
 

�ال�ستاذ بيري بوردو مفكر معروف وعامل �جتماع و��ستاذ جامعي مرموق. قر�أنا 
له �عماال مهمة يف �لفكر �حلديث و�لتنظري وترجمت كتبه باحرت�م �ىل لغات 

عديدة منها لغتنا �لعربية. 
للحياة  م�سح  �إعد�د  على  ي�سرف  �ن  من  مينعه  مل  هذ�  �لثقايف  �ل�ساأن  علو 
�الجتماعية يف �الحياء �لفقرية و�حياء �ملهاجرين يف باري�س �أو �حياء �لفقر�ء 
�فكاره  عليها  يوؤ�س�س  تفا�سيل  �لعمل  هذ�  يف  وجد  لقد  �مريكا.  يف  و�لزنوج 
�جريت  �لتي  �حلو�ر�ت  يف  �سخ�سيًا  و��سهم  به  فاهتم  �لنظرية.  و�فرت��ساته 
و�سر�ق حمال  ُجناة وجانحني ومدمني خمدر�ت ومهربي �سالح وح�سي�س  مع 
و�سيار�ت. فكانت تلك �حلو�ر�ت و�للقاء�ت ف�سول كتاب �سخم بثالثة �جز�ء 

��سمه: "بوؤ�س �لعامل"!
هو �وال وفر مادًة البحاثه، ثانيا: ك�سف �عماق هذه �الحياء وتو�طوؤ�ت  �ل�سرطة 
و�لق�ساة ومتاعب �لعاملني �ملُجّدين يف �مل�سانع ويف �لدو�ئر �لق�سائية و�لبلدية. 

وكيف تعمل �ل�سيا�سة وتفيد من �لعيوب �الجتماعية ومتاعب �لنا�س.. 
ل�سُت معنيًا مب�سروع بيري بوردو قْدر ما �ردُت �ن �ك�سف تو��سع �لعامل �لباحث 
�أََنفة و�أُّبهات بع�س من �لعاملني يف حقول �لثقافة عندنا، �سو�ء يف  مقاَرنًا مع 
�جلامعات �و يف �ل�سحافة �و يف �لعديد من �ملنظمات. كٌل يرى نف�سه �أكرب من 
�أن ُيكلَّف بـ حتقيق �أو حو�ر �أو فهر�سة ��سد�ر�ت وبحوث يف حقل معريف يفيده 

�لتي ير�ها  لتلك  للمو�سوعات �خلطرية ال  �لنا�س. هو يرى نف�سه �هاًل  ويفيد 
�سغرية ال تليق مبجده. 

و�سو�ٌء  تاأليفًا،  �أو  �أر�سفًة  �أو  �إعد�دً�  �ملو�سوعات  فكل  عليه.  �عتدنا  خطاأ  هذ� 
يف �لفل�سفة �و يف دباغة �جللود �و يف بناء �ل�سفن �و يف �للغة و�ل�سحافة �و يف 
فيه  و�لتاأليف  حمرتم.  تخ�س�س  وكل  تخ�س�س  هو   ... �لدور  و�سبغ  �لديكور 
عمل مطلوب له جمهوره و�ملعنيون به. و�لتاأليف �و �لرتجمة يف هذه �ملو�سوعات 
�لتي  �أي منها تعني �سناعة حياة ثقافية. هذه �لروح هي  و�لكتابة �ليومية يف 
تو�سع �الفاق وهي ور�ء �لتنوع �لذي يجعل �حلياة خ�سيبًة مالأى، متحركة غري 

ر�كدة. 
مرًة �نتبهت لو�جهة خمزن �أو ،خمازن، فويل للكتب يف لندن تعر�س �ال�سد�ر�ت 
عن  كتاب  �لفوتوغر�يف،  �لت�سوير  يف  كتاب  حديثًا  �سدرت  رو�ية  �جلديدة: 
وطبعة  �لفرن�سي  �ال�ستعمار  خملفات  عن  كتاب  و  �فريقيا  يف  �ملياه  م�سادر 

جديدة من قامو�س �أك�سفورد : هكذ� �الحرت�م و�الهتمام بكل فروع �ملعرفة. 
�ل�سعر،  يف  �و  مثال  �لق�سة  يف  جناحًا  يحقق  ال  لنف�سه  �نتبه  عندنا  �حد  ال 
�لن�ساء يف  يكتب عن  �حد  وال  وناجحة.  وثائقية مهمة  بكتابة حتقيقات  فيبد�أ 
�لقرى و�الهو�ر �أو تفا�سيل �حلياة �الجتماعية و�جلن�سية يف مدينته �و قريته. 
ال مذكر�ت مثرية وال ك�سف حلياة �لب�سر يف �ل�سجون و�مل�ست�سفيات و�ملحاكم 

يتناف�سون  فقط  �حد. هم  بال  على  تاأتي  ال  �و  من�سية  كلها  هذه   ... �ل�سرعية 
على ما هو بائر! �ن كتابًا جيدً� يف �أي من هذه �حلقول �سيكون ممتعًا ومفيدً� 
ومرجعًا. وهو بالتاأكيد �ف�سل من جمموعة ق�سائد ال ُتقر�أ وق�س�س لن تكون 

ق�س�سًا! 
�ال تكون مقروءة ومفيدة يومياُت موظف قدمي يف ��سالح �الحد�ث �و مذكر�ت 
طبيب يف �لقرى و�الرياف �و حياة �سياد معّمر �و كتاب يف �لتاريخ �ل�سيا�سي 
للطبقة �لعاملة يف �لعر�ق �و كتاب ي�سم لقاء�ت مع �سخ�سيات تعمل يف �الآثار، 
�أو مع حماٍم �و حمرب قدمي؟ �ال يكون  يف �لطب �لعديل، يف �ملكتبة �ملركزية 
وتهريب  و�لبغاء  �لتزوير  وعمليات  �لكربى  �ل�سرقات  عن  يك�سف  كتاب  مثري� 

�ملخدر�ت؟
نحن ال نبايل بكل جو�نب �حلياة هذه ونظل نكتب ما ُيهدى جمانًا وال ُيْقَر�أ وال 

تعدم من يكتب ثناًء ف�سفا�سًا عنها! 
مينحكم  ما  �ىل  للحياة،  و�خرجو�  �لياب�سة  �الطر  �أك�سرو�  �ال�سدقاء،  �أيها 
�متياز� �سخ�سيًا وفر�دة. بعيدً�، بعيدً� عن �حلياة �لر�كدة، كل ما يف �حلياة، 

طبيعًة ونا�سًا و�حد�ثًا مادٌة جيدة للكتابة!

 

أكسروا اإلطار واخرجوا للحياة

في كتب..  جحيم دان براون.. امتدادات الخيال المجنح ـــــــــــــــ عبد الرزاق صالح

ثقافة الطريق

M
oham

ad H
ayaw

i

11

دراسة
االيزيدية والكردية

اللغة والطقوس الدينية

N
o

. 8
6

AL TAREEK  AL THAKAFI

12 صفحة

500 دينار

22 February 2014 االسبت 22 شباط/ فبراير

ياسين طه حافظ

تشكيل

حوار

الناقد فاروق مصطفى
في هذه المدينة 

ساتسكع 
وفيها سأهرم

ـــــــــــــــــــ سعدون هليل

هاشم حنون
جدل الرؤية والمربع

نمط

مشاكل الترجمة 
إلى العربية في ندوة 

ــــــــــــــ الطريق الثقافي

تجارب

أنور شاؤول
رائد القصة العراقية

ـــــــ نبيل عبد األمير الربيعي

نصوص

يقظة
ـــــــ احسان أحمد حسون

الرقصة األولى
ـــــــــ حبيب السامر

بحث

سلطة الممنوع القول عنه
ـــــــــــــــــــ ثامر عباس

فلسفة

إشارات إلى 
المسألة الدينية

ــــــــ د. فيصل غازي مجول

نقد

خالد خزعل
الداللة في بالغة الصمت

ـــــــــــــــــ ناجح المعموري

لقاءات

فؤاد سالم
واألغنية السياسية 

ــــــــــــــــــــــ صبيح الجابر



رواية "إختراع االجنحة" تتصدر قائمة أفضل مبيعات الكتب
الطريق الثقايف ـ خا�ص

لال�سبوع �خلام�س على �لتو�يل ت�سدرت رو�ية “�خرت�ع �الجنحة” للكاتبة �سو مونك كيد قائمة �أف�سل �ملبيعات �المريكية يف 
�لكتب �لرو�ئية.�ما يف �ملجال غري �لرو�ئي فجاء كتاب “ديوتي” للكاتب روبرت �إم. جيت�س على ر�أ�س قائمة �أف�سل �ملبيعات.

للت�سويق وبائعي  �جلملة و�ملوزعني �مل�ستقلني على م�ستوى �لواليات �ملتحدة.ويجري �عد�د �لقائمة �ال�سبوعية ��ستناد� �ىل بيانات بائعي �لكتب �مل�ستقلني �و �لذين يعملون يف �طار دور 
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يضطر المترجم إلى 
تغيير النص أو اإلضافة 

إليه بشكل محدود

اتحاد األدباء والكتاب في 
النجف وبرنامج 2014 الثقافي 

الطريق الثقايف-خا�ص
 يف خطوة مل ي�سبقهم �ليها �أحد قام �حتاد �الأدباء يف �لنجف بو�سع 
�سنة  خالل  �ستعقد  �لتي  و�لندو�ت  �لن�ساطات  عن  متكامل  برنامج 
�ل�ساعر  �الحتاد  رئي�س  من  �لربنامج  ��سد�ر  هياأة  كاملة.فت�سكلت 

�لكربا�سي  باقر  �لدكتور  و�لباحث  حر�م  فار�س 
�لعبودي. وعلي  �ملو�سوي  حممد  �أحمد  و�لقا�سني 
�ل�ساعر فار�س حر�م  جاء يف مقدمة �لربنامج كلمة 
رئي�س �حتاد �الأدباء و�لكتاب » ياأتي �ملو�سم �لثقايف 
مز�يا  بثالث   2014 لعام  هذ�  الحتادنا  �جلديد 
رئي�سة: �الأوىل �الحتفاء بعدد من �لرموز �لثقافية 
و�الأحياء.�لثانية:كرثة  �لر�حلني  من  �لنجفية 
��ست�سافات �مل�ساركني يف �لفعاليات �لثقافية،من 
كرد�ستان. �ىل  منالب�سرة  �ملحافظة  خارج 

د�خل  من  �أخرى  ثقافية  موؤ�س�سات  مع  �مل�سرتكة  �لثالثة:�لفعاليات 
�لنجف وخارجها.حتت �سعار«نبدع للوطن.من جهة �أخرى �أكد حر�م 
�الأدب  يف  خمتلفة  حقوال  و�سمولها  �الأم�سيات،  بتنوع  �الهتمام  على 
و�لفكر و�لفن، وتوجه بع�سها �ىل جت�سري �لعالقة مع جمهور ثقايف 

و��سع،ذي �أطياف خمتلفة.

