني 
ق�صة  �كتمال  على  �صتعمل  �ملعزولة،  �لنخاريب 
ببورخي�ض  �لمر  تعلق  �صو�ء  و�متالئها-  �لنقد 
�ل�صياء  �صتتو�زن  �لطريقة  بهذه  غريه-،  �و 
مقتنيات  من  و�حدً�  بالفعل،  �لدب،  و�صي�صبح 
�ن  ل  نقدً�  نكتب  باننا  حقًا  و�صنوؤمن  �حلياة 
باردً� يف علم  در�صًا  نقدم  �و  بيانية  ��صكاًل  نر�صم 

�ملح�ض!!. �جلمال 
تلك  خ�صو�صًا  �ملعا�صرة،  �لعر�قية  و�ل�صردية 
ر�صة  بو�صفه  �لحتالل  �لتغيري/  بعد  ظهرت  �لتي 
ندوبها،  تختفي  �ن  لميكن  ونف�صية  �جتماعية 
حتت  تقع  �ن  ينبغي  ع�صرها  د�خل  �نزر�عها  يف 
نف�صها،  على  تتعرف  كي  �لنوع  هذ�  من  ��صاء�ت 
�خلفية  وحمركاتها  فيها  �مل�صمرة  �لبعاد  على 
حمذوفاتها  �غالقها،على  �و  �ل�صياء  فتح  يف 
لن  رمبا  و�ليديولوجية  �ل�صيا�صية  وحتالفاتها 
وحيوية  قوة  عن  نتحدث  مل  �ذ�  �لدب،  يف  �ملمتع 
�دو�رد  �ل�صيد  يعرب  كما  هو-  �لثقايف،  �لنقد 
 ، �لخرى  بال�صياء  �متز�جه  درجة  يف   « �صعيد- 
ل نقاوته«. تاأ�صي�صًا على ذلك، فاأن قر�ءة  رو�ية« 

للرو�ئي  عماريا()2(  كتب  �جلنوب-  مالئكة 
�صتكون منا�صبة �خرى ملقاربة  �لعر�قي جنم و�يل 
�ملوجهات �لثقافية لدب ما بعد �لتغيري يف �لعر�ق 
و�لذي �صبق لنا �ن �و�صحنا �لعديد من �ملالب�صات 
بن�صو�صه  �لعالقة  و�لفنية  و�ل�صيا�صية  �لتاريخية 

�صابقة. در��صات  يف  و�ل�صردية  �ل�صعرية 
�لدب  معجزة  هو  �صيء،  كل  قبل  و�يل،  جنم  �ن 
�مل�صتحيل  من  لنه  منازع  بال  �ملعا�صر  �لعر�قي 
�ملوهبة  �ىل  يفتقر  و�يل  �ن  ،�لن،  �حدً�  تقنع  �ن 
غريبًا  حديثك  �لرو�ية...�صيبدو  لكتابة  ي�صلح  ول 
لو�يل  و�لعالمي  �لدبي  �حل�صور  قبالة  ونا�صزً� 
�لرو�يات  من  عددً�  �بطيه  حتت  ي�صع  �لذي 
�ن  ��صتطيع  ل  �نني  �ل  �لق�ص�صية،  و�ملجاميع 
�و  �دبيًا  عمودً�  قر�أت  كلما  نف�صي:  على  �كذب 
�حدهم:«  قول  تذكرت  و�يل،  لنجم  جديدة  رو�ية 
�نه ع�صر �ل�صذج وما مل نحرت�ض ف�صيجروننا �ىل 
�ىل  م�صابهة-  ظو�هر  بالطبع،  �لهاوية«...هناك، 
وموجة  و�يل  جنم  حلالة  ذ�ك-  �و  �حلد  هذ� 
و�يل  �ن  �ل  �حلالة،  تلك  �عتلت  �لتي  �لفهم  �صوء 
وعن  نف�صه  عن  بثقة،  ويتحدث  �لعمل  يو��صل 
�لخرين، وكاأنه قد فات �لو�ن على �عادة �لمور 
�قل  هو  وذلك  �ملفارقة،  هي  تلك  ن�صابها،  �ىل  

لنحرت�ض!. حني  توقعه  ماميكن 
من  جملة  �مام  �صاأتوقف  فاأنني  �ل�صبب،  لهذ� 
قبل  و�يل  جنم  برو�ية  �خلا�صة  �لفنية  �لظو�هر 
�ل�صيا�صية  �مر��صها  عن  �حلديث  �ىل  �نتقل  �ن 

و�لثقافية:
�صفحة   )670( من  �لرو�ية  تتكون  �وًل: 
عن  ليزيد  ما  �ىل  تختزل  �ن  بالمكان  كان 
�لتكر�ر  �ن  �ل  م�صكلة  �ية  دون  �صفحة   )200(
هي  و�ململة،  �ملرهقة  �ملطولة،  و�ل�صتطر�د�ت 
�لعدد... هذ�  �ىل  �لرو�ية  ب�صفحات  و�صلت  �لتي 
هم  �لفنانون   : يقول  مور�كامي  هاروكي  كان 
ولال�صف  �ل�صهاب،  جتنب  على  �لقادرون  �ولئك 
يكتب  �نه  ذلك،  عن  عاجزً�  كان  و�يل  جنم  فاأن 
قد  �لقارئ  �ن  يفرت�ض  �نه  �و  ذ�كرة  بال  وكاأنه 
ذكره  مايتم  كل  �ن  مامعنى  و�ل  �لذ�كرة  فقد 
يعاد  �حلو�ر  �و  �لو�صف  مقاطع  من  مقطع  يف 
تبعث  حرفية  وبطريقة  �ملر�ت  ع�صر�ت  �نتاجه 
من  متاهة  �جلنوب«  �ل�صتغر�ب...«مالئكة  على 
من  �ل  فيه  ليتورط  �لذي  �مل�صاعف  �لتكر�ر 
لفن  �ل�صايكولوجي  �ملكافئ  باملوهبة،  �لثقة  فقد 
كاتب  �لورق...ليوجد  على  و�لخت�صار  �لرت�صيق 

على  و�يل  جنم  يناف�ض  �ن  ي�صتطيع  و�حد  عر�قي 
�ل�صاأم«!. »�حتكار 

»مالئكة  يف  �لخرى  �ملائزة  �لعالمة  ثانيًا: 
حالت  يف  ت�صل  �لتي  �ل�صذ�جة  هي  �جلنوب« 
و�صطحي  جماين  �صيء  �لتخريف...كل  �ىل  كثرية 
نو��صل  ونحن  �مامنا،  يكون  ولن  و�عتباطي 
�مل�صادفات  من  �ملزيد  نح�صي  �ن  �صوى  �لقر�ءة، 
�ل�صعبية  و�ل�صعار�ت  و�لفذلكات  �لفارغة 
�لرو�يات  �لهابطة...«�ن �ل�صخا�ض �خلياليون يف 
بع�ض  لنا  وي�صيئون  و�قعنا  يف  فر�غًا  ميالأون 
نور  مثل  و�يل،  رو�ية  و�صخ�صيات  جو�نبه«)3(، 
وغريهم،  كباي  ود�ود  و�يل  وهارون  وللة  ونعيم 
�كرث  لي�صت  �نها  كهذ�،  كبري  لدور  موؤهلة  لي�صت 
فاأنه  وبالتايل  �للغة  ق�صور  من  م�صنوعة  دمى  من 
عن  �حلديث  عن  ف�صاًل  بها  لالح�صا�ض  لمعنى 
�للتز�م  يجهل  و�يل  ل...�ن  �و  معها  �لتعاطف 
وجهة  ومن  مقنعًا،  يكون  �ن  وهو  للكاتب  �لوحيد 
نظري فان �ل�صبب، كما �صنو�صح لحقًا، يكمن يف 
�ن جنم و�يل ليكتب، �نه يكره، ولكنه بحاجة �ىل 
��صتحو�ذ  �لنتيجة:  هي  وها  يتو�رى،  كي  �لرو�ية 
�للغة �مليتة على �لرو�ية بدًل من لغة �ل�صرد �حلي 
يو�صا  وو�قعه« حتدث  �لكاتب  كتاب«  و�ملتوهج )يف 
�مليتة ذ�ت �جلانب �لخباري  �للغة  عن حمنته مع 
ل�صيء  �همية،  ذو  �صيء  ليحدث  حيث  �خلال�ض 
بحق،  خالق  ل�صيء  بعمق،  �ل�صخ�صيات  به  ت�صعر 
�للغة  تلك  ت�صبح  كي  كفاحه  �ىل  يو�صا  ��صار  وقد 

�ق�صى حد()4(. �ىل  �لهو�م�ض  لغة 
جنم  ورو�يات  لق�ص�ض  �ملتتبع  �لقارئ  ثالثًا: 
�لدبية  �ل�صحافية-  �عمدته  عن  ف�صاًل  و�يل، 
�لبالغية  �لركة  مالحظة  تفوته  لن  وغريها- 
لديه...يف حالت كثرية �تخيل �صخ�صًا يعاين من 
�حلب�صة، و�ليكم بع�ض �لمثلة: يف جريدة �ملدى/ 
 ،9/10/2013 يوم  �ل�صادرة  �لثقافية/  �ل�صفحة 
و�صر�خ  نا�صر  �ل�صتار  عبد  »�عتقال  عنو�ن  وحتت 
هو  من  »هناك  قائاًل:  و�يل  كتب  �لنا�صري«  بثينة 
من  يكتبه  ما  �تابع  »بقيت  بالتمرد«،  لهم  م�صموح 
رحالته  ريبورتاجات  �صو�ء  �صحفية،  حتقيقات 
وحده  كان  زمن  يف  �جلميلة«!!«  حتقيقاته  �م 
و�حد  رقم  عدو  �لعا�صمة  دم�صق،  يف  ق�صة  ن�صر 

لتغفر«!، تهمة  �صكل  دم�صق،  لبغد�د، 
و�يل  جنم  كتبها  �لتي  �لعمدة  كل  باملنا�صبة،   (
حمررة،  منطقة  عنو�ن:  حتت  �ملدى  �صحيفة  يف 
�صناعة  يف  �مل�صطرب  �مل�صتوى  لهذ�  عر�صة  كانت 

نقا�صًا  �لمر  وليتطلب  �مل�صمون  و�صطحية  �جلملة 
يخرج  �ن  لميكن  �ملبدع  �ن  نتفق  كي  نوع  �أي  من 
يف  وم�صحكًا  �لق�صة  يف  بليغًا  لي�صبح  جلده  من 
�ختالف  عن  هنا  �ل�صحفي...لنتحدث  �لعمود 
�لكاتب،  لنطالب  نتنازل  �ننا  �لبد�عي،  �حلقل 
�لبالغي..هل  �ل�صفاف  يتجنب  �ن  كاتب،  �أي 
مالئكة   « يف  متع�صفًا!!(...�ما  �لطلب  يبدو 
من  عينات  بعر�ض  �صاأكتفي  �عّلق،  فلن  �جلنوب« 
�لعر�قي  �لرو�ئي  لدى  للغة  »�ملمتاز«  �ل�صتخد�م 
�حد  �نه«  و�خربتنا  �ملدى  موؤ�ص�صة  تكرمت  �لذي 
عاملية«،  �صهرة  و�لعرب  �لعر�قيني  �لرو�ئيني  �كرث 
كما هو مثبت على �لغالف �خلارجي للرو�ية، يقول 
�لخرية«)�لرو�ية/ �ل�صابيع  مرت  كانت  و�يل:« 

�ض249( �و » رغم �ن للة مل تخف �صكها �ذ� ما 
�و  )�ض566(،  �لبحرية«  رحالته  �صيكرر  لوي�ض 
»منذ �ر�صال �مللك له �ىل باري�ض«)570(، �و »كل 
وحدها  م�صريها  يقرر  �لتي  �لوطنية  �لرثوة  هذه 
�ن  يخ�صيان  كان  »كاأنها  �و  )�ض590(،  �لقائد« 
�لروحي  �لتحامهما  �جل�صدي  �للتحام  يف�صد 
�تكلم  �نني  �قل  يكمله«)�ض538(...�مل  ولي�ض 

معجزة!!. عن 
تقدم  ما  كان  �ذ�  �جلنوب«،  »مالئكة  رو�ية  �ن 
متثل  �لفنية،  م�صاكلها  �هم  على  للتعرف  كافيًا 
و�يل  جنم  لدى  �لغر�بية  للنزعة  ��صتمر�رً� 
�لنقدي  ��صتخد�مها  حقل  يف  لتعني  و�لتي 
�هم  من  و�حدة  باعتبارها  �لرو�ية،  توظيف 
لالزمنة �حلديثة، يف حتريك  �لثقافية  �ملخرجات 
�طر�ف  يف  �ملغلقة  للمجتمعات  �لبائ�ض  �لوعي 
�لرو�ية  حد�ثة  �صنتفهم  �حلالة  هذه  يف  �لعامل، 
موقع  كبري  باحرت�م  و�صرن�قب  كتابها  وحد�ثة 
�ل�صكايل  وعيه  بني  �ملمتد  �لدرب  على  �ملوؤلف 
�قول  �ملجتمعات،  تلك  لدى  �حلياة  وتع�صالت 
متثل  �نها  بل  ذلك  لتعني  �لغر�بية  �لنزعة  �ن 
�صبيل  على  دخيل  ماهو  كل  �ىل  �لغام�صة  �مليول 
ذلك  من  �كرث  ل  �ل�صرد،  ور�ء  �ملتخفية  �لكر�هية 
�لثقافة  �لعرق،  �لهوية،  نوع:  لق�صايا من  �قل،  ول 
�لثقافة،  وتلك  �لعرق  وهذ�  �لهوية  هذه  )�عني 
�و  لف  ودون  �لتاريخ  ود�خل  �لتحديد  وجه  على 

دور�ن(.
د�خل  �ل�صا�ض،  بالدرجة  �لرو�ية،  �حد�ث  تدور 
يف  �لعمارة  مدينة  على  و�يل  يطلق  كما   ( عماريا 
وم�صائر  لتاريخ  ر�صدها  عرب  �لعر�قي(  �جلنوب 
بح�صور  �لهتمام  مع  �ل�صخ�صيات  من  كبري  عدد 

اإعداد وترجمة: يفء نا�صر
�مل�صمى  �ملاأزق  ُيعا�ض هذ�  �أن  نعي�ض وكيف يجب  : كيف  ب�صيطة  باأ�صئلة  بوي كما حياتها  �صعر كارين  ُيعنى 
�أم  ب�صرً�  كان  �صوءً�  �لآخر  مع  �لتكامل  �و  �لكمال  نن�صد  عندما  بالنق�ض  �ل�صعور  �أمل  عن  �صعرها  حياة 

مقد�صًا. �أم  طبيعًة 

الشاعرة السويدية كارين بوي

أسئلة بسيطة لمأزق أسمه الحياة

بالطبع إنه مؤلم حين 
تنبثق البراعم. وإال 
لماذا يتعثر الربيع؟

أدب ما بعد التغيير

الصهيوني الطيب 
ال�صكر                          2-1 نا�صر  �صادق 

�ن:«  تقول  عبارة  يو�صا  فارغا�ض  ماريو  �ملخ�صرم  �لبريويف  كتب  �ل�صلتي«،  حلم   « رو�ية  يف 
�لت�صحية،  �لبطولة،  �ملثالية،  �لب�صري:  �لكائن  يف  ما  �ف�صل  �لنور  �ىل  ُتخرج  �ل�صيا�صة 
�لعجرفة«)1(... �ل�صغينة،  �حل�صد،  �لق�صوة،  فيه:  ما  ��صو�أ  �ي�صًا  ُتخرج  ولكنها  �لكرم، 

لن�صع  �ل�صيا�صة  كلمة  منحو  �ن  �صوى  عليه  ماهي  على  يو�صا  عبارة  نبقي  �ن  �ردنا  ما  فاذ� 
�ننا  �لو��صح  من  �صيكون  فانه  �لقر�ءة،  نعيد  �ن  وبعد  �لدب،  هي:  �خرى  كلمة  مكانها 

وحقيقيًا. و�صادقًا  متما�صكًا  ن�صًا  منتلك 



العدد 83 - 10  كانون الثاين  2014
No. 83 - 10 January 2014 فنون6 الطريقالثقايف

"جيورجيو  قبل  من  و�صف 
يف  �لأوىل  �صنو�ته  و  فا�صاري" 
�لأربع  فرتة  ثم  "�أمباريا" 
�صنو�ت �لتي تلتها من 1508-1504 ��صتحو�ذ 
تبعت  فلورن�صا  يف  �لفنية  و�لأعر�ف  �لتقاليد 
لثنتي  و�ل�صهرة  �لتقدم  من  �بتهاج  باأخر 
ع�صرة �صنة يف روما ولد "ر�فائيل" يف مدينة 
وهي  �أل  بالفنون  مولعة  مغزى  ذ�ت  �صغرية 
�إقليم   ، �ليطالية  �ملركزية  "يوربينو" �ملدينة 
�صانتي"  "جيوفاين  �أبوه  كان  حيث  "مارك" 
ر�صاما لق�صر �لدوق، كانت �صمعة �لق�صر قد 
ظهرت وثبتت  من قبل "فدر يكو د� مونتفيلرتو 
�لثالث" حيث كان ناجحا جد� و�لذي عني دوق 
ينو  يورب  �لبابا.  من  مبو�فقة  "يوربينو" 
�صكلت جزء� من �لولية  �لبابوية وكان ق�صر 
�لوقت  ذلك  يف  "فردريكو" 
من  �لأدب  على  تاأكيد�  �أكرث 
"جيوفاين"  وكان  �لفنون 
�إىل  �إ�صافة  �أي�صا  �صاعر� 
�صرية  �صعر�  �أرخ  حيث  �لر�صم 
�إىل  �إ�صافة  "فدريكو"،  حياة 
�لن�صو�ض �لتي كتيها فقد قام 
�لديكور�ت  من  �لكثري  بعمل 
تقام  �لتي  �لتنكرية  للحفالت 
تظهر  يكو"  "فدر  �إىل  ق�صائده  �لق�صر،  يف 
�يطاليا  �صمال  فناين  �إدر�ك  لإبر�ز  حتم�صه 
و�ملبكرين من فناين هولند�. يف ق�صر يوربينو  
�ل�صغري كان "جيوفاين"  �لأكرث �ن�صجاما مع 
�لفنانني.  بقية  من  �ملركزي  �لعائلة  حميط 
بالدو" �لذي  "جيودو  يكو" �بنه  " فدر  خلف 
حاكم  �بنة  كونز�كا"  "�ليز�بيثا  من  تزوج 
�ملو�صيقى  يف  وذكاء�  تاألقا  �لأكرث  "مانتو�" 
هذه  وحتت  باحليوية،  �ملفعمة  و�لفنون 
بالتقدم  �ليطايل  �لق�صر  ��صتمر  �لظروف 
�ملناخ  هذ�  يف  متطورة،  �أدبية  لثقافة  كمركز 
�كت�صب "ر�فائيل" �كت�صب �لعاد�ت و�لأ�صاليب 
�متزج  وقد  �لجتماعية  و�ملهار�ت  �ملمتازة 
"ر�فائيل" ب�صهولة مع هذه �جلماعات �لنبيلة 
و�أ�صبح  �أمه  توفيت   1491 خالل حياته. عام 
مع  وبقى  ع�صر   �حلادية  عمر  يف  �لأم  يتيم 
و�لده �لذي تزوج وعا�ض مع �مر�أة �أبيه، ظهرت 
"جورجيو  ماكتبه  �إىل  طبقا  �ملبكرة  موهبته 
م�صاعد  خري  "ر�فائيل" كان  فا�صاري" "باأن 
لأبيه وذلك بر�صمه �صورة �صخ�صية له وهو يف 
�لفنية  مقدرته  يظهر  كي  �ملر�هقة  �صن 
�ملبكرة" يف "يوربينو" حاول �لت�صال باأعمال 
للق�صر  �صابقا  ر�صاما  كان  �لذي  "باولو" 
قريبا  مقره  "لوكا" وكان  �أعمال  و  ودر��صتها 
من "كيتا دي كا�صتيلو". يف �ل�صنو�ت �لالحقة 
�لفنية  "�أمرب�ين"  ور�صة  يف  و�لده  و�صعه 
"فا�صاري"  لقول  طبقا  متدرب  ك�صبي 
قد  باأنه  �أخر  قول  وهناك  �أخرى،  وم�صادر 
تدرب على يد "تيموتيو فيتي" �لذي قام مبهمة 
ر�صام �لق�صر يف "يوربينو" منذ عام 1495، 
�لتاريخ  يف  كتبو�  �لذين  �ملحدثني  �أكرث  لكن 
عمل  "ر�فائيل"  بان  متفقني  كانو�  �لفني 
 1500 عام  "بريوجينو" حو�يل  �إىل  م�صاعد� 
"ر�فائيل"  �أعمال  يف  و��صحة  بدت  وتاأثري�ته 
�آخر  متدرب  يوجد  ل  �ملحتمل  ومن  �ملبكرة، 
طبقا  "ر�فائيل".  مثل  �صيده  بتعليم  تاأثر 
لكتابات "فا�صاري" �لذي يقول " من �ل�صعب 
لكن   " �لفرتة  هذه  يف  �أيديهما  بني  �لتمييز 

بع�ض  يف  و��صحة  تبدو  يده  باأن  قال  �لبع�ض 
ور�صته،  يف  �أو  �لعمل  من  �خلا�صة  �مل�صاحات 
�لتكنيك  يف  و�أ�صتاذه  هو  مت�صابهني  وكانو� 
�ملبكرة  "ر�فائيل"  �أعمال  �أوىل  و�لأ�صلوب. 
كني�صة  �إىل   Boronci Altarpiece""
"  يف مدينة "�صيتا  �لقدي�ض "نيكول�ض تولنتينو
يف  "يوربينو".  من  �لقريبة  كا�صتيلو"  دي 
�ل�صنو�ت �لالحقة ر�صم �أعمال كثرية لكنائ�ض 
 Mond Crucifixion"" أخرى من �صمنها�
حو�يل عام 1503 و "زفاف �لعذر�ء" 1504 و 
ز�ر  �لفرتة  هذه  يف   .Odd Altarpiece"
�أعمال  منها  ق�صم  كثرية  �أعمال  فلورن�صا.. 
ج�صية كثرية منها نحتها بثقة عالية معتمدة 
�إىل حد ما على �أ�صلوب "بريوجينو" ويف هذه 
�ل�صغرية  �ل�صور  من  �لعديد  ر�صم  �ل�صنو�ت 
"�لقدي�ض  و  �لثالث"  "�لنعم  مثل  و�لر�ئعة 
"مادوناز"  بر�صم  �بتد�أ  بعدها  ميخائيل"، 
عبارة عن �صور  لوجوه �صخ�صية. عام 1502 
�إليه  موجهة  كانت  بدعوة  "�صينا"  �إىل  ذهب 
من �أحد زمالئه �لطلبة "بنتو ريكو" وكان هذ� 
�لأخري �صديقا له لي�صاعده يف �صل�صلة �لر�صوم 
ملكتبة  �جل�صية  �لت�صاميم  ور�صم  �لكارتونية 
"�صينا" حيث  كاتدر�ئية  ميني" يف  لو  "بيكو 
كان معروفا على م�صتوى جلي يف  هذه �ملرحلة 
�ملبكرة من مهنته. كان "ر�فائيل" هائما كثري 
�لتنقل عمل يف مر�كز عديدة وخمتلفة �صمال 
�لأجود  وهي  كبرية  فرتة  ق�صى  لكنه  �يطاليا 
هناك  �أن  ولو  فلورن�صا  يف  حياته  فرت�ت  من 
�صلة تقليدية �إىل فرتة "فلورنتاين" ومل ي�صتمر 

عن  للبحث  رمبا  فلورن�صا  يف  بقائه 
�ملو�د �لتي يحتاجها. هناك ر�صالة تزكية من 
هذه  و�أرخت  �جلديد  "يوربينو"  دوق  �أم 
�لفرتة  لهذه  �ملنتج   "  1405 عام  �لر�صالة 
"يوربينو"  كان  �صيكون"ر�فائيل" ر�صاما �إىل 
فن  ��صتيعاب  على  قادر�  "ر�فائيل" 
"فلورنتاين" �إ�صافة �إىل حمافظته على تطور 
مناذج  هناك   1505 عام  �لفني.  �أ�صلوبه 
�لتي  �لأ�صكال  يف  جديدة  �صفة  تظهر  ج�صية 
كان  بارتولوميو" �لذي  "فر�  تاأثري  �إىل  ترمز 
"فا�صاري"  قال  كما  "ر�فائيل"  �إىل  �صديقا 
هذه  يف  ومتييز�  تاأثري�  �لأكرث  �لعمل  لكن 
د�فن�صي"  "ليوناردو  �أعمال  هي  �ل�صنو�ت 
 1500-1506 عام  �ملدينة  �إىل  رجع  و�لذي 
�أ�صكال "ر�فائيل" بد�أت تاأخذ ديناميكية �أكرث 
فان  ذلك  ومع  معقدة  ونظريات  وظائف  مع 
مو��صيعه �ملر�صومة يف �لغالب ل تز�ل هادئة، 
�حلرب  ملو�صوع  �ملر�صومة  در��صاته  وجعل 
�أ�صكالها من رجال عر�ة وهي �إحدى �لهو�ج�ض 
لهذه �لفرتة يف فلورن�صا. هناك لوحة ر�صمها 
�أعمال  بني   �مللكية  �ملجموعة  يف  "ر�فائيل" 
كيفت  ومنها  و�لبجعة"  "ليد�  "ليوناردو" 
ن�صخته  �أكمل  كذلك     Contrapposto""
 "Sfumato" "ليوناردو" موديل  من  �ملعدلة 
�أعماله  �لب�صري يف  للجن�ض   �أكرث  رقة  ليعطي 
�لتي  جمموعاته  بني  �للمحات  تفاعل  ويطور 
لكنه  "ليوناردو"  �أعمال  من  �إلهاما  �أقل  هي 
حافظ على �ل�صوء �لرقيق و�ملريح يف �أعماله.  
�صنة  بثالثني  "ر�فائيل"  يكرب  "ليوناردو" 

تقريبا، لكن "�أجنلو" �لذي كان يف روما خالل 
هذه �لفرتة  يكربه بثمان �صنو�ت، كان "�أجنلو" 
�إىل  وجاء  �حلني،  ذلك  يف  "ليوناردو"  يكره 
روما ليكره "ر�فائيل" �أكرث ويحوك �ملوؤ�مر�ت 
"ر�فائيل"   �لوعي  لرجل ��صغر منه. �متلك 
و�لإدر�ك د�ئما يف �أعماله يف فلورن�صا، لكن يف 
�أعماله �لأ�صلية لهذه �ل�صنو�ت كان مهاجما يف 
�مل�صيح"  �ل�صيد  "�صهادة  خمتلفة.  �جتاهات 
ويو�صع  ين�صر  كي  تقليدي  تابوت  على  ر�صمها 
�أكرث،  بتعقيد  �ل�صورة  م�صاحة  �أمام  �لأ�صكال 
وقد �أكت�صف "وولفن" تاأثري"مادونا" يف عمل 
ركوع  يف   "Doni Tondo" "�أجنلو" 
�لأ�صكال نحو �ليمني لكن بقية �لرت�كيب بعيدة 
1508 رحل  كل �لبعد عن �أ�صلوبه. نهاية عام 
حياته  بقية  عا�ض  حيث  روما  "ر�فائيل" �إىل 
"يوليو�ض  �لبابا  قبل  من  دعي  وقد  هناك 
مهند�صه  من  لرمبا  �قرت�حا  وكان  �لثاين" 
"بيرت"  �لقدي�ض  بكني�صة  "دوناتو" حيث عمل 
كان  "ر�فائيل"،  من  بعيدة  عالقته  وكانت 
يف  مت�صكعا  كان  "�أجنلو" �لذي  ليحب  �لبابا 
كلف  �لأوىل.  دعوته  بعد  �صهور  لعدة  روما 
لعمل  �لبابا  قبل  من  مبا�صرة  "ر�فائيل" 
ق�صر  يف  ملكتبته  �جل�صية  �ملنحوتات 
�لفاتيكان، هذ� �لعمل يعترب �لأكرب و�لهم من 
�لأعمال �لتي ��صتلمها م�صبقا حيث �لكثري من 
غرف  يف  يعملون  كانو�  وم�صاعديهم  �لفنانني 
خمتلفة هناك، بعدها كلف بعمل �صقف كني�صة 
 Stanze"" �مل�صهور  �لعمل  هذ�  �ل�صي�صتاين  
 Stanze Della Segnatura" ويعرف �لآن 
" �أثر تاأثري� ر�ئعا وقويا يف فنون روما قاطبة 
فنية  كتحفة  �لأعمال  هذه  بقيت  وعموما 
عظيمة ومن �صمن هذ� �لعمل  "مدر�صة �أثينا" 
جمالت  بر�صم  كلف  بعدها   .Disputa"" و 
مثل  �آخرين  فنانني  من  بديال  و�أ�صبح  �أو�صع 
ثالث  �أكمل  حيث  �صكنوريلي"  "بريجينو 
جدر�نها  بر�صم  وذلك  �لتو�يل  على  غرف 
وم�صاعديه  ور�صته  فريق  �أحيانا،  و�صقوفها 
ت�صاميمه  باإكمال  ��صتمرو�  �ملاهرين 
وتخطيطاته بعد �أن �أ�صيفت غرفة ر�بعة  �إىل 
عمله. عام 1513 تويف "يوليو�ض" ومل توؤثر 
�لعمل مطلقا حيث  �إيقاف  على  �حلادثة  هذه 
��صتخلفه �لبابا "مد�صي" و�لذي معه ��صتطاع 
و�لذي  حميمة  �صد�قة  يكون  �أن  "ر�فائيل" 
��صتمر بتكليف "ر�فائيل" باأعمال فنية كثرية، 
كني�صة  ب�صقوف  كبري�  "ر�فائيل" تاأثري�  تاأثر 
وقال  "�أجنلو"  عملها  �لتي  �ل�صي�صتاين 
"ر�فائيل"  �إىل  �صمح  "لقد  "فا�صاري" 
بالدخول �صر� �إىل �لكني�صة من قبل "بر�مانت" 
�لفنانني  فعل  رد  �إن  "�أجنلو".  �عمال  وروؤية 
كانت  �لرهيبة  "�أجنلو"  قوة  من  �لآخرين 
للعقود  �ليطايل  �لفن  يف  �ل�صائد  �ل�صوؤ�ل 
"ر�فائيل"  �أظهر  �حلني  ذلك  ويف  �لالحقة 
يف   �لنتباه  على  و�مل�صتحوذة  �ملوؤثرة  موهبته 
به  �رتفع  و�لذي  �متلكه  �لذي  �أ�صلوبه �خلا�ض 
من  و�حدة  �لآخرين.  �لفنانني  �أجود  ليتحدى 
�صورة  بورتريت  و�لو��صحة  �مل�صهورة  �أعماله 
�إىل "�أجنلو" نف�صه �صمن "مدر�صة �أثينا" على 
ذلك  يف  عديدة  �أ�صكال  �ل�صي�صتاين.  �صقف 
�لتاأثري  نف�ض  تظهر  لحقة  و�أعمال  �ل�صقف 
�أ�صلوب  تطور  مع  متما�صكا  يز�ل  ل  �لذي 
"ر�فائيل" �خلا�ض. "�أجنلو" �تهم "ر�فائيل" 
تلت  �لتي  �ل�صنو�ت  ويف  غريه،  �آر�ء  بانتحاله 