السويد ضيف شرف معرض 
أبو ظبي الدولي للكتاب 

الطريق الثقايف-خا�ص
للكتاب  �لدويل  ظبي  �أبو  معر�س  يف  �سرف  ك�سيفة  �ل�سويد  �ستحل 
بدورته �لر�بعة و�لع�سرين و�لذي �سيعقد يف �أو�خر �سهر �بريل �لقادم.  
و�أعلن �مل�سوؤولون يف جمال �ل�سياحة و�لثقافة يف �أبو ظبي يف موؤمتر 
�سحفي عقد بهذه �ملنا�سبة باأن معر�س �لكتاب هذ� �سوف يلتئم يف 

�ل�سهر  وحتى  ني�سان  �سهر  من  �لثالثني 
�ل�سويد  مب�ساركة  وذلك  �لقادم  �خلام�س 
�أبو  معر�س  ويقام  فيه.  �سرف  ك�سيفة 
ظبي لهذ� �لعام يف م�ساحة �أكرب بع�سرة 
حيث  �لفائت  �لعام  معر�س  من  باملائة 
�سيبلغ عدد �لنا�سرين �لذين �سي�ساركون 

فيه 1050 نا�سرً� بزيادة 25 نا�سرً� عن 
�لعام �ملا�سي.وح�سر هذه �ملر��سم كل من وكيل وز�رة �ل�سياحة 

�لوطنية،  �ملكتبة  عام  ومدير  �لد�رمكي  جا�سم  �المار�تي،  و�لثقافة 
جمعة �لقبي�سي و�سفري �ل�سويد يف كل من �المار�ت و�لبحرين وقطر، 

تتويج للسينما الصينية 
بمهرجان برلين

الطريق الثقايف-خا�ص 
فاز �لفيلم �ل�سيني »بالك كول.. ثن �آي�س« )فحم �أ�سود وجليد رقيق( 
بجائزة �لدب �لذهبي الأف�سل فيلم يف مهرجان برلني �ل�سينمائي، 
بينما ح�سل �الأمريكي ريت�سارد لينكليرت على جائزة �أف�سل خمرج 
عن فيلمه »بويهود« و�ملمثل �ل�سيني فان لياو بالدب �لف�سي كاأح�سن 
ممثل. وفازت �ليابانية هارو كوروكي بجائزة �أف�سل ممثلة عن دورها 
ح�سل  حني  يف  �ل�سغري(  )�لبيت  هاو�س«  »ليتل  �لياباين  بالفيلم 
الأف�سل  �لف�سي  �لدب  جائزة  على  وديرتي�س  �أنا  �الأملانيان  �الأخو�ن 
�سيناريو بني �أفالم �ملهرجان. ويحكي فيلمهما »تقاطع طريق« ق�سة 
فتاة بالر�بعة ع�سرة من �لعمر تنهار حياتها ب�سبب �الإميان �ملت�سدد 
بالعقيدة �لكاثوليكية. ويعترب �لفيلم �أحد �أربعة �أفالم �أملانية �ساركت 
باملهرجان هذ� �لعام. وح�سل �ملخرج �الأمريكي وي�س �أندر�سون على 

�جلائزة �لكربى للجنة �لتحكيم عن فيلمه »ذي غر�ند 
بود�ب�ست هوتيل« )فندق بود�ب�ست �لعظيم( �لذي تدور 
�أحد�ثه على خلفية �لتح�سري للحرب �لعاملية �لثانية. 
وتعترب جائزة جلنة �لتحكيم �لكربى ثاين �أرفع جو�ئز 
�ملهرجان بعد جائزة �لدب �لذهبي الأف�سل فيلم. كما 
فاز �مل�سور �ل�سيني غيان زينغ بجائزة �لدب �لف�سي 
عن ت�سويره للدر�ما �ل�سينية »توي نا« وتعني »تدليك 
�أعمى« للمخرج يي لو. ويدور �لفيلم حول عدد من 

�إما عميان  �لطبي كلهم  للتدليك  �لعاملني ب�سالون 
�لدويل  �ل�سينمائي  برلني  مهرجان  وُيعد  ب�سرية.  �إعاقة  لديهم  �أو 
-�لذي يعرف ر�سميا با�سم بريناليه- �أحد �أقدم �ملهرجانات و�أكرثها 
مكانة بالعامل. وتتاألف جلنة �لتحكيم �لتي تختار �الأعمال �لفائزة من 
ثمانية �أ�سخا�س وير�أ�سها �ملخرج و�ملنتج �الأمريكي ريت�سارد �سامو�س، 
و��ستمر �ملهرجان 11 يوما عر�س خاللها �أربعمائة فيلم من بينها 

23 فقط تناف�ست على �جلو�ئز.

كتاب ذكي يجعلك تشعر 
بما يشعر به البطل

الطريق الثقايف-خا�ص 
للتكنولوجيا  ما�سي�سو�سيت�س  معهد  يف  باحثون  متكن 
م�ساركة  من  �لقارئ  ن  ميكِّ ذكي  كتاب  تطوير  من 
�لتحكم  طريق  عن  و�سعادتهم  �آالمهم  �لرو�ية  �سخو�س 
�لكتاب  �ن  �لباحثون  و�أو�سح  و�النارة.  �حلر�رة  بدرجة 
�النارة  ويغريِّ  �لقارئ  �ليها  و�سل  �لتي  �ل�سفحة  يتح�س�س 
�لتي  �ملو�قف  �أو  �لعو�طف  مع  يتو�فق  مبا  و�الهتز�ز�ت 
حتويها �ل�سفحة. وت�سكل �سل�سلة من �الأحزمة �لتي ُترتدى 
و�الرتعا�سات  �لقلب  �سربات  يحاكي  جهاز  فيها  �سدرية 
بدرجة  و�لتحكم  �جل�سم  على  لل�سغط  منظومة  مع 
متر  �لتي  �لتغري�ت  �ن  �لباحثون  وقال  و�ل�سوت.  �حلر�رة 
تطلق  �لرو�ية  الأبطال  �جل�سدية  �أو  �لعاطفية  �حلالة  بها 
باإحد�ث  �أم  �لنب�س  بتغيري  �سو�ء  �ل�سدرية  يف  ��ستجابة 
يف  تقلبات  �أو  �لهو�ء  ل�سغط  �كيا�س  با�ستخد�م  تقل�سات 
�لتكنولوجيا  �ختبار  وجرى  �ملو�سعية.  �حلر�رة  درجات 
على رو�ية جيم�س تربتي "�لطفلة �ملربوطة كهربائيا" �لتي 
بعاهة،  م�سابة  فتاة  �لرو�ية  وبطلة  هوغو.  بجائزة  فازت 
تعي�س حياتها بعو�طف و�نفعاالت تتقلب بني �حلب �لعميق 
و�لياأ�س �لقاتل، بني �حلرية يف �سم�س متو�سطية و�الأ�سر يف 

ظالم قبو رطب، على حد تعبري �لباحثني. 

الطريقالثقايف

مهرجان األوبرا في النمسا يقدم أوبرا عايدة خالل موسمه الصيفي
الطريق الثقايف ـ وكاالت

عايدة  �أوبر�  عر�س  تقدمي  مرجرينت(�أن  )�سانت  مدينة  يف  �لفنية  �الأوبر�  لعرو�س  �ل�سنوي  �لنم�ساوي  �ملهرجان  �إد�رة  �أعلنت 
�لفني على م�سرح �ملدينة �ملفتوح �الأكرث جماال يف دول �أوروبا �لو�سطى، خالل �ملو�سم �ل�سيفي �ملقبل �لذي ميتد على مد�ر �سهري 
متوز و�آب �ملقبلني. ذكرت �إد�رة �ملهرجان �أنها �ختارت ر�ئعة �لفنان �الإيطايل جوزيبي فريدي �لكال�سيكية لتقدميها �إىل ع�ساق 
برنامج �ملدينة �لفني �ل�سنوي يف �ملو�سم �ل�سيفي �لقادم، الفتة �إىل: �أن عر�س عايدة يعد من �أكرث �لعرو�س �لفنية تقدميا و�الأكرث 
�سهرة على م�ستوى �الأعمال �الأدبية �ملو�سيقية، متوقعة حدوث �إقبال �سديد على �لعر�س �لفني �لذي ينقل �مل�ساهدين �إىل �الأجو�ء 

�لفرعونية �لقدمية من خالل ق�سة حب �أ�سطورية تف�سي �إىل �ملوت.
على  تقدمه  �لذي  �ملتنوع  �لثقايف  بربناجمها  �لنم�ساوية،  )بورجنالند(  والية  يف  �لو�قعة  مرجرينت(،  )�سانت  مدينة  وت�ستهر 
م�سارحها خالل فرتة �ل�سيف، حيث �سجل مهرجان �لعام �ملا�سي �إقبال نحو 115 �ألف م�ساهد على عرو�س �ملو�سم �ل�سيفي. 

�لرئي�س  �سليمان،  يا�سر 
�جلائزة  �أمناء  ملجل�س  �جلديد 
كر�سي  و�أ�ستاذ  �لعربية،  للرو�ية  �لعاملية 
كمربيدج  جامعة  يف  قابو�س  �ل�سلطان 
�جلائزة  قيمة  كّلياتها.  من  عدد  يف  و�لزميل 
جنيه  �آالف  ثالثة  تتجاوز  ال  متو��سعة 
هذ�  يف  �ملردود  �أن  هت�سنز  ورّدد  ��سرتليني، 

ماّديًا.  لي�س  �ملجال 
و�لرتكّية  �لعربية  ر�يت  جوناثان  در�س 
�أك�سفورد،  جامعة  يف  �الإ�سالمي  و�لتاريخ 
منذ  �لرتجمة  يبد�أ  �أن  قبل  �سحافّيًا  وعمل 

�أعو�م. خم�سة 
خلالد  »تاك�سي«  ترجمها  �لتي  �الأعمال  من 
»جمنون  �الأمري،  لر�سا  �لدين«  »يوم  خمي�س، 
و�ست�سدر  با�سم،  حل�سن  �حلرّية«  �ساحة 
ت�سقط  ال  »حيث  لـ  ترجمتان  �ل�سنة  هذه  له 
�الأمطار« الأجمد نا�سر و»خّمارة �ملعبد« لبهاء 
منطقة  �إىل  �إ�سارة  و�لعنو�ن  عبد�ملجيد، 
حانة.  ال  ق�سريً�  �سارعًا  وتعني  دبلن  و�سط 
و�سيكاغو،  يال  وليم هت�سنز يف جامعتي  در�س 
�لر�سمّية  �أبالكيان  جامعة  يف  بروف�سور  وهو 
ثالثية  ترجماته  من  �ل�سمالية.  كارولينا  يف 
»ق�سر  �لق�سرين«،  )»بني  حمفوظ  جنيب 
�جلديدة«  و»�لقاهرة  و»�ل�سّكرية«(  �ل�سوق« 
�لعّز�وي  لفا�سل  �ملالئكة«  و»�آخر  ملحفوظ، 

�لكوين.  الإبر�هيم  كتب  وثالث 
عقود،  ثالثة  �سحافيًا  عمل  �إنه  ر�يت:  قال 
�أن  �إىل  �لعربي  �الأدب  عن  �لكثري  يعرف  ومل 
�أربعة  منذ  »عز�زيل«  ترجم  �لرتجمة.  بد�أ 
بع�س  على  يتحّفظ  �إليه  يعود  وحني  �أعو�م، 
بطريقة  �سيرتجمها  �أنه  وي�سعر  �ملقاطع 
�ليوم.  و�أف�سل  خمتلفة 
�لقارئ  يح�ّس  �أن  يجب 
�إىل  �ملرتجم  �لن�س  �أن 
بهذه  كتب  �الإنكليزية 
يلم�س  لكنه  �للغة، 
من  �آثارً�  ترجمته  يف 
�سعيدً�  يكن  مل  �لعربية. 
قال  كتاب  برتجمة 
�لرتجمة  �ل�سريانية.  عن  ترجمه  �إنه  كاتبه 
ت�ستهر  �الأ�سل.  من  �لبعد  تزيد  �ملزدوجة 
�لعرب  �لنا�سرون  وي�سمح  بتنميقها،  �لعربية 
ر�يت  يجد  �خلربة  وبعد  باالنفالت،  للُكتاب 
�لرو�ية فقدت  �أن  يعتقد  بذلك. ال  باأ�س  �أن ال 
ولكن  �لرتجمة،  يف  �سال�ستها  من  �لكثري 
�جلّيد،  �لعمل  ترجمة  ت�سهل  �مل�ساهد  بع�س 
يو�جه  مل  لذ�  وو��سحة،  ر�ئقة  زيد�ن  ولغة 

�ل�ساأن. هذ�  يف  م�سكلة 
ر�يت،  قال  �لن�سر،  حركة  �زدياد  رغم  على 
�لعربي  �لعامل  يف  �لثقايف  �الإنتاج  يز�ل  ال 
ومن  �أوروبا،  يف  بذلك  مقارنة  حمدودً� 
�لتطور�ت  �الآن  باأدبه  �الهتمام  �أ�سباب 
كتاب  �ختيار  يف  �سعوبة  يجد  فيه.  �ل�سّيا�سية 
مبر�جعات  ��ستعان  ولئن  ترجمته،  يوّد  جّيد 
�الأعمال.  تقومي  تتجّنب  �لعرب وجدها  �لنّقاد 
ال  �إذ  �لعربية،  �الأ�سو�ق  يف  ت�سرذم  وثمة 

�ملغرب.  يف  طبع  كتابًا  مثاًل  �لقاهرة  يف  جتد 
يعجبه  ما  ويعر�س  و�لو�سوح  �البتكار  يجذبه 
م�ساألة  يبقى  �الختيار  �أن  على  �لنا�سر،  على 
�ملرتجم  ي�سطر  لل�سدفة.  تخ�سع  �سخ�سية 
�إليه  �الإ�سافة  �أو  �لن�س  تغيري  �إىل  �أحيانًا 
�الأمطار«  ت�سقط  ال  »حيث  يف  حمدود.  ب�سكل 
ب�ساعر  �لتيمز  نهر  على  وهو  �لر�وي  يفّكر 
�أجمد  من  طلب  �إليوت.  �س  ت  �أنه  نفهم 
من  �أبياتًا  ي�سيف  �أن  �لرو�ية،  كاتب  نا�سر، 
لو  �سي�سيفها  وما كان  الإليوت فو�فق،  ق�سيدة 
�سيئًا  تعني  ال  قد  �الأبيات  �أن  ر�أى  يفعل.  مل 
�الإنكليزي  �لقارئ  تهّم  لكنها  �لعربي،  للقارئ 

كثريً�. 
�ليوم  يف  له  قاال  �سديقني  �أن  هت�سنز:  ذكر 
�ليوم،  موجودة  تعد  مل  �لرتجمة  �إن  نف�سه 
�أنهما  �أجاب  �الإنرتنت.  على  تتّم  باتت  الأنها 

يرتجم  وهو  باليد،  �سنع  خبزً�  يريد�ن 
هت�سنز،  قال  �لرتجمة،  يف  �ملكافاأة  بيده. 
�لعامل  من  مبدعني  مع  �لعمل  مالية.  لي�ست 
عرب  ُكّتاب  ثمة  لكن  »و�و«.  يبهره:  �لعربي 
وعالمات  �لنقاط  ��ستخد�م  من  يكرثون 
�لعر�قي  منه  طلب  و�ال�ستفهام.  �لتعّجب 
يف  طويل  كتاب  �خت�سار  �لعز�ّوي  فا�سل 
�الأ�سل  تطابق  �لهدف  الأن  فرف�س،  �لرتجمة 
حني  ما  بنق�سان  يح�ّس  �الأ�سا�س  يف  و�لنقل. 
�لعودة  ويود  �ملا�سي،  يف  ترجمه  ما  ي�سرتجع 
�لرتجمة  تتغرّي  �ملفقود.  �ملعنى  الإعادة  �إليه 
لبع�س  ترجمته  و�آخر.  �سخ�س  بني  �أي�سًا 
عن  تختلف  يا�سمني«  بال  »�أر�س  يف  �ملقاطع 
يبايل  ال  بانيبال.  36 من  �لعدد  �لرتجمة يف 
�لعربية،  بالكتب  �الأمريكيون  �لنا�سرون 
باالإنكليزية  كتب  عربي  بكاتب  يهتّمون  لكنهم 

�لعاملية  �جلائزة  »عز�زيل«  نالت  �لعرب.  عن 
�سرية  وتتناول   ،2009 يف  �لعربية  للرو�ية 
و�سط  �خلام�س  �لقرن  يف  هيبا  �لر�هب 
طبيعة  حول  �لكني�سة  يف  �لكبري  �الن�سقاق 
�حلاجة  ويطيع  عقيدته،  يف  ي�سّك  �مل�سيح. 
»�أر�س بال  �إىل �جلن�س و�حلب ويهجر �لدير. 
�حلقيقة  تتغرّي  عدة  باأ�سو�ت  ُتروى  يا�سمني« 
و�ختفاء  �جلن�سي  �لكبت  وتر�سد  معها، 

جامعية. طالبة 

سكارليت جونسن تلعب دور 
»األرملة السوداء« في فيلم جديد

الطريق الثقايف-وكاالت 
�ملمثلة �الأمريكية �سكارليت جوهان�سون يف �سخ�سية �سركة »مارفيل« �ل�سينمائية 
 Iron Man 2 و   the Avengers �أفالم  �أدتها يف  و�لتي  �ل�سود�ء«،  »�الأرملة 
فيلم  »م�سروع  �إن  �ل�سينمائية،  »مارفيل«  ��ستوديوهات  رئي�س  فيجي،  كيفني  قال 
م�ستقل عن �سخ�سية �الأرملة �ل�سود�ء ال ز�ل �أمًر� حمتماًل �سمن �خلطط �الإنتاجية 
بدورها  تقوم  �لتي  �ل�سود�ء«،  »�الأرملة  �سخ�سية  وظهرت  �مل�ستقبل«.  يف  لل�سركة 
�ملمثلة �سكارليت جوهان�سون، يف فيلم Iron Man 2 عام 2010، قبل �أن ت�ساهم 
The Aven - �لكبري يف �ل�سركة  �أكرب يف جناح   ددوٍر 
 Captain America: Theوت�سارك يف بطولة ،ers
Winter Soldier �لذي �سيعر�س يف ني�سان �ملقبل.
فيلم«،  »توتال  ملوقع  ت�سريٍح  يف  »فيجي«،  و�أو�سح 
�أ�سا�سي  بدور  ا  �أي�سً �ستظهر  �ل�سود�ء  »�الأرملة  �أن 
عام   The Avengers من  �لثاين  �جلزء  يف 
�ملرة  هذه  »يف  �أن  عن  وك�سف   ،»2015
�سنعرف �لكثري عن حياتها وما�سيها، كيف 
�لتي هي عليها، وما  �ل�سخ�سية  �أ�سبحت 

�لذي جاء بها �إىل �أحد�ث �لفيلم«.

ذكر

في ندوة لمجلة “بانيبال” 

مشاكل الترجمة إلى العربية
الطريق الثقايف ـ خا�ص

�أقامت »بانيبال«، جملة �الأدب �لعربي �ل�سادرة باالإنكليزية يف لندن، ندوة عن �لرتجمة �سارك فيها �لفائز�ن بجائزة �سيف غبا�س للرتجمة 
هذه �ل�سنة: �لربيطاين جوناثان ر�يت عن »عز�زيل« للكاتب �مل�سري يو�سف زيد�ن، و�الأمريكي وليم مينارد هت�سنز عن »�أر�س بال يا�سمني« 

للكاتب �ليمني وجدي �الأهدل.

بريطاني وأمريكي 
يتقاسمان جائزة سيف 
غباش ـ بانيبال للترجمة 

عن العربية

 2013 عام  جائزة  �الأدبية  للرتجمة  بانيبال  غبا�س  �سيف  بجائزة  �ملحكمون  منح 
منا�سفة لكل من �ملرتجم �لربيطاين جوناثان ر�يت عن ترجمته لرو�ية "عز�زيل" 
و�ملرتجم  للكتب،  �أتلنتيك  د�ر  عن  و�ل�سادرة  زيد�ن،  يو�سف  �مل�سري  للكاتب 
�الأمريكي وليام هت�سينز عن ترجمته لرو�ية "بالد بال �سماء" للكاتب �ليمني وجدي 

�الأهدل، و�ل�سادرة عن د�ر غارنيت.
همفري  �ملرموق  �لربيطاين  �ملرتجم  من  كال  �ل�سنة  لهذه  �لتحكيم  جلنة  و�سمت 
و�لكاتب  �لرز�ق،  عبد  ح�سن  �لعر�قي  �لربيطاين  �مل�سرحي  و�لكاتب  ديفيز، 
مايكه  �الأملانية  و�لنا�سرة  و�لكاتبة  باال�سوبر�مانيام،  ر�جيف  �لهندي  �لربيطاين 

زيرفوغل.
جنيه  �آالف  ثالثة  قيمتها  -�لبالغة  �ل�سنوية  بانيبال  غبا�س  �سيف  جائزة  ومتنح 
�إ�سرتليني- للمرتجم �لذي يقوم برتجمة عمل �أدبي عربي �إبد�عي كامل �إىل �للغة 

�الإجنليزية يتمتع باأهمية �أدبية.
ويقوم عمر �سيف غبا�س برعاية �جلائزة ودعمها �إحياء لذكرى و�لده �لر�حل �سيف 
�ل�سخ�سيات  من  �لر�حل  كان  وقد  �جلائزة،  على  ��سمه  �إطالق  خالل  من  غبا�س 
�لدبلوما�سية و�لفكرية �لهامة باالإمار�ت ومن ع�ساق �الأدب �لعربي و�الآد�ب �الأخرى.