كتبها  بر�صالة  ر�صميا  �تهمه  "ر�فائيل"  موت 
مني"  �أخذه  قد  �لفن،  عن  عرفه  �صيء  "كل 
بالرغم من �أن �لتقدير�ت �لأخرى تظهر ردود 
�عتربت  �ملعقدة  �لرت�كيب  هذه  كثرية،  �أفعال 
�لنه�صة  لع�صر  و�لأف�صل  �لأ�صمى  �لأعمال 
�لغرب  ل�صارية  �لكال�صيكي  و�لفن  �لنبيل 
كثري�  و�لر�صم  �لت�صوير  �أعطو�  حيث  �لقدمي 
�أجنز  بعدها  مثاليا.  وجعلوه  �لهتمام  من 
من  �لعمل  هذ�  وكان   Sprezzatura""
م�صاريع  �إن  "كا�صتكلوين".  �صديقه  �قرت�ح 
�نه  من  بالرغم  وفته  كل  �أخذت  �لفاتيكان 
�صورتان  �صمنها  ومن  منها  �لكثري  �أجنز 
"ليو  وريث  و  �لثاين  يوليو�ض  �لبابا  لن�صر�ئه 
�خلام�ض" �لتي �عتربت من �أروع �لأعمال كما 
ر�صم �لعديد من �ل�صور �ل�صخ�صية لأ�صدقائه 
�حلكام  من  كثري  هناك  "كا�صتكلوين".  مثل 
ملك  �لأول"  "فر�ن�صز  �مللك  لوحاته،  طلبو� 
له �صورتان كهد�يا دبلوما�صية  �أر�صلت  فرن�صا 
كيجي"  �أغ�صطينو   " و�ىل  �لبابا،  قبل  من 
 "Calatea"لتاجر �مل�صريف �لكبري ور�صم له�
 Villa" لفلته  تزينيه  ج�صية  مناذج  و�صمم 
�صمم  �أي�صا  �أعماله  ومن   "Farnesina
ديلال"  ماريا  "�صانتا  كني�صة  يف  م�صليني 
 Santa Maria del Popolo"" وكني�صة 
كما و�صمم ديكور�ت فيال "ماد�ما" وقد �أجنز 
تفوي�صاته  �أ�صهر  من  ور�صته.  يف  �لعملني 
وهي  "ر�فائيل" �ملتحركة  ر�صوم  هي  �لبابوية 
تتكون من �صل�صلة موؤلفة من ع�صر �صور �صبعة 
منها بقيت حية متثل م�صهد� من حياة �لقدي�ض 
وقد  �ل�صي�صتاين  يف  بيرت"  �لقدي�ض  و  "باول 
�أر�صلت هذه �لر�صوم �إىل "برو�صيلز" كي تن�صج 
ويف  �ل�صت".  "بريفان  ور�صة  يف  قما�ض  على 
�لفاتيكان  يف   Loggia"" ر�صم  �لفرتة  هذه 
فناء  �إىل  �ملوؤدي  �لطويل  �لرو�ق  جد�ر  على 
�لروماين  �لطر�ز  على  و�صممه  �لكني�صة 
مذبح  خلف  نق�صا  و�أكمل   Grottesche""
"وجد  �صمنه  من  هام  مغزى  ذو  �لكني�صة  
Sistine of Mado " و "- اللقدي�ض �صي�صيلي
"عيد  موته  قبل  له  كان  عمل  �آخر   "na
بتكوين  "ر�فائيل"  يبد�أ  عندما  �لتجلي". 
خمزون  من  عدد�  �لأر�ض  على  ي�صع  تر�كيبه 
هنا  من  �لأ�صكال  باأختيار  ويبد�أ  �لر�صم 
وهناك، �أربعني ر�صما تخطيطيا بقى حيا �إىل 
""Disputa يف �لفاتيكان ن ��صتعمل خمتلف 
ولي�صخم  بو�صوح  تر�كيبه  ينتج  كي  �لر�صوم 
حجم عمله �أكرث من بقية �لفنانني " هكذ� كان 
"ر�فائيل" غنيا جد� يف �لقدرة على �لإبد�ع، 
��صتعمل يف �لعمل �أربعة �أو �صتة طرق كي يظهر 
�صرد� ق�ص�صيا بطريقة ت�صكيلية، وكل طريقة 
بالنعم  ممتلئة  كلها  �لأخرى،  عن  خمتلفة 
هذه  " "كتبت  �لعمل  يف  �لفن  وجودة  �لإلهية 
يف  "ر�فائيل"  عا�ض   " موته  بعد  �لعبارة 
يف  ما  نوعا  فني  مهذب  باأ�صلوب  "بوركو" 
يتزوج  مل  "بر�مانت"،  قبل  من  �صمم  ق�صر 
�إىل  �أ�صبح خاطبا   1514 مطلقا لكن يف عام 
" مد�صي" ويبدو  �لكاردينال  �أخ  "ماريا" �بنة 
باأنه مل ميتلك �لرغبة يف �لزو�ج �لذي مل يتم 
قبل 1520 حيث كانت وفاتها. وقال باأنه كانت 
له �لعديد من �ل�صوؤون و�مل�صائل يف روما، لكن 
مع  عالقته  حياته  يف  �لثابت  �ل�صيء 
"ماركريتا لوتي" �بنة �خلباز  "لفورومينا" و 
كان  "فا�صاري"  لكتابات  وطبقا  "فورنارو"، 
"تاريخ ن�صر�ين"  يوم �جلمعة �حلزينة  موته 
ت�صبب من  و�لذي   1520 ني�صان  �ل�صاد�ض من 
ليلة عيد ميالده �ل�صابع و�لثالثني، وكانت ليلة 
"لوتي"  باجلن�ض ق�صاها مع ع�صيقته  مفرطة 
يخرب  ومل  �لنفعالية  باحلمى  �صعر  بعدها 
�أعطي �لعالج �خلاطئ،  بال�صبب حيث  طبيبه 
��صتمر  �لذي  مر�صه  يف  �ل�صبب  كان  مهما 
خم�صة ع�صر يوما فانه ��صتعد ل�صتالم طقو�ض 
�أمو�ل  من  باإرث  و�صيته  يف  خلف  حيث  �ملوت 
�ملخل�ض  "لوتي" و�ىل خادمه  لع�صيقته  كافية 
ور�صته  حمتويات   �غلب  وترك  "بافري�" 
يف  دفن  بيني"  و  "جيوليو  �إىل  �لفنية 
من  هائل  عدد   �صيعه  حيث  "بانثيمون" 
 Elegiac"" مل�صيعني ونق�صت على قربه عبارة�
Distich  كتبها "بيرتو بيمبو" يعد "ر�فائيل" 
�لنه�صة  ع�صر  ر�صامي  �أعظم  من  و�حد� 
�ملناظر  ر�صم  تاأثري�،  و�أكرثهم  �ليطالية 
�ل�صخ�صية  و�ل�صور  و�لأ�صطورية  �لتاريخية 
وكان لتكويناته �ملتو�زنة فنيا و�أ�صكاله �ملثالية 
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أمتلك رافائيل  الوعي 
واإلدراك دائما في أعماله 

التي في فلورنسا

و�لو�قع �إن �لثقافة قد تكون حاملة يف بنيتها لبع�ض 
معطيات �لرت�ث �لجتماعي، �أو معربة عن خا�صية 
من خ�صائ�صه �لقيمية، �أو ممثلة لنمط من �أمناطه 
يف  ول  �ل�صكل  يف  ل   - تعترب  ل  �أنها  بيد  �لرمزية، 
�إّل  �مل�صمون - جزء�"منه و�متد�د له ول�صان حاله، 
من حيث �لتربير �ل�صيا�صي و�لت�صويغ �لإيديولوجي، 
ل�صرت  �ملتهرئة  �لأنظمة  �إليه  تلجاأ  غالبا"ما  �لذي 
�لإ�صكالية  لهذه  ونتيجة  مظاملها.  وتغطية  عور�تها 
ت�صاب  فقد  �لجتماعي،  �لوعي  بنية  يف  �مل�صتدمية 
قد  �أو  �ملوروث،  ذلك  �أمر��ض  ببع�ض  �لثقافة 

ل�صيما  وطفيلياته،  جر�ثيمه  ق�صما"من  حتت�صن 
عالقاته  تاأزم  �ملجتمع  فيها  ي�صهد  �لتي  �ملر�حل  يف 
)مع  �إذ  خر�فاته.  وتعاظم  �صر�عاته  وتفاقم 
من  ��صتبعادها  �أو  �ملحلية  �لثقافة  تر�جع  تو�تر 
�حلا�صر،  بالو�قع  �رتباطها  وفك  �لفاعلية  ميد�ن 
ذهن  يف  وتتحول  وتطورها،  منوها  �أ�صباب  تفقد 
يعني  و�لرت�ث  تر�ث.  �إىل  �أنف�صهم  �أ�صحابها 
�ملا�صي،  �صيئا"ناجز�"ومنتهيا"ومت�صيئا"ومن 
�أو  �ملوؤلفات  من  جمموعة  �ل�صيء  ذلك  كان  �صو�ء 
يف  حا�صرة  ز�لت  ما  �لتي  و�لت�صور�ت،  �لقيم  من 

حياة �لنا�ض و�صلوكهم. ولي�ض من قبيل �ل�صدفة كما 
قلنا، �إننا �أ�صبحنا نتحدث، نحن �أي�صا"، وب�صكل ل 
�لعربية  ثقافتنا  به  ونق�صد  �لرت�ث  عن  له،  �صابق 
مروياته  �لتاأ�صطر يف  يحتمل  �لرت�ث  ولأن   . عامة( 
حا�صنة  �عتباره  خلفية  على  خطاباته،  يف  و�لتاأدلج 
ل�صتى �صروب ؛ �ملالب�صات �لتاريخية، و�ل�صتقطاب 
و�ل�صر�عات  �لدينية،  و�حل�صا�صيات  �ل�صردية، 
�ملذهبية، و�لحتقانات �لعن�صرية. فان �ملهمة �مللقاة 
�لهويات  �أن يكون ل�صان حال  على عاتق �ملثقف هي 
ل  �لفرعية  و�لثقافات  �ملوحدة،  �لهوية  ل  �لتحتية 
�لذ�كرة  ل  �لهام�صية  و�لذ�كر�ت  �جلامعة،  �لثقافة 
�أن  ت�صتدعي  بالتعريف  �لثقافة  وملا كانت  �مل�صرتكة. 
�ملتعلقة بامل�صالح  �لأمور  يرتفع حاملها عن �صغائر 
ممثلها  يت�صامى  و�ن  �لع�صبوية،  و�ملطامح  �لفئوية 
فوق �مليول �حلزبية و�لجتاهات �لإيديولوجية، فان 
و�ملعربين  ل�صوؤونها  و�ملتعاطني  باأن�صطتها  �مل�صتغلني 
عن خطابها، غالبا"ما يحملون �أوز�ر ذلك �ملوروث 
خطاباتهم  �أمناط  يف  ل  رز�ياه،  تبعات  وي�صتبطنون 
– بل ويف  – و�إّل لهان �لأمر و�صهلة �ملهمة  فح�صب 
�لأمر  وهو  �أي�صا".  خميالهم  وطيات  وعيهم  بنيات 
�إىل  فقط  لي�ض  �لأحيان،  بع�ض  يف  ي�صطرهم  �لذي 

�أي   – �ملعا�صة  و�لأحد�ث  �لوقائع  ترتيث  حماولت 
�لتاريخي،  و�صياقها  �لو�قعي  ظرفها  من  �نتز�عها 
�لتابو  من  بنوع  لإحاطتها  �لرت�ث  لبو�ض  و�لبا�صها 
هذه  م�صادر  على  �لت�صرت  �إىل  و�إمنا   - �لرمزي 
تلك  منابع  على  و�لتغطية  �لتفكري،  يف  �لإ�صكالية 
لتخطي   – يلجئون  بحيث  �لت�صور.  يف  �لزدو�جية 
وجد�نهم  يف  كبتها  �إىل   - و�مل�صاءلة  �لإحر�ج 
وطمرها يف لوعيهم، م�صتهدفني بذلك حتقيق حالة 
من �لتوز�ن �لنف�صي �ملفقود و�ل�صتقر�ر �لجتماعي 
�إّل  �حلقيقي  �ملثقف  طبيعة  من  لأن  ذلك  �ل�صائع. 
يكون فقط قدوة للمجتمع يف نقد �أ�صاطريه عن ذ�ته، 
وت�صريح �أوهامه عن نف�صه، وتفكيك �أباطيله عن �أناه 
�أن تتحول �إىل  �أن يحمي �لثقافة من  فح�صب، و�إمنا 
�إىل  ينقلب  من  �لتاريخ  ي�صون  و�ن  تر�ث،  بقايا 
خملفات خميال، و�أن يناأى بالوعي من �أن ي�صتحيل 
�ملثقفني  و�صعية  فاإن  و�حلال  خر�فة.  �أ�صالء  �إىل 
حالة  تعترب   – �مل�صاألة  هذه  �إطار  يف   - �لعر�قيني 
منوذجية وقيا�صية، لي�ض من منظور خلطهم مفهوم 
�لثقافة مبفهوم �لرت�ث وحماولة ��صتخال�ض طبيعة 
�لأوىل بد�لة حممول �لثاين فح�صب، و�إمنا من باب 
بني  �ملفتعلة،  �ملماهاة  تلك  للتبا�صات  �جتيافهم 

ظاهرة متتاز باحلر�ك و�لدينامية على �صعيد �لو�قع 
و��صتنفد  بناءه  ��صتكمل  معطى  وبني  �لجتماعي، 
�لتاريخية. بحيث �صمح  �لذ�كرة  عطاءه على م�صتوى 
مل�صاكل �لرت�ث و��صكالياته بالن�صياح �إىل حقل �لثقافة 
دون �صو�بط معرفية، و�لنزياح �إىل بنية �لوعي دون 
�مل�صاكل   =  ( بالتايل  و�متالكها  منهجية،  معايري 
يف  ل   – بعد  -عن  �لتحكم  �إمكانية  و�لإ�صكاليات( 
حمتويات وعيه من خطابات و�إيديولوجيات و�صرديات  
نعر�ت  من  �صيكولوجيته  مكونات  ويف  بل  فح�صب، 
ودو�فع  طائفية،   / دينية  ونو�زع  عن�صرية،   / قومية 
�لعر�قي  �ملثقف  ولهذ� كلما حاول  قبلية / ع�صائرية. 
خطاباته،  بغطاء  و�لعيوب  �ملثالب  تلك  يخفي  �أن 
كلما ثاأرت لنف�صها عرب تع�صب �آر�ئه وتطرف �صلوكه 
طبيعة  يف  تكمن  ل  فالعلة  وهكذ�  عالقاته.  وعنف 
�خلطاب �لثقايف ؛ هل هو ديني / �أ�صويل �أم حد�ثي 
/ علماين، هل هو ليرب�يل / دميقر�طي �أم مارك�صي 
/ ��صرت�كي. بقدر ما تكمن يف خا�صية بنية �لوعي ؛ 
هل هي �إ�صالحية / ترقيعية �أم نقدية / تفكيكية، هل 
تنويرية، هل   / �أم عقالنية  �أ�صطورية   / هي خر�فية 
هي و�صفية / �نطباعية �أم حتليلية / تركيبية،هل هي 

��صتاتيكية / �صكونية �أم ديناميكية / جدلية ؟!

المستور الثقافي في الملتبس 
ثامر عبا�ص

ونظريها  �لعليا   / �لعامة  �لثقافة  باحت�صاب  تتعلق  �أخرى  �إ�صكالية  ثمة  �ملتخلفة  �ملجتمعات  يف 
�لثقافة �لدنيا / �خلا�صة، لي�ض فقط كونها جزء حيوي من �ملوروث �لتاريخي و�لديني و�لقيمي 
لذ�ت �ملجتمع فح�صب، و�إمنا ينبغي عليها �أن تكون يف خدمته وطوع بنانه وحار�صة لعرينه، و�إّل 

و�صمت باجلحود و�أدينت باخليانة. 

ترجمة با�صم العودة
  " ر�صام �يطايل ونحات  وم�صمم ع�صر  �لنه�صة، ت�صكل هذه �ل�صخ�صية  مع �أجنلو و د�فن�صي ثالوث �ل�صادة �لعظماء لع�صر �لنه�صة، �ل�صم �مل�صهور  به هو "ر�فائيل

��صتهر بتمكنه �لتام و�متيازه يف فن �لنحت و�لر�صم كان منتجا جد� كما و�أد�ر  ور�صة فنية كبرية، وبالرغم من عمره �لق�صري فقد خلف �أعمال نحتية كثرية باقية 
�إىل يومنا هذ�. �لكثري من �أعماله موجودة يف "�أبو �صتولك" �لفاتيكان،حيث �لغرف �ملركزية لأعماله �جل�صية �لكبرية، من �لأعمال �لأكرث �صهرة و�ملعروفة 

"مدر�صة �أثينا" يف �لفاتيكان. �لكثري من �أعماله �صممت من قبله ونفذت يف ور�صته. كان موؤثر� يف حياته �إيل حد بعيد لذ� فان �أعماله خارج روما كانت 
معروفة من طريقة �أ�صلوبه، وبعد موته فان تاأثري مناف�صه �لكبري "�أجنلو" كان �أكرث �نت�صار� يف �لقرنني �لثامن و�لتا�صع ع�صر. مع �إن هدوء "ر�فائيل" 

ونوعياته �ملتناغمة و�ملن�صجمة كان لها �لتاأثري �لكبري و�عتربت �أعمال فنية يف �لقمة. طبيعة عمله تقع يف ثالثة �أطو�ر وثالثة �أ�صاليب.. 

�لأّول
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جدلية الذاكرة والوعي
اأ�صامة غامن

�ملوؤول  و�لرمز  �لعجائبي  �ل�صرد  من  ق�ص�صه  ية"  ق�صَ �قاليم   " جمموعته  يف  �لعبادي  غازي  ين�صج 
لبناء  �لر�وي  �و   للموؤلف  �لذ�كرة  من  �ملنطلقة  �لو�قعية  و�لتجربة  خالله  من  �ملعنى  ل�صتجالء 

ق�ص�ض متطورة، ويبقى �مل�صتويني �لعجائبي و�لو�قعي يتنازعان مبنى �لق�ص�ض ودللتها ليقوما 
مبنحها طاقة �بد�عية م�صافة.

�لعمل  �ن  غولدمان  لو�صيان 
تن�صئه  رمزي  "عامل  �لأدبي  
جماعة �جتماعية ميثلها �صخ�ض 
�لعامل"1،  جتاه  م�صرتكة  روؤية  ولها  مبدع، 
طبقية  روؤية  ميتلك  �لأدبي  �لعمل  �أن  مبعنى 
�ىل  يقودنا  وهذ�  �لعامل،  جتاه  و�يديولوجية 
�لعبادي �لق�ص�صي متتزج فيه  �أن عامل غازي 
كانت  ومن هنا  �لأ�صطورية،  �لو�قعية  �لدللت 
ت�صائلها  "�لأ�صطورة  �ىل  �لتاأويلية  �لقر�ءة 
يلج  مفتاحًا  فغدت  �لو�قع  عن  �ليقني  �خلرب 
به �ملوؤول ما ��صتغلق عليه من ��صر�ر �لو�قع"2  
قر�ءتنا  تكن  مل  �ذ�  متاهة  يف  ن�صقط  بحيث 
عميقة و دقيقة لهذ� �لعامل �ملختلق، لأنه عامل 
و�صلطته  �لن�ض  لذة  فيه  وتربز  ومتميز  متفرد 
�ملجموعة  يف  �لق�ص�صي  �ملبنى  و�أن  وهيمنته. 
�لن�ض،  د�خل  دللية   – رمزية  وظيفة  يوؤدي 
�ملجال  ت�صنح  �لن�ض  لذة  و�أن 
وبناء  و�لتجاوز  �لو��صع لالأنعتاق 
تت�صكل  �لتي  �لعقلية  �ل�صور 
�ثناء �لقر�ءة لبناء روؤية جمالية 
و�نفعالت جمالية عند �لقاريء.

ت�صتغل  �لعبادي  ق�ص�ض  و�غلب 
لأن  عليها  وتعتمد  �لذ�كرة  فيها 
�ملعرفة  من  نوع  عنده  �لذ�كرة 
تكون  �لتي   – جماليًا  وعيًا   –
و�صيطة لدمج �ملا�صي باحلا�صر، 
�ل�صرد  لأن  بينهما،  مو�صوعي  معادل  وخلق 
�لق�ص�صي "ليحقق معادله �ملو�صوعي �لأ حني 
لل�صرد  عاٍل  نظام  �يجاد  من  �لقا�ض  يتمكن 
و�حلا�صر  �ملا�صي  بني  �مل�صافات  فيه  ت�صمحل 
وليعود بو�صع �لقاريء �أن مييز بني �للحظتني" 
د�خل  تامة  بحرية  تتحرك  �لذ�كرة  وبنية   ،3
�لن�ض، تعمل على ت�صكيل تاأثري�ت جمالية دون 
لفت �نتباه �لقاريء مع �نها – �أي بنية �لذ�كرة 
�للحظة  يف  م�صغوط  مكثف  تاريخي  –وعي 
�حل�ض  جانبني،  بني  ق�ص�صه  و�نح�صرت  تلك، 
بالو�قع  �لرتباط  وحميمية  �ملرهف  �لأن�صاين 

�حلقيقي و�لو�قع �ملتخيل.
عند قر�ءتي لن�ض ع�صاق فريونيكا، �تذكر فور� 
�لعاملي  للفنان  �ل�صعب"  تقود  "�حلرية  لوحة 
و�للوحة  بينهما،  مقاربة  مع  ديالكرو�  يوجني 
�لب�صري  "فالتميز  �لنظر،  حا�صة  على  تعتمد 
مو�صوعاته  يلتقط  غنى،  �ملتز�يد  �ملغتني 

متار�ض  خا�صة،  فعالية  وي�صبح  �خلا�صة، 
لذ�تها"4 ، ومتثل �للوحة �مر�أة  بيدها �صارية 
�ل�صري  على  �جلمع  حتث  �لخرى  وباليد  علم 
�لأنثى  �نها  �حلرية،  �نها  �لثورة،  �ىل  ور�ئها 
ول  تقود  �لتي  فريونيكا  لـــ  �مل�صابهة  �خلالدة، 
و�طالل  )خر�ئب  يف  موجود  �زلية،  تنقاد، 
�ملدن �لندثرة – �ض 12(. ويقوم �لن�ض على 
�ز�حة �لو�قع �حلقيقي وتنحية �صيادة �ملنطق، 
�لالمنطق،  ي�صوده  جمايل  فني  و�قع  لتاأ�صي�ض 
يحدث  �لذي  �جلمايل  �لو�قع  على  و�لرتكيز 
نتيجة تفاعل �لن�ض مع �لقاريء و�ملز�وجة بني 

�لو�قع و�حللم. 
�صبقة،   – عا�صقة  )�صاحرة-  هذه  وفريونيكا 
رومان�صية،  �أ�صطورة،  �أنها  مبعنى  �ض9( 
جمموعة  )�و  �جلمايل  " �حل�ض  فاأن   ح�صية، 
تاريخيًا  هكذ�  يت�صل  �جلمالية(  �لدللت 
يف  تظهر  ل  وفريونيكا  �لطبيعي"5،  باحل�ض 
�لر�وي،  حكايات  خالل  من  �ل  �بدً�  �لن�ض 
 – دللتني  ذ�  طابعًا  متتلك  �ل�صورة  وهذه 
�حلرية،  و�لثانية  �لأنثى،  �لوىل  رمزيتني، 
�نهما كـ �صورة ورق �للعب وجهني متقابلني يف 
جميع �لأو�صاع، وع�صاق فريونيكا ق�صة �صعرية 
�لأ�صطورية، ق�صة  و�ل�صار�ت  بالرموز  حمملة 
�ملطلقة،  �لأنثى  �حلرية  عن  �مل�صتحيل  �لبحث 
�لقطب  عن  و�لبحث  �لفرد،  �ن�صحاق  ومدى 
�لعامل  قطب  هو  �لن�صان  �أن  رغم  �لوهمي 
كل  من  يتدفق  �حلكاية  يف  و�لع�صق  وحموره، 
�ملعقول  خمرتقًا  و�صقوقه،  �لعامل  �لفتحات 
لي�صبح ع�صقًا خر�فيًا،كوح�ض طيبة �لوديبي، 
�لع�صق  لتحولت  �صرده  يف  �لقا�ض  وي�صتمر 
حتت  فريونيكا  مع  ترتكب  �لتي  وعملياته، 
�نطلقنا  �لذي  �لهدف  هو  �للذة)حبك  جناح 
�ليه- �ض13(، �ن �لن�ض يتميز ب�صعرية عالية 
لمتالكه جتربة ذ�ت م�صارين  ح�صية/ طبيعية 
و فكرية/ تاريخية �لد�خل �ليهما يحرتق بهما. 
بالزمان،  �لم�صاك  من  لنتمكن  فريونيكا  يف 
فالزمن فيها متد�خل، فكل �حلقب تظهر مرة 
جتز�أت  )لقد  �ل�صرد  �ثناء  مرة  كل  يف  و�حدة 
�صخ�صيتها وحتولت �ىل �صظايا متماثلة حتمل 
�حلبيب( �ل�صم  نف�ض  منها  �صخ�صية  كل 

باخلر�فة  �حلكاية  �قرت�ن  خالل  �ض15ومن 
يت�صكل زمن د�خل �لن�ض تتعاقب فيه �ل�صرود 
�ل  لي�ض  فيها  و�لزمن  �ل�صعرية،  و�للحظات 

�حلقيقي  و�لزمن  �لقاريء  معلنا خلد�ع  وهما 
لي�ض  �حلكاية  ور�وي  �لن�ض،  خارج  موجود 
وظيفته �لق�ض فقط بل �نه �ل�صخ�صية �ملحورية 
وماح�صل  �حلكاية،  يق�ض  فهو  �حلكاية،  يف 
�لع�صور،  عرب  فريونيكا  مع  مغامر�ت  من  له 
�لع�صفور    - زو  ق�صة"  يف  نر�ه  مامل  وهذ� 
يق�ض  فالر�وي  جند�ري  ملحمود   " �ل�صاعقة 
ن�صيجها،  يف  م�صاركًا  وليكون  فقط،  �حلكاية 
 – ولكنهما  �ل�صرد �حلكائي،  �نه خارج عملية 
�لزمنية  ت�صظي  يف  – ت�صرتكان  �لق�صتني  �ي 

و�ملبنى �حلكائي. 
 – �ملجموعة  – ��صم  ية  ق�صَ �قاليم  �إما ق�صة 
عن  تبتعد  بالو�قع،  �لت�صاقًا  �كرث  ق�صة  فهي 
تد�عيات  �نها   ‘ فريونيكا  يف  �لتي  �لفانتازيا 
من  �ل�صنونو�لو�فدة  )طيور  كـ  يحت�صر  رجل 
�ىل  تطفو  تد�عيات  �ض18،  ية(  ق�صَ �قاليم 
�لخرية  �مل�صاهد  لتكون  �لذ�كرة،  �صطح 
على  �لذ�كرة  هيمنة  ونالحظ  �لرجل،  لهذ� 
لتكون  حموره،  لتكون  تد�عيات  ب�صكل  �لن�ض 
�لذ�كرة  عمل  وينح�صر  �لن�صانية،  حقيقته 
يف ��صتح�صار �صور �ملر�أة �حلبيبة، و�للحظات 
غازي  ويجعل  �للحن،  مع  مت�صقًا  �ل�صعرية 
�لعبادي �للحن �لذي يعزفه �ل�صاب هو �لوم�صة 
يتوقف  فحاملا  �لخرية،  لللحظات  �خلاطفة 
�للحن، تتوقف حياته وتنطفيء، فالقا�ض خلق 
�للحن و�حلياة، تنا�صق هارموين،  تنا�صقًا بني 
�لذي  �للحن،  حميط  خارج  للحياة  وجود  فال 
وبف�صل  بالعامل،  يربطه  �لذي  �ملمر  ��صبح 
�لطبيعة �لق�صدية �لالظاهرة �ملوجودة ��صال 

يف �لن�ض �حلقيقي ولي�ض يف �لن�ض �ل�صمني.
         وجمالية �لن�ض تكمن يف تد�خل �أزمنة 
�للحظات �لتي تر�فقها عملية حتويل وتتناوب، 
فاللحظة – �لذ�كرة �نبعثت وحلت حمل �للحظة 
– �لر�هنة �ل�صبه �صاكنة قيا�صًا �ىل �للحظة –
�لذ�كرة،وبني هاتني �للحظتني �ملتد�خلة حينا 
و�ملتناوبة حينا �خر، ��صتجمع �لرجل �مل�صن كل 
يف  يطوف  يجعله  منه،  جزء  لقتطاع  تاريخه 
ف�صاء ) مقهى ن�صتمان حتت عر�ئ�ض �لعنب ( 
�ن�صجام  على  يعمل  �ل�صرتجاع  هذ�   ،21 �ض 
�لر  �أي   – فهو  ف�صاءهما  وتوحيد  �للحظتني 
– يف كلتا �للحظتني يكون خارجهما، لن  جل 
�للحظة – �لر�هنة تبذل جمهود� �صاقا لحتو�ء 
�للحظة – �لذ�كرة، �نها �ملعاناة �ملزدوجة �لتي 

متناغمة  جدلية  لت�صكل  �جل�صد،  خارج  تقف 
بني  �لتد�خل  هذ�  ومن  و�ملو�صيقى،  �لذن  بني 
خارجيا  تعبري�  تكون  �لتي  و�ملو�صيقى  �لذن 
�لن�صاين  �ملعنى  لن  �لأن�صاين،  �ملعنى  يتكون 
ين�صهر مع �ملعنى �ملح�صو�ض معطيا �ياه �ملعنى 

�جلمايل.
�لعبادي  غازي  ق�ص�ض  بع�ض  م�صامني  تكون 
ق�صة   مثل  نهاياتها  يف  موجزة  و  ملخ�صة 
تقول  �لتي  �ملنا�صبة(  و�ملر�أة  �ل�صفاف  )�لرجل 
بعد ع�صر �صنو�ت زو�ج غري م�صرتك، مل تتحقق 
�صيئا( تريد  وهي  �صيئا  يريد  )هو  م�صلحته 

�ض 25، زو�ج غري متو�فق، زو�ج هيكلي، زو�ج 
خال من �ملحتوى �لن�صاين، وي�صافر �ىل �صمال 
�لوطن لال�صتجمام، يقابلهما رجل غريب يقدم 
يلتقط  م�صور�  لهما  ويجلب  �مل�صاعدة،  لهما 
�ل�صور مع �صور منفردة لها، وهي تبت�صم، ويف 
�ليوم �لتايل تكون �ملفاجاأة حيث يرى �لزوجان 
�لناق�صة  �خل�صبية  �للوحة  �لبلدة،  �صاحة  يف 
ب�صكل  فا�صح  مايوه  ترتدي  لمر�أة  �لوجه 
مثري،قد و�صع لها وجه، و�لتف حولها �لرجال 
قبل �ل�صباب، ولكن وجه من ؟ �نه وجه �ملر�أة- 
يفاجيء  ل  �لال�أخالقي  �لفعل  وهذ�  �لزوجة، 
�ملر�أة وليجعلها تغ�صب، بل تفرح فرحا طفوليا 
بهذ� �لفعل وتغتبط وتكون م�صرورة، و�لرجل – 

�لزوج ي�صت�صلم لنزو�تها هذه : 
) وعندما نظرت �ىل وجهها يف �للوحة �بت�صمت 

�بت�صامة عري�صة !
 -   ياله من رجل ر�ئع.