كوبا ومع بدء �لدورة �لثالثة و�لع�سرين ملعر�س هافانا �لدويل للكتاب ت�سهد تظاهرة ثقافية ت�ستمر ع�سرة �أيام، وذكرت ن�سرة برن�س التينا باأن �ل�سعب �لكوبي يع�سق �لكتاب ويعي�س على �أحر من �جلمر 
ليحل عليه �سهر �سباط من �أجل ح�سور مر��سم �إفتتاح معر�س هافانا �لدويل للكتاب و�لذي بد�أ منذ �خلمي�س �ملا�سي. وهذ� �ملعر�س �لذي يقام من 13 �سباط وحتى �لثالث و�لع�سرين منه يف هافانا 
�سوف ي�ستمر عر�سه يف �سائر �ملحافظات �الخرى وحتى �لتا�سع من مار�س �لقادم. وي�سارك هذ� �لعام كل من �لكاتب نر�سي�س فيليبا هريير� و�ملوؤرخ روالندو رودريغز غار�سيا �لذي �ألف �أكرث من 15 

عنو�نًا من �لكتب ب�سفة �سيوف �سرف يف هذ� �ملعر�س. 
معرض هافانا �ضوء

الدولي للكتاب

          جوناثان رايت                                                                       وليم هت�شينز

ضوء على مراكز 
الترجمة العربية

مركز البابطين
�لعام  يف  للرتجمة  �لبابطني  مركز  �إنطلق 
قليلة  �سنو�ت  غ�سون  يف  و��ستطاع   2004
�لرتجمة  حركة  ت�سجيع  يف  ي�ساهم  �أن 
الأمتنا،  �حل�سارية  �أهميتها  على  و�لتاأكيد 
حيث  من  �أو  �إ�سد�ر�ته  حيث  من  �سو�ء 
قام  �لتي  و�الأن�سطة  لالأهد�ف  �لرتويج 

بها.
�لثناء  القت  نوعية  �إ�سافة  �ملركز  ويعترب 
وال�سيما  �ملعنيني  قبل  من  و�لرتحيب 
يف  �لرتجمة  باأهمية  �لوعي  �إزد�د  بعدما 
�لوعي  هذ�  مع  و�إزد�د  �الأخرية  �ل�سنو�ت 
يف  �مل�سابهة  �ملبادر�ت  من  عدد  ظهور 

�لعربي.. و�لوطن  �خلليج 
دور  ت�سجيع  على  �ملركز  عمل  �آلية  وتقوم 
للقارئ  مهمة  كتب  ترجمة  على  �لن�سر 
�تفاقيات  خالل  من  وذلك  �لعربي، 
مكانتها  لها  ن�سر  دور  مع  �ملركز  يوقعها 
تقدمي  مبقت�ساها  ويتم  �ملجال،  هذ�  يف 
كتاب  كل  و�إ�سد�ر  ترجمة  عن  مايل  دعم 
�لعربية،  �للغة  �إىل  �الأجنبية  �للغات  من 
�الهتمام  على  حاليًا  �ملركز  ويحر�س 
يف  و�لتكنولوجيا  �لعلمية  �لكتب  برتجمة 
�سوء حاجة �ملكتبة �لعربية �إىل هذ� �لنوع 
�لثقافة  تعميم  يف  وللم�ساهمة  �لكتب  من 
�لعرب  �لقر�ء  �سر�ئح  �أو�سع  لدى  �لعلمية 
مركز  روؤية  وتنبع  �الأعمار.  خمتلف  من 
�لتفاعل  �سرورة  من  للرتجمة  �لبابطني 
�حل�سار�ت  مع  و�لتو��سل  �لع�سر  مع 
نعاين  �لتي  �ملعارف  و�كت�ساب  �حلية 
يف  �مل�ساهمة  بهدف  وذلك  نق�سًا  منها 
وبني  �أمتنا  بني  حتول  �لتي  �لعو�ئق  �إزلة 
�أن �لرتجمة  �إىل  �إ�سافة  �لنه�سة  مقومات 
و�سرورة  يومية  عملية  �أ�سبحت  بذ�تها 
من  بلغت  مهما  و�الأمم  �لثقافات  جلميع 
�الأكرث  �لرتجمة  حركة  �أن  حيث  تقدم، 
�لثقافات  بني  هي  �ليوم  عامل  يف  ح�سور� 
من  �لرغم  على  و�الأمريكية  �الأوروبية 

�الأخرى.. تقدم كل منها عن 
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من الطقوس األيزيدية 
ما تتم ممارسته في 

مواسم الحصاد الزراعي

حد  �ىل  �اليزيدية  طقو�س 
�ل�سومريني،  طقو�س  مع  ما 
�لقر�بني،  تقدمي  ق�سر على  �أو  �جبار  يوجد  فال 
وال  �لطقو�س،  تلك  �د�ء  على  �إلز�م  اليوجد  كما 
يعترب خارجا من �لدين �الأيزيدي من الميار�س 
�أن  غري  الل�س،  �ىل  يحج  �و  �ليومية  �ل�سالة 
لل�سلطة �لدينية �لعليا ولالأمارة �لقوة يف ��سد�ر 
�لدين  عن  �ل�سخ�س  تبعد  فرمانات  �و  فتاوى 
�نه خرج عن �حلدود  �أو ثبت   لو �عتقدت  فيما 
و�ل�سدود �ملر�سومة يف �لدين �الأيزيدي، وال يوجد 
مرجع �خر �أو �كرب ميكن لل�سخ�س �لرجوع �ليه 

ملر�جعة �لقر�ر �أو �لطعن به. 
�لب�ساطة  يف  غاية  طقو�سًا  �الأيزيدية  متار�س 
�لذي جرت عليه �غلب  �لتعميد  ب�سمنها طق�س 
�لديانات �لقدمية، غري �أن �غلب هذه �لطقو�س 
ما �أ�سارت له �لكتب و�لرقم �لطينية �لتي مار�سها 
لذ�  �لر�فدين،  بالد  يف  و�لبابليون  �ل�سومريون 
و�لتطابق  �لت�سابه  يكون  �أن  �ملعقول  غري  فمن 
�أو  عفويًا  �لطقو�س  بتلك  �اللتز�م  و��ستمر�ر 
�سدفة  كان  لو  �الأمر  �أن  ويقينا  �سدفة،  حم�س 

لتكررت تلك �مل�سادفة مع ديانات �أخرى.
ومع �ن ثنائية �لعقاب �لتي �آمن بها �الأيزيديون 
فثو�ب  �ل�سومريني،  عند  �عتقاد  حمل  تكن  مل 
�لدنيا  يف  �خلري  عمل 
حياة  �ىل  وعودة  �جلنة 
عمل  ونتاج  �لنعيم، 
و�جلحيم  �لعقاب  �ل�سر 
�لبائ�سة  �حلياة  وعودة 
ما  �أن  غري  و�لتعي�سة، 
من  �الأيزيدي  به  مت�سك 
تتم  ما  �ل�سومرية،  و�لطقو�س  �ملعتقد�ت  هذه 
حيث  �لزر�عي،  �حل�ساد  مو��سم  يف  ممار�سته 
نهاية  وحتى   �لربيع  بد�ية  منذ  �لطقو�س  تبد�أ 
حلول �ل�سيف، وتقدي�س �حلنطة و�ل�سعري، وفرز 
باالإ�سافة  لالإله،  قربانا  �حلا�سالت  من  ق�سم 
�ملجتمع  تعم  �لتي  و�الن�سر�ح  �لفرح  معامل  �ىل 

�الأيزيدي خالل تلك �ملو��سم. 

و�متد�د لهذه �لطقو�س ��ستمر �ملجتمع �اليزيدي 
متم�سكا ببع�س منها مثل مت�سكه باأ�سول �لعديد 
�الديان  جميع  �وردتها  �لتي  �لق�س�س  من 
ال�حل�سر  �ملثال  �سبيل  على  ومنها  �لالحقة، 
ق�سة �خلليقة و�لطوفان �لذي عم �لعامل و�ملكان 
تدخل  �لتي  �لق�س�س  من  وغريها  �ملقد�س  
�الأيزيدي،  و�لديني  �ل�سعبي  �ملوروث  �سمن 
وتعدى �ملجتمع �الأيزيدي ذلك بالتم�سك بق�سايا 
�لغيب  وعو�مل  و�لكهوف  �الأ�سجار  بع�س  قد��سة 
و�لتي الجتد  �حيانا  �لدين  رجال  يفر�سها  �لتي 
�لديانة  حقيقة  من  �و  �لن�سو�س  من  �سند�  لها 
و�عتقاد�  �ن�سد�د�  لها  �نها جتد  �إال   ، �الأيزيدية 
�لتخل�س  يف  منهم  رغبة  �لنا�س  بع�س  من 
�أو  حلاجاتهم  تلبية  �و  ��سقام  �و  �مر��س  من 
�لكبري  �الله  �ىل  �الأ�سياء  تلك  بو�ساطة  �عتقاد� 
�و �ىل طاوؤو�س ملك �و �ىل بع�س �ملالئكة، كما 
�الحتفال  طقو�س  تق�سيم  يف  �لدين  رجال  جنح 
�لنذور  ل�سمان  �الأيزيديني،  عند  باالأولياء 
�لويل  بني  �لعالقة  ��ستمر�ر  وبزعم  و�لعطايا 

�الأيزيدي، ودميومة قر�ءة وحفظ  �ملقد�س وبني 
�الدعية و�الأقو�ل. 

�ملنحوتة  و�لر�سوم  �ال�سار�ت  من  �لعديد  �ن 
وعلى  �ملقد�س  �ملعبد  جدر�ن  يف  �ل�سخور  على 
تعبري رمزي  �إال  ماهي  �اليزيدية  �ملقابر   �سياج 
و�لر�سوم  �ال�سار�ت  هذه  �لطقو�س،  من  كجزء 
باأ�سكالها،  ويتم�سكون  �ل�سن  كبار  يعرفها 
و�الإهمال  للن�سيان  وتعر�ست  باالنح�سار  وبد�أت 
�هميتها  مع  عديدة  الأ�سباب  �الأخرية  �لفرتة  يف 

وعالقتها �لقوية بالرت�ث.
هذه �الإ�سار�ت و�لر�سوم لها دالالت ومعان كبرية 
يف  و�ملتمعن  �الأيزيدية،  طقو�س  �سمن  وتدخل 
�لتي  �لب�ساطة  تلك  يدرك  ور�سومها  ��سكالها 
�الأجيال،  متار�سها  �سحيق  زمن  منذ  ��ستمرت 
�لوقت  يف  ومتابعتها  بريقها  فقدت  و�لتي 
�حلا�سر، �سمن جمتمع زر�عي وقروي متم�سك 
للتجديد  نزعة  وجود  مع  �ملا�سي  مبوروث 
مثلثة  فتحة  فعمل   ، للم�ستقبل  �أف�سل  ومالمح 
�ملقابر  �أ�سيجة  يف  �الأعلى  باجتاه  ر�أ�سها  �ل�سكل 

دفنت  �لذين  الأرو�ح  �ل�سم�س  رعاية  �ىل  ت�سري 
�ج�سادهم يف تلك �ملقربة.

على  حمموال  �ل�سنجق  يقطعها  �لتي  �مل�سرية  �أن 
�الأكتاف من الل�س �ىل �ملكان �ملقرر لزيارته كل 
عام  وب�سكل علني ومك�سوف بني قرى �الأيزيدية، 
�لبابلي  �ملعبد  من  �لطو�ف  مب�سرية  تذكرنا 
�ملعبد  ورجال  �لكهنة  يزورها  �لتي  �لقرى  �ىل 
عند  �أو  �الأيزيدية  عند  �لطق�س  وهذ�  عام،  كل 
�لبابليني ي�ساحبه �لعزف على �الالت �ملو�سيقية 
طقو�س  تذكرنا  مثلما  و�ل�سعبية،  �لب�سيطة 
�لعزف �حلزين يف �جلنائز �ل�سومرية و�لبابلية 
و�لتي حر�س عليها �الأيزيديون وتفردو� بها بني 
كل �لديانات �لتي تلت ديانتهم �أو �لتي قامت يف 
�لناي  بالعزف على  �لقو�ل  يقوم  �ملنطقة، حيث 
باأنغام تبعث على �حلزن ي�ساحبها نقر خفيف 
على �لدفوف يثري �خل�سوع يف �لنف�س ويبعث على 
�ل�سمت و�مل�ساركة �حلزينة، ومثل كل �لديانات 
جو�ز  بعدم  �الأيزيدية  �لديانة  �لتزمت  �لقدمية 
�سروقها،  قبل  �أو  �ل�سم�س  غياب  بعد  �مليت  دفن 
كما يجري �الحتفال مبرور �سبعة �يام على رحيل 
للرقم  تقدي�سا  �ملولود  قدوم  على  ومثلها  �مليت 

�سبعة يف كل تلك �لديانات �لقدمية . 
�لتي حرمت  �ملند�ئية  �لديانة  �لعك�س من  وعلى 
�أجمل  يف  �الإن�سان  خلق  �هلل  �أن  باعتبار  �خلتان 
�سورة وتكوين، و�أن �خلتان هو ت�سويه و�نتقا�س 
على  �لبقاء  وينبغي  و�جلمال،  �لتكوين  هذ�  من 
ماخلقه �هلل كما هو  التغيري يف خلقة �هلل، فاأن 
�لديانة �الأيزيدية �ن�سجاما مع �لديانات �لقدمية  
وتعده  �خلتان  طق�س  ممار�سة  على  حر�ست 
لغري  ميكن  فال  �مللزمة،  �ملفرو�س  من  �لديانة 
�ملختون �لزو�ج وذبح �حليو�نات وال �لقيام بدفن 
�ليهودية  �لالحقة  �لديانات  �أن  ويذكر  �مليت، 
�خذت  و�الإ�سالم  �مل�سيحية  �لفرق  من  وق�سم 
�خلتان  طق�س  �اليزيدية  و��ستثمرت  باخلتان.  
لرتبطه بطق�س �ملكارفة، حيث ميكن لالأيزيدي 
�و  �الأيزيديني  من  �أحد  بح�سن  �والده  خنت 
�ملنزلة جتعله  له كريفا، وهذه  لي�سري  �مل�سلمني 
لطق�س  وفقا  �لعائلة  �فر�د  �أحد  �و  �الأخ  مبثابة 
ب�سرية  �لطقو�س ممار�سات  �لب�ساطة.   غاية يف 
�لدينية  ورغباتهم  �لب�سر  مكنونات  عن  تعرب 
و�سيلة  �و  زمن  اليحددها    ، عليهم  �ملفرو�سة 
ما�سيه  من  تلقاها  �ملجتمع  �أن  غري  لتعريفها، 
دميومتها  على  ويحر�س  ثابتة  تقاليد  ف�سريها 
�لب�سيط  �الإن�سان  ي�سعر  وثباتها، ويف ممار�ستها 
وروحي عميق، ي�سل  نف�سي  وتطهري  وفرح  بلذة 
ممار�سة  باعتبارها  بالر�سا  �ل�سعور  حد  �ىل 

جمعية، وتاأكيد� للب�ساطة يف �لطقو�س �الأيزيدية 
لن جتد فيها طق�سا تتم ممار�سته يت�سمن �فعاال 
�حد منهم،  �يذ�ء  �ىل  توؤدي  وال  بالب�سر  تليق  ال 
وال جتلب �ل�سرر لهم �و لكائن من يكون، كدليل 
مظاهر  نحو  و�الأن�سد�د  �لروحي  �ل�سمو  على 
�لب�ساطة �الإن�سانية حزنا �أو فرحا، طقو�س خالية 

من �النفعاالت و�ملجون و�لغر�بة.  
ومل تزل �لب�ساطة �لتي كانت تعتمدها �لديانات 
فيلزم  �الأيزيدية،  طقو�س  على  �سارية  �لقدمية 
�لقرى  �ىل  الل�س  يف  مكانه  من  �ل�سنجق  قدوم 
م�سيا  �الأيزيدية  قبل  من  حمموال  يزورها   �لتي 
على �الأقد�م، كما �أن �لت�سحية بالثور مل تزل كما 
مار�سها �ل�سومري حني يتبارك بقدوم �لهته �ليه 
�أو نذره �لذي نذره �ىل  �أو قدومه هو �ىل �ملعبد 
�ىل  قربة  نذره  بان  �اليزيدي  ويتم�سك  �اللهه، 
�هلل وتقربا منه ومر�ساة له، ويعلن ذلك عمليا 
وعلى  �لفقر�ء  على  �لطعام  وتوزيع  �لثور  بذبح 
�بناء قريته ، كما �أن طقو�س ر�أ�س �ل�سنة �لبابلية 
و�ل�سومرية مل تزل كما هي عند �الأيزيديني تبد�أ 

يف �ول مو�سم �لربيع من كل عام. 
�أهمية  و�ملنا�سبات  �الحتفاالت  الأيام  فاأن  ولهذ� 
ويحر�س  يتابعها  �الأيزيدي،  حياة  يف  كبرية 
على �الحتفال بها بحيث �خذت حيز� مهما من 
�بقاء  على  �اليزيدي  �ملجتمع  وحر�س  حياتهم، 
�ال�سو�ت �ملو�سيقية �لب�سيطة تنطلق يف طقو�سه 
�لدينية، كما حر�ست طبقة �لقو�لني على �جادة 

�لعزف على هذه �الالت. 
�أو  �ل�سومري  �أو  �لبابلي  كان  و�إذ�  �ل  ميكننا 
�لدينية  �لرت�تيل  ترديد  على  يحر�س  �الآ�سوري 
�الأيزيدي   �أ�ستمر  فقد  باالإلهة،  �لتو�سل  و�سلو�ت 

متم�سكا
�ىل  نف�سه  موجها  و�ل�سلو�ت  �لرت�تيل  بهذه   -
ولهذ�  �الأكو�ن،  خالق  باأنه  يوؤمن  �لذي  �الله 
جتد �أن �ل�سبقات �لدينية تعرب عن تلبية حلاجة 
من  حالة  لكل  �ملنا�سب  �لرتتيل  الأد�ء  �الإن�سان 
�لتعاويذ  طقو�س  �نتقلت  كما   ، �حلياة  حاالت 
�لذي يكتبها رجل �لدين �أو �لتي توؤمن بها �لعامة 
من �لنا�س �ىل حياة �الأيزيديني، و�سارت جزءً� 

مهمًا من �جز�ء �ملوروث �ل�سعبي.
يدميها  �لتي  �ل�سوء  م�ساعل  �ىل  يلتفت  ومن 
زيت �ملعبد �ملقد�س، يدرك ح�سيا ��ستمر�ر تلك 
�إ�ساءة  �لب�ساطة يف  �لتي تنم غاية يف  �لطقو�س 
من  �أجو�ء  �إ�سفاء  ويف  �ملقد�س،  �ملعبد  �روقة 
�أحد  يف  حتل  حني  �لروحي  و�ل�سفاء  �ل�سكينة 
�لعاد�ت  جميع  باأن  عرفنا  و�إذ�  الل�س.   غرف 
و�لتقاليد التاأتي م�سادفة �أو �عتباطا، حيث �أنها 
ت�سكل حالة من حاالت �لتعبري و�لتقليد لالحتفال 
دالالت  ولها  معينة،   مبنا�سبة  حزنا  �أو  فرحا 
نف�سية يف حياة �الن�سان، كما �ن لها جذور� متتد 
�ىل  نخل�س  وبهذ�  �الأزمان،  من  �سبقها  ما  �ىل 
�أن �لعديد من �الحتفاالت و�ملنا�سبات �الأيزيدية 
�لذي  �ل�سلوكي  للنمط  ��ستمر�ر  �ال  ماهي 
�لنف�سية  مكنوناته  عن  �الإن�سان  بو��سطته  يعرب 
�لظو�هر �خلارقة يف  �أو  �لدين  �أو  �جتاه �خلالق 

�لطبيعة،  و�لتي تعتمد �لب�ساطة. 

تت�سابه

زهري كاظم عبود
�للغة تتعلق باملجتمع، ولكل لغة خ�سو�سياتها ولها عالقة ببيئتها �أي�سا، و�للغة عبارة عن ��سو�ت وكلمات تتفاهم بو��سطتها جمموعة ب�سرية تعبري� عن 
حاجاتهم، وهي �إحدى و�سائل �لتعبري،  وطريقة من طرق �لتفاهم و�لتو��سل �سمعيا �و لفظيا �و ب�سريا �أو�أ�سارة، و��ستمر�ر �لتفاهم بتلك �للغة يجعلها 
�كرث �سقال ومرونة وتطور�  و�سال�سة، ولهذ� فاأن مت�سك �الأيزيديني باللغة �لكردية مل ياأت �عتباطا، �منا هي لغتهم �الأم �لتي �رتبطت باملجتمع �لذي 
يعي�س  باملنطقة منذ �قدم �الأزمان، وهي �للغة �لتي كتبت بها كتبهم �ملقد�سة، وهي �للغة �لتي تقولها وتتلى بها  �ل�سبقات �لدينية، وهي �للغة  �مل�سرتكة 
�لتي يتحدث بها جمتمعهم،  وهي �ي�سا �للغة �لتي تتم بها ممار�سة �لطقو�س و�ملر��سيم �لدينية، وين�سد بها �لقو�ل تر�نيمه �لدينية يف �حز�نهم و�أفر�حهم 
ومنا�سباتهم �الجتماعية، مع متكن �سكان بع�س �لبلد�ت �ملتجاورة مع �ملدن �لعربية من �لتعاطي بلغة تلك �لبلد�ت بحكم �لتجاور و�لتعاي�س و�لتعاطي 

�ليومي �مل�ستمر. 