وقد وجدتني �جاريها م�صت�صلما !
�ملر�أة  وجد  لقد   !! �صفاف  رجل  من  ياله    -  

�ملنا�صبة ( �ض 37.
ولكن  ��صتغالل،  �ب�صع  �إ�صتغلها  �لغريب  �لرجل 
ذلك  يدري  �ن  دون  تريده  ما  حققت  قد  هي 
حتت  دورها  لعبت  فال�صدفة  �لغريب،  �لرجل 
�ل�صتغالل  ومابني   ، وذ�تية  مو�صوعية  ظروف 
يربط  �لذي  �لن�صاين  �حل�ض  م�صخ  و�ل�صهرة، 
ل  ��صبحت  طبيعة  يف  موجود  لنه  �لفر�د 

�ن�صانية. 
�صمات  يف  ت�صرتك  �ملجموعة  ق�ص�ض  و�أغلب 

معينة مت�صقة من خالل : 
- وحدة كثافة �ل�صور �لغر�ئبية.

�لتعبري  وو�صائل  �لق�ص�صية  �لبيئة  وحدة   -
�لفنية.

- وحدة �لروؤية �لفكرية.
- وحدة �لدللت �لرمزية. 

- وحدة �لف�صاء �لق�ص�صي. 
�لتالية  �لن�صو�ض  نقتطف  ذلك  على  ولتدليل 

لتعطينا فكرة و��صحة عن ماجاء �آنفا:
)�لدموع �لتي �خذت تذرفها بغز�رة حتى بللت 
خديها وعنقها و�صدرها ثم تكونت بركة حتت 
�كرب(  بركة  �ىل  بعد  فيما  حتولت  قدميها، 

�ض48 
ق�صة طوفان �خر 

مثل  بدت  �صغرية  عقارب  منه  نفجت  )وقد 
دود، بكل �ل�صكال و�لحجام و�للو�ن و�صارت 
تدب يف كل �لجتاهات، ففر �لنا�ض مذعورين( 

�ض71 
ق�صة  �و�ن �لعقرب 

ينز  حمر�ء  وردة  مثل  �لطعنة  مكان  )كان 
�لفر��ض  غمر  �صدري،  غمر  �لقار  بلون  دما 

و�ل�صرير، وغا�صت به �لغرفة( �ض87 

لهذه  در��صتنا  عند   . دبو�ض  وخزة  ق�صة 
من  جد�  قريبة  �صور  على  نح�صل  �لن�صو�ض، 
ت�صخيم  على  �لعمل  مبعنى  �لكاريكاتري  فن 
�لفعل �لق�ص�صي �ىل درجة تكون ل معقولة ول 
حمتفظة  يجعلها  وهذ�  و�عية،  ولكنها  و�قعية 
بالو�قع وم�صيطرة عليه، وهذ� �لفعل ل ي�صتطيع 
بل  �ملحظة،  �خلر�فة  �و  �لوهم  �ىل  يفلت  �ن 
�أي قيام  �لفني،  �ل�صحرية و�لو�قع  يكون �صمن 
�لذي  �لو�قع  باأ�صطرة  �لعبادي  غازي  �لقا�ض 
�لقا�ض  و�ح�صا�ض  �جتماعيا،  عمليا  و�قعًا  هو 
�ل�صطرة،  بهذه  ذ�ته  نت  �خلروج  يف  بحاجته 
و�ملجتمع  �لعامل  عن  متمثلة  �صور�  فيها  ليجد 
�ل�صيغ  جتاه  وعيه  وليحدد  �خلا�صة  وحياته 
من  �ملكونة  �ملجتمع  "بنية  لظهار  �لجتماعية 

بني �لنا�ض" 6.
يف ق�صة  )رمل ��صفر( يت�صاءل �لر�وي ) ��حد 
�ملدن  يجتاح  �لذي  �لغبار  يكون  ملاذ�  يعرف 
ق�صته،  �لقا�ض  يبد�أ  هكذ�  �ض97،  �أ�صفر؟( 
نطاق  �صمن  يدخل  تاأويلي،  رمزي-  بت�صاءل 
�لبنية �لفكرية، ما �ملق�صود من �جتياح �لرمل 

�ل�صفر �ملدن ؟!.
�صيا�صيا  هاج�صا  �بد�ع  كل  "يف  �ن   �أقول  بدءً� 
�صيا�صي،  غري  �بد�ع  ثمة  لي�ض  مبطنا  �و  معلنا 
خلخلة  على  لنعمل   ،7 �لتاريخ"  خارج  �أي 
�ىل  فورً�  حتيلنا  �لتي  �لرمزية  هذه  وتفكيك 
�ل�صيا�صية،   – �لجتماعية   – �لو�قعية  �لبنية 
�ض  �ل�صحر�ء(  من  )ياأتينا  �ل�صفر  �لرمل 
كا�صتعارة  ياأتي هنا  �ل�صحر�ء  �ن مفهوم   ،97
�لو�قعي  �ملفهومني  متاثل  رغم  وجماز، 
و�ملجازي، فهو ف�صاء يتدفق منه �ملوت، يتدفق 
�لالمدنية  ميثل  مكان  �لرببرو�ملغول،  منه 
�ن�صانية، فماذ�  ل  وحتكمه عالقات لطبيعية، 
�آلية �لق�ض عند غازي �لعبادي،  يعني هذ� يف 
�لفكر  يعني  �لال�ن�صانية،  �ليديولوجية   يعني 
�لرجعي، يعني �لتبعية �لثقافية، وكل ماهو �صد 

�صعادة �لن�صان. 
�لبنية  بو��صطة  �ملعنى  وحدة  حتقيق  ومت 
يف  متوحدة  فهي  �ل�صيا�صية،  و�لبنية  �لرمزية 
�مل�صتويني �لد�خلي و�خلارجي، حتكمها جدلية 
�لتي  �لق�ص�صي  للمعنى  – ق�صدية  – تاأويلية 

تظهر يف فعالية �لقر�ءة.
�خري� رغم �ن هذة �لقر�ءة ملجموعة )�قاليم 
لن  ن�صبيا،  �طول  لوقفة  مني  حتتاج  ية(  ق�صَ
جتربة  ميتلك  متميز،  كاتب  �لعبادي،  غازي 
ق�ص�صية عميقة يف هذ� �ملجال، ميتلك �دو�ته 
هذه  �ن  �ل  �خلا�صة،  وروؤياه  وتقنيته  �لفنية 
للمجموعة  �أ�صتنطاق  بعملية  قامت  �لقر�ءة 
ق�ص�صها  �صخو�ض  معاناة  عن  تك�صف  �لتي 
�نها  و��صتالب..  وقهر  �إحباط  من  وماير�فقها 
جتربة مو�صومة يف �لق�صة �لق�صرية �لعر�قية.
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و�لدر�ية  �لقوة  من  متتلك  �صخ�صيا  �أنا  وجدتها 
ين�صج  وكاأنه  فائقة،  بعناية  �ملدرو�ض  و�لتوظيف 
�لتعاي�ض  من  �آ�صرة  حلظات  �لقارئ  ليمنح  ب�صاطا 
�لذي �صرعان ما ي�صتحوذ على كل كيانه �ل�صارد مع 
�ل�صرد �لبهي، حتى يجعله هو ذ�ته من يح�ض بوطاأة 
ما يجري من نو�ئب ب�صرية، ليعترب نف�صه جزء� من 
بالذ�ت،  هو  يتناوله  �لقا�ض  وكاأن  �ل�صرد،  ف�صاء 

بهمومه وعذ�باته ومو�جعه.
يلج  حاملا  بنف�صه،  �ملثابر  �لقارئ  يكت�صفه  ما  هذ� 
�إثنتني وع�صرين ق�صة  ت�صم  و�لتي  �ملجموعة،  متون 
حكي  بلغة  جميعها  تتوحد  لكنها  �لطول،  متفاوتة 
�ملاألوفة  غري  و�لطقو�ض  بالغر�ئبية  تعج  بانتقالت 
عو�ملها  يف  تهيم  جتعلك  وبتوظيفات  �أحيانا، 
ودهاليزها �ملت�صعبة، وكاأنك يف رحلة �إ�صر�ئية ل تعي 

وجودك �إل يف خامتة �حلدث.
�للغة  على  ينثال  �لقوطي  نا�صر  �ملبدع  �لقا�ض  �إن 
تلم�ض  يف  �لكا�صد  �لقارئ  يدركها  ل  باأز�ميل 
�ملقاي�صة  عن  بعيد�  �ملهمة  يف  ليغور  جمرياتها، 
و�لتناول �جلاهز، بحيث يعود من �لع�صري �لتخل�ض 
من ربقة �ل�صرد بلغته �ل�صارمة، و�لو�صف �ل�صادم 
ملجريات �حلدث، لي�صرك �لآخر يف حلظات توحد، 
ومقارعته  �لن�صان  و�نك�صار�ت  �لأمكنة،  تفا�صيل 
كثرية  �حيان  يف  و�لرتد�د  وعتوها،  �حلياة  لق�صوة 
لزمن  ومر�جعة  تذكر  بلغة  خمتلفة  عمرية  ملر�حل 
و�أحد�ث م�صت ولكنها تظل ت�صتوطن عقل ووجد�ن 
�لنتقالت  وبهذه  وكاأنه  باك(،  �لقا�ض،)فال�ض 
�أحيانا  �صيميائي  بتوظيف  �ل�صردية  كفاءته  يعزز 
�لقوطي  �لقا�ض  �أن  يعني  مما  دللية،  مبرجعيات 
يف  مهمة  برت�كمات  �لق�ص�صي،  خمزونه  �أثرى  قد 
�ملعريف،  �لدر�ك  مناحي  �صتى  يف  �ملتنوعة  �لقر�ءة 
و�لرو�ية  �لق�صة  يف  �صاخمة  �بد�عية  �أعمال  من 

ما نالحظه حقا يف  وهذ�  و�لت�صكيل كذلك،  و�لنقد 
ر�صم لوحات تنب�ض باحلركة و�لت�صابك �لع�صي على 
لديه  �لق�صة  لتعود  �ملكونات  هذه  كل  يف  �لتفكيك 
و�لخرى  �لفينة  يدغدغ مفرد�تها بني  در�مية  حالة 

بكوميديا مرة.
�لق�صة، وجدت من خالل  لفن  عا�صق  كقارئ  �إنني 
�ملبدع  �أن  طويلة،  �صنو�ت  وعرب  �لقر�ءة  تر�كم 
نتاج  من  نقر�أ  ما  ر�هن  كثري�  يغاير  �لقوطي  نا�صر 
ق�ص�صي على حد علمنا بهذ� �ملنجز على �أقل تقدير 
وما �أتيح لنا من متابعة، �إن كان على �صعيد �ملنجز 
�أو �لعر�قي، فهو كاتب مو�صوعي تن�صهر يف  �لعربي 
من  عو�مل  وتلك،  هذه  بني  متايز  ول  كلها  ق�ص�صه 
لغوي  مبعجم  �للغوي،  و�لتناغم  و�لده�صة  �لفر�دة 
و�ملعنى،  �لتوظيف  متقنة  �صاعرية  ومبفرد�ت  باهر 
على  يق�صو  �صاعر  �أمام  كثرية  حالت  ويف  وكاأننا 
�لقدرة  �أبد�، ليذهلنا بهذه  �ملهادنة  �للغة ول يعرف 
�ملتميزة و�لعارفة ببو�طن �ملفردة �لق�ص�صية وكيفية 
توظيفها، وبانتقالت نظن �أحيانا �أنه على و�صك ختم 
�صردية  بان�صيابية  ي�صرت�صل  نر�ه  بنا  و�ذ�  �حلدث، 
نحزن  فنية،  و��صتز�دة  بهاء  �لق�صة  على  ت�صفي 

كثري� ما �أن جند �أنف�صنا على م�صارف قر�ءتها.
�لقوطي،  �ملبدع  من  معلن  غري  ودفاع  �نحياز  �إنه 
بعد  �لقر�ء�ت  من  هائل  وكم  ومرجعيات  باأدو�ت 
زمني  وبتفاوت  �ملكانية  �لتفا�صيل  كل  ي�صتجمع  �أن 
�أبناء  من  �ملنتك�صني  على  عذ�باته  وق�صوة  بتعاقباته 
جلدته وخ�صو�صا �ملثقفني منهم، لي�صنع لنا ونحن 
مل نربح عن مكاننا، �صور� وحالت وبوحا و��صقاطات 
ب�صينوغر�فيا توؤثث تفا�صيل �لأمكنة، ليلعب �خليال 
باأمانة  نقله  �أو  �حلدث  �صناعة  يف  �أ�صا�صيا  دور� 
�ل�صفاف  من  خالية  و�صفافة،  موحية  �صاردة  وبلغة 
و�لتكر�ر، ع�صية �أحيانا على �لقارئ �لعادي، موظفا 

تر�تبية يف �حلدث وكاأننا نتدرج �صعود� لن�صل �إىل 
هرم �حلالة، وبني �لفينة و�لأخرى ينقلنا �لقا�ض يف 
حالة من �لن�صوة �إىل حمطات غري بعيدة عن ذروة 
غر�ئبية  �لرحلة  هذه  �لقا�ض  مينح  ولكي  �لتناول، 
خللخة �صمت �لقارئ �ملاأ�صور بالتعاي�ض مع �حلدث، 
يفاجئه بعر�ض �لبوم  من �ل�صور �ملرعبة و�لأ�صباح 
�لقر�ءة  نهم  ليعود  �لعجيبة،  �لكونية  و�ملخلوقات 

طاغيا  وبف�صول معريف �أكرث.
عبارة  �ملجموعة،  تت�صدر  و�لتي  )لعبة(  ق�صته  يف 
قدرتها  ومدى  �لب�صرية  للنف�ض  حتليلية  در��صة  عن 
هذ�  كل  وملاذ�  �لآخر،  وحمو  و�لقتل  �لتدمري  على 
�لب�صر  يكلف  لهو  جمرد  �أنه  �لنا�ض؟  باأرو�ح  �لعبث 
حياتهم، ول هدف من ور�ء ذلك غري مز�ج �لقاتل، 
وباأنه يريد �أن يرى �صفك �لدماء ب�صادية مرعبة ول 
من �صئ �صو�ها. �إنه �لعبث بعينه. لعلنا هنا يف در��صة 
�لنا�ض  ي�صادرون حياة  �لذين  �لقتلة  حتليلية حلالة 
هباء، وهو �لو�قع �ملعا�ض يف �لعر�ق من طقو�ض قتل 

ينطبق على جمموعة �لرعاع.
�لق�صة هي عبارة عن حتليل ل�صخ�صية قاتل متمر�ض 
ل يفهم غري لغة �لنتقام لت�صفية ح�صابات في�صّرع 

قانونا خا�صا به، ويهيم يف ��صاليب قتل مرعبة:
)�ألي�ض يف كل و�حد منا بوح متنافر، �أو قوة تدمريية 

هائلة، حبي�صة قف�ض �لروح و�جل�صد(
 و�لغريب يف �لأمر �أن هذ� �لقاتل �أحيانا يعود لتو�زنه 

�لن�صاين فينظر �إىل �حلياة ب�صورة �أخرى: 
ما  بكل  يحيط  �لذي  �جلمال  روؤيتهم  لعدم  )فهم 
عند  يقف  ل  �لذي  وج�صعهم  �حلياة  بجو�نب  يتعلق 

حد، وهم يق�صون كل خيار�تك...(  
و�أحالم  هامد،  ج�صد  رحلة  يف  موت  لعبة  �إنها 
م�صل�صال  فت�صري  �لرقاد،  وقت  يف  تنتف�ض  خمزونة 
نف�صه يف  ويجد  لي�صتيقظ  باملتناق�صات.  يعج  طويال 

�ملو�صومة  �لثانية  �لق�صة  بالرعب. يف  حلم م�صحون 
ت�صج  �أ�صرة  عور...(حكاية  ومالئكة  )�صيطان 
بالأفر�د، وبطلها �أ�صغرهم، وهو يف �لثالثني، ولكنه 
يتفرد عنهم بكونه يحمل هما �ن�صانيا كبري� وروحا 

متمردة:
)...�لكائن �لذي �أخذ جبينه يطاأ �لأر�ض ور�ح يدب 
على �أربعة...(، �إنها حمنة �لن�صان �لذي حتول مثلما 
�لبهيمة، جمرد خملوق فطري ل يعي من وجوده غري 
�لعو�مل �حل�صية �لرثة، وهذ� تر�جع خطري يف �لوعي 

وما ينتج عنه من ماآ�صي جمتمعية كارثية.
)�أ�صدقائه( من  ثلة  مع  حو�ريا  ملفا  �لكاتب  يفتح 
�لكتاب، �لذين يفتح ملفاتهم و�حد� و�حد�، �مثال:

�إدغار  بورخي�ض/  �صارويان/  وليم  �لأرمني  �لقا�ض 
وولف.  فرجينيا  موبا�صان/  ت�صيخوف/  بو/  �ألن 
عيونهم،  �صملت  وقد  بال�صمت  مزّنرين  كلهم  كانو� 
فارغة كانت من �أي �صوؤ�ل... �صرخت بهم )ما �لذي 
ق�ص�ض  �ملب�صرون؟(.تظل  و�أنتم  بعيونكم...  حل 
وبثيمات  خمتلفة  بوتائر  تت�صاعد  هكذ�  �ملجموعة 
�عتربتها(  �لأم )هكذ�  �لق�صة  �إىل  لن�صل  مغايرة، 
لأنها بحق �أقرب �إىل �لن�ض �ل�صعري منها �إىل ق�صة، 
و�لتي حتمل عنو�ن �ملجموعة )وهم �لطائر( مهد�ة 
�إىل �ل�صاعر �لر�حل �صالم �لنا�صر: فيخاطبه )مل ل 

تطري( بت�صمني يت�صدر �لق�صة للتوحيدي:
)رحل �صعيف، وهاجرة حمرقة، وبر قفر، وعط�ض 

قدمي، كيف �لو�صول �إىل �لري و�حلال هذه...؟(
�إنها �أطول ق�ص�ض �ملجموعة، وهي مبثابة �صيمفونية 
�للغة  بامتياز،  �لعر�قي  �لوجع  لرت�جيديا  حزينة 
لو�صف  معتمة  �لف�صاء�ت  قامتة،   �ل�صور  مكثفة، 
�صود�وي وحارق، �لتناول ماأمتي وحزين، �لو�قع ي�صي 
باخلر�ب �ملوزع على تفا�صيل �لروح، �لتنوع �ملكاين  

يتحول �إىل �إمار�ت مزيفة:
حذ�ئك  ��صتد�رة  مع  يلتفت  ل  لدرب  �نحناء  )�أي 
�نحناء�ت  يف  حجارتها،  زيف  �إىل  ينقلك  �ملتهرئ، 
و�ل�صبابيك...  �لأبو�ب  من  �صنا�صيلها  �أقو��ض 
�صفاء،  و�لزحار  �لتدرن  بها  �أ�صحى  �لتي  مدينتك 
بكل خر�تيتها �جلدد، �لذين نزعو� جلودهم عن لون 

�أزقتها...(
�إنها �لب�صرة �ملكلومة و�ملن�صية، هكذ� �آل بها �حلال 
�لكارثي يف عهد �خلر�تيت �جلدد، �إنها مدينة �صالم 

�لنا�صر، �لب�صرة �لفيحاء، مل تعد �صوى �أطالل 

لكن  و�لأعظم،  و�لأجمد  �لأبهى  هي  كانت  ملدينة 
�لل�صو�ض �أكملو� م�صل�صل �خلر�ب �لذي تعر�صت له.
و�حل�صرة،  و�لأمل  و�ملكابد�ت  باملو��صاة  تعج  �لق�صة 
و�لنهب  �لف�صاد  زمن  يف  عادت  و�أمكنة  مدن  على 
�إىل خر�ئب. و�لب�صرة و�حدة من كو�رث �لقادمني 

لل�صيا�صة من ور�ء �لدو�ب.  
و�أنت  �صتقطع  مفاز�ت  �أي  عبيد...  و�أي  �صباخ  )�أي 
للرمم...(ي�صقط  منذور  تبقى  وما  �إله  ثلثه  �لذي 
�لقا�ض �لقوطي حكاية كلكام�ض وحالته على �صديقه 
�لنا�صر،  �صالم  �لبهي،  �لب�صر�وي  �ل�صاعر  �لر�حل 
لهذ�  وفاء  مل�صة  �لده�صة(  )هفو�ت  ديو�ن  �صاحب 
�لعر�قي �ملظلوم و�لذي تويف دون �أن يتو�صل مب�صحة 
ل�صديقنا  نبارك  �لر�هن.  �لزمن  رعاة  من  دفء 
�لقا�ض �ملوهوب و�ملتمكن من �إخر�ج هذه �ل�صمومة 
�لق�ص�صية �لفاتنة، �آملني �أن ل يبخل علينا بعطاء�ت 
و�لعربية  �لعر�قية  مكتبتنا  ليغني  قادمة  ق�ص�صية 

باجلاد و�لفارز يف فن �لق�صة، وهو �أهل لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار  عن  �صادرة  ق�ص�صیة  جمموعة  الطائر  وهم   •

میزوبوتامیا 2013        

“وهم الطائر”.. زمن العذابات
جواد وادي

نا�صر قوطي قا�ض عر�قي من طر�ز �لكتاب �ملوهوبني مبفر�دته يف تناول �حلدث بكل �صوره وتز�حمه وهمومه، وغالبا ما يكون �حلدث يدور يف 
�أجو�ء تغم �لنف�ض، وحتيل �لقارئ �إىل تلك �حلقبة �ل�صود�ء، بتد�عياتها ومو�جعها وبكل ماآ�صيها، وبرغم كونها مرحلة ل ت�صر عدو� ول �صديقا، فاأن 
�لقا�ض يدخلها يف مرجله �لق�ص�صي، ويتعامل مع عو�ملها �ملرعبة مبهنية �لكاتب بفطنة عالية، وموهبة ل غبار عليها، باقتنا�ض �حلدث من ز�وية 
ل تبتعد كثري� عن �لو�قع �ملعا�ض، وباأمانة �لر��صد له، لي�صفي على �لعمل لغة �صرد مبهرة وفاتنة وبحبكة حكي يت�صاعد تدريجيا  وبحالت من 
�لكتابة �مل�صرت�صلة و�لتي ل تعرف �ل�صرتخاء، ليظل �لقارئ ماأ�صور� بتلك �للغة �لتي يريدها �لكاتب �أن تتمادى يف �حلفر لدو�خل �لذ�ت �لك�صرية 
و�مل�صتًفزة يف زو�يا �حلدث، ليت�صالح مع قارئه مبهنية �لعارف ببو�طن �لتاأ�صي�ض، ويبني تدريجيا عالقة تتدرج مع ت�صاعد �لتناول وبلغة ق�ص�صية.

يقول

عالم متفرد ومتميز 
تبرز فيه لذة النص 

وسلطته وهيمنه



العدد 83 - 10  كانون الثاين  2014
No. 83 - 10 January 2014 ت�ضكيلالطريقالثقايف8

جيل  هناك  فاأن  نف�صه  �ل�صياق  يف 
مبدع من �ل�صباب ينتظرون �لفر�صة 
و�بد�عاتهم،فهم  طاقاتهم  لتفجري 
�لفن  خارطة  تغيري  باأ�صتطاعته  مهم  جيل 
نلم بكامل  �ن  ن�صتطيع  �لت�صكيلي يف مي�صان..ل 
م�صاحة  لت�صع  �ذ  مي�صان  يف  �لت�صكيلي  �مل�صهد 
�لطر�ف  مرت�مي  فامل�صهد  لذلك  �لتن�صر 
من  �ق�صر  و�لزمان  عدة  كتب  �ىل  وبحاجة 
و�لتثوير  و�لبد�ع  �جلمال  بتالبي  مي�صك  �ن 
�لفني يف مدينة �ثمرت �جلمال و�لكلمة �حلرة 
�ملبدعة..هذه ��صمامة من تلك �لتجارب �لفنية 
ذوقية  وجتربة  فنية  ومدر�صة  جياًل  تنوعت 

جمالية.

خطوط تن�صاب باأنامل �صائغ الذهب.
�لفنان غالب ناهي �متلك زمام �لفن �لت�صكيلي 
على  و�حلفر  )�لنحت  يف  ممار�صاته  عرب 
�لر�صم  �يل  بال�صافة  و�لغر�فيك(  �خل�صب 
ومن  �ل�صتينيات  رعيل  من  فهو  �لقما�ض..  علي 
رو�د �حلركة �لت�صكيلية يف �لعر�ق.. مو�صوعاته 
��صتخد  �آليات و�فكار �حلد�ثة �لفنية م�صريً� �يل 
�لمكنة و�بعادها يف �ثر�ء م�صاحة �لعمل �لفني، 
جم�صدً� �ل�صو�خ�ض �ملدينية و�لبيئية عرب تاأرخة 

�لعمال �حلياتية و�لطبيعة �لب�صرية.
 فبع�ض �عماله قد غلب عليها �لتكثيف و�خرى 
�لعمل  ملو�صوعة  وفقًا  �ل�صفافية..  عليها  طغت 
�عماله  �نفردت  �ذ  �ي�صالها..  �ملر�د  و�لفكرة 
و�د�مة  ت�صكالتها  وتنوع  �ملو�صوعات  بتعددية 
و�صحرها  حيويتها 
جنب  مما  �جلمايل 
د�ء  يف  �لوقوع  �لفنان 
للرتابة  �ملولد  �لتكر�ر 
و�لتنا�صخ   و�مللل 
�لتقليدي  �لتماثيلي 
و�لذي  �خرى  لعمال 
بدوره يوؤدي �ىل �ف�صاد 
�جلمالية  �لو�صائف 

و�حل�صية للفن.
�لو�قعية  �ملد�ر�ض  �يل  �عماله  �نتمت 
متاأثرً�  و�ل�صريالية  و�لتفكيكية  و�لنطباعية 
وفان  ورينيه  )د�فن�صي  �مثال  �لفن  باأ�صاطني 
�ملدر�صة  �ن  �ل  د�يل(  و�صلفادور  وبيكا�صو  كوخ 
�لو�قعية كان لها �لن�صيب �لفر يف لوحاته، رمبا 
لكونها �لقرب �يل نف�صه ومتنحه حرية �لتعبري 
و�ل�صهولة  وتنوعه  بتعدده  �ملعا�ض  �لو�قع  عن 
مبا  �ملتلقي  لدي  �لت�صاوؤلت  �ثارة  يف  و�لب�صاطة 
يوؤدي �يل ��صر�كه )�أي �ملتلقي( يف �لعمل �لفني، 
و�لعمل  �لفنان  بني  �لت�صال  د�ئر  تكتمل  كيما 

�لنحتية،  ��صتغالته  يخ�ض  فيما  و�ملتلقي،�ما 
�لكتل  ن�صب  توزيع  بدقة  منحوتاته  �متازت  فقد 
للحركات  �ملالئمة  �لو�صاع  و�نتخاب  �لنحتية 
بتو�فقات  ت�صدر  �لتي  و�لمياء�ت  و�لجتاهات 
هذه  �ك�صاب  علي  �صاعدت  بارعة  هند�صية 

�ملنحوتات �لديناميكية و�حليوية و�جلمالية.
ولفت  و�دها�ض  �قناع  عن  ��صفر  بدوره  وهذ� 
�خليال  مو�طن  نحو  به  و�ل�صري  �لر�ئي  �نتباه 
�ملجددة  �لفنية  و�خلروقات  �ملبتكرة  و�لروؤي 
يف  �لزمن  طو�ه  مي�صاين  عر�قي  فنان  قبل  من 
قمة  يف  وهو  غادرنا  �ن  بعد  �لن�صيان..  �ر�صيف 

�لبد�ع.

الفن الت�صكیلي ي�صفق لوحده االن.
يتذوق  �ن  دون  يحيا  �ن  لالن�صان  ميكن  هل 
يقودنا �ىل  �ل�صوؤ�ل  و�ملعرفة؟ هذ�  متع �جلمال 
يف  و�هميته  �جلمال  عو�مل  كنه  على  �لتعرف 
�ك�صاب عامل �لنا�صة �لفريد �خلرب�ت �لدر�كية 
و�لتحاور  �لفهم  يف  و�لب�صرية  و�حل�صية 
وت�صكيالت  وعنا�صر  مفرد�ت  مع  و�لتو��صل 
عامل �لوجود �ملتوفر على عديد �ملعطيات �ملادية 
و�ملتحول  �لثابت  و�لنف�صية..عامل  و�لروحية 
ي�صرّيها  من  بانتظار  وجود�ته  ي�صع  �لذي 
ده�صة و�ثارة و��صافات قيمية ومفاهيمية ت�صل 
باملحيط  �ملتنوعة  عو�ملها  ��صتنطاق  �لذ�ت عرب 
)ذ�ت/مو�صوعية(  للغة  و�لتاأ�صي�ض  �خلارجي، 
�صو�ء  فنان مبدع  نفائ�صها  ويثمر  بناء�تها  يعلي 
�أكان )ر�صامًا �و نحاتًا �و �صينمائيًا �و م�صرحيًا..

ما�صي  �للطيف  عبد  �لت�صكيلي  �لفنان  �لخ(.. 
�لعر�قي  �لت�صكيل  عامل  يف  م�صار�ته  تعددت 
من  �لعديد  و�قام  و�لنحت  �لر�صم  مار�ض  فقد 
حمافظة  يف  و�لت�صاميم  و�لن�صب  �جلد�ريات 
�لو�قعية  �لفن  مد�ر�ض  بني  تنقل  مي�صان 
�ىل  و�صوًل  �لرمزية  و�لتعبريية  و�لنطباعية 
مد�ر�ض �حلد�ثة كامل�صتقبلية و�لو�قعية �جلديدة 
وغريها، عبد �للطيف ما�صي �ملتخرج يف معهد 
يف  مقتنيات  له   ..1960 �لعام  �جلميلة  �لفنون 
�ليونان و�مريكا و�لقاهرة و�لردن، حا�صل على 
�ح�صن  وجائزة  �لعام1959م  يف  �لربيع  جائزة 
 ،1972 عام  �لرتبية  وز�رة  من  ديكور  م�صمم 
�لفنانني  نقابة  ��ص�ض  �لغدير2006..  وجائزة 
وجماعة �جلنوب وجماعة  يف مي�صان يف 1972 
�لد�ئرة �لفنيتني وقد �قام نحو ع�صرين معر�صًا 
�لت�صكيلي  �لفن  رو�د  يد  على  �صخ�صيًا..تتلمذ 
�ل�صيخلي  و��صماعيل  وفائق ح�صن  �صليم  كجو�د 
عبد  �لت�صكيلي  �لفنان  �لدروبي،يو�صح  وحافظ 
له  كل  �لت�صكيلي  �لفن  رو�د  �ن  ما�صي  �للطيف 
مدر�صته وهم  بناة حقيقيون هدفهم �ذكاء روح 

�ملعرفة ون�صر �لوعي �لفني بني �لطلبة.
�لعقل  يعجز  �لتي  �لفنية  �لعمال  بع�ض  وعن 
عن �در�ك مق�صدياتها ب�صبب ت�صظي مفرد�تها 
وحد�تها.. بني  �ملو�صوعي  �لن�صجام  و�فتقاد 

و�حلد�ثة  �ملعا�صرة  �ىل  ماين�صبها  �لر�ء  من 
�ي�صال  يف  و�لبهام  �لغمو�ض  �لفن،هذ�  يف 
�ملعنى يعزوه ما�صي �ىل �قحام مفرد�ت لي�صت 
مدرو�صة يف �للوحة و�ن جمرد و�صعها يف �ماكن 
و�صياع  �لروؤية  �رباك  �ىل  توؤدي  �ماكنها  غري 
مفتاح  له  �لناجح  �لعمل  �ن  �ملن�صجم،  �ليقاع 
معني يدخل منه �ملتلقي �ىل تف�صري �لعمل ورمبا 

تتفق روؤيته مع �لفنان يف و�صوح �لفكار.
�لعمل  ج�صد  يف  ��صا�ض  كمكون  �للون  ولناأخذ 
�لفني فهو يف �حدى تعريفاته غطاء لل�صكل حيث 
ومعناه  ودرجته  وح�صا�صيته  �صفته  لون  لكل  �ن 
�للو�ن  تكون  و�صع  يف  �للوحة  جناح  ويكون 
كل  وو�صع  �خرى  تارة  ومت�صادة  تارة  من�صجمة 
لون يف مكانه �ملنا�صب قوة للوحة و�د�ء مهم يف 
لك�صدت  و�حدً�  لونًا  جناحها..فلو كانت �حلياة 

�لذ�ئقة ولعرت�نا �مللل و�لرتابة.