األيزيدية والكردية

اللغة وبساطة الطقوس الدينية

ANP فتيات اإيزيديات ميار�شن طقو�شًا دينية يف �شمال العراق                                                                       ال�شورة

وهناك طائفتان من �ل�سابئة وهما:
1( �ل�سابئة �ملند�ئية �أو ما ي�سمون ب�سابئة �لعـر�ق 
ويطلـق عليهم بع�س �ملوؤرخيـن ��سم »ن�سارى يوحنا 

�ملعمد�ن«.
و�سمو�  هذ�  �ملقال  مو�سوع  وهو  حر�ن:  �سابئة   )2
حار�ن  �و  »حر�ن  مدينة  �ىل  ن�سبـة  �ال�سم  بهذ� 
�لتي ذكـرها �ملـوؤرخ �لعر�قي �حمد �سو�سـه يف كتـابه 
»�لعرب و�ليهود يف �لتاريخ« وهي مدينة قدمية تقع يف 
�سمال �ل�سرقي من بالد ما بني �لنهرين قرب �حلدود 
�ل�سورية �لرتكية على منابع نهر �لبليخ ، ذكر ��سمها 
يف �لتور�ة باإ�سم فد�ن �آر�م وكانت مركزً� جتاريًا بني 
�لعر�ق و�ل�سام وهي �ملدينة �لتي توجه �إليها �إبر�هيم 
�خلليل بعد خروجه من �أور ومنها ذهب �ىل كنعان ، 
فتحها �مل�سلمون يف عهد �خلليفة �لثاين«. وهي �ليوم 
�سمن �أر��سي تركيا �سانها �ساأن مدينة �ال�سكندرونة 

�ل�سورية �لتي ��ستولت عليها تركيا عام 1939 
وكانت حر�ن ملتقى �حل�سار�ت �ليونانية و�لفار�سية 
طريق  عن  �ليونان  ح�سارة  �إليها  �نتقلت  وقد 
�لريا�سية  �لعلوم  فيها  �نت�سرت  لذلك  �الإ�سكندرية 
حر�ن  فتميزت  فيثاغور�س  ونظريات  و�لفلكية 

بعلمائها وفال�سفتها كما ياأتي ذكرهم فيما بعد.
�الإ�سالمية  �مل�سادر  يف  حر�ن  �سابئة  ذكر  ورد  لقد 
رو�ية  لنا  ي�سوق  »�لفهر�ست«  كتابه  يف  �لندمي  فابن 
عندما  �ملاأمون  �خلليفة  »�إن  فيها...  يقول  تاريخية 
جماعة  ر�أى  �إذ  �لروم  بالد  قا�سدً�  �أر�سهم  �جتاز 

كتاب  �أهل  من  لي�سو�  �إنهم  وظهر  �ملنظر  غريبي 
�لكتابية  �مللل  �إحدى  بدخول  �ملاأمون  فانذرهم 
�أنف�سهم  ي�سمو�  �أن  فقيه  �إليهم  فاأ�سار   ، قتلهم  و�إال 
دخل  من  فمنهم  �لقر�آن  يف  وردت  الأنها  بال�سابئة 
�الإ�سالم ومنهم من تن�سر ولكن �ملاأمون مات بغزوته 

تلك و�رتد كثري منهم �ىل �حلر�نية ».
غري �إن كّتاب من �ل�سابئة �ملند�ئية يرون »�إن مركز 
»يوحنا  �ملعمد  ومنهـا  »�ور�سليم«  كانت  ديانتهم 
�ملعمد�ن« �إال �إنهم هجرو� عا�سمتهم حتت �ل�سغوط 
مبدينة  مرو�  حيث  �ليهود  �سدهم  مار�سها  �لتي 
�ىل  �نتقلو�  ومنها  ت�سميتهم  جاءت  هنا  ومن  حر�ن 
نهر  و�سفاف  و�لفر�ت  دجلة  نهري  حيث  �لعر�ق 
لطقو�سهم«.  منا�سب  مكان  كونه  �إير�ن  يف  �لكارون 
�لن�سار  �سباح  غ�سان  د.  �جلديد:  �ملند�ئي  �لعهد 

وعالء كاظم ن�سمي ، بغد�د، 1997.
وهناك ر�أي �آخر يرى �ن ت�سميتهم جاءت ن�سبة �ىل 
»هار�ن بن تارح« �أخي �إبر�هيم �خلليل و�نه كان من 

روؤ�سائهم.
كتابه  يف  �لبريوين  عن  نقاًل  خيون  ر�سيد  ويذكر 
»�الآثار �لباقية« »�إن هوؤالء �حلر�نية لي�سو� �ل�سابئة 
باحلقيقة بل هم �مل�سمون يف �لكتب با�سم »�حلنفاء« 
جملة  من  بابل  يف  تخلفو�  �لذين  هم  �ل�سابئة  و�ن 

�الأ�سباط �لناه�سة يف �أيام كور�س...«
�ملند�ئيني  �ل�سابئة  كتابه »بني  �لبريوين يف  ويقارن 
خمالفون  �لعر�ق  �سو�د  �سابئة  �إن  حر�ن«:  و�سابئة 

يف  �إال  يو�فقونهم  وال  مذهبهم  يعيبون  للحر�نية 
�ىل  �ل�سالة  يف  يتوجهون  �إنهم  حيث  قليلة  �أ�سياء 
�لقطب  �ىل  �حلر�نية  بينما  �ل�سمايل  �لقطب  جهة 
�جلنوبي فاحلر�نيون �إذً� وثنيون �الأمر �لذي دفعهم 
�أنف�سهم  �ملند�ئيون  يعترب  بينما  �لفلك  در��سة  �ىل 
�لرز�ق �حل�سني  �لعر�قي عبد  �ملوؤرخ  �أما  موحدين، 
فريى �نه لي�ست هناك �أي عالقة بني �لطائفتني �سوى 
�ال�سم، ويرى �إن �سابئة دجلة من �أ�سل يهودي نزحو� 
من نهر �الأردن �ىل دجلة �أما �سابئة حر�ن فهم من 
بقايا �الأديان �ملختلطة �لتي كانت �أيام �لرومان قبل 

�مليالد وبعده حتى غلبت عليهم �لن�سر�نية.
�لطائفتني  بني  �ملقارنة  �أوجه  من  �آخر  وجه  وهناك 
و�لف�سة  �لذهب  ب�سياغة  �ملند�ئيون  ��ستهر  فبينما 
و�لفلك  بالتنجيم  باال�ستغال  �حلر�نيون  ��ستهر 
برزو�  علماء  منهم  و��ستهر  و�لفل�سفة  و�لريا�سيات 
يف هذه �مليادين وكان لهم دورً� رياديًا يف �حل�سارة 
�الإ�سالمية نذكر منهم: ثابت بن قرة وهو من �أ�سل 
حر�ين هاجر �ىل بغد�د ولعب دورً� كبريً� يف ترجمة 
�لكتب من �ليونانية �ىل �لعربية وخا�سة كتب �ملنطق 
و�لفل�سفة و�لطب و�لريا�سيات وبعده �بنه �سنان بن 
مرتبة  �ىل  وو�سل  �أبيه  نهج  على  �سار  �لذي  ثابت 

عالية يف �لدولة �لعبا�سية.
من�سب  تقلد  �لذي  �ل�سابي  �إ�سحاق  �أبو  كذلك 
�لكاتب يف ديو�ن �الإن�ساء ويذكر عنه �نه كان ي�سوم 
ر�سائله  يف  �لقر�آن  من  باآيات  وي�ست�سهد  رم�سان 
�لر�سمية وكان عاملًا بالفلك و�لفل�سفة ، و منهم من 

دخل �الإ�سالم مثل هالل �ل�سابي.
ما  على  يعتمدون  �مل�سلمني  �لعلماء  كان  وهكذ� 
على  وفل�سفية  وفلكية  علمية  نظريات  من  يدر�سونه 
و�أ�سبحو�  بغد�د  �ىل  هاجرو�  �لذين  حر�ن  علماء 
وفال�سفة  علماء  �ىل  �ليونانية  �الآر�ء  لنقل  و��سطة 
كالفيل�سوف  كثريً�  هوؤالء  بهم  تاأثر  وقد  �الإ�سالم 
�لكندي كما كان �أثرهم و��سحًا على »�لفار�بي« �لذي 
قام بزيارة �ىل حر�ن و�أقام فرتة لي�ست بالق�سرية 

و�سع خاللها كتابه �ل�سهري »�ملدينة �لفا�سلة« �لذي 
يكون  �من  باأنه يجب  �لدولة  رئي�س  فيه �سفات  حدد 
كتـابه  يف  �أفالطون  ونظريات  باآر�ء  متاأثرً�  حكيمًا 
�أفالطون هذه  �آر�ء  �أفالطون« وقد كانت  »جمهورية 

منت�سرة يف حر�ن. 
كما يظهر �ثر �سابئة حر�ن وفل�سفتهم يف بع�س �لفرق 
�ل�سفا  و�إخو�ن  كالقر�مطة  �الإ�سالمية  و�ملذ�هب 
�لذي  �حلالج  مثل  �الإ�سالمي  �لت�سوف  من  ورجال 
�ملتطرفة.  �ل�سوفية  �أفكاره  ب�سبب  بغد�د  يف  �سلب 
�سانهم  وهياكلهم  �ملقد�سة  بيوتهم  حر�ن  ول�سابئة 
و�مل�سيحية  كاليهودية  �الأخرى  �الأديان  بقية  �سان 
و�الإ�سالم، ي�سفها �مل�سعودي يف كتابه »مروج �لذهب 

ج2« »لل�سابئة من �حلر�نيني هياكل على 
فمن  و�لكو�كب  �لعقلية  �جلو�هر  �أ�سماء 
�لعقل  وهيكل  �الأوىل  �لعلة  هيكل  ذلك 
وهذه  �لنف�س  وهيكل  �ل�سنبلة  وهيكل 
م�سد�س  زحل  وهيكل  �ل�سكل  مدور�ت 
�ملريخ  وهيكل  مثلث  �مل�سرتي  وهيكل 
مربع م�ستطيل وهيكل �ل�سم�س مربع 
وهيكل �لقمر مثمن �ل�سكل كما �ن 

لهم قر�بني يتقربون بها �ىل �لهياكل، 
و�ن �لذي بقى من هياكلهم �ملعظمة بيت لهم مبدينة 
حر�ن يف باب �لرقة يعرف مب�سلينا وهو هيكل �آزر 
�أبي �إبر�هيم �خلليل وفيه �سور �الأ�سنام �لتي جعلت 
�ل�سر�ديب  من  حتتها  وما  �ل�سماوية  لالأجر�م  مثااًل 
�الأربعة وي�سمعون فيها ظهور �أنو�ع �الأ�سو�ت و�للغات 
من تلك �الأ�سنام... ور�أيت على باب جممع لل�سابئة 
مبدينة حر�ن مكتوبًا على مدقة باب بال�سريانية قواًل 
الأفالطون »من عرف ذ�ته تاأله...«  وختامًا فان �سبب 
و�نقر��س �سابئة حر�ن هو  �ملند�ئية  �ل�سابئة  بقاء 
تقوقع �ملند�ئيني �ل�سديد د�خل حدود عقائدهم �لتي 
تو�رثوها و�حتفاظهم بها وكتمان �أ�سر�رهم �لدينية 
وعدم �لبوح بها �إ�سافة �ىل �إنهم قوم م�ساملون مما 

جعلهم يبتعدون عن �مل�ساكل و�حلروب.        