عراقة التجربة..ا�صتب�صارات ابداعیة 
الت�صعها ابعاد اللوحة

ميار�ض  وهو  عاما،  �ربعني  من  �كرث  مدى  على 
�لنفعالت  حتمل  قما�صة  على  �خلا�ض  �صحره 
و�لك�صوفات  �لفكرية  و�ل�صتب�صار�ت  �لنف�صية 
يف  و�ملو�صوعي  �لذ�تي  مابني  ميزج  �لروؤيوية.. 
�ملتماهية  و�ل�صكال  و�خلطوط  �للو�ن  عو�مل 
مع �مل�صامني وفق تر�تبية متنح �لعنا�صر ن�صقًا 
�فكار  ي�صتنطق  �لت�صكيل..  بنية  يف  منطقيًا 
�ملتلقي عرب عملية تو��صلية يجيد حبكها �لفنان 
يف  �ملتخرج  �لعبودي،  جرب  كاظم  �لت�صكيلي 
حيث   ،1962 للعام  �جلميلة   �لفنون  �كادميية 
در�ض على يد رو�د �حلركة �لفنية يف �لعر�ق ينهل 
من �بد�عاتهم �لفكرية و�لفنية حيث �ن�صهر يف 
�ل�صيخلي وحافظ  و��صماعيل  فائق ح�صن  بوتقة 
�لفنية  ��صتغالته  لتندرج  وغريهم.  �لدروبي 
تاأثري  فيها  �لغالب  �ن  �ل  معينة  مدر�صة  �صمن 
�لعبودي  يعلل  و�لنطباعية  �لو�قعية  �ملدر�صة 
بالنتائج  و�ميانه  �لتعقيد  عن  �بتعاده  �ىل  ذلك 

و�مل�صمون،  �ل�صكل  جماليات  على  توؤكد  �لتي 
ومدى �فادة �ملتلقي من �لعمل.

�حلروفية،  منتهجًا  �عماله  من  بع�صًا  �جنز 
ومتيزه  �لعربي  �حلرف  بجماليات  منه  �ميانًا 
�للوحة  يرثي  �حلرف  جعل  مما  �نو�عه  وتطور 
ح�صا�صية  من  تزيد  وروؤيوية  ب�صرية  بطاقات 

�لتلقي �جلمايل و�ملعريف على حد �صو�ء.
حمددة  ب�صورة  ولكن  �عماله  يف  �لرمز  تناول 
�ذ  �لتعقيد  وزيادة  �لتعمية  عن  بعيدً�  ومقننة، 
يوؤمن �ن ��صتخد�م �لرمز يجب �ن يكون �صمن 
مدلولت مفهومة �لتعبري لن �للوحة قد ر�صمت 
على  ومثال  ملحتوياتها  �لب�صري  �لفهم  �جل  من 
 ( �ل�صهرية  لوحته  ومنها  بيكا�صو  لوحات  ذلك 
للر�ئد  �حلرية(  ن�صب   ( وكذلك  �لغورنيكا( 

�لكبري جو�د �صليم.

خطوة نحو الف میل االبداع
�لب�صرية  كائناته  تتعدد  �لعالق  �لر�صام عبا�ض 
��صلوب  �و  منط  �ىل  ليرتكن  فهو  وممار�صاته 
�ىل  �عماله..يعمد  �جناز  يف  معينة  مدر�صة  �و 
مفرد�ت  تربط  �لتي  �ملفاهيمية"   " ��صتثمار 
�لعلمية  وتطور�تها  �حلياة  مع  �لفن  وعنا�صر 
طرق  ��صتخدم  و�لجتماعية..  و�ل�صيا�صية 
�ل�صمعية  و�لتقانات  ت�صكيل  كالفوتو-  �حلد�ثة 
�لفنية  �لجنا�ض  تد�خل  �ىل  وعمد  و�ملرئية 
�لبع�ض  و��صتغالت  �ليات  وتطويع  و��صتمثار 
خامات  و��صتخد�م  و�خلزف  كالنحت  منها 
ومعادن وق�صا�صات لزيادة �لتاأثري لدى �ملتلقي 
مع  تو��صجت  وب�صرية   روؤيوية  تنويعات  وخلق 
�صناعة �عمال ت�صكيلية حتمل يف طياتها �جلدة 
ثماره  مع  باحلو�ر  �ملتلقي  و��صر�ك  و�ملعا�صرة 
�جلميلة وحتقيق �لتو��صل �لفاعل بينه و�للوحة 
باللوحة  �خلروج  على  �لعالق  يوؤكد  و�ملتلقي. 
�ملفاجئة  عن�صر  و�دخال  جديدة  ف�صاء�ت  �يل 
�يل  بالعمل  للو�صول  �لت�صكيلي  �لعمل  تنفيذ  يف 
م�صتويات عالية من �لدر�ك �حل�صي و�لتفاعلي.

�لفن ر�صالة تعبريية واجرتاح يف الذائقة
�ن تعمل �نامل على خلق �صور ح�صية، باقتنا�ض 
نافرة  وتروي�ض فكرة  �لو�قع،  حلظة هاربة من 
�لبنيات  مع  �ملتماهي  و�لفكر  �جلمال  و��صباغ 
ثيماتها  يف  ت�صرك  تفاعلية  بلغة  �لوجودية 
و�مل�صهد  �لغياب،  �حل�صور/  ثنائيات  �لبد�عية 
�لعياين /�لفرت��صي، و�لبي�ض/�ل�صود، و�لظل 
تخييلية  عقالنية  خمرجات  �صمن  /�ل�صوء، 
بابعاد لمتناهية، فهذه �لنامل �صاعرة باأمتياز 
فني  بتكنيك  و�لفكار  �لروؤى  ت�صطاد  وهي 
�لعنا�صر  ترتيب  عاتقها  على  تاأخذ  وقما�صة 
و�ملفرد�ت �ل�صكلية و�ملو�صوعية بهارمونية لونية 
ت�صغل �مل�صاحات وتوجه نحو بوؤرة �لعمل م�صرية 
�لتعبريية  و�لر�صالية  �جلمالية  �لقيمة  �ىل 
�لو�صل  حلقة  يكون  �ن  على  �لفن  يعمل  لعو�مل 
�للوحة... حلو�ر  �ملن�صتة  �لعني  وبني  بينها 
�ملعلم  كانت  مي�صان  ملحافظة  �خلالبة  �لطبيعة 
تغني  وهي  �لعبيدي  كرمي  رجاء  للر�صامة  �لول 
�ملثيولوجية  �هو�رها  وعو�مل  بخ�صرتها  خميلته 
فر�صاته  ت�صدد  وهي  �لعريقة  و�حل�صارية 
و�ن�صيابية  ور�صاقة  �للون  ببهجة  �لز�هية 
�لفن  مد�ر�ض  بني  �لق�صدية  بانتقالتها  �خلط 

�لنطباعية و�لرمزية و�لتعبريية وفق �ملو�صوعة 
تنفيذ  وممكنات  و��صتغالت  �آليات  تقرتح  وهي 

�لعمل �لفني

كافیة  م�صاحة  يتطلب  فن  الكاريكاتور 
من احلرية

�ي�صال  �ىل  �لهادفة  �ل�صخرية  فن  �لكاريكاتور 
تلقفها  يف  �ملتلقي  ذهن  و�عمال  ما،  فكرة 
و�خلو�ض يف مفرد�تها فهو فن �مل�صاركة بامتياز.

ت�صكيالته  ل�صهولة  �ملمتنع  �ل�صهل  فن  وهو 
ملا  م�صد�قًا  تكون  ما  د�ئمًا  �لتي  فكرته  وقوة 
يحيطه  وما  �لب�صري  �لكائن  �حو�ل  عليه  تكون 
وبيئيًا...بغية  و�قت�صاديًا  و�صيا�صيًا  �جتماعيًا 
فناين  و�لوقائع..من  �حلو�دث  �ىل  �لنظر  لفت 
ب�صهولة  �عمالهم  متتاز  �لذين  �لكاريكاتور 
�لعر�قي  �ل�صارع  نب�ض  من  وقربها  �ملفرد�ت 
�عماله  �ن  حيث  �لكعبي  وهيب  حامد  �لفنان 
معقدة  �و  عميقة  �أ�صياء  حكي  على  �لقدرة  لها 
بخطوط ب�صيطة و��صكال ت�صبه كثريً� ماير�صمه 
وهو  ذكي  طفويل  بوح  فالكاريكاتري  �لطفال، 
�لفر�صة �ملالئمة جلذب �هتمام �ملتلقي بو�صاطة 

�للون و�خلطوط �لكارتونية. 
هذ� �لفن وفقًا لد�ئرة �لإنتاج �لإبد�عي لر�صام 
�لتب�صيطية  �ل�صيميائية  على  يعتمد  �لكاريكاتري 
من  دللته  فان  وبالتايل  �لقول(  لنا  جاز  )�إذ� 
�لو�صوح �لتي ي�صتطيع �نتز�عها �ملتلقي �لب�صيط 
، �أي بالإمكان �لقول �نه فن جماهريي. �لختز�ل 
بقية  يف  �إغر��صه  ليوؤدي  �لأحيان  من  كثري  يف 
�لفنون ، ولكن �لختز�ل يف فن �لكاريكاتري هو 
�أهم م�صرتطات هذ� �لفن ، �لذي يوؤدي �إغر��صه 
حتى  �لعر�ق  يف  �لكاريكاتور  فن  تطور   . بي�صر 
�لكعبي  تعبري  حد  وعلى  فنية،  كمدر�صة  تر�صخ 
�لعر�قية  للمدر�صة  يكتب  �ن  بالمكان  فاأنه 
ملفاتها  ل�صخونة  �ملد�ر�ض  باقي  عن  �لتفرد 

�لجتماعية و�ل�صيا�صية  و�لقت�صادية.

يف البدء كان احلرف
�خلطاط �صاكر �ملو�صوي من �ملبدعني يف جتويد 
�خلط �لعربي وحت�صني �لتقنيات و�لد�ء �ملثمر يف 
�نبعاث �للوحات �لفنية �لكبرية...�متازت �عماله 
حروفه  بناء  يف  �ل�صارمة  و�لقو�عدية  بالدقة 
�للونية  �لهارمونية  �صنعتها..م�صتخدمًا  و�جادة 
و�لت�صكالت �لهن�صية يف بث زخرفاتها عرب حرفة 
جتمع  وبلغة  �لزمان  تقدم  مع  وطورها  �تقنها 
�خلطاطني  ب�صيخ  تاأثر  و�ملعا�صرة  �لرت�ث  بني 
ل�صكال  تطويعاته  يف  �لبغد�دي..  ها�صم  حممد 
�حلروف مع �حلفاظ على �ل�ص�ض و�ملبادئ �لتي 
�نبنت عليها جت�صيد�ت �خلط �لعربي و�لزخرفة 
�خلالقة  و�فكاره  �ملبدعة  بانامله  �لفنية..يو�ل 

�نتاج �لفريد من �لبد�ع.

يف

غ�صان ح�صن حممد                                                                                 
بري�صة  وجت�صيدها  �لفكار  بلورة  عرب  �لن�صانية،  �لعو�مل  ج�صدت  �لتي  �لرئي�صة  �لفنون  من  �لت�صكيلي  �لفن 
ر�صام �و �زميل نحات �و عد�صة ت�صوير. وهو حد�ض �لذ�ت يف ترجمة �ل�صعور عرب �لتقنية �لب�صرية يف �نتاج 
�لن�صان عنوة �يل منطقة مكتظة  ياأخذ  �نه قدر  �لفني،  �لعمل  �بد�ع  �لفنان يف  �لروؤى متماهية مع حرفنة 
بعو�مل ��صتطيقية حتول هذ� �لن�صان �ىل كائن مثقل باخليال. يف جمال �لفن �لت�صكيلي  هناك ��صماء كبرية 
من �لفنانني يفتخر �ملي�صاين بهم ومنهم )�حمد �مني وماهود �حمد وعبد �للطيف ما�صي وكاظم �لعبودي 
وحممد  عبود  و�صبيح  �لقرملي  �لر�صا  وعبد  �لبياتي  �لرحيم  عبد  و  رم�صان  �لباقي  وعبد  �لبياتي  و�حمد 

�لزبيدي...�لخ( هوؤلء جيل لن�صتطيع ت�صفح �لفن �لت�صكيلي يف �ملدينة دون �ملرور بهم.. 

قراءة في تجارب تشكيلية مختارة

من السطح إلى اللون إلى الحركة

الزمان أقصر من أن 
يمسك بتالبيب الجمال 
واالبداع والتنوير الفني

علي ال�صباعي

َكَتـــــَب �صـاعٌر �صـومرٌي جمهوٌل علـى لوحٍ ُعْمُرُه �أكرَث 
من �صتِة �آلِف �صنة ، ُوِجَد يف

�أور :- " حياُتنا �أق�صُر من فتيلِة قنديِل �ملعبد ِلُنعانَق 
جديلَة �ل�صم�ضِ  �لطويلَة  / و�أحالَم �لنا�ضِ  �ل�صائعة 

َ / وُن�صافُر بها �إىل �لأبِد "
ل�صيَء يف �لدنيا بدونِ  قوٍل ، ول�صيَء يعادُل �لكلمة 
تكوُن  حني  جماَلها  ُيعادُل  ول�صيَء   ، �لأ�صُل  لأَّنها   َ
�إ�صاّريةً ، موحيةً ، متخفيةً ، ور�َء ُكَومٍ  من �لق�ص�ض 
�أهرُم  ل  حتى   ، �ل�صطوِر  بني  َئ  ُخبِّ وما  و�حلكاياِت   ِ
نٍة ، م�صتاءٍة . �أيقظتني دفعةً   حتت وقعِ  �أقد�مٍ  ُم�صنَّ

و�حدةً  على �صو�ِد يومي :- �لكلمةُ  �ل�صادقةُ  .
�ل�صماِء  ق�صوِة  من  ففزعُت   ، ففزعُت   ، ففزعُت 
 ، �ل�صوء  فرتكُت   ، حياِتنا  يف  �ل�صا�صعِة  �لرماديِة 
ُعتمتي  ُي�صيُء  �لبي�صاِء  �لناحلِة  باأناِمِلِه  �صوءها 
�لد�خلية َ بحزنٍ �صاكنٍ  كنُت يقظًا �أكُتُب عن َوَجعي ، 
ٍة يف حياتي عن وجِعنا �لعر�قُي ، منذ ُ  كتبُت �أَّوَل ِق�صّ
كتابِتها وقفُت �صغريً� �أتطّلُع بعيونٍ  مبهورٍة يف �أ�صو�ِء 
�إىل  م�صدودً�  كنُت  �أي�صًا   .. وظلماتِه  �لكونِ   هذ� 
وتتفاعُل  تت�صارُب  حويَل  خُمتلفٍة  وتّيار�ٍت  م�صاعَر 
على  �أقُف  كنُت  لأنني  �أرى  كنُت   . �أرى  �أكاُد  و�أنا   ،
�أن  و�أكاُد   ، �مل�صتقبلِ  ناِر  �إىل  َيدي  �أُمدُّ  قدمٍي  ُتر�ٍث 
�ل�صباعي  : علي  �أرى هذ� هو  و�أنا يف مكاين  ��صُقَط 
ٍة ق�صريٍة لُه ، وماز�َل  . َوَقَف منذُ  �أن َكَتَب �أّوَل ِق�صّ
َكَلَمَتُه  يطرُق  �لُنحا�ضِ   طارَق  مثُل  �لكلمِة  على  ُيِلحُّ 

يكوَن  �أن  ويحاول  نف�ِصِه  �لوقِت  يف  �أ�صاُبعُه  فتطرُق 
ل�صوِتِه �نعكا�ٌض و�ن يكوَن لأيقاعاِتِه تاأَثرٌي و�صدًى . 
نحُن �صعُب مغلوٌب على �أمِرِه ، �صعٌب منخوٌر ، َنَخَرْتُه 
ع�صابة ٌ ، �صعٌب جعلوه بال ... ذ�ٍت ، هذ� و�قُعنا ، 
�صعٌب   ، مَتهّرٌئ  ُكلُُّه   ، مَتهّرٌئ  كياُنُه   ، متهّرٌئ  �صعٌب 
مبنٌي على �ل�صّلِب ، هذ� تاريخُه �أََلَي�َض هذ� بَكاٍف باأن 
يجعَلنا نتعّذُب ، فنكتُب . كتبُت ، فكتبُت ، فُنكبُتُ ، 
فكتبُت ، لأنَّ �لنو�فذَ  كانْت كلُّها مغلقةً  ، و�لأ�صالِك 
َمت ّمنا �لكثري ، �صاَعَتها تعّلمُت كيَف  �ملُلتهمِة قد َق�صَ
، ولعلَّ هذ� ما  بالكتابِة  �أن قاومَتها  ، فكان  �أقاوُمها 
ذلك  �لكتابةُ    ، �لكتابةُ    : درعًا يل  �أحملُه  �أنا  كنُت 
�لرتياُق �لذي مل ي�صتّطع �أن يقتلني بل ز�د من �صالبِة 

عودي .
ملجتِمعنا  وجتري  َجَرْت  �لتي  �لأحد�ُث  هي  كثريٌة 
 ، �حلياِة  هام�ضِ   على  تعي�ُض  �صخ�صياٌت  وهناك   ،
ومتتلُك خ�صو�صيةً  يف �أفعاِلها تبدو �صّاذةً يف عرِف 
 . �أمٌل   ، �أمٌل  د�خلي  يف   . لأُن�صَفها  فكتبُتها  �لأ�صوياِء 
�أكتُبه ؟  �إنني ل �عرُف كيف  لّكنه كبرٌي ، كبرٌي حتى 
�لكتابةُ  متّثل حموَر حياتي كلَّها وَجوهَرها ، و�أعتقُد 
�لذي  ديوجيني�ض  م�صباحِ   حامُل   : هو  �لكاتَب  �أنَّ 
ُينرُي به ُعتمة َ �ملجتمعِ  و�إ�صاءة ُ وجوِه �لهام�صّيني من 
�أبناِء هذ� �ل�صعِب ، فكانْت ق�ص�صي دعوةً  للتعاطِف 
�ملاأ�صاِة  �مل�صاركِة يف  ومَنِحَهم حر�رةَ   �ملظلومني  مع 
. �لآن �صاأفكُّ عقاَل هذه �لروحِ  ، روحِ  علي �ل�صباعي 
و�أتوّكل ، لأّن هذِه �جلذوة َ �أنفقْت ناَرها معي متاأّججة 
ً ومل تخُفْت ، لذ� �صاأكُتُب عن : �لأعمقِ  و�لأفدحِ  يف 

نف�صي .
يف �لبدِء ت�صاءلُت : �إن كنُت مبدعًا حقًا �أم هو جمّرد 
وهٍم ؟ ُترى كيَف �صاأعيُد نف�صي �إىل �حلياِة لو مْل �أكْن 
�ملن�صّيون من  بُع  يرتَّ مّني  �أذنٍ   بدونِ   فكان  ؟  كاتبًا 
�أبناِء �صعبي �ملظلوِم على هياكلِ  كتاباتي ، ويدخلوَن 

ق�ص�صي بال َوَجل وكاأنهم ميار�صون ما

)1(
�أعتادوه يف �أياِمِهم و�صاعاِتهم �ملن�صّيِة كما هم . لكن! 

دٍة �أقتن�ُض �ن�صغالِتِهم كنُت بكلِّ موَّ
بحياِتهم ، وتاأمَلُهم حلاِلِهم . لَكَن ! متعُّني بوم�صاِت 
حياِتهم طاَلبْتني بالإ�صفاقِ  عليهِم ِمنُهم ، لأن هوؤلء 
 ، لهم  ، طوبى  �حتمالِ  �حلياة  َمَنحني فر�صةَ   من 
وتدوينِ    ، �آهاِتهم  بالكتابِة عن  �أتّلذذُ   تركوين  لقد 
مر�ر�ِتهم ، و�صغُت هو�ج�ُصهم بحزنٍ  �صفيف . لقد 
كنُت منهم ، فلهذ� ل يوؤ�خذونني على ما �قرتفُته من 
ِف �حلياةِ  بهم ، لقد جت�صمو�  حمّبٍة و�ألفٍة جتاَه ع�صْ
عناَء �لمتثالِ  لقلمي و�أنا - �لآَن - مكبٌل مبحبتهم . 
ُت  �إنني �نتف�صَ �صي كلَّها ،  بفرحٍة غامرٍة كتبُت ق�صّ
 ، �ملهدورِة  ولكربيائي  �جلريحِة  لكر�متي  �نت�صارً� 
بالكتابة  �لفرديَّ  خال�صَي  �خَلال�َض  ُت  حددَّ فلقد 
 ، �صاحلني  ب�صرً�  نكوَن  �أن  على  ُيعيننا  �لأدَب  �أن   .
َعَليَّ   : ، وقلُت يف نف�صي  باإن�صانيِتنا  وعلى �لحتفاِظ 
باملقاومِة و�لكتابِة للذ�ِت بدونِ  خوٍف ، وهكذ� كتبُت 
 . �عتقده  كنُت  ما  فيها  رُت  وَّ �صَ �لتي  كلَّها  �صي  ق�صّ
نفعي  �أدٌب غري   . �ملقاومِة حفاظًا على �حلياِة  �أدب 
و�صَط  �لختناقِ   ولتفادي   ، للذ�ت  روحٌي  منقذ ٌ   ،

�ملجتمعِ  .
 " حياتي  بد�أْت  هكذ�   ، مباأ�صاٍة  يبد�أ  �صيء  كلُّ 
ْف ومل تنتِه هذه  ق�ص�صي " مباأ�صاٍة ، مباأ�صاٍة مل َتَتوقَّ
ع�صناها  �صوٍد  �أحد�ٍث  عن  كتبُت   . �حلياةُ  �ملاأ�صاةُ  
. ُحزِننا  ُتعرّبُ عن �حلزنِ  َقلقة ٌ،  ُمِقلَقة ٌ ،  ، كتاباٌت 
،حزِننا �لعر�قيِّ ، كتبُت عن �لطريقِة �لتي �أُح�ضُّ بها 

�حلياة ،  حياُتنا  بتناُق�صاِتها �مل�صّتمرة . كتبُت عن : 
عاملٍ كريٍه ، قذٍر، ومرعٍب قد ع�صناه .

كيف   ! لكن   . بها  نتكّلُم  �لتي  �للغة  كالَم  نفهُم  �أننا 
نبتكُر كالمًا للغِة �لقلِب �لعميقة ؟

يقُف  �لذي  �لفرِد  ملاأ�صاِة  كونُه جت�صيدً�  �لقلِب  كالُم 
ل  �لكتابِة  جتربةُ   فكانْت   . �لتيار  وجِه  يف  وحيدً� 
 ، للعي�ضِ  طريقةً   �أبدً�  تكْن  مل  و�أّنها  ل�صيٍء  ت�صلُح 
�أجوبةً   تّقدُم  �أّنها  ببايل  َيُدْر  ومل  جتربتي  هي  تلَك 
عن �أ�صئلِة �حلياِة �لكبريِة . لكنَّ هذه �لق�ص�ض �أثبتُّ 
بها لنف�صي �أنني موجوٌد . عندما بد�أُت �أكرب. بد�أُت 
نة ٌ، كنت �أريُد  �أفًكُر باأّل تكوَن يل وظيفة ٌر�صمية ٌمعيَّ
يقظتي   . �ليقظِة  و�أحالمِ   �لقر�ءِة   يف  �لأ�صتمر�َر 
عندما تقر�أون ق�ص�صي لن جتدو� يف هذه �لن�صو�ض 
، بل �صتجدَوَن حياةً  كبريةً  و�أ�صئلةً   ِ �أجوبةً  كبريةً 

�أكرَب. �أ�صئلةً  بال ............. �أجوبٍة .
�ل�صكونيِة   و  �لَعماِء  حماربِة  على  كبريً�  ثباتي  كان 
و�ملوِت بالكتابِة ، �لكتابِة �لو�عيِة ، و�لكتابِة �لو�عيِة 
دفَعْت بق�ص�صي �لتي �أكتبها �إىل �لن�صجِ  �لأبد�عي .
قلت لنف�صي :- علي �ل�صباعي . حافْظ على تو�ِزِنَك 
، و�أحذْر من �أن تكوَن �لكتابةُ  هَي �ل�صيُء �لوحيُد يف 

حياِتك ، فكانْت هَي �ل�صيُء �لوحيُد يف حياتي .
�أياُم هبل و �صنينُه ، يوَمَ كاَن  تتو�ىل �لأياُم  َعلينا ، 
�لزمُن زمَن ُهَبَل ولعِبِته ، لنجَد �أنُف�َصنا ر�ف�صني لكلِّ 
�صيٍء رغبةً  منا �أنَّ ذلَك �صيخل�صنا يف �لنهايِة لرنى 
نرى  و�صرنا   ، ُهبل  َطَم  حَتَ  . �أخريً� يف حياتنا  �لنوَر 

:- �لدَم �أي�صاً  بدَل �أن نرى �لنوَر !!!
؟  ثانيةً   حياِتنا  يف  �لنوَر  نرى  �أن  ن�صتطيُع  هل  ترى 
ريةَ  لأُثبت لنف�صي �أنَّ �حلبَّ يف  ةَ  �لق�صّ كتبُت �لق�صّ

�لعامِل ماز�َل مّيتًا .
باجتاِه  ُمن�ّصدةً   موجعةً  حقيقةً   ُتَعَترُب  ي  ق�ص�صّ �أن 
باأنني   . ما  يومًا  للنا�ضِ   لأو�صَح  و�ملكابد�ت  �لهموِم 
ي �إذ� بي خالَل  �صاأكَوُن حّرً� . حّرً� بها . حّرً� بق�ص�صّ

ما مرَّ من �صننيٍ  

)2(
و�لق�ص�ض،  بالكلماِت  �أتعّذُب  كنُت  �إنني  عجاٍف 
و�أنا  د�ئمًا  نف�صي  �أ�صاأُل  وكنُت   ، ونف�صي  وبالزمنِ  
هذه  خاللِ   من  �لقوَل  �أردُت  ماذ�  �لق�صة:-  �أكتُب 
�صادمًا  �صوؤ�ًل  يل  �ل�صوؤ�ُل  هذ�  وبقَي  ؟  ِة  �لق�صّ
�أكتُب  ملاذ�  �أعرُف  كنُت   . كبريٍة  بدرجٍة  وفا�صحًا 
ومِلَْن كتبُت ق�ص�صي تلَك ؟ �أَماَم هذ� �ل�صوؤ�ل ترتعُد 
�أّنُه  رغم   . جّباٌر   . جّباٌر  �صوؤ�ٌل  �أّنُه  َفِرْقا،  فر�ئ�صي 
�صوؤ�ٌل يف �لكتابةُ  ؟ فكانْت �لكتابةُ  بب�صاطٍة :- هي 

جتربة ٌ ذ�ّتية ٌ لكت�صاِف �لعامل .
فاإذ� مل يكْن هنالك من غايٍة للكتابِة لكانْت عملية 
جّيدً�  �أذكُر   . ّل  �إ لي�َض  للوقِت  م�صيعةً   كتابتها   ُ
قا�ضِّ  بكاُء   ، بكاِئي  فكاَن   ، �أبكي  كنُت  �أكتُب  نا  و�أ
نُه  �أ  ، �أن�صاينُّ  �نفعاٌل  �أنه   ، �إن�صانيًا  ُبكاًء  كان   ،
 ، �ل�صمَت  تعرُف  ل  عر�قيٍة  لأحز�نٍ   �متد�ٌد 
للعي�ض  و  للحياِة  �ملقاومِة  من  نوعًا  كان  فبكائي 
تفاوَت  �أمنيٍة  ِخِر  باآ �لإم�صاِك  ومن   ، بكر�مٍة   ِ
ُهَبل  يِد  �أياَم  و�صياِعها  جت�صيِدها  يف  �لزمن 

. �حلديدية 
جنوينٍّ  ب�صكلٍ   �لكلماِت  معانقًا  �صاأ�صتمرَّ 
 ، �لوحيَد  مالذَي  لز�َلْت  فالكلماُت   ، جنوبيٍّ 
م�صروعَي  َعْن  �لرت�جُع   ، �لرت�جُع  بو�ْصعي  ولي�َض 
يل  فتَحْت  وقد  �أتر�جُع  وكيَف   ، �لأبد�عي 

؟!!! كلِّها  �أ�صر�ِرها  �أبو�َب  �لكلماُت 
 -: �أي�صا  ومنحتني  عاملها  �لكلمات  منحتني  لقد 
 . �لقلب  �صغاِف  من  �لنابعة  نبوءتها   . نبوءتها 
 ، وخال�صي   ، يتي  وق�صّ  ، حياتي  هي:-  �لكلمةُ  

�ّصـَر �لكلمُة  منحتني  ِثِرِها  ولأ
من  �لكلمةُ   نتني  ومكَّ  ، �لو�عيِة  �ليقظِة   ، �ليقظِة 
�لتو��صُل   -: و�لكتابةُ  هي   ، �لأ�صر�ِر  ارِة  فتحِ حمَّ
�ل�صــباعــي(  لـ)علــي  بالن�صبــِة  �لتو��صـُل  وكـاَن 

�لــولدةُ   ، وكانت  ولدةً  
. َفَرحًا  ثم   ، نهو�صاً 
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الدولة المدنية هي بنت 
التقدم الحضاري والثقافي 

الذي أنجزته اإلنسانية

�صعدون هلّیل
�ن �لبحث عن مفهوم �لدولة �ملدنية و�لدولة �لدينية و�حد من �ملفاهيم �لتي و�جهت �لن�صان وتو�جهه يف م�صريته �لفكرية و�ملعرفية و�لتاريخية . ولبد يف 
�لبد�ية من �ن نقوم بت�صحيح بع�ض �ملفاهيم �مللتب�صة ب�صاأن مفهوم �لدولة �ملدنية و�لدولة �لدينية، �ول علينا �ن نت�صاءل ما هي �لدولة �ملدنية؟ هل تعني �ن 
�لر�دة �ل�صعبية هي �لأ�صا�ض و�ن �خلالف بني قوى �ل�صعب �أو �لآمة يحل عن طريق �حلو�ر و�ن �ل�صعب هو �لذي ي�صنع �لقو�نني .. ويلغيها .. ح�صبما تقوده 
م�صاحله �ىل ذلك وهذ� يعني �لتعددية �حلزبية .. وحرية �ل�صحافة .. وحرية �ختيار �حلكم بالنتخاب .. ووجود دولة موؤ�ص�صات ذ�ت �صلطات ت�صريعية 

وتنفيذية وق�صائية .. و�ن لدخل للعقائد �لدينية لبجوهر ول �صكل �حلكم .. بل �لف�صل بينهما وبني �ل�صيا�صة متاما.

9 درا�ضة
مفاهيم وآراء

دفاعًا عن الدولة المدنية

نقد في ذاتنا اإلسالمية تخارج الذات الملتبسة

��صالمي  علم  �لدينية  ذ�تنا  ي�صنع  ذلك  قبل  كان 
ثم  ومن  �لكالم(  )علم  ب  �يدلوجيا  عليه  ��صطلح 
ديننا  قبول �لخر يف  حتول عقائديًا �ىل معايري يف 
تت�صكل  ذ�تنا  غدت  هكذ�  ديننا.  عن  له  �لنفي  �أو 
�فحام  مبد�أ  على  تقوم  كالمية  منظومة  خالل  من 
�ملقنعة  �حلجة  مبد�أ  على  ولي�ض  باحلجة  �خل�صم 
وعقدي  فكري  كبناء  �لذ�ت  به  تتقوم  �لذي  للذ�ت 
جزء  وهي  �لد�خلية  �ل�صالمية  �خل�صومة  وتبقى 
تقف  �لتي  هي  و�لجتماع  �لتاريخ  تر�كمات  من 
تاريخ  �لكالم وظهوره يف  ن�صاأة علم  �وليًا يف  عاماًل 
�لعلم �لديني �ل�صالمي. ومن ثم ترك ب�صمته على 
�دو�ر تلك �خل�صومة يف حلقاتها �ملتعاقبة يف �لتاريخ 
وتقوم  �ل�صالمية.   �لجتماعية  و�حلياة  �ل�صالمي 
�آلية علم �لكالم على مغالبة �ملحاججة وروح �جلدل 
و�لتفنن  �د�ئه  يف  �لو�ئل  �ملتكلمني  ورغبة  �لكالمي 
�خل�صم  �فحام  هو  �د�ئه  يف  و�لهم  �صنعته  يف 
يوؤ�ص�ض ملقولة )من  �لكالمي من خالل حجته وكان 
و��صتقر�ء  و��صحة  خال�صة  ويف  �دينك(  فمك 
يف  �ل�صالمية  �لثقافة  على  و�لقيمني  ��صحابه  عن 
فكرة  �صنعة  عن  عبارة  علم  فهو  �لوىل  ع�صورها 
�لفكر  حتريك  يف  ��صر�قته  ورغم  �لكالم  يف  وفن 
يف  له  �حل�صاري  �ملعنى  ومو�كبة  وتطوره  �ل�صالمي 
بانح�صاره  م�صروط  كان  ذلك  لكن  �ل�صالم.  تاريخ 
و�لجتماعية  �لعلمية  �ل�صالمية  �لنخبوية  �لبنية  يف 
فقد بد�أ جدًل بني علماء �ل�صالم �لذين جمعو� بني 

و�لفقه وبني علوم  �لقر�ن و�حلديث  �لدين يف  علوم 
مباهيته  �مياننا  ورغم  و�لفل�صفة.  و�حلكمة  �لعقل 
�ل�صالمي.  �لذ�تي  وتطوره  �خلال�صة  �ل�صالمية 
فلم  و��صحة  �خرى  بثقافات  تاأثره  بو�در  �ن  �ل 
�لنوع  هذ�  مب�صتوى  ذلك  قبل  �مل�صلمون  �لعرب  يكن 
ثم  و�ملغالبة  �ملحاججة  يف  طريقته  �و  �لكالم  من 
ذ�ت  هي  و�لتي  و�لقدر  �لق�صاء  فكرة  يف  بد�يته 
يف  تظهر  حيث  قدمية-  عر�قية-  ر�فدينية-  جذور 
من  �لن�صان  �صكاية  �لقدمية  �لعر�قية  �ل�صاطري 
بخدمة  عليه  ق�صت  وكيف  به  ت�صنعه  وما  �للهة 
فيه ظهر يف  ��صالمي  �صوؤ�ل  �ول  ولعل  �لكبار  �للهة 
يف  خالفته  يف  طالب  �بي  �بن  علي  �لمام  ع�صر 
وكان  و�لقدر  �لق�صاء  عن  �لمام  �صول  حني  �لكوفة 
�صيخًا من �هل �لكوفة �صاأله و�مام �لنا�ض عن م�صرية 
معاوية  حلرب  �ل�صام  بالد  �ىل  �لكوفة  من  �جلي�ض 
�صاأله هل م�صرينا �ىل بالد �ل�صام بق�صاء �هلل وقدره. 
لكن �لرث �لذي خلفه علم �لكالم يف تقنني عقائد 
�مل�صلمني ومتايز�ت �لفكار �لتي نتجت عنه و�صياغة 
�دى  �لذي  هو  �لتمايز�ت  هذه  �صوء  على  �لعقائد 
�مل�صلمني  بني  ومذهبية  دينية  �ىل متايز�ت  تاريخيًا 
وفق  كانت  �ل�صالمية  �لفرق  ��صماء  �صياغات  ولعل 
وعدلية  وجربية  قدرية  من  و�لقدر  بالق�صاء  قولها 
توؤكد دور علم �لكالم يف تكوين �لفرق �ل�صالمية �و 
بعد  لكن  �مل�صلمني-  تفرقة  من  �ل�صالمية-  �لفرقة 
�ن خرج من حيزه �و �طاره �ملعريف و�لبحثي �لعلمي 

علم  ومقولت  �فكار  وتد�ولها  �لعامة  جمهور  �ىل 
�لكالم كعقائد �صحيحة منقولة عن �ل�صلف و�صمات 
علم �لكالم �لدينية �و م�صحته �لدينية هي �لتي �دت 
به �ىل مثل هذه �لنتيجة يف حياة �مل�صلمني ولو كان 
هناك توجيه بب�صريته من قبل �لقائمني عليه ل�صار 
علمًا  حمل نظر وجدل وتطوير من غري �ن يتطرق 
�لديني  تر�ثنا  ويف  و�لخرين  �مل�صلمني  عقائد  �ىل 
�لكالم  علم  �ىل  ت�صدو�  �لفقهاء  بع�ض  �ن  جند 
وحاولو� منعه عرب حترميه وجترميه و�خر�ج �ملتكلم 
�ل�صالمي من د�ئرة �ل�صالم لكنهم مل يفعلو� ذلك 
ثقايف  عجز  عن  ك�صفو�  و�منا  علمية  �ر�ده  مبح�ض 
�لتكفريي  كالمهم  ي�صوغون  وكانو�  مو�جهته  يف 
��صافت فرقة �خرى  و�لق�صائي ب�صياغة عقائدية 
�ىل �لفرقة �ل�صالمية. وقد �ختتم �لبيان �لقدري يف 
�لكالمية  �ل�صر�عات  تلك  �لهجري  �لقرن �خلام�ض 
حتديده  خالل  من  �ل�صالمي  �لكالم  علم  وجدل 
�صيا�صيًا عقائد �مللة و��صول �لدين وقد عكف على �ن 
ل يخرج عن د�ئرته �حد �ل و�ن يكون خارج د�ئرة 
�ل�صالم. ونتيجة تاأثر علم ��صول �لفقه بن�صاأة علم 
كبريً�  فقهيًا  ��صوليًا  ��صتدعت  فقد  وتطوره  �لكالم 
هو �لآمدي �ىل �خر�ج �لكافة عن معيار �لدين كما 
�صنها �ملتكلمون �ل�صاعرة وكان يقابله �ملتكلمون من 

�ملذ�هب �لخرى مب�صمون قوله ونتيجته.
مر�جعة  هو  �لذ�ت  جتاه  نقدية  ممار�صة  �ول  �ن 
�لخر  جتاه  �لدينية  عقائدنا  على  �ملرتتبة  �لثار 

جتاه �طر وم�صامني علم �لكالم �لقدمي ل �صيما و�ن 
�صيا�صي  مبتغري  مرتهنًا  كان  �ل�صالمي  �لكالم  علم 
وثقايف يف بدء �لتكوين �ل�صا�صي و�لجتماعي للدولة 
ولي�ض  قطعي  ديني  بثابت  مرتهن  ولي�ض  �ل�صالمية 
�ل�صالمني  �ملتكلمني  �عر��ض  من  ذلك  على  �دل 
عن  �لتيولوجي  �لكالم  لهذ�  و�ملنظرين  �ملوؤ�ص�صني 
باأدلة  و�كتفاءهم  ونقلية  دينية  ن�صو�ض  �و  �دلة 
و�نظمة فكرية ��صتدللية تنزع �و تدور يف بعد نظري 
�ملادي  �لرتف  �ثار  عن  �حيانًا  يك�صف  عملي  غري 
يف  �ل�صالمية  �حل�صارة  عا�صته  �لذي  و�حل�صاري 
ع�صورها �لوىل. و�نعك�صت يف �لهتمامات �لنظرية 
علماء  من  �ملتكلمني  لأولئك  و�ل�صرفة  و�لعقلية 
عند  �حلظوة  له  منهم  �لبع�ض  كان  فقد  �ل�صالم 
��صحاب �ل�صلطة و�لرثوة وغالبًا ما خرجت �فكارهم 
تعقد  �لتي  مناظر�تهم  خالل  من  وحماججاتهم 
و��صحاب  و�ل�صالطني  �خللفاء  بالط   يف  حلقاتها 
يف  و�آر�وؤهم  �فكارهم  تنتج  ومل  و�ل�صلطة  �لرثوة 
�حو�ل  عن  بعيدة  كانت  و�لتي  �لعلمية  �مليادين 
�ملتكلمون  بذل  �لتي  فاحلرية  ومعاناتهم  �مل�صلمني 
عقيدتها  ترويج  يف  طاقاتهم  جهد  �ملعتزلة  من 
بحججهم  �لنظريني  خ�صومهم  و�لز�م  �لدينية 
ملبد�أ  تنكرو� عمليًا  �ل�صلطة حتى  بلغو�  �ن  ما  فانهم 
�لروؤى  يف  �لتناق�ض  من  هذ�  يكون  ل  وقد  �حلرية 
و�در�ك  نابع عن فهم  لعله  بل  �لزدو�جية  و�ملو�قف 
�لتي  و�لثقافية  �لجتماعية  ف�صاء�تهم  وفق  للحرية 
هو  �ليه  نخل�ض  ما  لكن  ع�صورهم.  تتمثلها  كانت 
�ن �صجالتهم وجمادلتهم مل تتحر �جلانب �لعملي 
جتاههم  �لفعل  ردة  كانت  ولقد  �مل�صلمني.  حياة  يف 
عنيفة يف تكفريهم و�ز�لة كل وجود لهم يف �حلياة 
منار�صه  نقد  �هم  ذلك  فاأن  ذلك  وقبل  �ل�صالمية 
جتاه ذ�تنا و قاعدة �ملمار�صة �لنقدية تلك هي وعينا 
باأن ذ�تنا قد تكونت بال ق�صد منا و�عني بالق�صد يف 
تكوين ذو�تنا هو �لوعي ببناءها و�لق�صد هو عملية 
وعي حم�صو�صة متار�صها �لذ�ت �لناقدة وتكف عنها 

�لذ�ت �مل�صتلبة وعفوية �لتكوين يف ذ�تها �ل�صالمية 
ببناء  �لوعي  �و  �لتكوين  يف  �لق�صد  خالف  وهي 
�لذ�ت جاءت عرب �ل�صيا�صة �لتي �متهنت يف تاريخنا 
و�در�جها  �لذ�ت  عن  �لر�دة  ��صتالب  و�جتماعنا 
و�ل�صلطة  �حلكم  يف  مقا�صدها  �و  ق�صيدتها  �صمن 
�ل�صلطة  �صيا�صات  و�صمن  عمليًا  �لدين  حتول  حتى 
هذه  �ىل  حار�ض  �ىل  وق�صدها  �ل�صالمي  و�حلكم 
�ل�صلطة بعد �ن كانت �ل�صلطة �خلالفة يف �ول ن�صاأتها 
�لر�صمي  �ل�صالمي  �لتعريف  وهو  للدين  حار�صة 
و�حرت��صاتها  ما حتولت مقا�صدها  وغالبًا  للخالفة 
حتى جتاه �لدين. و�ذ� كانت �غلب مو�صوعات علم 
�لكالم هي نظرية- ر�جع كتاب مقالت �ل�صالميني 
يف  هو  �لعملي  بعده  فان  �ل�صعري-  �حل�صن  لبي 
�ل�صيا�صة و�لمامة و�لحكام �ل�صلطانية ومعايرينا يف 
ذلك هو �أ�صتقاقاتها �لكالمية �و �دلتها �و بالحرى 
دلللتها �لكالمية �مل�صتنبطة يف �لحكام �ل�صلطانية 
من ��صول عقلية وجمادلت فكرية و�حيانًا مفرت�صة 
معر�ض  يف  �ل  و�حكامه  �لفقه  ��صول  عن  بعيدً� 
و�ل  قري�ض(  يف  )كاخلالفة  �ل�صالمية  قو�عدها 
�ل�صلطة  يف  �لعهد  ولية  يف  �ل�صرعية  �لقاعدة  فما 
�ل�صيا�صة  يف  �لكالم  علم  مدخل  وهذ�  �ل�صالمية 
وكان  ��صالميًا  �ل�صيا�صية  �لفكار  تلك  يوؤ�صل  حني 
تكوين  �لعملي يف  �ل�صيا�صة هذ� هو دوره  مدخله يف 
يف  و�لفقهاء  �لفقه  دور  فاق  وقد  �ل�صالمية  ذ�تنا 
�لفقه  و�صار  ��صالميًا  لها  و�لتاأ�صي�ض  ذ�تنا  ت�صكيل 
جمرد تتمة يف هذ� �لت�صكيل �ل�صيا�صي �ملح�ض لذ�تنا 
علم  عن  م�صتقة  كالمية  كلمة  هي  �لمدي  فكلمة 
�لكالم �كرث مما هي فقهيه م�صتقه عن ��صول �لفقه 
و�حكامه ول فان �لتكفري �ل�صيا�صي ومبظهره �لديني 
كان طال �فكارً� كالمية و�عتقاد�ت كان يوؤ�ص�ض لها 
علم �لكالم وخ�صو�صًا يف �لق�صاء �و �لقدر. وكانت 
�ل�صيا�صية  �لكالمية  �ل�صيغة  هي  �لدينية  �جلربية 
لل�صلطة بينما كانت �لتفوي�صية �لقدرية �لدينية هي 

�ل�صيغة �لكالمية �ل�صيا�صية للمعار�صة �ل�صالمية.

حكمت البخاتي
�لذ�ت حني تنقد ذ�تها فاأنها تتخارج يف �لنقد وتوؤلف يف هذ� �لتخارج ذ�ت ناقد �أو �لذ�ت �لناقدة. حينها تكون �لذ�ت مو�صوعًا رغم �نها تبقى 
مو�صوعا ملتب�صًا بالذ�ت. لكن �لنقد �صيفكك هذ� �مللتب�ض �لذي بدونه تتحول �لذ�ت �إىل �لتبا�ض وهو ما ميهد �إىل وعي ذ�تنا �أو �أي نعي ذ�تنا من 
خارج مورثها من خارج ذلك �لكم �لهائل من تر�كمات �لتاريخ و�لجتماع �للذ�ن �صنعا ب�صكل عفوي ذو�تنا ودون ق�صد منا ومن خالل �ل�صيا�صة 
حلقة �لو�صل بني �لتاريخ و�لجتماع ول ز�لت ذو�تنا ت�صنع من دون ق�صد منا عرب �نفالت �حل�ض �مل�صوؤول عن �لثقافة و�لعالم. �لذي تهيمن 
عليه، بقوة �ملال ولي�ض بقوة �حلق رغم �نها تت�صدق به لياًل ونهارً�، قوى ظلت ت�صكل �متد�دً� لذو�تنا �ملركبة دون ق�صد منها. وذو�تنا حني تت�صكل 

فان معيارها يف هويتها هو نظرتها �ىل �حلياة و�لخر وتغذية �لوعي بهما عرب تر�كمات �لتاريخ و�لجتماع و�ل�صيا�صة حلقة �لو�صل بينهما.

وهي كذ�لك �لدولة �لتي ليزعم حكامها �نهم 
يحكمون با�صم �هلل، و�أنهم ليطبقون �صريعته،  
موقف  �أي  �تخاذ  يتطلب  ل  �لت�صاوؤل  وهذ� 
عد�ئي من �لدين، ول يتعار�ض �لبتة مع �تخاذ 
مو�قف �يجابية للغاية باإز�ء �لدين و�ملتدينني.
و�عتقد �ن �ملهمة �لأ�صا�صية للدولة �ملدنية هي 
حفظ  �لنظام وحمايته يف دولة �أغلبية �صكانها 
من �ملتدينني. وحيال هذ� تقول �لباحثة فريدة 
�لتقدم  بنت  هي  �ملدنية  �لدولة  »�ن  �لنقا�ض: 
�لإن�صانية  �أجنزته  �لذي  و�لثقايف  �حل�صاري 
على  �لإن�صان  دب  منذ  �لطويل،  تاريخها  عرب 
�لأر�ض وخرج من �لوح�ض لي�صبح �ن�صانا«لهذ� 
يحتل �لدين من �لدولة �ملدنية مكانة حمرتمة 
ول  وربه،  �لن�صان  بني  �صخ�صيا  �صاأنًا  بو�صفه 
يجوز �ن يتدخل فيه �أحد.وبهذ� �ملعنى تتاأ�ص�ض 
عقد  من  ��صا�ض  على  �لدولة  هذه  يف  �لقو�نني 
و�ملو�ثيق  و�لو�جبات  �حلقوق  ينظم  �جتماعي 
�لدولية حلقوق �لإن�صان، وحترتم هذه �لقو�نني 
�حلقوق و�حلريات كافة مبا فيها حق �لعبادة.

وتن�صيء �لدولة  دور �لعبادة وت�صلحها وحتميها 
ل  كافة  �ملو�طنني  دولة  �ي�صا  كذلك  وهي   .
متييز بينهم على ��صا�ض من �جلن�ض �و �لدين 
�لدولة  �أما   . �للون  �و  �أو�لطبقة  �لعقيدة  �و 
على  �ملا�صي  هيمنة  باخت�صار  فهي  �لدينية 
لن  �لنقل.  و�عتماد  �لعقل،  وغياب  �حلا�صر، 
�لدولة �لدينية ترى �ن �لوطن هو �لدين �أينما 
كان معتنقوه ولي�ض �لوطن 
عليه. �ملتعارف  باملعنى 

�لدينية:  �لدولة  وكذلك 
يف  �ل�صتناد  عدم  تعني 
و�لت�صريع  �لقو�نني  �صن 
�لب�صر  �إر�دة   �ىل 
ومطاحمهم،  ومطالبهم 
يف �إد�رة �صوؤون ذلك �لبلد 
و�قت�صاديا  �صيا�صيًا 
و�جتماعيًا وثقافيًا.. ويف كل جمالت �حلياة.. 
يقدمه  ما  �ىل  �لدينية  �حلكومة  ت�صتند  و�إمنا 
�أن�صارها على �أنها قو�نني و�صريعة من لدن �هلل 
يف  م�صهورة  فتوى  �لكون.وهناك  هذ�  خالق 
�لأمة    ثلث  يقتل  �ن  »للحاكم  تقول  �لرت�ث 
و�ل�صوؤ�ل �ذن موجه �ىل  �لثلثني«  ل�صالح حال 

جت�صيد  �لمكان  يف  هل   – �لدينية  �ل�صولية 
�ملطلق من غري �أن يفقد �ملطلق مطلقيته ؟  فاذ� 
رجعنا �ىل ماكتبه  �لباحث �ل�صيو�صولوجي فالح 
ودور  �صيء  �لدين  دور  �ن  يرى  عبد�جلبار 
�آخر و�ن  �ل�صيا�صية �ل�صالمية �صيء  �حلركات 
منهجيًا  فا�صح،  �إجر�ء  �لثنني  بني  �خللط 
�ىل  يدعون  �لعلمانيون  وباخت�صار  وعمليًا«. 
ف�صل �لدين عن �ل�صيا�صة وعن �حلكومة ولي�ض 
.  هذ� يدلنا  �لبع�ض  يتهمهم  عن �ملجتمع كما 
يتكون  مل  �لعر�قي  �ملجتمع  �أن  على  عام  بوجه 
منط  بعد  ميلك  مل  فهو،  ع�صوي  كمجتمع  بعد 
دو�ئر  يتحرك كجملة  يز�ل  وما  موحدة،  حياة 
و�لقبيلة  �لعائلة  دو�ئر  متجان�صة«  ول  هجينة 
�ن  يجب  �مل�صتقبل  �ن  يعني  وهذ�  و�لطائفة 
يت�صمن حتول �لكل �لالمتجان�ض �ىل �صخ�صية 
�لمام  عند  جنده  ما  وهذ�  مت�صقة.  وطنية 
و�لن�صر�نية  »�ل�صالم  موؤلفه:  حممد عبده يف 
�ن  »علمت  يقول  و�لذي  و�ملدنية«:   �لعلم  بني 
�صلطة  �صوى  دينية  �صلطة  �ل�صالم  يف  لي�ض 
و�لنفور  �خلري  �ىل  و�لدعوة  �حل�صنة  �ملوعظة 
لأدنى  �هلل  خولها  �صلطة  وهي  �ل�صر،  من 
�مل�صلمني يقرع بها �نف �عد�ئهم« و�ذ� كنا قد 
�ملعا�صر  فكرنا  يف  �لنماذج  بع�ض  �ىل  �أ�صرنا 
جند ذلك عند �لدكتور حممد �صعيد �لع�صماوي، 
كان  �ل�صالم  يف  �حلكم  نظام  »�ن  �لقائل: 
دولة  قيام  �أن ليوؤدي ذلك �ىل  وينبغي  مدنيًا، 
بوجود  ت�صمح  ل  ��صتبد�دية  دينية،  ثيوقر�طية 
�حلكم  من  نوع  وهو  �ملعار�صة  من  قدر  �أدنى 
جتاوزه �لزمن ودخل متحف �لتاريخ �ل�صيا�صي، 
ع�صر  يف  �ل  دينية  دولة  لتوجد  يعني   وهذ� 
�لدينية  �لدولة  وكذلك  حممد)�ض(«.  �لنبي 
مرحلة جتاوزتها �حل�صارة �حلديثة،و�ن تقدم 
�ملدنية  و�لدولة  �لدينية  �لدولة  بني    �لتمييز 
ومفاهيمها هو �أمر مطروق �صابقا ومعروف  يف 
باحلق  يحكمون  �مللوك  كان  �لقدمي.  �لتاريخ 
�صو�ء  �هلل  من  �صلطتهم  ي�صتمدون  �أي  �للهي 
�أكان هذ� �ل�صتبد�د حقيقة  �أم �دعاء و�لدولة 
م�صدر  �لأمة  ��صبحت  �ن  يوم  جاءت  �ملدنية 
�ل�صلطات و�ليوم ��صبحت �ل�صعوب ت�صتطيع �ن 
�ن  �لدولتني:  بني  فالفرق  م�صريها،  تقرر 
متلك  �نها  تعتقد  �لدينية  �لدولة  �أي  �لأوىل 

لنها  �ملدنية  �لدولة  وتعادي  �ملطلقة  �حلقيقة 
�صوؤون  بف�صل  توؤمن  �ملدنية  و�لدولة  تهددها، 
مبا�صر  ناجت  بدورها  وهي  �لدين  عن  �لدولة 
ل�صتقاللية �ملجتمع �ملدين، فهناك �ذن �دعاء 
�ملدنية.  �لدولة  يف  و�دعاء  �لدينية  �لدولة  يف 
ونود �أن ن�صري�ىل بع�ض �لأفكار �لتي جندها يف 
�لخو�ن  موؤ�ص�ض  كتب  فقد  �ل�صويل،  �لفكر 
عبادة  )�ل�صالم  قائال:  �لبنا  ح�صن  �مل�صلمني 
و�حد  ليف�صل   . وعمل  وروحانية  ودولة  ودين 
عن �لآخر( .لكن جند �ل�صيخ علي عبد �لر�زق 
يف كتابه )�ل�صالم و��صول �حلكم( يوؤكد على 
خطط  �صوى  لي�ض  كلها  �لدينية  �لأحز�ب  �أن 
�صيا�صية �صرفة ل�صاأن للدين بها..( . لعل �برز 
�لجتماع  علم  عند  جندها  �لت�صاوؤلت  هذه 
�و  بالدين  �ل�صتبد�د  من  متولد  وهو  �لديني 
م�صاير له، فكثري من �لدعاة �لدينيني يبثون يف 
�لنفو�ض  �خل�صية من قوة عظمى تدركها �لعقول 
منه  ترتعد  تهديدً�  �ملمات  بعد  بالعذ�ب 
و�لنجاة  للخال�ض  بابًا  تفتتح  ثم  �لفر�ئ�ض، 
�لدين  رجال  بع�ض  �ىل  �حيانًا  باللتجاء 
يتبعون  ممن  و�مل�صتبدين  و�مل�صايخ  و�لق�ص�ض 
»�ن  �ىل:  مارك�ض  ��صار  �لطريقة.وقد  هذه 
ل  ثروة  بحوزته  ولي�ض  �صيئًا،  يفعل  ل  �لتاريخ 
ولي�ض  معارك،  �ية  يخو�ض  ول  لها،  ح�صر 
�لتاريخ و�منا �لإن�صان، �لن�صان �لو�قعي �حلي، 
�صيء  كل  وبحوزته  كله  ذلك  يفعل  �لذي  هو 
�ل  �لتاريخ  وما  �صيء..  كل  �جل  من  وينا�صل 
�هد�فه«.لكن  نحو  �ل�صاعي  �لإن�صان  ن�صاط 
كتابه:  يف  يرى  فرحان،  نور  حممد  �لدكتور 
�ل�صالمي  �لتاريخ  »باأن  �لعقل«:  عن  »�لبحث 
تاريخ ب�صري يجري عليه ما يجري على �لعمر�ن 
يف  �مل�صلمني  ن�صر�هلل  قو�نني،  من  �لب�صري 
»بدر« وهم موؤمنون �نقياء«، و�نهزم �مل�صلمون ، 
وفيهم ر�صول �هلل )�ض( يف )�أحد( وهم �أي�صا 
�ن  �لقول  يف  �ذن  نبالغ  ل  �أنقياء.  موؤمنون 
وعلى  �ل�صلطات  �لمم هي م�صدر  �و  �ل�صعوب 
�يامنا  �ملوجودة، يف  �ل�صا�ض فاحلكومات  هذ� 
ي�صتمدون  �صلطتهم من  روؤ�صاوؤها  هذه ما د�م 
دينية. ولي�صت  مدنية  حكومات  فهي  �ل�صعوب 

و�ذ� �خذنا �ملفكر �مل�صري، خليل عبد�لكرمي، 
�لأديان  من  كغريه  �ل�صالم  �ن  يرى  فاأنه 

�لتي  وهي  �لدينية،  �لدولة  عرف  �ل�صماوية 
يعرف  ول  �ملدينة،  يف  )�ض(  حممد  �قامها 
�لب�صر  �صنع  من  هي  �لتي  �ل�صيا�صية  �لدولة 
وتفكريهم  عقولهم  من  بوعي  ينفذونها 
م�صتهدين يف ذلك بجميع �لعو�مل �لقت�صادية 
جمتمعهم  حتكم  �لتي  و�ملعرفية  و�لجتماعية 
نظامها  ين�صوؤون  �ر�دتهم  مبح�ض  �لذين  وهم 
تالئم  �لتي  و�لقو�نني  د�صتورها  وي�صرعون 
�ملناد�ة باحلاكمية هلل  �ما  وبيئاتهم،  ظروفهم 
– خليل  �لدكتور  ر�أي  يف  تعنى،  فانها  تعاىل، 

من  �نقطعت  �لتي  �لدينية  للدولة  �إعادة- 
�لر�ض بعد وفاة �لر�صول )�ض( مع �فتقار من 
من  كانت  �لتي  �لع�صمة  �ىل  ب�صاأنها  يقومون 
حممد  �لدكتور  جند  لكن  �لنبي،  خ�صو�صيات 
»�ل�صالم  �ملهم:  كتابه  يف  �لع�صماوي  �صعيد 
�ل�صيا�صي« يقول : »عندما يكون نظام �حلكم يف 
�ر�دة  من  نابعًا  �أي  لدينيًا  مدنيا  �ل�صالم 
�و  ربانية   �ر�دة  عن  �صادر  غري  �أي  �لنا�ض، 
تفوي�ض �لهي تكون �لدولة مدنية«، ففي ر�أيه �ن 
تتعلق  �آية  �ية  يت�صمن    مل  �لكرمي  �لقر�آن 
حديث  �أي  تت�صمن  مل  »�ل�صنة«  و�ن  بال�صريعة، 
يف هذ� �ل�صدد، لن �لب�صرية عانت كثري�، ول 
�ل�صتناد  يدعي  �لذي  �حلكم  من  تعاين  تز�ل 
�ىل �صلطة �ل�صماء ويركن �ليها كي ي�صفي على 
�ىل  بها  ي�صيئون  وح�صانة  ع�صمة  �حلكم 
�ر�دتهم  بني  ويطابقون  ��صاءة  �بلغ  �ملحكومني 
و�لدولة  و�ر�دة �هلل، فيزعمون خطاأً و�فرت�ًء«، 
�ل�صا�ض  هي  �ل�صعبية  �لر�دة  �ن  تعني  �ملدنية 
و�ن �خلالف بني قوى �ل�صعب و�لأمة يحل عن 
ي�صع  �لذي  هو  �ل�صعب  و�ن  �حلو�ر،  طريق 
�لقو�نني ويلغيها.. ح�صبما تقوده م�صاحله �ىل 
وحرية  �حلزبية..  �لتعددية  يعني  وهذ�  ذلك 
�ل�صحافة.. وحرية �ختيار �حلكم بالنتخاب.. 
ت�صريعية  �صلطات  ذ�ت  موؤ�ص�صات  دولة  ووجود 
للعقائد  دخل  ل  و�ن  وق�صائية..  وتنفيذية 
�لدينية ل بجوهر ول ب�صكل �حلكم.. بل �لف�صل 
�لتع�صف  من  و�نه  متامًا،  �ل�صيا�صة  وبني  بينها 
�عتبار �ن ن�صف �صعوب �وروبا �مل�صيحية باأنهم 
كفرة ومالحدة لنهم علمانيون.. �أي يرف�صون 
�أثبتت  كما  �لدينية  فاحلكومة  دينية،  حكومة 
�حل�صارة  جتاوزتها  مرحلة  هي  �لوقائع 
�مل�صكلة  »�ن  قائاًل:  ح�صني  طه  �حلديثة.كتب 
لي�صت يف �لدين و�منا يف �لدين عندما ي�صبح 
�د�ة من �دو�ت �ل�صلطة«. و�ي�صا �لدولة �ملدنية 
�لتطبيقي  �لتطور  ولكنها  �صحريًا  حال  لي�صت 
�لقرن  منذ  بد�أت  �لتي  �لن�صانية  للح�صارة 
�ل�صاد�ض ع�صر لكونها توؤكد �ن كل �صيء ن�صبي 
وي�صتحيل  �لكون  مركز  يعد  مل  �لن�صان  و�ن 