صابئة حران... الطائفة التي انقرضت
دوحي غريب 

يقول �ل�سابئة �إنهم ورثة �أقدم �لديانات �ل�سماوية و�ن كتبهم هي �سحف �دم و�سيت و�إدري�س 
ونوح، وهم ينت�سرون يف �لعر�ق يف مدن �لعمارة و�لنا�سرية و�لب�سرة وبغد�د، ��سمهم ماأخوذ 
وبيعه  �لذهب  �سياغة  فهي  �لرئي�سية  مهنتهم  و�أما  »�غت�سل«  تعني  �لتي  �الآر�مية  »�سبا«  من 
و�سنع �لقو�رب يف �ملدن �لريفية. وهناك ر�أي �آخر يف �أ�سل �لت�سمية يقول: �إن �أ�سل �ل�سابئ 
يف �للغة هو �لذي يرتك دينه وينتقل �ىل دين �آخر فيقال »�سباأ« حيث وردت هذه �لكلمة على 

�ثر �نت�سار �لدين �الإ�سالمي وحتول �لعرب من �لوثنية �ىل �الإ�سالم.
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تــر�ثًا  ور�ءه  �ساوؤل  �أنور  ترك  رحيله  بعد 
�خلاطرة  ب�سرعة  متيز  خالدً�،  �دبيًا 
وقدرة  �حلديث  وتدفق  �الأ�سلوب  و�سال�سة 
مذكر�ته  كتب  فقد  و�لكمال،  �الإتقان 
�لتي  �لر�فــدين"  و�دي  يف  حياتي  "ق�سة 
خزين  من  �أدرجه  ما  بوفرة  �ده�ستنا 
و�إطالعه  �ملعلومات  وغز�رة  �لذ�كرة 
و�الآد�ب  �لعربي  �الأدب  على  �لو��سع  

�لعاملية.
يف  �لب�سون  �سليم  �ل�سحفي  يوؤكد  كمـا 
بني  و�ل�سالم..  "�ل�سعر  بعنو�ن  مقال 
يف  ن�سر  خـــوري"  و�نطو�نيت  �ساوؤول  �أنور 
قبل  هو   22/4/1976 يف  �الأنباء  جريدة 
يكــون حقوقيا و�سحفيا،  �ن  وبعد  �ن يكون 
�لعربية،  يف  بارز  و�ساعر  ق�سا�س 
و�حلــب  للخري  عن�سر�ن  و�ل�سفتان 
�لق�سة  �لعن�سر�ن  وهذ�ن  و�جلمال.. 
لهما  كان   و�حد  يف  �جتمعا  �ذ�  و�ل�سعر 
�ذ�  فكيف  �لنفو�س..  يف  �لـ�سحر  مفعول 
قبل  ـ  فيه  �جتمعا   �لذي  �لو�حد  هذ�  كان 
خاللهما   ومن  �ل�سـحافة.  وقبل  �لقانون 
كنت  و�ذ�  �ساوؤل..  �أنور  هو  ـ  بعدهما  ومن 
�لنا�س  �أقرب  من  وهو  قريب  من  �عــرفه 
يعرفونه  �لقر�ء  �ن  �سك  فال  قلبي.  �ىل 
قريب،  من  �لبع�س  يعرفه  كلهم،  
بعيد..                                                من  �لكثريون  ويعرفه 
"�ن  �خلليلي  جعفر  �لكاتب  يوؤكد 
يف  موجودة  كانت  �الدب  ملكة 
و�سط  يف  ن�ساأته  ولكن  فطرته 
زعامة  �ليها  �آلــت  �لتي  كاحللة 
�سنني  مدة  �لعر�ق  يف  �ل�سعر 
ملكته  ب�سقل  عجلت  قد  طويلة 
له  �أخًا  طبعت  كما  ومو�هبه 

�الدبي،  �لذوق  بطابع  �سنًا  منه  �كرب 
بعد  ما  �ىل  ــ  �حللة  يف  �ل�سعر  كان  فلقد 
متلوً�  ــ  بقليل  �الوىل  �لعظمى  �لـحرب 
�الندية  يف  �سغري  وكل  كبري  كل  فم  على 
زعيم  بيت  وكان  و�لـــــــبيوت،  و�ملجال�س 
�لقزويني  حممد  �ل�سيد  �لروحاين  �حللة 
�دبيا  مــنتدى  �لع�سرين  �لقرن  �و�ئل  يف 
تاريخيا وديو�ن �سعر ال تطلع عليه �ل�سم�س 
وال  و�الدب،  �ل�سعر  عامل  يف  بجديد  �ال 
عامل  يف  بجديد  �ال  �ل�سم�س  عنه  تغــيب 
يدور  كان  ما  �حللة  �هل  فيتناقل  �لفن، 
و�لـدو�وين �الخرى وظلو�  �لديو�ن  يف هذ� 
�حلرب  بعد  وما  قبل  ما  �ىل  يتناقلونه 
�ليوم  هذ�  �ىل  و�لنا�س  �الوىل،  �لعظمى 
�لتي  �الدبية  �لنو�در  من  �لكثري  يروون 

�حللة". تخ�س 
�ملحامي  �إىل  �الإ�سارة  ميكن  حني  فــي 
�ليهودي  و�ل�سحفي  و�لكاتب  و�ل�ساعر 
�لذي  �ساوؤل  �أنـور  �ملميز  �لعر�قي 
�لوطنيني  �ملثقفني  �أبرز  من  يعد 
�حلرية  ق�سـية  عن  �ملد�فعني  �لع�سويني 
�ال�سطهاد  و�سد  و�ل�سعب،  و�لدميقر�طية 
�لذي تعر�س له �ليهود يف �آن و�حد. كانت 
�ساوؤول  �أنور  عند  �ل�سعر  كتابة  خطو�ت 
"ق�سة  مذكر�ته  يف  ذلك  يذكر  حيث 
  ،88 �لر�فـدين" �سفحة  و�دي  يف   حياتي 
�ملتكررة ملدينة �حللة مرتع  زيار�ته  ويذكر 
يف  كانت  �ل�سعر   كتابة  درب  "يف  �ل�سـبا 
�حللة  �ىل  ب�سفرة  قمت  �إذ   ،1925 عام 
�سنــو�ت  ت�سع  فر�ق  بعد  ر�أ�سي،  م�سقط   ،
�أكرث  وبوؤ�سها  حلوها  من  �أكرث  مّرها  كان 
حتى  م�سارفها  و�سلنا  �أن  وما  �سعدها.  من 
وعلى  مبعاملها..  ناظري  �أكحل  رحـــــت 

�أبياتًا  نظمت  �ل�سحري،  �ل�ساطئ  رمال 
يف  �أحا�سي�سي  عن  فــيها  �لتعبري  حاولت 
فر�ق  طول  بعد  �سباي  ملالعب  �إرتيادي 
�إىل  بغد�د،  �إىل  عودتي  لدى  بها  بعثت   ،
�أن  �أمل  على  �ليومية  �الإ�ستقالل  جريدة 

يل". تن�سرها 
�ساوؤول  بها   يتغنى  جميلة  ق�سيدة  فـــكانت 
فكانت  ر�أ�سه،  م�سقط  �حللة  تذكر  كلما 
"م�سرح  بعنو�ن  له  تن�سر  ق�سيدة  �أول 

�ل�سبا":
تيـــمني    حبها  ديار�  يا 

�أبدي غر�م  قـــــــلبي  يف  لك 
�ل�سحى    �أبان  هب  ن�سيما  يا 

�أنت جددت �لهوى يف كبدي
منظرها         �سفا  قد  �سماء  يا 

م�سهد ��سنى  �إاّلع�سُق  �أنت 
قـــد لذ يل         يا فر�تا ماوؤه 

�أمد من  عطــــــ�س  �إين  لك 
�آَن�َسني          �سدوها  طيور�  يا 

غردي... �إين طروب غردي
فارقها  �لتي  و�لدته  رثاء  يف  ق�سيدة  ولُه 

�ل�سغر: منذ 
متعت              ما  بــــــــك  عيني  �أُماه 

ومل يحّز  منِك فمي قبله
�أيـــــــنعت              ما  بعدك  وعي�ستي 

ِعّله �أم  �سّكا  يا  و�لقلب 
�أدمعت              فاإن جفوين من جوى 

�أنه �أطلقت  وروحي  لياًل 
لغز�رة  حربه  يجف  ال  قلم  ل�ساوؤول  كان 
و�ل�سحفي،   و�الأدبي  �ل�سعري  �إنتاجه 
مما  �أكرث  بلده  �أبناء  م�سالح  ور�ء  يلهث 
قلمه  فكان  �لذ�تية،  م�سلحته   ور�ء  يلهث 
و�لكتابة  �ملقاالت  من  �لكثري  فن�سر  مد�د� 

��سدر  حتى  و�ل�سعر   �لق�سة  يف  �الدبية 
كتب هي: �أربعة 

ال�شعرية اأعماله 
1930 �حل�ساد �الول 

�خرجت  �سينمائية  ق�سة  وع�سام  عليا 
1948 فلمًا يف بغد�د عام 

1950 – ق�س�س  يف زحام �ملدينة 
1956 – �سعر  �لزمن  هم�سات 

1980 ق�سة حياتي يف و�دي �لر�فدين  
1983 وبزغ جنم جديد – �سعر 

العراق داخل  اأعماله 

1932 تل  وليم  تاأليف  مرتجمة  م�سرحية 
فلما  وعملت   1948 وع�سام  عليا  ق�سة 

بعد. فيما  �سينمائيا 
1967 وفنونها  �لطباعة 

1980 �لر�فدين  ق�سة حياتي يف و�دي 
لكتابة   مهد�  �ثنني  ثاين   �ساوؤول   �أنور  يعد 
ر�أي  ح�سب  �لعر�ق   يف  �حلديثة   �لق�سة  
يف   �الأول  وكان   �لزيات..  ح�سن  �أحمد  
�أحمد  حممود  هو  �لق�سة   كتابة   عامل 
ق�سة  �أول   ن�سر  قد  �أنور   وكان  �ل�سيد.. 
1924 يف جملة"�ل�سباح"وكان   له يف عام 
ما يز�ل  طالبا  يف �لثانوية. وقد �أكد على 
وكذلك  ب�سري،   مري  للق�سة   ريادته  
جعفر �خلليلي  يف كتابه "�لق�سة  �لعر�قية  
ح�سب،   كقا�س  يكن  ومل  وحديثًا"..  قدميًا 

بل فتح  جملته  �خلا�سة �أمام  جميع  �الأدباء 
�لعر�قيني  للكتابة فيها.  من �أبرز ق�س�سه 
جمموعته   ن�سر   ثم  �ملغدور"،  "�لعا�سق  
  31 "�حل�ساد �الأول"  وت�سم   �لق�س�سية  
ق�سة،  و�سم  �لكتاب  بع�س  ق�س�س �نور 