�ملدنية  �لدولة  لأن  �ملطلقة.  للحقيقة  �لو�صول 
�لتفكري  يهمها  ولكن  باملطلق  �لتفكري  ترف�ض 
بالن�صبي مبا هو ن�صبي ولي�ض مبا هو مطلق ، لن 
�صنة  يف  تاريخيًا  تاأ�ص�صت  �وروبا  يف  �ملدنية 
»حركات  كوبرنيكو�ض:  كتاب  ب�صدور   1543
�لأفالك« قائال: »�ن �لأر�ض هي �لتي تدور حول 
ولي�ض  �لكون  مركز  هي  �ل�صم�ض  و�ن  �ل�صم�ض، 
للكون  مركز�  �لأر�ض  تعد  مل  و�إذ�  �لر�ض 
 .« للكون  مركز�  لي�ض  �أي�صا  �لن�صان  �صي�صبح 
وهذ� يعني �أن �ملجتمع من �صنع �لن�صان ولي�ض 
من �صنع �ملطلق . هذه هي �حلقيقة �ل�صاطعة ، 
و�لتي   ، برهان  �ىل  لحتتاج  �لتي  و�لبديهية 
و�ملفكرين  �لباحثني  من  �لكثري   ، عنها  تغافل 
�لعرب ، كما �أ�صار �لباحث خالد منت�صر قائال 
�لتاأويل  �صوى  لي�صت  جوهرها  يف  �لعلمانية   «
�لعللمانية   ، للدين  �لعلمي  و�لفهم  �حلقيقي 
�أبو�ب  وتفتح   ، �ملو�طنة  �أ�صا�ض  �لدين  لجتهل 
، هذه هي  �لأديان  للجميع من خمتلف  �لوطن 
�لعلمانية دون زيادة �أو نق�صان ، فهي مل تر�دف 
باأن  نعتقد    .  « �لأديان  نفي  �أو  زمان  �أي  يف 
بطبعها حركة لدميقر�طية  �ل�صولية  �حلركة 
كما هو �صاأن كل �حلركات �ل�صمولية �ملعا�صرة، 
�ل�صوفينية  و�لقومية  و�لفا�صية  �لنازية 
و�ل�صهيونية، لكن جند �ن �حل�صارة �لإ�صالمية 
��صتفادت من كل �حل�صار�ت �ل�صابقة وتطور�تها 
لت�صوغ  �خلا�ض  �لإ�صالمي  طابعها  و�أك�صبتها 
بذلك دعائم كربى حلركة تنوير تركت �آثارها 
يف �لإد�رة و�ملال و�لقت�صاد و�لفقه وعلم �لكالم 
و�لغناء  و�ملو�صيقى  �لفن  ويف  و�لأدب،  و�للغة 
من  �لدين  حترير  �ن  يعني  و�لعمارة.وهذ� 
�لدولة  حترير  من  يتجز�أ  ل  جزء  هو  �لدولة 
ذ�تها و�ملجتمع نف�صه. لهذ� ل جند عند �ملجتمع 
حمكوم  �صيء  كل  مقد�ض،  �صيء  �أي  �لعقالين 
عليه بالتغيري.وكتب �ملفكر �لفرن�صي غارودي يف 
كتابه "�ل�صوليات �لدينية" قائال: »يتعني على 
�أن�صار  �أن يهيمن«. علما �ن  �لدين �ن يحرر ل 
�ل�صلطة �لدينية كفرت �ل�صيخ علي عبد �لر�زق 
زيد  �أبو  ن�صرحامد  و�لدكتور  ح�صني  وطه 
وجنيب حمفوظ وقتلت �ملفكر فرج فوده وليز�ل 
تكفري  عن  ميتنعو�  مل  �لدينية  �لدولة  �أ�صحاب 
�لدولة  �أ�صحاب  يظن  ولهذ�   ، �لخ  �لآخرين... 
�ملدنية باأنه كلما ز�دت �ملحرمات �لثقافية �زد�د 
�لتخلف  ومن هنا �ت�صعت �لفجوة بني �أ�صحاب 

�لدولة �لدينية و�لدولة �ملدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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• كیف تری الواقع االأدبي املعا�ص ما هي ملحظاتك 
علیه وكیف میكن تطويره؟

�لدبي  �لو�قع  عن  بال�صوؤ�ل  �ملق�صود  كان  �ذ� 
�لعر�قي، فهو جزء من �حلياة �لثقافية �لعر�قية 
وهو مير مبرحلة �عادة �لت�صكل وحماولة جتديد 
�خلطابات، وهناك خطابات متعار�صة، بع�صها 
�لقدمية،  �مل�صكالت  �نتاج  تعيد  منفتحة و�خرى 
عموما هناك ما نطمح �إليه، وهناك و�قع حال، 
وما نطمح �إليه هو خطاب �دبي وثقايف ينفتح على 
وينفتح  �لآخر،  وقبول  �لعرت�ف  بلحظة  بع�صه 
�أي�صا على خطابات �لثقافة �لعاملية فيتمثلها ول 
�لو�قعة  قر�ءة  �إىل  تعمد  �ن  و�لتمثل  ين�صخها، 
�خلا�صة،  م�صكالتها  وتتعرف  هي  مبا  �لثقافية 
�ما و�قع �حلال فهو خطابات متعار�صة ت�صل حد 
وب�صكل  �إىل حد كبري  تفيد  بل  و�لت�صفيه  �للغاء 
و�أحيانا  �ل�صلطة،  يف  �لقوى  مر�كز  من  متفاوت 
�لثقايف خطاب  تتماهى معها في�صبح �خلطاب 

حزبي خال�ض يعود بنا �إىل حلظة �صالفة. 
وليكن  جهة  غري  من  �لو�قع  هذ�  فح�صنا  �إذ� 
�لإنتاج �لثقايف و�جتاهاته، فهناك غز�رة وتنوع 
يف �لنتاج �لدبي وتت�صيد �لرو�ية فيه على م�صهد 
مقابل  يف  طيب  �صيء  وهو  بفاعلية،  �حل�صور 
�لعر�ق،  يف  �ل�صعر  مل�صهد  كانت  لقرون  �لت�صيد 
�ن �حلرية  �مل�صهدين جند  و�ذ� فح�صنا هذين 
يف  �لو��صح  �ثرهما  تركا  �لفكري  و�لزدهار 
هاتني  على  تقوم  عمارة  فالرو�ية  �لوجهة،  هذه 

�جلنبتني. 
�لثقافية  �لو�قعة  تبني  حتاول  موؤ�ص�صات  هناك 
من  �لثقافة  ي�صوق  فهو  �لعالم  منها  وت�صويقها 
و�لثقافة  �حلزبية  بني  �لو�صط  �إىل  �حلزبية 
و�ملالحظات  �لأدباء  �حتاد  وهناك  �خلال�صة، 
للثقافة  عر�صه  وطريقة  عمله  حول  كثرية 
وت�صويقها، وهناك جمعية �لثقافة للجميع وعملها 
بالقيا�ض  �كرث تنظيما على �لرغم من حد�ثتها 
لالحتاد، وهناك بيت �ل�صعر، وكل هذه �ملوؤ�ص�صات 
تكاد تعنى بال�صعر �كرث من �لف�صاء�ت �لخرى يف 
�لثقافة، وت�صكو من غياب تقاليد �ملوؤ�ص�صة �لفعلية 
�لتي تعتمد على نا�صطني ثقافيني فاعلني ومنهم 
�ل�صفحات  وحمرري  �لنا�صرين  مثل  �لو�صطاء 

�لثقافية و�ملجالت �لثقافية �ملتخ�ص�صة. 
حد  �إىل  ز�هرة  ثقافية  حركة  �لعموم  يف  هناك 
وبامكانات  غالبا  ودوؤوبة  �لن�صاطات  كثرية  ما، 
حمدودة و�أحيانا بتمويل �صخ�صي، لكنها تفتقد 
بالرت�كم  تهتم  �لتي  �لنقدية  و�ملتابعة  للتنظيم 
�و  فردية  جهود  نر�ه  فالذي  للثقافة،  �لنوعي 
�لوعي  من  م�صتوى  على  منها  فردية  م�صاريع 
با�صتغالتها، ومنها ما هو �صطحي، فنحن نحتاج 
�إىل موؤ�ص�صة هائلة تفح�ض �لنتاج �لفكري �لعر�قي 
�ملنا�صب  �ملو�صع  وت�صعه  و�لنقد  بالتو�صيف 
بالعر�ض و�لتو�صيف و�لنقد، وهذ� �جلهد كان من 
�ملمكن �ن تقوم به وز�رة �لثقافة باحد م�صاريعها، 
وكان من �ملمكن ��صتثمار م�صروع بغد�د عا�صمة 
للثقافة �لعربية لهذ� �لغر�ض، خا�صة وقد ر�صدت 
هائلة  مبالغ  �مل�صروع  لذلك 
بعمل  تقوم  �ن  ت�صتطع  مل 
�ملهرجانات  عد�  نوعي 
على تنوعها كانت حمكومة 
�ملثقفني  بع�ض  مبز�جات 
وتعاديهم، فكان من �ملمكن 
يالحقون  باحثني  تكليف 
�لعر�قي  �لفكري  �لنتاج 
ب�صكل مو�صوعي �أو مو�صوعة 
ذلك  عن  ف�صال  �لعر�قيني،  و�لكتاب  باملوؤلفني 
فقد مت �لتعاقد على طباعة مئات �لكتب مل يظهر 
�غلبها للقر�ء، هناك م�صاكل كثرية �صببها غياب 

�ملوؤ�ص�صة وتقاليدها. 
• يتحدثون عن ازمة نقد هل ثمة ازمة فعل؟

�ل�صبعينيات  نهاية  يف  �لزمة  عن  �حلديث  كرث 
حيث  �لثمانينيات  يف  ت�صاوؤلتها  و��صتغرقت 
و�لثقافة  �صيء،  كل  يف  �زمة  عن  حديث  هناك 
�ل�صيا�صية و�لجتماعية يف  �لو�قعة  ت�صتعري  هنا 
مغلق  طريق  �إىل  �لي�صار  و�صل  فقد  حتولتها، 
��صتنفدو�  و�لقوميون  �بادة،  ب�صكل  مّده  حو�صر 
حد  �إىل  ولو  �لو�صول  يف  وف�صلو�  �أطروحاتهم 
جئنا  و�ذ�  �لأطروحات،  هذه  تطبيق  من  �أدنى 
للنقد فقد قام مفهوم �لزمة من �لتعار�ض بني 
�لغربي  بالفكر  ي�صتعني  �لذي  �لنقدي  �لن�ض 
تو��صل  و�لال  �لقطيعة  من  مرحلة  يف  بانفتاح 
�ملتالحق  �لفكر  ومرجعياته،  �لفكر  هذ�  مع 
هذه  خلقت  �ملابعديات،  لي�صل  حد�ثاته  يف 
�لن�ض  هذ�  فعني  �لزمة،  للمنهج  �ل�صتعارة 
وقتا  �خذت  �لتي  �حلد�ثية  باملقولت  �لنقدي 

من �لتاأمل و�لتمثل للنظريات �حلديثة، و�نقطع 
عن  �لغربية  بالنظرية  �ملحتفي  �لنقدي  �ملنجز 
�لحتفاء،  �لفت  �لتي  �لبد�عية  �لن�صو�ض 
قد  �لنقد  باأن  فهمت  �لنقد  �أزمة  �ن  مبعنى 
�نقطع عن �لن�صو�ض، فهل نحن يف �زمة، �ظن 
نحن مازلنا كثري� يف بلبلة �خلطابات �ملتعار�صة 
�لنقد ويف غريه، وبني كل ذلك  و�للغائيات يف 
هناك خطاب هاديء نطمع �ن يكون هو �لفاعل 

و�لبديل لالزمة.
• ما راأيك يف م�صرية احلركة الروائیة التي تنتظم 

العامل العربي والعراقي يف االونة االخرية؟ 
�لعامل  مع  نتو��صل  �ننا  �ملفرحة  �ل�صياء  من 
�كرث  وهو  �ل�صرديات،  �صيادة  �لعامل يف  فنعي�ض 
�صيء نتو��صل معه �ليوم، هذه �ملتاحات �صبقنا 
�إىل  �ملغرب  من  كثري�  فيها  �لعربي  �لعامل 
ما  حد  و�إىل  ولبنان  �صوريا  عن  وف�صال  م�صر 
�لعربية �ل�صعودية وبع�ض �لدول �خلليجية، لكن 
�لعر�ق بعد 2003 يعد منجما من �ملادة �خلام 
لل�صرديات، لذ� طلعت علينا �لن�صو�ض �ل�صردية 
بغز�رة مل نعهدها، و�لكثري من هذه �لن�صو�ض 
�منا هو حماكمة للفرتة �ملن�صرمة �لتي عطلت 
�لن�صاين، وجعلت �لو�قعة تلوذ بالن�ض �ل�صعري 
حماولة  هناك  مبا�صر.  ب�صكل  ينفتح  ل  لنه 
تطهري من تلك �ملرحلة من خالل �لكتابة �لتي 
حكاية  هو  عر�قي  فكل  بال�صريي،  كثري�  عنيت 
�إىل ما قبلها، وهذ� �لغر�ء  ممتدة من 2003 
ل ميتح منه �لعر�قيون �ملقيمون بالد�خل فقط، 
من  ومنهم  �ي�صا،  خارجه  يقيمون  �لذي  بل 
و�ل�صاعر  ثانية كالرو�ئي  بلغات  يكتب ن�صو�صه 
رو�ياته  عن  جو�ئز  يح�صد  وهو  خ�صر،  عبا�ض 
عند  جندها  و�لنوع  �لغز�رة  هذه  لغة،  �لملانية 
فالتفات  �لأم،  باللغة  يكتبون  �لذين  �خرين 
2003 يعطي �صورة و��صحة  ب�صيط للن�صر بعد 
عن �لتنوع �لذي تكتب به هذه �لن�صو�ض ف�صال 
تناولتها  ��صماء جديدة حت�صر بقوة  عن ظهور 
من  وثقافة  �دب  مبلحق  ون�صر  معي  حو�ر  يف 
جريدة �ل�صباح، �ن �حلرية تقدم �ليوم �لكثري 
حظوظها  يف  �ملتفاوتة  �ل�صريية  �لن�صو�ض  من 
ذلك  وبني  �لفن،  ومن  �لنقدية  �لقر�ءة  من 
يح�صر ن�ض �قل ما نقول عنه �نه جمرتح و�ن 
مبكر  بوقت  تبنيه  يتم  لكن  تاأ�صيل،  له  كان 
جنده يف كتابات �صردية لفتة خل�صري �لزيدي 
عن �لهام�صي يف �حلياة وتفا�صيله، �لتي دخلها 
�ل�صعر بوقت مبكر، �ن �لغز�رة �لنوعية قدمت 
�لرو�ية �لعر�قية ملر�حل جيدة يف �لعامل �لعربي 

من خالل �لبوكر �لعربي.
• نتحول اىل الثقافة بو�صفها م�صروعا وطنیا، كیف 
ن�صتطیع ان نبني ثقافة وطنیة يف ظل التمزق العربي، 

وهل تری ال�صیا�صة اللعب االوفر فیها؟
يقرتن مفهوم �لثقافة �لوطنية بالهوية و�لخرية 
من �ملفاهيم �ل�صكالية، وبغياب �لثقافة �لوطنية 
ت�صبح �ل�صكالية �كرث تعقيد�، كانت هذه �لق�صية 
�أن  وت�صتطيع  ي�صر�،  �كرث  �ل�صمولية  �لنظمة  يف 
و�لخرى  بال�صلطة  مقرتنة  ثقافة  يف  تتلم�صها 
معار�صة وبينهما ثقافة تقف مبعزل عن �ل�صفتني، 
وقد كانت يف �لعر�ق �كرث و�صوحا بالقيا�ض للعامل 
من  وب�صبب  مبكر  بوقت  �صدحت  فقد  �لعربي، 
ثقافة  �لعر�قيني  �ملثقفني  من  �لكثري  هجرة 
د�خل وثقافة خارج قبل �لتغيري يف 2003، ثم 
مع �لتغيري طل علينا م�صهد ممزق متنافر وفيه 
�أو  مهم�صة  �ما  كانت  �لتي  �لهويات  من  �لكثري 
�أن  بنخبويتها  �لثقافة  ت�صتطع  مل  ر�صميا  ملغاة 
�صار  �لتفتيت.عموما  ومتنع  �ل�صتات  هذ�  تلملم 
�صعبا �حلديث عن ثقافة وطنية يف ظل ��صطر�ع 
��صميها)  �ن  ��صتطيع  فرعية  وهويات  طائفي 
بالتنوع،  لي�صت  �مل�صكلة  لكن  فرعية(  ثقافات 
فالن�صيج �لعر�قي متنوع �بد�، بل هو �ر�ض خ�صبة 
للتنوع منذ �آلف �ل�صنني، لكن �مل�صكلة بالت�صيد. كل 
ثقافة حتاول �ن تلغي مغايرها ولي�ض من طماحها 
قبول  فكرة  وبدون  �لختالف،  وقبول  �لتعاي�ض 
�لخر ل ميكن بناء ثقافة وطنية ورثت كما قلت 
��صال �لنق�صام من) د�خل/ خارج/ مغيب( مع 
�صعود �لنظمة �ل�صمولية و�صر�ع �ليديولوجيات، 
�لتي  �ملتاحات  وبرغم  �لدكتاتورية  بعد  ما  لكن 
يقدمها �لنفتاح على �لفكر مل تقدم لالآن بديال 
ثقافيا ين�صط يف مو�جهة �ل�صوت �لعايل للتفتت، 
فاملثقف و�ملتعاطي للثقافة ومنتجها كل منهم ر�ح 
ي�صطف مع �لهوية �ملو�ءمة له وهو حق م�صروع، 
لكن يفرت�ض �ن يكون وعي �ملثقف بال�صكل �لذي 
قبول  ومنها  �لكثرية،  �لثقافة  متاحات  تقدمه 
�صوته  يغرد  فال  بالخر،  و�لعرت�ف  �لختالف 
�خلطابات  يف  تتجلى  �لتي  �حل�صد  بطريقة 

بناء  ويجعل  للثقافة،  ��صاء  ب�صكل  �لآن  �ل�صائدة 
ثقافة وطنية �كرث تعقيد.

• اذن ما هي امكانات بناء وترمیم الثقافة الوطنیة 
هل هناك اآمال؟

لكن  �قوى،  �لتفتيت  يبدو �لمر معقد�، ف�صوت 
من  �لعديد  �جتاه هاديء ميثله  ذلك هناك  مع 
يحاول  �لذي  �ل�صباب  من  وغالبيتهم  �ملثقفني 
عليه  �لعاقدين  من  �نا  منفرد�،  �صوتا  يكون  �ن 
�لآمال، وهو يف �صكل موؤ�ص�صات ثقافية غري ر�صمية 
توؤ�ص�ض  �ن  حتاول  ملثقفني  منفردة  ��صتغالت  �أو 
و�لتنوع  �لتعدد  مبعيار  وطنية  ثقافة  خلطاب 
فالنفتاح  �ل�صكاليات،  مبو�جهة  وقليال  كثري�، 
وما تقدمه و�صائل �لت�صال �حلديثة �لتي دخلت 
�لعر�ق جرعة و�حدة ل ت�صمح بعد �لن بثقافات 
خا�صة على م�صتوى �لدول، فاوربا مع ح�صارتها 
�لنفتاح  تخ�صى  �ل�صتعماري  وتاريخها  �حلديثة 
�لذي متثله بقوة �ليوم �لعوملة يف كل �صيء، فكيف 
و�ل�صمولية  �لبلد �خلارج من �حل�صار  بنا نحن 
�إىل ف�صاء معينه ل ين�صب من �ملعرفة و�ملعلومة، 
لكن �قل �لطماح �لذي نريده كما قلت يفرت�ض 
�ن يوؤ�ص�ض لثقافة تعي �حلاجة لقبول �لختالف 
على  �لقادرة  وحدها  وهي  بالآخر،  و�لعرت�ف 
لن  عر�قية،  ن�صميها  �ن  ن�صتطيع  ثقافة  �نتاج 
�لوطنية تثقل كاهل �لثقافة من جهة ما تر�صخ من 

فكرة �للتز�م يف معنى �لوطنية. 
وملا كانت مرة �خرى كل ثقافة ل�صيقة بو�قعتها 
فان تعدد �خلطابات بوجهتها �ل�صيا�صية �ملتنافرة 
و�للغائية يوؤثر �صلبا، وحتى �نتاج خطاب وطني ل 
ميكن للثقافة وحدها باملقابل �ن تنه�ض بخطاب 
وطني يرى �لعر�ق �لوطن يف �ولوياته، فهذ� �لأمر 

تتعا�صد فيه جمموعة من �ملوؤ�ص�صات.
بع�ص  يف  دائما  منك  ا�صمع  املوؤ�ص�صات  ذكر  على   •
ماأ�ص�صة  م�صطلح)  وامللتقیات  احلوارات  ويف  كتاباتك 
الثقافة( ماذا تعني به، اال توجد موؤ�ص�صات للثقافة 
مثل احتاد للدباء ووزارة للثقافة وجمعیات ثقافیة 

وهي كثرية.
حاجتنا  وباأمل  مكان  من  �كرث  يف  �كرر  فعال 
�ملفرت�صة  �ملوؤ�ص�صات  وجود  مع  �لثقافة  ملاأ�ص�صة 
غياب  �عني  �ملاأ�ص�صة  وغياب  ذكرتها،  �لتي 
�ميا  فاملوؤ�ص�صة  �لثقافية  و�ل�صيا�صات  �لتقاليد، 
موؤ�ص�صة ل ت�صتطيع �لنجاح بغياب �لتقاليد، فلو 
�حتاد  مثل  عريقة  يفرت�ض  موؤ�ص�صة  نفح�ض 
�لدباء فان �لتقاليد غائبة عنها متاما، ونو�صح 

ذلك مبا ياأتي: 
�لعر�قي  �ملنجز  تقدمي  يف  �عتباطية  هناك   .1
حلاجات  خ�صوعها  من  �كرث  للمز�ج  تخ�صع 
�لثقافة، �ر�صفة �لن�صاط �خلا�ض بالحتاد غائب 
متاما بحيث �إذ� فكر باحث يف �جناز در��صة عن 
�إ�صهام �لحتاد يف �حلركة �لثقافية ل يجد �مامه 
قاعدة بيانات �و معلومات حتى بعناوين و��صماء 
�لن�صاطات  و�أ�صماء  فيها  و�ملعقبني  �ملحا�صرين 
وزمانها، بل ل تعرف من �لقيمني على �لحتاد 
غري رئي�ض �لحتاد و�لمني �لعام وفريق حمدود 

يتكرر. 
2. ل تعرف �للية �لتي يحرك بها �لحتاد �لن�صاط 
منجز  نقل  يف  �لحتاد  فيها  ي�صاهم  �و  �لثقايف 
�لثقافة �لعر�قية و�لتعريف بها �إىل ف�صاء خارج 
�لعر�ق، حيث كل ذلك خا�صع ملز�جات �صخ�صية 

يهيمن عليها منحى ل عالقة له بالثقافة. 
*هناك موقع لالحتاد ل جتد فيه تغطية لن�صاط 
�لحتاد فما بالك بن�صاطات و��صد�ر�ت خارجه. 
على  يهيمن  ز�ل  ل  �ملز�جي  ب�صوته  �ل�صعر   .3
بقوة  متنوعة  �لن  �لثقافة  حني  يف  �لحتاد 
مثال  و�لفكري  �ل�صردي  فالجناز  ومتكافئة، 
غياب  ب�صبب  لكنه  مهمة  �إ�صد�ر�ت  يف  يح�صر 

�لتقاليد غائب عن �لتعريف من خالل �لحتاد.
للدولة  بديال  يكون  �ن  �ي�صا  �لحتاد  عجز   .4
يف خلق حياة ثقافية �و يكون م�صهما فيها على 
�لقل دون �ن يكون طارد� يف �صيا�صاته �لثقافية، 
طبعا �نا �حتدث عن موؤ�ص�صة بعينها لكي �و�صح 
�مل�صطلح، فهذ� �لمر ل ينه�ض به �لحتاد لوحده 
مع ما عر�صناه يف �لجابات �ل�صابقة من حديث 

عن م�صاعب �لتي تو�جهها �لثقافة.
5. ل تتوفر لالحتاد مو�صوعة باملثقفني و�ملفكرين 
باعتباره  يتبناه  م�صروعا  يقرتح  ومل  �لعر�قيني، 
�لعر�قية  �لثقافية  للحياة  ور��صد�  د�عما 
فيها،  �ثرت  �لتي  و�ملتغري�ت  حتولها  وحمطات 
بل تغلب �ل�صفة �ملهرجانية على ن�صاط �لحتاد، 
وهي �صفاهية �كرث منها ثقافية حية، و�لوجوه هي 
�جتماعي  وتو��صلها  منا�صبة  كل  تلتقيها يف  هي 
�لب�صيطة  �لليات  عن  ف�صال  ثقايف.  منه  �كرث 
للباحث،  �ل�صكر  كتاب  �لدعوة،  طباعة  �لغائبة 

�ملحا�صرة،  �و  �ملنا�صبة  عن  �لعالن  طريقة 
تعريف بالن�صاط على �لنرتنيت �و جملة �لحتاد 
�لنوعي  �لثقايف �لختيار  �لتخطيط للربنامج  �و 
للن�صاطات.و�ذ� فح�صنا وز�رة �لثقافة موؤ�ص�صاتيا 
مع  لالحتاد  �عتذ�ري  مع  كربى،  طامة  فتلك 
حماولته �جلادة و�ملتباعدة �ن يكون موجود� �إىل 
حد ما يف �حلياة �لثقافية �لعر�قية، فما ذكرته 
لي�ض بق�صد �ل�صاءة، فانا ممن �فاد من �لحتاد 
�ىل حد ما وعر�ض جتربته فيه، لكن �لرغبة يف 

خلق �لتقاليد هو ما �قدمه.
بالثقافة  �لنهو�ض  �لتي تدعم  �ملاأ�ص�صة هي  هذه 

�لتي ��صميتها �نت وطنية و�نا ��صميها عر�قية.
• حول مفهوم احلداثة كیف ولد، وما هي ملب�صاته 
يف العامل العربي، وما علقته بالثورة العلمیة التقنیة 

والبناء املجتمعي العراقي؟
�مة  لكل  لن  ملتب�ض  مفهوم  �نها  مبا  �حلد�ثة 
حد�ثتها �خلا�صة �لتي توؤرخ بها جمتمعاتها، لكن 
بالتاكيد  وهو  ميالده،  يف  غربي  �ملفهوم  عموما 
كونية  مرحلة  وهي  غربية،  و�قعة  عن  �جابة 
�لفل�صفة  باجناز�ت  متثل  �لغربية  �حل�صارة  يف 
يف  و�ي�صا  و�لن�صانية  �لطبيعية  و�لعلوم  و�لدب 
من  حتى  و�ملعلوماتية،  و�لتقنية  �لعلمية  �لثورة 
بر�دير  فمالكوم  زمانيا،  حتديدها  �ل�صعوبة 
�حلد�ثة  حركة  كتابهما  يف  مكفارلني  وجيم�ض 
1930، وملا كانت   - يوؤطر�نها زمنيا بني 1890 
يف  �لتقليدية  �لوطنية  للحدود  هدما  بر�أيهم 
�أدبية وثقافية، فهي ل�صيقة  م�صائل ذ�ت هموم 
بالتاأكيد بتحولت جمتمعاتها �لتي �نتجتها، فيما 
�لعقل  ترجيح  هي  �حلد�ثة  �ن  تورين  �آلن  يرى 
على �لتقاليد و�ملعتقد�ت و�ل�صاطري وكل ما هو 
��صتخد�م �حل�صاب من  وباملقابل  غري عقالين، 
عاملا  منه  لي�صبح  �لو�قع  على  �ل�صيطرة  �جل 
�ن�صانيا خال�صا، ومن هنا يحدد زمن  �إن�صانيا، 
�حلد�ثة فقد كان �لإن�صاين هدف ع�صر �لنو�ر 
بيد  �لدقيق  مبعناها  �حلد�ثة  معه  بد�أت  �لذي 
ونيت�صه،  فرويد،  �ل�صكاك)  �لفكر  �ركان  �ن 
�حلد�ثة  لقلب  �لالمعقول  �أعادو�  ومارك�ض( 

بح�صب بول ريكور.
فمن  عربية،  حد�ثة  عن  �ردنا �حلديث  �إذ�  �ما 
وعن  و�حدة،  حد�ثة  عن  �حلديث  �ل�صعوبة 
معرفتها  تكن  مل  جمتمعات  وعن  و�حد،  تاريخ 
كان  بل  �لطبيعي،  �لكت�صاف  بطريقة  باحلد�ثة 
يكن  ومل  بال�صتعمار،  �للقاء  هي  ق�صرية،  فيها 
�لأخري يف مطاحمه نقل �حلد�ثة لهذه �ملجتمعات 
وحتديثها، و�منا كانت غاياته �أخرى، لكن يبدو 
رب  �لعربي،  �ملثل  طريقة  على  �مل�صالح  �لتقاء 
م�صر  يف  مثال  �لعربية  فالنه�صة  نافعة،  �صارة 
نابليون،  غزو  هي  ��صتعمارية  بلحظة  توؤرخ 
و�لنه�صة قبلها يف �ل�صام ولبنان و�صوريا حتديد�، 
تكون قرينة بالر�صاليات �لتب�صريية، ويف �لعر�ق 
مع �لحتالل �لربيطاين و�صقوط �لدولة �لعثمانية 
وتا�صي�ض �لدولة �لعر�قية �حلديثة، لكن �إذ� �خذنا 
هذه  فان  كالعر�ق،  �لنماذج  هذه  من  منوذجا 
�حلد�ثة كانت نقلية غري جمتمعية، مبعنى �آخر 
كانت فوقية، دولة منوذجها ليرب�يل وجمتمعها 
نظامه  كان  بل  وعلميا،  �قت�صاديا  متخلف 
�لجتماعي ع�صائريا، وكان ت�صارع �لنفتاح على 
�حلد�ثة �لغربية فيه �كرب من �لتحولت �ملجتمعية، 
بالتقدم من خالل  �لفوقية تطرد  �لبنية  وكانت 
و�لتعليم  �لدولة  حتديث  يف  لها  مو�ءمة  بنى 
ونقل �ملعارف و�لدر��صة يف �أوربا وعودة �ملبتعثني 
وفكرية  بل  و�جتماعية  �صيا�صية  وظهور حركات 
�أي�صا، وكانت بغد�د من �لعر�ق لوحدها ت�صتاثر 
بكل �صيء من هذه �لطالئع �لتي تنتج �حلد�ثة، 
�صو�ء �جلامعة �أو �ل�صحف و�لتاأليف، وبالتاأكيد 
حد�ثة  �نتجت  ذلك  مع  لكن  منتجيها،  �إقامة 
حقيقية نتلم�صها ب�صكل كبري يف �لفن)�لت�صكيلي 
و�لنحت(، لنها مل تكن حتتاج �ملعار�صة بالرت�ث 
و�لت�صاقها بالنخبة جعلها متر ب�صال�صة، بينما يف 
�لأدب مل تكن بال�صهولة ذ�تها، لكن مع ذلك كانت 
�صورها بولدة �ل�صعر �حلر وفن �لرو�ية و�ملقالة 
وجناح �لتعليم �حلكومي ومنه تعليم �لناث، هذ� 
كله �أ�ص�ض حلياة ح�صرية وتقاليد �جتماع جديد 
مع �نت�صار �لتعليم ونقل �لتكنولوجيا و�لعلم، كما 
�ثرت �ل�صيا�صة و��صطر�عاتها و�ي�صا باملوقف من 
�حلد�ثة يف تعطيل �ل�صال�صة �لتي كان يقوم فيها 
�لتحول، فقدمت مناق�صات لهذه �حلد�ثة بغ�ض 
�صمة  هو  حو�ر�  كانت  فقد  قيمتها،  عن  �لنظر 

ل�صيقة باحلد�ثة و�لياتها.
• ما املق�صود باملوقف من احلداثة؟

�لقطيعة مع  قلنا جزء� من مفهوم �حلد�ثة هو 
�لرت�ث، و�ل�صطر�ع �ل�صيا�صي و�لفكري كان بني 

�جتاهني ي�صاري مارك�صي �صعبي وقومي عروبي 
�صعيفا،  كان  فقد  �لليرب�يل  �ما  �أي�صا،  �صعبي 
كان �لأول منفتح عامليا مع �نه يطل على �لرت�ث 
فاغلب �لباحثني يف �لرت�ث هم من �ملارك�صيني، 
يف  لفكرتهم  تاأ�صيل  عن  بالرت�ث  فت�صو�  لكنهم 
�لعد�لة �لجتماعية ومناذجها وجتاربها �لثورية، 
وماديتها يف �لفل�صفة. فكان عروة بن �لورد وعلي 
بن �أبي طالب و�بو ذر مناذج �لعد�لة، وثورة �لزجن 
و�لقر�مطة ثور�ت هذه �لعد�لة، وم�صروع �لطيب 
تيزيني وم�صروع ح�صني مروة فل�صفتها، و�لقومي 
�لعروبي باملثل كان له م�صروع وعودته للرت�ث كانت 
على  �حلد�ثة  هذه  تعر�ض  ظلت  وقد  تقدي�صية، 
�لرت�ث، وبالتايل ��صهمت يف تعطيل �ل�صال�صة يف 
�لتحول، كال �مل�صروعني ظال ��صريين لال�صطر�ع 
دون ت�صافر من �جل م�صروع نقدي مبكر للرت�ث 
و�لجتماع �حلديث، �لذي �صيت�صدى له �أ�صخا�ض 
بجهودهم �لفردية مبعزل عن �لمكانات �ملتاحة 
من  خلفهما  ما  مع  �ل�صابقني  للم�صرروعني 
لكل  �لنقد  هي  للحد�ثة  �صمة  و�هم  موؤ�ص�صات، 
�لظو�هر فاإذ� �صربنا مثال لذلك فان م�صروع علي 
�لوردي �لنقدي ميثل �أهم م�صروع حد�ثي لكنه مل 
يع�صد ل من �مل�صروع �ملارك�صي ول �لقومي، فظل 
بجر�أة  و�ملجتمع  �لتاريخ  قر�أ  فقد  فرديا،  جهد� 
نقدية مل ي�صتطع �مل�صروعان �لقائمان �نذ�ك على 
تبني جر�أة مماثلة، كما نذكر علما مهما تعاطى 
مع �لرت�ث بنقد جريء هو هادي �لعلوي وبرغم 

مارك�صيته كان م�صروعه فرديا. 
يتوخى  وهو  العربي  املثقف  هجرة  توؤ�ص�ص  هل   •
�صرط حت�صني االداء يف التعاطي مع ا�صكالیات املجتمع 
العربي، ولو من اخلارج يف حداثة مقبلة اأم انه جمرد 
واملفكر  املثقف  يواجهه  الذي  املاأزق  عظم  عن  تعبري 

العربي.
ذكرنا يف �ل�صوؤ�ل �ل�صابق �مل�صروعني �للذين ��ص�صا 
للحد�ثة �لعربية و�رتباطه بال�صلطة �عطاه دفقا 
لكن  �مل�صروعني،  هذين  وماأزق  باحل�صور،  وقوة 
هناك كما قلت م�صاريع فردية منها فر�نكوفونية 
مهاجرين  وم�صاريع  �لعربي،  �ملغرب  يف  قوية 
ثقافتهم غربية مثل حممد �ركون وم�صاريع مثقفني 
هجرو� ق�صر� مثل ن�صر حامد �أبو زيد و�صيد �لقمني، 
جورج  مثل  بلد�نها  د�خل  ظلت  �أخرى  وم�صاريع 
�لفردية  �مل�صاريع  هذه  حنفي  وح�صن  طر�بي�صي 
ت�صافرت  لو  عظيمة  م�صاريع  �ملوؤ�ص�صاتية  غري 
ب�صكل موؤ�ص�صة، وهذ� ما مل يتح لها. �مل�صكلة على 
ما �أظن لي�ض يف �لهجرة مع ما متثله من ق�صر، 
فبد�ئل �لتو��صل رغم �لتهجري موجودة، بل حتقق 
تد�ول �كرب، �منا �مل�صكلة �ننا نحتاج �يقاعا منظما 
بني �لفكر �ملنتج وبني �لو�قعة �لجتماعية، �صحيح 
�أن �لفكر �طر�ده ��صرع من �لو�قعة لكن مع ذلك 
لبد من �لنتظام �لن�صبي على �لأقل، و�لذي نر�ه 
تقدم �لفكر وتر�جع كبري على �مل�صتوى �ملجتمعي، 
وباحل�صيلة �أن منجز هذه �حلد�ثة وما بعدياتها 
تبدو ترفا فكريا لنها ظلت مقطوعة �جلذور عن 
�لتحولت، حتى لتبدو ممار�صة ثقافية خال�صة، 
لكن حتى �لأخرية هي بالتاأكيد �جابة عن و�قعة 
لو�قعة ثانية، نطمح كلنا �لتحول �إليها، فالتخييل 
كان جزء� من �أحالم �لطوباويني و�أحالم �لفال�صفة 
كل  ج�صد  يف  يعتمل  ن�صغ  لها  مثالية  مبجتمعات 
�لذي  �ل�صائد  مع  د�ئما  هناك  مبعنى  جمتمع، 
ميثل �لنك�صار �ملجتمعي يوجد �يقاع هاديء ي�صري 
باطر�د ت�صجع عليه هذه �لعوملة بو�صائل �لت�صال 
�حلديثة و�لن�صبية يف �لثقافة و�لتحول، مل يعد معها 

هناك مطلق ي�صتحوذ على كل �لعقول و�لب�صار.
�نا �عول كثري� على جيل جديد نه�ض وينه�ض من 
عاتقه  على  �صيحمل  �لذي  هو  �أظن  �لركام،  بني 
بناء و�قعة جديدة، لي�ض بالطريقة �لثورية، و�منا 
و�صائل  من  �لكثري  تقدمه  قلت  �لذي  بالتعرف 
خيار�ت  يف  ��صرع  و�صتكون  �حلديثة،  �لت�صال 
معرفة مبعرفة،  تعار�ض  ل  فهي  و�لتنوع،  �لتبدل 
ولكنها تعب معرفة حديثة من حيث �نتهت �لمم، 
�ما  �خل�صائر،  يف  و�قل  �لتحول  يف  ��صل�ض  وذلك 
�خل�صو�صيات �لتي متثلها �ملجتمعات فما عادت 
قادرة على �ملو�جهة و�لتحدي، بل ل متتلك �جابات 
بديلة لق�صايا ��صكالية عظمى حت�صر بقوة، وظهور 
�خل�صو�صيات �لعنفي �لآن و�ملتطرف يدلل على 

�صرعة �لنطفاء و�لزو�ل. 
هذ� لي�ض بال�صرورة من متبنياتي �أو �دعو له، ولكنه 
�لقدمية  بالطريقة  نعار�صها  �أن  ميكن  ل  و�قعة 
بثقافتنا �لتي بالتاأكيد �صارت لبع�صنا معتقد�ت، 
�نا �ر�ها ن�صبية فهي �إذ� مثلت �جابة ملرحلة معينة، 
�جابة  �لدو�م  على  تبقى  �أن  بال�صرورة  فلي�صت 
خلدون  �بن  بح�صب  متجددة  فالو�قعة  مطلقة، 

و�لن�صو�ض ل تفي بها.

حاوره: �صعدون هلّیل
�لدكتور �صالح ز�مل �كادميي مهتم بالثقافة �لعر�قية عرب �لكثري من �لن�صاطات، �صدرت له كتب عدة منها) حتول �ملثال در��صة لالغرت�ب يف �صعر �ملتنبي( 
و)�لهوية و�لآخر(، وله كتابان يف �لطبع هما) مناهج �لنقد �لأدبي در��صة يف مكونات �لفكر �لنقدي، و�لبحث عن �صفاف/ در��صات يف �ل�صرد( �أ�صتاذ م�صاعد 
دكتور بكلية �لرتبية �جلامعة �مل�صتن�صرية، ويدّر�ض فيها مناهج �لنقد �لأدبي، وهو م�صهم ب�صكل فاعل يف �حلياة �لثقافية �لعر�قية من خالل �ملوؤمتر�ت و�ملهرجانات 
د�خل �جلامعة ويف �لو�صط �لثقايف �لعر�قي، وله بحوث ودر��صات متنوعة من�صورة يف �ملجالت �لأكادميية �ملتخ�ص�صة و�ل�صحف و�ملجالت، حو�رنا هذ� معه عن 
جممل ر�هن �لثقافة �لعر�قية وحتولتها بال�صوؤ�ل عن �لو�قع �لأدبي بو�صفه �لتمظهر �لو�صع للثقافة عندنا، لنقف عند م�صكالت هذه �لثقافة وما هي �لمكانات 

�ملتاحة لعادة بنائها، و�صلتها باحلد�ثة وهل هذه �حلد�ثة تت�صل بالو�قع �لعر�قي وتر�ثه �أم �نها مقطوعة �جلذور.

معظم النصوص هو 
محاكمة للفترة المنصرمة 

التي عطلت اإلنساني

العراق بعد التغيير منجم 
لمادة السرديات الخام                  

الباحث والناقد صالح زامل
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تعد �ملو�صوعة �لعربية �لعاملية، �لتي كتبت بال�صتناد �إىل د�ئرة �ملعارف �لعاملية World Book Encyclopedia ، و�لإ�صافات �لتي قام بها باحثون عرب يف خمتلف جمالت �ملعرفة. وتاأتي هذه 
�ملو�صوعة يف طبعتها �لثانية �متد�دً� طبيعيًا للطبعة �لأوىل، بو�صفها حمطة متقدمة على طريق �لهوية �ملتحققة تدريجيًا، هوية �ملعرفة �ملو�صوعية �حلديثة مبالمح عربية �أكرث و�صوحًا و�صموًل، فقد 

قامت �ملو�صوعة باإ�صافة �لكثري من �ملو�د يف فروع �ملعرفة �ملختلفة بعد مو�ءمتها، ناهيك عن كرثة �خلر�ئط و�ل�صور �مللونة �لر�ئعة �لتي زودت بها. الموسوعة العربية �ضوء
العالمية الملونة

“ترنيمة سوداء" مجموعة 
شعرية جديدة لباقر صاحب 

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
بعد  �صاحب  باقر  و�لعالمي  لل�صاعر  �صعرية  جمموعة 
له  �صدرت  يومية«  »طيور  و  ت�صل«  لن  جياد   « جمموعتيه 
وقد  �صود�ء«.  ترنيمة   « �جلديدة  جمموعته 
�صدر �لكتاب عن �لد�ر �لعربية للعلوم نا�صرون 
حملت  �ملتو�صط.  �لقطع  من  �صفحة   87 يف 
�لكثري من متاعب وهموم  �ملجموعة  ق�صائد 
�ل�صاعر و�نتباهاته ف�صاًل عن �هتمام بع�ض 
ومتاعب  �لب�صري  بالهم  �لديو�ن  ق�صائد 
�حلياة، مما يجعل �ملجموعة ممثلة �صادقة 
ملا ي�صمره هذ� �ل�صاعر. هذ� �لعامل �ملجد 

يف حقل �ل�صحافة �لثقافية.
�صغيل  هو  �صاعر  هو  مثلما  �صاحب  باقر 
ثقافة �صريف يهب كل عمره وطاقته خلدمة 
�ل�صحافة �لثقافية و�لهتمام ب�صوؤون �لأدب ورعاية �لأ�صماء 

و�لإ�صد�ر�ت �جلديدة.

“ذئاب وذئاب" قصص قصيرة 
عن دار الرواد المزدهرة

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
عن د�ر "�لرو�د �ملزدهرة للطباعة و�لن�صر" �صدرت للدكتور 
غازي مو�صى �خلطيب جمموعة ق�ص�صية حتت 
عنو�ن "ذئاب وذئاب"�صمت 10 ق�ص�ض حتت 
عنو�نات خمتلفة منها، "عو�طف ذئبية"ر�كب 
�صتائية  �لطريق"�ل�صرت"�ملحطة"ليلة  يف 
بـ100  �ملجموعة  جاءت  باردة"وغريها. 
وللدكتور  �لو�صط.  �لقطع  من  �صفحة 
�أ�صرف  �أنه  �خلطيب ن�صاطات عدة، منها: 
دكتور�ه  �أطروحة  مائة  من  �أكرث  على 
جريدة  حترير  تر�أ�ض  كما  وماج�صتري، 
�لر�أي �جلامعي وجملة �ل�صعاع �جلامعي، 

وي�صغل �لآن موقع ع�صو جمل�ض حمافظة �ملثنى.

“آدم عبر األزمان" رواية 
جديدة لخولة الرومي

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
"�لرو�د  د�ر  عن  �صدرت  �لرومي  خولة  للدكتورة 
عنو�ن"�آدم  حتت  رو�ية  و�لن�صر"  للطباعة  �ملزدهرة 
وخم�صني  ومبائة  ف�صول  بثمانية  �لأزمان"جاءت  عرب 
عنو�نات  وحتت  �لو�صط،  �لقطع  من  �صفحة 
�لخ عن  منها"�لبد�ية"�آدم"�لبحث  خمتلفة 
ن" بو ر ملحا � ن" حمو ملت�صا � ن" و ر ملختا � د" لو

و�ن  �صبق  �لرومي  خولة  �لدكتورة  �أن  علما 
نذكر  عدة،  ق�ص�صية  جمموعات  �أ�صدرت 
ن�صر"لوؤي  �لف�صاء"نبوخذ  منها"�صفينة 
وكلكام�ض"�لفر��صة. �لغربة"�نكيدو  وطريق 
"رق�صة  مطبوعة  رو�يات  ثالث  ولها 
�لتاريخ  يلهو"  حني  �لرمال"�ل�صمت 
فقد  عدة،  ن�صاطات  و�لرمال".وللدكتورة 
�لهيئة  يف  و�صاركت  �لعر�قي  �ملنتدى  �أعمال  يف  �صاعدت 

�لد�رية لر�بطة �لكادمييني �لعر�قيني يف بريطانيا.

“ذاكرة الزمن" مجموعة 
قصصية لرمزي حسن

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
يف  �لعر�قيني  و�لكتاب  �لدباء  "�حتاد  ��صد�رت  عن 
)رمزي  و�لقا�ض  للناقد  �صدرت  �لب�صرة" 
ح�صن( جمموعة ق�ص�صية حتت عنو�ن"ذ�كرة 
�لزمن"جاءت يف ق�صمني: �لأول �صم �لق�ص�ض 
عنو�نات  من  �لن�صو�ض،  و�لثاين  �لق�صرية، 
�لق�ص�ض نذكر " �صيء ما" �لكلمة �لتي طال 
معطف"  حكاية  فوبيا"   " نز�ع   " �نتظارها 
�لذهبية"  �حلنجرة  �لبهي"  �حلياة  وجه 
�ل�صيخ و�ل�صخرة. ومن عنو�نات �لن�صو�ض 
�أبي�ض"�قتفاء  مرثية"روؤيا"�حت�صار  نذكر" 
 88 بـ  �ملجموعة  �لكائن.جاءت  موجة"ن�صيان  �أثر 
�صالح  �لفنان  �لغالف  �صمم  �لو�صط  �لقطع  من  �صفحة 

جادري.

 "ِريام وكفى" رواية 

جديدة للكاتبة هدية حسين
الطريق الثقايف ـ خا�ص

�ملوؤ�ص�صة  عن  ح�صني،  هدية  للكاتبة  جديدة  رو�ية  �صدرت 
�لعربية للدر��صات و�لن�صر يف بريوت حتت عنو�ن 
214 �صفحة من �لقطع  ب  وكفى" جاءت  "ريام 
�لت�صكيلية  للفنانة  �لرو�ية  غالف  �ملتو�صط.. 
ن�صاء  �أربع  �ىل  �لرو�ية  تتطرق  �لأغا.  و�صماء 
بيت  �صمهن  �حلياة،  �أعباء  بال�صرب  قاومن 
�صارت حياتهن  و�حدة،  و�حد وجمعتهن مهنة 
�أول �لأمر مثل نهر هادىء من دون طموحات 
عبث  طوفانًا  وغد�  ماج  �لنهر  لكن  كبرية، 
وباأحالمهن  فاختلفت،  مب�صائرهن 
فتبددت.. ون�صاء �أخريات فهمن لعبة �حلياة 

ف�صنعن م�صائرهن على مقا�صات �أحالمهن.

 إصدارات..

�حد�ث رو�ية “�لر�ق�صة” 
�لنباري،  �صاكر  للكاتب 
�لدين،  وحيد  روؤوف  مبوت 
�أحد�ث  حولها  تدور  �لتي  �ل�صخ�صية 
روؤوف  وقف  موته،  ليلة  "يف  �لرو�ية: 
وحيد �لدين م�صحور� �أمام متثال �صغري، 
�لتمثال  جره  �ل�صالة.  منت�صف  �أحتل 
جل�ض  �و  د�ر  �مكنة  بعيد،  ما�ض  �ىل 
فيها حمدقا �ىل روح �جلمال، يف خمارة 
�ملر�أة  مع  متوحد�  �لزرقاء،  �لوردة 
�لتي حلم بها ليايل طو�ل. كان  �خلالدة 
�ملتوفاة،  فاطمة  زوجته  وجه  ذهنه  يف 
و�صامية،  تدمر،  ملكة  وزنوبيا  وماغي، 
وهي  برزة،  م�صاكن  يف  �لغام�صة  و�ملر�أة 
ووجوه  �ملعا�صرة،  ماغي  عليها  �طلق  من 
�للو�تي عرفهن خالل ثالثني  �لن�صاء  كل 
�صنة من بحثه عن �لأنثى، وعن �لأم ذ�ت 
ذ�ت �لرحم �لذي يحن ويتوق �ىل دفئه" 
خلق  �لت�صييع  موكب  يف  "�جتمع  �ض12. 
و�لبع�ض  �صابقا.  ُيعرف  �لبع�ض مل  كثري. 
قوز�قية  عيون  غريبة،  �صحنات  ميتلك 
قبل  حتدرت  �أنها  لو  كما  مغولية،  ووجوه 
�يام من �صمرقند وبخاري وبالد ما ور�ء 
�لنهر. كان نع�صه حممول يف �صيارة دفن 
�ملوتى"�ض 5. ما �لذي �ر�ده �لكاتب من 
�لنهاية  �لبد�ية/  هذه 
�ل�صخ�صية،  هذه  حلياة 
ورث  �لذي  روؤوف، 
�لتي  �ل�صابون  حمالت 
يوم  ذ�ت  و�لده  �متلكها 
ملذ�ته.  على  وبعرثها 
عن  �لبعيدة  ذكرياته 
�لبلد  �لتي هاجرت منذ قرن من  ��صرته 
�لبعيد... حياته �صل�صلة طويلة من �أحالم 
ميار�ض  بالو�قع،  �خليال  يدمج  �ليقظة. 
خلطة  �ىل  فيتحول  بالحد�ث.  �لتقم�ض 
�لفال�صفة  �أكرب  على  ت�صتع�صي  ب�صرية، 
�لتي  �لعبثية  �ل�صخ�صية  هذه  فهمها. 
�ن  "�ل  معانيه..  كل  يف  �ل�صياع  تعي�ض 
�صبح  هناك  �خلا�ض.  طعمها  �لليلة  لهذه 
و�لأقر�ط،  �ل�صخور  بني  يتحول  غام�ض 
ح�صور  له  �لعامتة،  �لزو�يا  �ىل  ين�صل 
ملقط  ثمة  ماهو؟  لكن  مرئي.  غري 
قبعة  وثمة  �لقلقة.  روؤوف  روح  يد�عب 
�صجرة  كانت  لو  كما  حفيف  لها  �صود�ء 

متننقلة �ض13.  توت 
�أذن.. يتلم�ض �لقارئ ر�ئحة �ملوت  هكذ� 
حنايا  بني  يدور  �لذي  �ملوت  و�لفناء. 

�ل�صخو�ض  هوؤلء  �لرو�ية،  �صخو�ض 
يف  جتدهم  ما  كثري�  �لهام�صيون.. 
�صحايا  �أنهم   – �لأخرى  رو�ياته 
ميار�صونه  �لذي  �لعبث  و�صحايا  �ملدينة 
يكرهونها-  �لتي  حياتهم  من  للخال�ض 
�صعاليك  �ملدينة  هذه  على  مرَّ  "كم 
�صهدت  كم  ومت�صكعون؟  وم�صردون 
�ملوت  وتو�صالت؟  وبكاء  خيانات  �أزقتها 
�صور  �ض108.  �حلياة"  وجوه  من  وجه 
لهم  لي�ض  ��صخا�ض  فيها  يغرق  �صود�وية، 
�لياأ�ض  حياتهم..  يف  هدف  �أو  �أمل  من 
يف  به  يح�ض  �ن  �لقارئ  ي�صتطيع  وحده، 
�لأبو�ب  تغلق  عندما  �لرو�ية..  �أجو�ء 
عن  �لبحث  من  فالبد  وجوهنا..  يف 
�لنف�ض  لقناع  �لبرة،  بحجم  ولو  منفذ 
�ملحاولة  كانت  و�إذ  �ملحاولة..  بجدوى 
لن توؤدي �إل �ىل �ملوت �لبطيء. �صخو�ض 
�لتي  جمتمعاتنا  كل  يف  جتدها  تائهة، 
فيها  و�ملوت  �صياعها،  طرق  يف  تت�صابه 
وبوؤ�صنا  �صياعنا  يف  متوحدون  و�حد. 
بغد�د  �أزقة  و�صقائنا.. هوؤلء جتدهم يف 
دم�صق  زو�يا  يف  �لكاتب  �صورهم  مثلما 
يحيط  �لتي  �لرطبة،  �ملظلمة  �زقتها  ويف 
"�ملوت  و�ملوت:  و�ل�صياع  �لياأ�ض  بها 
�لن�صان  يعانقه  ر�ئحة،  له  ح�صور.  له 
�صره.  جالء  ي�صتطع  مل  �أنه  �إل  يوم  كل 
و�آلف  بالب�صر.  يفتك  وهو  �ل�صنني  �آلف 
نفو�ض  ذ�تها" �ض10.  و�لحز�ن  �ل�صنني 
ترك عليها  تغطيها وجوه كاحلة..  متعبة 
يف  �لتي  �ملخلوقات  "تلك  �آثاره:  �لتعب 
�مر��ض  ب�صبب  �ل�صماء  �ىل  طريقها 

�لكحول. 
ي�صربون  �لزبائن  معظم  �ن  ومبا 
ل�صعال  ي�صتخدم  �لذي  �لزرق  �ل�صبريتو 
كونياك  حتببًا  ويدعى  �لكاز،  بولبري 
تعريفات  �حدى  يف  �ض35.  فليت" 
"�ل�صخ�صية  �لرو�ية؛  يف  �ل�صخ�صية 
جتذب  �لتي  هي  �لرو�ية  يف  �لناجحة 
�ل�صحيح  �لختيار  فتحقيق  �لقارئ، 
�لختيار  �إىل  وللو�صول  للغاية.  هام  لها، 
�ل�صخ�صيات  تكون  �أن  لبد  �ل�صحيح، 
�صخ�صيات  باقي  مثل  ثالثية  �أبعاد  ذ�ت 
و�آمال،  خماوف  لها  �أ�صخا�ض  �حلياة: 
هدف  لها  قوة،  ونقاط  �صعف  نقاط  لها 
هذه  هدف  فاأين  �حلياة"..  يف  �أكرث  �أو 
حولها  تدور  كانت  �لتي  �ل�صخ�صيات 
من  فقط.  �صعاليك  "�جلميع  �لرو�ية؛ 
يف  ذلك  مي�صون،  �ين  و�ىل  جاءو�  �أين 

�صمري �لغيب. �صتتذكرهم �ر�صفة �صارع 
�لربوة  و�صبار  �ملرجة  و�صاحة  بغد�د 
�مليد�ن  ون�صاء  �لبلور  ق�صر  و�صفادع 
خلف  من  يهج�صن  �للو�تي  �ملحجبات. 
لنا  لبد  �ض96.  بالعر�صان"  �حلجاب 
�ل�صخ�صيات  هذه  �عماق  يف  �لغور  من 
تفا�صيلها  وتابع  �لكاتب  رعاها  �لتي 
�ل�صلة  "جتمعت  وروية،  ب�صرب  �ليومية 
وجبة  منتظرة  �لطاولت  �حدى  على 
وزكي  �لد�ية  و�أكرم  خليل  �مل�صاوي. 
يف  �ل�صكر  لعب  �ل�صمكري.  �بر�هيم 
كالعادة.  يتفل�صفون  ور�حو�  روؤو�صهم، 
�ملنطقة،  يف  �مريكا  �صيا�صة  �صرحو� 
�لنرث  ق�صيدة  بالتف�صيل  وتناولو� 
�لعو�مل  متاهة  يف  ودخلو�  ورو�دها. 
�ض119.  دم�صق"  مثل  ملدينة  �ل�صفلية 
�لآخرون  ير�ه  غر�ئبيًا  نر�ه  ما  رمبا 
مفهوم  �لغر�ئبية،  مفهوم  لن  طبيعيًا، 
�آخر، ومن  �إىل  ن�صبي متغري من �صخ�ض 
زمن لآخر، و�حلياة مبنية على �لأ�صد�د 
و�لتناق�صات، ولن �لعمل �لرو�ئي ينادي 
�حلالت  هذه  �إىل  ينظر  و�أل  بالنفتاح 
بل  و�ألغاز،  تعقيد  موؤ�صر�ت  �أنها  على 
على �أنها حالت طبيعية، �صو�ء كانت يف 
طاقات  �إنها  �لإن�صان،  د�خل  �أو  �لطبيعة 
وتعي�ض  ترى  �أن  فعليك  تخرج،  �أن  عليها 
�أو�صع  مفهومك  ويكون  �لتناق�صات  هذه 
من  �لآن  حتى  هناك  ليز�ل  و��صمل، 
تتناول  باأن �لرو�ية يجب �ن ل  ليوؤمنون 
فما  �ل�صويني!  و�ل�صخو�ض  �لحد�ث  �إل 
�صلة  حياة  يف  �نف�صنا  نقحم  �ن  �ملجدي 
�ل�صياع  غري  حياتها  يف  لي�ض  �لنا�ض  من 

و�لعي�ض يف قاع �ملدينة؟ 
�ل�صحة  بع�ض  �لت�صاوؤل  لهذ�  يبدو 
�أو  "�لوعظ  �لقائل..  �لفرت��ض  من 
�لرو�ية  يف  تقدميها  يتم  �لتي  �لقيمة 
باأكمله،  �لرو�ية  م�صمون  حولها  ويدور 
يحاول  �لذي  �لدر�ض  �أو  �لر�صالة  �أنه 
وُيك�صف  للقارئ.  يلقنه  �أن  �لكاتب 
خالل  من  �لقيم  هذه  عن  �ل�صتار 
�صخ�صيات  تو�جهها  �لتي  �لعقبات 
�لرو�ية". �صخ�صية �لر�ق�صة ماغي هي 
رغم  حتمل  �لتي  �لوحيدة  �ل�صخ�صية 
ت�صعر  �ن�صانيًا،  بعدً�  �أي�صًا،  عبثيتها 
و�حد�  كان  �لذي  بيك  لن�صيم  بالكر�هية 
ميتلك  كان  �لر�صتقر�طي،  �ملجتمع  من 
عديدة  بو�جهات  �لزبد�ين  يف  ق�صر� 
و�لنباتات.  بالزهور  مليئة  و�صرفات 

�ملرتبط  �جلو  ذلك  تكره  فهي 
�قرب  �لب�صطاء  �لفرن�صي،  بال�صتعمار 
41.. بجنون تتيم ذلك  �ىل روحها" �ض 
�لر�صتقر�طي مباغي، �لتي كانت "تلّعُب 
ترّق�صهم،  ��صابعها،  على  �لرجال 
�ىل  تقودهم  �ملعارك،  بينهم  تفتعل 
�ملوت،  �ىل  يقود  �جلمال  �ملذبحة، 
وجيدها  ماغي  �صاقي  على  ي�صفح  و�لدم 
�ل�صيد  رمتا  �للتني  �لنجالوين  وعينيها 
هكذ�  �ض42.  تخيب"  ل  ب�صهام  ن�صيم 
�لر�صتقر�طي  �لعجوز  هذ�  ماغي  �ذلت 
يزورها  �ن  منه  طلبت  لذلك  �ملت�صابي، 
�ىل  يذهب  �ن  ��صتكرب  لكنه  عملها  يف 
يليق  �ملكان ل  �لزرقاء لن  �لوردة  حانة 
من  �صلة  عن  عبارة  �صيكاغو  ف�صارع  به 
غري  و�لقتلة.  و�ل�صكريين  �لل�صو�ض 
لكن:  باع�صابه..  تلعب  ظلت  ماغي  �ن 
ينبغي  لحقًا،  تعلمت  كما  "�لع�صق، 
و�إل  متكافئني  �صخ�صني  بني  يكون  �ن 
لعنة ومر�ض وهو�ض" �ض42.  حتول �ىل 
�لعرق،  �صي�صرب  بانه  ووعدها  فخ�صع 
بارد  بدم  حذ�ئها.  من  �جلميع  �مام 
�لعجوز  ذلك  �لكاذبة،  �صمعته  �صتحطم 
�لذكورة، م�صا�ض دماء  �ملخ�صي، فاقد 
تفاجاأت  ليلة  وذ�ت  �لفقري�ت.  �ل�صابات 
جالبا  �حلانة..  �ىل  بدخوله  ماغي 
�صوى:  ليحبذ  �لذي  �ملغني  ذلك  معه 
عبد�لوهاب.  ملحمد  معزة  وياك  �لهو�ن 
�لبو�بون،  هائلة:  ده�صة  �ملكان  عمت 
�ل�صغار،  �ملوظفون  �لآذنون،  �ل�صائقون، 

من  �صعقو�  �لزرقاء،  �لوردة  رو�د 
�لكبري،  �ملوظف  بيك،  ن�صيم  دخول 
و�ملحالت  �لطيان  �صاحب  �ملتنفذ، 
�مل�صنقة  حبل  من  �ملحكوم  يفك  �لذي 
كما يقال. بفرح �ملنت�صر دعته: "- �بد�أ 
جنة  �ىل  ماغي  تدعوك  بيك!  ن�صيم  يا 
�ي  عليها  يح�صل  ل  متعة  تلك  �قد�مها. 
فيه  و�صب  باأبهة،  حذ�ئها  نزع  رجل. 
متاأهبًا  و�صجد،  �لأر�ض  �ىل  نزل  �لعرق. 
�صتنقله  �لتي  �لن�صائية  �لوجبة  لرت�صاف 
لالنق�صا�ض  �ملتاأهبة  �ملر�أة  ملكوت  �ىل 
لها"�ض50.  قر�ر  ل  متاهة  وكاأنها  عليه 
تلك  من  تنتقم  �لعمق،  يف  ماغي  "كانت 
�لطبقة �حلقرية �لتي تربعت على �صلطة 
�لبوهيمية  �ل�صنني.  ع�صر�ت  �لبلد  هذ� 
ما  كل  حتتقر  نار،  �صخ�صها  يف  �لقاتلة 

هو مادي" �ض50.

الفن العبثى يتجلى 
من خالل اللغة 

والحدث والمضمون

ترجمة جديدة لـ“حياة ومغامرات ألكسيس زوربا” من اليونانية مباشرة باتفاق خاص
الطريق الثقايف ـ خا�ص

يعكف �أ�صتاذ �لأدب �ليوناين �لدكتور حمدي �إبر�هيم، حاليا على �إنهاء ترجمة حتفة نيكو�ض كاز�ندز�كي�ض �ل�صهرية "زوربا �ليوناين" بعنو�نها �لأ�صلي "حياة ومغامر�ت �لك�صي�ض زوربا".

�ل�صاعر  للرو�ية نف�صها، بح�صب  �لتي مل تتحقق يف ترجمات عربية �صابقة  �ليوناين مبا�صرة، ف�صال عن دقة و�كتمال �لرتجمة،  �لعربية عن �لأ�صل  �إىل  و�صتكون هذه �لرتجمة �لأوىل 

و�ملرتجم �مل�صري رفعت �صالم، رئي�ض حترير �صل�صلة "�آفاق عاملية". و�أ�صاف �صالم �أنه "ينتظر- قيا�صا على �لأ�صل �ليوناين- �أن ي�صل �لكتاب يف ترجمته �لعربية �إىل ما يزيد عن 500 

�صفحة"، و�أو�صح �أن �صل�صلة "�آفاق عاملية" �لتي ت�صدرها �لهيئة �مل�صرية �لعامة لق�صور �لثقافة ح�صلت من موؤ�ص�صة كاز�ندز�كي�ض على �حلقوق �حل�صرية للرتجمة و�لن�صر، ملدة خم�ض 

�صنو�ت وفقا لعقد �أبرم �لعام �ملا�صي. وكانت �لرو�ية قد �صدرت طبعتها �لأوىل �ليونانية يف �لعام 1946، وترجمت �إىل خمتلف لغات �لعامل، ف�صال عن �إنتاجها يف فيلم �صهري من �إخر�ج 

ميخائيل كاكوياني�ض، وبطولة �أنتوين كوين و�إيرين بابا�ض. و�أ�صدرت �صل�صلة "�آفاق عاملية" منذ عامني رو�ية كاز�ندز�كي�ض "�لأخوة �لأعد�ء" من ترجمة �إ�صماعيل �ملهدوي.

تبد�أ

الطريق الثقايف ـ وكاالت
�صدر عن �ملركز �لقومى للرتجمة، �صمن �صل�صلة �لإبد�ع �لق�ص�صى، �لرتجمات �لعربية ل�صبع رو�يات 

لألك�صندر  "�لربمائى"  �لعلمى  �خليال  رو�ية  وهي  �لعاملى.  �لأدب  عن  مرتجمة  جديدة 
فى  �أحد�ثها  وجترى   ،1928 �لعام  فى  �صدرت  و�لتى  �لرو�صية،  عن  مرتجمة  بيليايف، 
�لأرجنتني فى مطلع �لقرن �لع�صرين، و�لرو�ية من ترجمة ر�مى �لقليوبى، وعن �لإجنليزية 
ق�صة  وتتحدث عن  �صي�صنريو�ض،  �صاندر�  �ملاجنو" للكاتبة  �صارع  فى  "بيتنا  رو�ية  �صدرت 
للحياة  �لقا�صية  �حلقائق  تكت�صف  حيث  ب�صيكاجو،  �لهي�صبانى  �حلى  فى  تنمو  �صغرية  فتاه 
و�أولها �صبح �لعد�ء �لعن�صرى، و�لرو�ية من ترجمة خليل كلفت. وعن �ليونانية تاأتى رو�ية 
"�أيام �لإ�صكندرية" للموؤلف ذمييرتي�ض �صتيفاناكي�ض، من ترجمة حممد خليل ر�صدى، وتدور 
�أحد�ثها فى مدينة �لإ�صكندرية، يف بد�يات �لقرن �لع�صرين، حيث ين�صاأ �ل�صد�م بني �حلرب 

�لأ�صبانية،  عن  رو�يتان  �صدرت  كما  و�لوطنية.  �ل�صتعمار  وبني  و�حلب،  �ل�صيا�صة  وبني  و�لتجارة، 
و�ل�صطهاد  �ملنفى  عن  رو�ية  "�صفار�د" وهي  بعنو�ن  �لأوىل  مولينا،  مونيوث  �أنطونيو  تاأليف  من 
�لأيديولوجى. �أما �لرو�ية �لثانية، عن �لإ�صبانية فتاأتى بعنو�ن "ليلة �كتمال �لقمر" ملولينا، 
ون�صرت فى �لعام 1997، وي�صعر �لقارئ للوهلة �لأوىل باأنها متيل للطابع �لبولي�صى، ولكن 
بعد �لقر�ءة �ملتاأنية، نكت�صف �أن �لكاتب جلاأ �إىل هذه �حلبكة ليجعل �لقارئ يفكر جلًيا فى 
تاريخ �أ�صبانيا �ملعا�صر. وعن �لأملانية �صدرت رو�ية "�أبناء �لذئبة" للرو�ئية و�لكاتبة �لأملانية 
تانيا كينكل، وتدور �أحد�ثها فى �يطاليا فى �لقرن �ل�صابع قبل �مليالد، حيث كان �ملزج ما بني 
�لأ�صطورة، وما يرويه �لتاريخ �أمًر� �صائًد�، ول ميكن �لف�صل بينهما. �أما �لرو�ية �ل�صابعة "�إل 
�إذ�" مرتجمة عن �لإجنليزية، تاأليف كارول �صيلدرز، �لتي تعد عبارة "�إل �إذ�" كلمة �لقلق 

فى �للغة �لإجنليزية، فهى تطري مثل �لفر��صة حول �لأذن، ويعتمد كل �صىء على وجودها.

رواية “الراقصة” لشاكر األنباري  

العبثية والضياع

صدور سبع روايات مترجمة من األدب العالمي عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة

يو�صف علوان
يقول مارتن �إي�صلن: "�لكاتب �لعبثى، يتخلى عن �لنقا�ض حول عبثية �لو�صع �لب�صري، ويحاول �أن يظهره ويج�صده فقط فى 
�لوجود من خالل �أدو�ته �لإبد�عية و�لفنية. بعبارة �أخرى �إن �لفن �لعبثى ل بد �أن يتجلى من خالل �للغة و�حلدث و�مل�صمون 
�صاكر  �ر�د  فهل  بعبثية �حلياة".  �لوعى  تتجاوز  �أخرى  �أو غايات  �أهد�ف  �إىل  �أدبه  ور�ء  ي�صعى من  ل  فهو  و�ل�صخ�صيات، 
�لنباري من �صخو�ض رو�يته هذه �ن يقدم لنا فئة من �لنا�ض تعي�ض على هام�ض �ملدينة، دم�صق و�أزقتها، لي�ض لهم من هم 

�صوى �ل�صياع يف قاعها. و�نتظار �ملوت �لذي �صوف ياأتيهم و�حدً� بعد �لآخر، مثلما حدث لرفيقهم روؤوف؟



فكان ما ي�صميه �صاكر ح�صن �ل �صعيد بـ)�لكيان 
�ملحيطي( مرجعا �أثري� للذ�كرة و�للوحة؛ فارتكز 
ذلك  لقى  ت�صكيل  يف  عليها  �أمني  �لدين  �صدر 
و�حدة  نعدها  جتربة  �إىل  �لفنان  بو�بة  �ملحيط 
من �لتجارب �لتعبريية ــ �لتجريدية �لعر�قية �لتي 
ت�صتلهم �ملحيط  وتبني وفقه منظومتها �ل�صكلية، 
�ل�صائدة  �لعر�قي  �لر�صم  �أمناط  بذلك  خمالفا 
�لأخرى؛ ففي �لوقت �ن�صغل �لآخرون مب�صتحثات 
لقى  باعتبارها  ي�صتقرئونها  �لعتيقة  �جلدر�ن 
�أ�صارية  مكامن  فيها  ليكت�صفو�  )�أركولوجية( 
وعالماتية، ويعيدون معاجلتها، باعتبارها مقطعا 
عر�صيا، �أو �صريحة ن�صيجية حتمل �أثر� لو�قع من 
على  ومهمل  �صغري  تف�صيل  يف  �لإن�صانية  �حلياة 
بينما  وحزوز�،  و�آثارً�  كتاباٍت  �ملحيط:  �صطح 
�لتي  بالأطروحات  بهو�ض  �أخرى  جماميع  تن�صغل 
هو�ض  من  �لعر�قي  �لفن  ت�صّكل  بد�يات  خلفتها 
بالروح �ملحلية، �أو هو�ض بتحولت �للون وكيميائيته 
وفق ن�صق �نطباعي، بينما �جته �صدر �لدين �أمني 
�إىل ما حملت ذ�كرته من كائنات عاي�صها طويال 
يف �لبيئة �جلبلية �لكردية؛ فاندغمت يف جتربته 
مع  تد�خله  يف  بال�صكل  وعيه  من  جزء�  و�صارت 
�لطبيعة؛ فظهرت لوحته وهي ت�صم ح�صد� خليطا 
�أ�صكالها:  ميازج  �لتي  و�حليو�نات  �لب�صر  من 
وطيور�،  و�صالحف،  وثعابني،  وقططا،  �أ�صماكا، 
و �أقمار�، وجنوما، و�صمو�صا، ونباتات، وزو�حف، 
فيها  ت�صرتك  كرنفالت  يف  وورود�  و�أ�صجار�، 
لتمثل  �جلموع،  هذه  كل 
�حلكايات و�لأ�صاطري 
�نطبعت  �لتي 

�مليثولوجيا  من  �مل�صتمدة  �لثقافية  ذ�كرته  يف 
كرد�صتان  يف  �جلبلية  �لغابات  ملناطق  �ل�صعبية 
�صياغتها  �أمني  �لدين  �صدر  �أعاد  و�لتي  �لعر�ق 

من خالل فن عايل �لتقنية و�ل�صياغة �لبنائية.
غري  �ل�صابق،  منجزه  طو�ل  �لدين،  �صدر  كان 
�لتو�فق بني ت�صور�ته وبني منطقية  عابئ مبدى 
�لأ�صياء يف �لو�قع، فاملهم بالن�صبة �إليه �صالحية 
تلك �لأ�صكال لت�صكل جوهر� رفيعا وحر� للمخيلة؛ 
و�ملعجز�ت،  و�خلر�فات،  �حلكايات،  فكانت 
هدفه  وعن  �لإن�صان  حلم  عن  تعبري�  و�ل�صحر 
ثقافية(  �لرت�كيب )�خلارج  تلك  �لعظيم وكانت 
قد �صكلت عند �أمني ن�صقا من �جلمال �لنابع من 
و�لنظريات  �لأحد�ث  ت�صوهها  مل  �لتي  �ل�صجية 
وتقنيات �لثقافة فتدثرت بدثار �لب�صاطة و�لعمق 
�لر�صم  يف  و�ملحظورة  �ملقبولة  �لقيم  وجتاوزت 
)�لقالبية�لثقافة(؛  قيم  �إىل  �ملنتمي  �لعر�قي 
فكانت تر�كيبه ت�صحر �ملتلقي مبو�دها وتقنياتها 
�أول، وباأ�صكالها �ملتجاوزة ثانيا، وكانت، يف �لنهاية 
�جلمعي  �لالوعي  عمق  يف  بجذورها  ت�صرب 
وفنون  و�ل�صعبية  �لبد�ئية(   ( و�لفنون  �لب�صري 
�لكهوف  فن  وقبلها  �لعقليني  و�ملر�صى  �لأطفال 
وفن �لأقو�م )غري �ملتح�صرة( وهي كلها ت�صتمد 
قيمها من �لب�صاطة �ل�صكلية و�ملادية و�لتقنية يف 
�لب�صاطات �لثالث  )ن�صق قيمي( حتتل فيه هذه 
بع�صها  تو��صجها مع  �لأ�صا�ض من خالل  �ملرتكز 
خارج  مفرو�صة  قو�عد  ودومنا  �نفكاك،  دومنا 
هذه �لب�صاطات �ل�صيئية. لقد كانت قناعات �صدر 
�لأخري  منجزه  يف  يبدو،  كما  تتجه،  �أمني  �لدين 
نحو تكري�ض �إ�صار�ت �ملحيط باعتبارها �أيقونات 

�أيقونات  عنده؛  �لفني  �لعمل  بناء  يف  �أ�صا�صية 
تكن  فلم  جد�،  �خلا�صة  �أ�صكالها  بحّرية  تتخذ 
لي�صتن�صخها  �صيء  يف  تعنيه  �لو�قعية  مرجعيتها 
�صطح  على  �لتفا�صيل  من  كانت  درجة  باأية 
�للوحة؛ فهو مل ي�صع ن�صخ �أ�صكال �لو�قع يف قائمة 
�أهد�فه بل �إعادة ر�صم حمتويات ذ�كرته �ململوءة 
بالأ�صاطري ل�صالح ولدتها �جلديدة على �ل�صطح 
�ملرئيات  قو�نني  متحرر  وعي  وهو  �لت�صويري، 
ل�صالح قو�نني جديدة توؤ�ص�ض برب�ءة يف �للوحة، 
فال مركزية �صكلية، ول تقنني يف تدفق �لأ�صكال 
كائناته  فت�صيح  للمكان،  �لقليدية  �لقو�نني  وفق 
�حلجري�ت  ت�صبح  مثلما  متاما  �صو�بط  دومنا 
حتت  مو�صوع  �صائل  يف  و�لبكتريية  �لميبية 
�لأطر�ف  مرت�مي  حقل  �نه  �ملجهرية،  �ملعاينة 
توؤكد  و�لأدق  نزوعها  توؤكد  م�صخ�صة  �أ�صكال  من 
نزوعها �صكليا نحو �أزله �لعالماتي �لأ�صد ب�صاطة 
ما  ب�صكل  هو  بعدي  بنظام  �ل�صكلية  �لناحية  من 
وفق  و�حد  بعد  و�أكرث من  بعدين،  �أقل من  نظام 
�إيل  للعودة  منه  حماولة  يف  �صعيد  �ل  مفاهيم 
�حلجريي(  )�لوجود  �أو  لل�صكل  �جليني  �لوجود 
�لطري  �صكل  يكون  �أن  يعدو  فال  �لكائنات  ل�صكل 

هنا �أكرث من �صكل ي�صبه حرف )ي(، ول تكون 
ب�صكل  �ل�صوء  منها  يخرج  د�ئرة  �إل  �ل�صم�ض 

خطوط ق�صرية ت�صتقر على حميطها وهكذ�.
باأغلفة  كائناته  �مني  �لدين  �صدر  �لر�صام  يدّرع 
يجعل  مما  �صميكة  �صود�ء  خطوط  من  �صميكة 
�نطباعات  على  �لر�صم  فن  تق�صر  جتربته 
ي�صتحيل  و�ندماجا  ب�صرية مفردة، حتقق وحدة 
تتابعات  حتقيق  على  �لقادر  �لأدب  يحققها  �أن 
�ل�صتطر�دي  �لبعد  ينتهي  وبذلك  حكائية 
بنية  �إل  لي�صت  فهي  �لتتابعي؛  �حلكائي،  �خلطي 
مت�صظية ل مركز لها حيث تتناثر �لأ�صكال لتمالأ 
)حقيقي(  بخط  وحماطة  ملونة  �لفر�غ،  �صطح 
�صميك �أ�صود، وكاأننا �أمام ن�ض تعويذة تعود �إيل 
ن�صو�ض  �أمام  �لقدم،  يف  غائرة  �صورية  �أبجدية 
ل ميكن فك معانيها لفتقارنا �إىل معرفة قو�عد 
ر�صمها عقل طفويل مل  �صور  �أمام  �أو  �أبجديتها، 
تلوثه �حل�صارة باكت�صافاتها ومعارفها، فلم يزل 
كل  تظهر  حيث  �لطائر(  )عني  باأ�صلوب  ير�صم 
�لآخر،  منها  �أي  يحجب  �أن  دون  معًا  �ملوجود�ت 
وخالل منظور ذي بعدين تتخذ فيه �لأ�صكال ما 
وهو  ير�ه  ما  ل  فيه  يفكر  ما  �أو  �لر�صام  يرغبه 
�جلوهر �لذي بد�أ به �لر�صم تاريخه و�نتهى �إليه.

عمل  كل  يف  �أمني  �لدين  �صدر  �لر�صام  يوؤكد 
جديد، باأنه متوحد بعنا�صر �لطبيعة، رمبا ب�صبب 
�لطبيعة،  �إىل  كائن،  كل  عودة  بحتمية  �إميانه 
�لطبيعة  بعنا�صر  ومتتزج  عنا�صره،  فتتحلل 
�إليها يوما، و�صتنبعث منها تارة  �ملكونة، و�صتعود 
وهو  خمتلف؛  �آخر  كائن  مكونات  �صمن  �أخرى 
�لتي  �خلليقية  وعنا�صره  �لوجود  بوحدة  �إقر�ر 

وباندماج  باذخ،  بكرم  لوحته  يف  يح�ّصدها 
ذوباين تكون فيه �لعنا�صر م�صروعا د�ئما 
للخلق، فهي عنا�صر عنده )حمايدة(، من 
�لتعبري،  �صح  �ن  )�لجنا�صية(،  �لناحية 
�نها  جديد،  كائن  �أي  لبناء  وم�صتعدة 

لآخر،  كائن  من  و�لنتقال،  �حلركة  د�ئبة 
�جلينية  �صفر�تها  وت�صلح  �لفعالية  معطلة  لنها 
لكل كائن ب�صكل يخرق مو��صفات �لنوع، فتمتزج 
�أطر�فها  وتتعدد  للكائنات،  �خلليقية  �ملو��صفات 
حتى يقرتب بع�صها من �أ�صكال �لديد�ن ونحوها، 
لالنو�ع  حتفظ  ثابتة  موروثة  مو��صفات  ول 
مو��صفاتها �جلينية ومتيزها، وبذلك يخطو �مني 
و�صول  �لعامل  وحدة  حتقيق  نحو  �لهم،  خطوته 
�أي  �أزلها،  �إىل  للعودة  �لكائنات  نزوع  لتحقيق 
�خللية  ذو�ت  من  جمهرية،  كائنات  �إىل  حتللها 
بغ�صاء  �ملحاطة  نباتية(   - )�حليو�  �لو�حدة 

يحفظ �أجز�ءها من �لتبدد.

• مو�ليد كركوك 1963.  
• در�ض يف �كادمية �لفنون �جلميلة/ بغد�د �و�ئل �لثمانينيات

• عام 1989، مهرجان �لو��صطي
• عام 1995، معر�ض مع ح�صني  كاكائي ، هولند�

• عام 1997، معر�ض جماعة �خلم�صة، بروك�صل • 

 Disterbrugen ، عام 1998، معر�ض جماعة �خلم�صة
• عام 1999، �ملركز �لثقايف �لإ�صباين ، عمان ، �لردن

• عام 2000، معر�ض يف هولند�
• عام 2001، متحف �لفن لنك�صرت، ولية بن�صلفانيا - 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية
• عام 2002، معر�ض جماعة �خلم�صة يف هولند�.

• عام 2002، معر�ض م�صرتك مع �صم�ض �لدين حه مه ، 
متحف مدر�صة ميلتون هري�صي، بن�صلفانيا ، �لوليات �ملتحدة

عام 2002، متحف �لفن يف بن�صلفانيا- �لوليات �ملتحدة

عام 2004، معر�ض يف لندن - �إجنلرت�
عام 2005 يف ��صبانيا 

و�لعديد من �ملعار�ض �ل�صخ�صية منها :
عام 1999، �ملركز �لثقايف �لفرن�صي ، عمان ، �لردن

عام 2001، لنك�صرت، ولية بن�صلفانيا ، �لوليات �ملتحدة
عام 2001، ولية بن�صلفانيا ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
عام 2003، لنك�صرت، ولية بن�صلفانيا ، �لوليات �ملتحدة

2008، متحف �لفن يف لنك�صرت، ولية بن�صلفانيا - �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية

ـ  �صرية ذاتیة �صدر الدين اأمني ـ 
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خالد خ�صري ال�صاحلي
�أمني  �لدين  �صدر  �لعر�قي  �لر�صام  يبديه  كان  �لذي  وبالبيئة  باملحيط  �لهو�ُض  دفع 

�أ�صكاله،  لكت�صاف  ميد�نا  �تخذها  �لتي  ذ�كرته  يف  �نطبع  مبا  بن�صلفانيا  يف  �ملغرتب 
ويف  �ملحيط  ويف  �لر�صم  يف  �لكامنة  �جلمالية  �ملعطيات  عن  تك�صف  ب�صرية  وو�صيلة 

�إىل مغامرة )تكنو-ب�صرية( ت�صكل  �لنهاية  �لغائرة؛ و�لنتهاء من كل ذلك يف  �لذ�كرة 
يقترحه معرض جديد في أمستردام �جلوهر �ملادّي للوحة مهما �نطوت عليه من مو�صوعات،

التأثير الساحق لرامبرانت
على فناني العصر الحديث 

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
"حقيقة  معر�ض  �ملا�صي  دي�صمرب  �لأّول/  كانون   12 يوم  �فتتح 
مبدينة  ريجك�ض  متحف  يف  �ل�صرف  غالريي  قاعة  على  �صرف" 
يف  �ملر�صومة  �لزيتية  �لأعمال  من  جمموعة  و�صم  �م�صرتد�م، 
وتركز  وبيكون،  �أورباخ  �لر�صامني  من  لكل  �ل�صتينات  مرحلة 
يف  �أوروفا�ض  غالريي  مع  بالتعاون  نظم  �لذي  �ملعر�ض،  مو�صوعة 
على  ر�ين  فان  ر�مرب�نت  �لنه�صة  ع�صر  ر�صام  تاأثري  على  لندن، 
�لأمريكي  �مل�صّور  وكان  �لالحقة.  �لع�صور  ر�صامي 
�إيرفينغ بن قد قام بالتقاط �صورةخلق �صورة ل 
�لربيطاين  للر�صام  و�لأبي�ض  بالأ�صود  تن�صى 
 1962 �لعام  �صيف  يف  بيكون،  فر�ن�صي�ض 
د�خل ��صتوديو �لفنان جنوب كن�صينغتون يف 
�لوجه  حليق  غري  بيكون  فيها  يظهر  لندن، 
وهو ينظر يف ز�وية منخف�صة بينما تظهر على 
�جلد�ر خلفة بورتريت ذ�تي للر�صام �لهولندي 
وقتها  يف  هذه  بن  �صورة  حاولت  لقد  ر�مرب�نت. 
خمتلفني،  ع�صرين  من  فنانني  بني  ما  تو��صل  لعالقة  توؤ�ص�ض  �أن 
من  �لكثري  كان  كما  متامًا  لبيكون،  كمحك  ر�مرب�نت  يظهر  �إذ 
فناين  �لع�صر �حلديث و�ملعا�صر، مبا يف ذلك �لر�صام �لربيطاين 
فر�نك �أورباخ ، �لذي تنقل يف �صبابه يف �لدو�ئر �لبوهيمية نف�صها 
كما بيكون، وهو �لأمر �لذي عده �لنّقاد دورً� رياديًا لر�مرب�نت يف 

�طالق خيال بيكون و�أورباخ.

ثورة في العقل
أم ثورة في النقل؟

وقفة  �و  �صغينة  �لبع�ض  نفو�ض  يف  يثري  �لعنو�ن  هذ�  لعل 
ومكوناتهم  �ملجتمع  �فر�د  ومع  �لنف�ض  مع  �لتاأمل  �ىل  حتتاج 
تعاملهم  طريقة  �و  �خلا�صة  حياتهم  ل�صوؤون  �إد�رتهم  و��صلوب 
�لبع�ض  بع�صهم  بني  �لقائمة  و�لعالقات  �لبع�ض  بع�صهم  مع 
كحاكم  �لقانون  �ىل  �للجوء  �و  بينهم  �لنز�عات  حل  و��صلوب 
�لذ�تي  �لفردي  �لتخطيط  يف   �لعفوية  عن   ف�صال  مو�صوعي 
�ىل �لتعار�ض مع قو�نني �ملجتمع، هنا �ود �ن �نوه لهذه �ملقدمة 
�لعامل  وو�قع  �لعربي خ�صو�صا،  �لو�قع  يدور يف  ما  ت�صمل  �نها 
نحو  �لبد�ية  كانت  �ملقدمة  هذه  ولعل  عام،  ب�صكل  �لثالث 
حماولة لتو�صيح مفهوم �لتطور، ومفهوم �لتجديد نحو �للحاق 
بالنمو يف كل جمالت �حلياة"�ل�صرية، �لفردية، �لجتماعية، 
بخطى  ت�صري  حياتنا  �ن  �صيما  ل   " �لد�رية،�ل�صناعية..�لخ 
نقف  نحن  ولكن   ، �حلياة  جمالت  يف  �صريعة  وقفز�ت  و��صعة 
على �جلانب �لآخر ل نتفرج فقط، بل ندير ظهورنا ملا يجري 
كل  يف  �لتطور  عجلة  �صمن  نحن  نكون  ل  ملاذ�  �نف�صنا  ونلوم 
ثم  وغ�صلها  �لنف�ض  على  �لثورة  من  �بتد�ء�  �حلياة  ميادين 
�لبالية  �لجتماعية  �لعالقات  وتغيري  �ملجتمع  �ىل  �لتحول 
�و  حق  بدون  �لقربى  �صلة  �و  �لقبيلة  �و  �لع�صرية  �صطوة  ونبذ 
�لع�صرية  �صلوك  ��صتبد�ل  �و  خجل،  بدون  باخلطاأ  �لعرت�ف 
و�حقية  و�ملعمل  �لد�رة  با�صاليب  معامالتنا  يف  و�ل�صرة 
�صاحب �حلق يف حقه بدل من �ن�صر �خاك ظاملا �و مظلوما،  
لكي نعمل كما تعمل �لمم �لتي �صبقتنا وو�صلت �ىل ما و�صلت 

�ليه من تطور وتقدم ون�صج يف �لعالقات �خلا�صة و�لعامة  !!
تلغي كل  �لنف�ض لكي  �لعقل، تبد�أ من  �ننا بحاجة �ىل ثورة يف 
�لنقل  يف  ثورة  �ىل  ولي�ض  �صو�ئب،  من  بها  علقت  وما  �در�نها 
مو�صة  من  �بتد�ء�  �حلياة،  ميادين  يف  �ليوم  �ل�صائد  هو  كما 
من  �و  �لغرب  من  �ملنقول  باجلديد  �لتعلق  �ىل  �ملالب�ض  نقل 
�ل  خياطة،  �برة  �صنع   ت�صتطيع  ل  دولنا  باتت  حتى  �ل�صرق، 
�ب�صط مكونات �حلياة،  و��صتوردتها، وهذه �لدو�ت ما هي �ل 
جمال  يف  �بد�عات   من  يثمر  وما  �لعقلي  بالنتاج  �ذن  فكيف 
�لدب و�لفن و�ل�صناعة و�لزر�عة و�لعلوم و�خالقيات �حرت�م 
�ننا  �ل�صيا�صية،  للتجارب  حقال  ولي�ض  �ن�صان  هو  مبا  �لن�صان 
و�لزهو  بالعظمة  �ل�صعور  �ركانها  �حد  قائمة  مع�صلة  �ز�ء 
�لفارغ لدى بع�ض من يدعي �لعلم وهو ل ميلكه، ويدعي �لثقافة 
وهو �فقر لها، ويدعي �لكمال وهو مركز عقد �لنق�ض و�ل�صعور 
�لناق�ض،  �لعقل  خلق  من  خدعة  �حلقيقة  يف  وهي  بالدونية  
جاهل،  وغريي  �لعامل  �نني  حلقيقة  �لعقل  هذ�  قبول  ثم  ومن 

وهي جمهلة �لذ�ت بعينها .
�لتحديد  �ن  هو  نذكره  �ن  ينبغي  ما  �ول  �ن  هيدجر  يقول 
�ل�صا�صي لالنية هو �لوجود يف �لعامل. ذلك �ن  �لوجود �منا هو 
�لنبثاق �ىل �خلارج. �لآنية �ذن خارج ذ�تها تتخطاها يف �صعي 
يف"�منا  �لوجود  "�ن  "هيدجر" �ي�صا  وقوله  �مكانياتها،  نحو 
و�صعادته  ب�صقائه  ينجز،  ومبا  �لن�صان  يفعل  مبا  وجود  هو 
�و  فالهتمام  �لمور.  من  باأمر  �لهتمام  �إىل  �مللحة  وبحاجته 
ينتج  �لهتمام  هذ�  �لآنية،  بنية  من  �صطر�  يوؤلف  �لن�صغال 
ل  ولكن  موجود  هو  ما  �ىل  �لفطنة  هو  و�لبد�ع  �بد�ع،  عنه 
�كرث  �زد�د  بالذ�ت  �لهتمام  كان  �ذ�  فكيف  �لخرون،  ير�ه 
�ل�صوي  �لن�صان  فان  لذ�  �لخرى.  �ملوجود�ت  عن  �لبحث  من 
يف  �لنزلق  دون  باملجهلة  ي�صتظل  �ن  بحنكته  ��صتطاع  من  هو 
�صقاء �لزهو �لفارغ. ويعلم جميع من در�ض �لبد�ع �نه ل �بد�ع 
من  �بد�ع  ول  و�لظلم،  �لدكتاتورية  مع  �بد�ع  ول  �جلوع،  مع 
متحور مع ذ�ته ويف ذ�ته  وعدها مركز �لكون.  �ذن �ين تكون 
ثورة �لعقل يف ظل هذه �لفو�صى �بتد�ء� من روؤية �لفرد لذ�ته 
�د�رة  �صوؤون  �و  بعينها،  �ملجهلة  ميثل  وهو  بالعظمة  و�ح�صا�صه 
�لنا�ض و��صد�ر �لحكام �و �لقر�ر�ت �مل�صريية بدون رقيب �و 
من يقول ل يف جميع �صوؤون  �حلياة ويعرت�ض عليها بكل هدوء 

بعلمية. ويناق�ض �لمور 

                                                      د. اأ�صعد االأمارة

إضاءة 

www.facebook.com/altareek.althakafi
ملتابعتنا على الفی�صبووك

من اعمال فرانك اأورباخ التي يظهر تاأثري رامربانت فیها وا�صحًا.                     
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