منها ق�سة "يف زحام �ملدينة".      
رحل   1984 عام  �الأول   كانون   14 يوم     
�ساوؤول  �أنور  و�ل�سحفي  و�ل�ساعر  �الأديب 
�ملتجذرة  روحه  لكن  ج�سدً�،  �حلياة  عن 
بقي  فقد  ترحل،  مل  �لفر�ت  باأر�س 
مثال  كان  والأ�سدقائه،  للعر�ق  خمل�سًا 
 ، و�ملو�سوعية  و�لنز�هة  �لوطنية  �لروح 
�مليعاد،  �أر�س  كريون  بلدة  يف  مقيمًا  كان 
�الأ�سدقاء  ح�سره  مهيب،  موكب  يف  �سّيع 
من  و�خلطباء  �ل�سعر�ء  وكل  و�الأقارب 
�لهجرتني  يف  �لنازحني  �لعر�قيني  �ليهود 
كاظم  �لكاتب جو�د  يذكر  و�لثانية   �الأوىل 
�حلا�سرين:  �سمن  من  كان  �لبي�ساين: 
ونعيم  �سع�سوع  و�سليم  موريه  "�سامي 
�سديقه  ن�سَر  وقد  �لعماري.  ومر�د  طويق 
يف  خا�سًا  عددً�  عبا�س  حممود  د.  �لويف 
يف  ت�سدر  �لتي  �لغرّ�ء"�ل�سرق"  جملته 
يف  �أُلقيت  �لتي  �لكلمات  �سّم  عمرو،  �سفا 
قيل  ما  كل  جمع  و�لتاأبني،  �لت�سييع  حفلي 
�سغرية  كل  �ساوؤول  �أنور  عزز  فيه""لقد 
"ق�سة  مذكر�ته  يف  حياته  من  وكبرية 
�أحتوت  �لتي  �لر�فدين"  و�دي  يف  حياتي 

�لطفولة. و�يام  و�لق�سة  �ل�سعر  على 

أنور شاؤول.. رائد القصة العراقية 
الربيعي االأمري  عبد  نبيل 

�أد�ة للتعبري عن نتاجه �الأدبي  و�ل�سحفي، فنَظم �ل�سعر وكتب �لق�سة و�أ�سدر  �أنور �ساوؤول �الأديب و�ل�سحفي �لذي �تخذ �للغة �لعربية �لف�سحى 
�لطباعة  وخدم  و�النكليزية،  �لفرن�سية  �للغتني  عن  �لق�س�س  وترجم  ونرثً�،  �سعرً�  �الأوربي  �الأدب  وترجم  �ل�سحافة  ومار�س  �الدبية  �ملجالت 
ومقاالته  �فتتـاحياته  يف  وحارب  �لعر�ق،  �أدباء  كبار  �أقالم  �أمام   1929-1938 بغد�د  يف  �حلــــا�سد  جملته  �سفحات  وفتح  �لعر�ق،  يف  و�لن�سر 
�لوطنية  و�الحتفاالت  �ملوؤمتر�ت  يف  و�سارك   و�ملظلومني،  و�لفالحني  �ل�سعب  ونا�سر  �لظلم  بوجه  ووقف  �لدولة،  �أجهزة  يف  �لف�ساد  �جلريئة 
�لوطنيني  مع  تعاطفه  و�أظهر  و�الأدبي،  �لعلمي  وتقدمها  بالده  خري  �إىل  ي�سعى  �لذي  �لوطني  �ل�ساب  مثال  وكــان  وخارجه،  �لعر�ق  يف  و�لقومية 

�ملو�قف. كل  �لعر�قيني يف 

و�ملثقف  و�لكاتب  �ل�ساعر  �لر�حل  ينتمي 
�أ�سرة عريقة،  علو�ن �جللبي" �إىل  "�سامل 
وُعرفت  �لقرنة  ق�ساء  يف  موطنها 
وبوقوف  �لوطنية  ومو�قفها  باإخال�سها 
بع�س �سخ�سياتها بوجه �الأطماع �الأجنبية 
�ل�سعر  متكن  ومنذ  �لعر�ق.  تناو�ست  �لتي 
مل  �البتد�ئية  �لدر��سة  نهاية  يف  وهو  منه 
يف  م�سوؤول  الأي  مدحًا  �لكتابة  عنه  يعرف 
على  بنف�سه  وناأى  ما،  حاكم  و�أي  �لدولة 
وفق تربيته و�سخ�سيته �لر�سينة، �لتك�سب 
فقط  �نحاز  لكنه  رخي�س،  مطمع  �أي  عن 
مدح  �إىل  بالذ�ت  هو  يذكر  كما  �سعره  يف 
بيته  و�آل  حممد)�س(  �لكرمي  �لر�سول 
كما  طائفي،  نزوع  �أو  تع�سب  دون  )ع( 
�ملعروفة  �ل�سخ�سيات  بع�س  عن  كتب 
ولد  �الأ�سيلة.  �لعر�قية  �لوطنية  مبو�قفها 
 1912 عام  �جللبي  علون  �سامل  �لر�حل 
يقول: عنها" �أنها  و�لتي  �لقرنة  يف مدينة 
تقوم  ثالثة  �نهر  فيها  تقرتن  �سبه جزيرة 
�له  �لنخيل حتر�س  با�سقات  على �سفافها 
مدينته  خالل  ومن  �خل�سب"  وربة  �ملاء 
�نه قال يف حو�ر معه:"  �ل�سعر حتى  �أحب 
�لقرنة  يف  �ساعر  يولد  �أن  غريبًا  لي�س 
ولكن �لغريب �أال يكون كّل �أهلها �سعر�ء". 
�إىل  توجه  �ملتو�سطة  �لدر��سة  �إكماله  بعد 

يف  �البتد�ئية   �ملعلمني  د�ر  يف  �لدر��سة 
ونتيجة   .1929  -  1928 �لدر��سي  �لعام 
لتوجهاته �لثقافية �جلدية حظي باهتمام 
�ملعلمني  د�ر  �لعربية" يف  �لثقافة  "جمعية 
�لد�ر  مدير  قبل  من  وبالذ�ت  �البتد�ئية، 
�سخ�س  �لذي  عقر�وي"  متي  �لدكتور" 
وعمل  �الأدبية  �لثقافية-  �هتماماته  فيه 
عني  بتفوق  تخرجه  وبعد  تنميتها.  على 
مل  �البتد�ئية.  �لقرنة  مدر�سة  يف  معلمًا 
يف  للر�حل  �لثقافية  �لتوجهات  تنح�سر 
لتمتني  توجه  بل  �ملنهجية  �لدر��سة  حدود 
�إ�سباع  و  در��سته �حلرة  ثقافته من خالل 
�لدر��سة  و  �لتو�سع  يف  �خلا�سة  رغبته 
و�الأدبية  �للغوية  �لعلوم  على  �ملنفتحة 
على  �لو��سعة  �طالعاته  وكذلك  و�لدينية 
�لعربي  �ل�سعري  و�لرت�ث  �الأدب  كتب 
�لتجديد  تيار�ت  على  و�نفتاحه  �لقدمي 
على  �طلع  كما  حينها،  �لثقايف  �الأدبي- 
وعمد  و�لتاريخية.  �لفل�سفية  �لعلوم 
ومر��سالت  �سخ�سية  �سلة  �إقامة  على 
و�لعر�قيني  �لعرب  �الأدباء  بع�س  مع 
ومنهم  �الجتماعية،  �ل�سخ�سيات  وكذلك 
�أبو  زكي  �حمد  و�لدكتور  نعيمة  ميخائيل 
قن�سل  زكي  و  �ليا�س  و�ل�ساعر�ن  �سادي 
ناجي  وهالل  علي  م�سطفى  و�الأ�ساتذة 

وحممد �سعيد �جللبي و�ألبري �أديب و�أحمد 
ح�سن �لزيات وغريهم. كما در�س "�لقر�ن 
و�لفكرية،  �للغوية  ثروته  الإثر�ء  �لكرمي" 
وحفظ �لكثري من �سوره و�آياته و�طلع على 
�لتي  �ملتعددة  �لفقهية  �لتف�سري�ت  بع�س 
م�سدرً�  ب�سفته  عليه  معتمدً�  تناولته، 
ما  وخا�سة  �الأ�سلية  ثقافته  م�سادر  من 
وهو  ومر�ميه.  ومعانيه  باألفاظه  يتعلق 
�حرت�ف،  على  ال  �ل�سعر  يقول  باأنه  يوؤكد 
�ساهم  خاطره.وقد  يف  جا�س  ما  متى  بل 
ب�سعره يف �الحتفاالت و�ملنا�سبات �ملختلفة 
من  تقام  كانت  و�لتي  و�لوطنية  �لدينية 
قبل"نادي �ملهلب بن �أبي �سفرة" وكذلك" 
وم�ساركته  �لب�سرة،  يف  �مللكي"  �لنادي 
يف  �ل�سعر  حتكيم  جلان  يف  �ملتو��سلة 
طلبة  بني  �لثقافية  �الأدبية-  �لفعاليات 
مديرً�  ليكون  �أوفد  �لب�سرة،  يف  �ملد�ر�س 
فو�سع  يف"�الحو�ز"  �لعربية  للمدر�سة 
على  فيها  �لعربية  �للغة  لتدري�س  منهجًا 
�لب�سرية، ومت �عتماد  �لنحو  وفق مدر�سة 
�لتعليم  وز�رة  قبل  من  ر�سميًا  �ملنهج  هذ� 
ومقاالته  �سعره  �لكثري من  ن�سر  �لعر�قية. 
جمالت"�بولو"  يف  و�الجتماعية  �الأدبية 
�سادي،و  �أبو  زكي  �حمد  ل�ساحبها 
�حمد  ل�ساحبهما"  و�لرو�ية"  "�لر�سالة 

ح�سن �لزيات" و"�لعلوم" ل�ساحبها"منري 
ل�ساحبها"�ألبري  �لبعلبكي"و"�الأديب" 
و�ملثقف  " �الأدب  جمالت  �أديب" وكذلك 
نتاجاته  ن�سر  كما  و�لثقافة".  �لعربي 
�ملعروفة  �لعر�قية  �ل�سحف  يف  �ملتنوعة 
و�الحتاد  بطي  لرفائيل  �لبالد  ومنها 
لناجي �لعبيدي و�ليقظة و�حلرية و�لهاتف 
و�جلمهورية،  و�لد�ستور  �خلليلي  جلعفر 
�سدرت  �لتي  و�ملجالت  �ل�سحف  و�غلب 
و�لب�سرة  �لنا�س  ومنها"  �لب�سرة  يف 
�لفيحاء".وقد  و�سوت  و�خلرب  و�لثمر�ت 
�أ�ساد بثقافته �ملتنوعة ومكانته �الأدبية عدد 
ل�سعره  ترجمة  وردت  كما  �لباحثني  من 
و�سخ�سه يف عدد من �لكتب منها" �سعر�ء 
�لكنني،  �ملعا�سرون" لغازي حميد  �لعر�ق 
وقد  �لناهي،  لغالب  �أدبية"  و"در��سات 
خ�سه رفائيل بطي مبقال مطول حول كتابه 
"جمرى �الو�سال" �لذي عار�س فيه بع�س 
�سدقي  جميل  �ل�ساعر  و�أفكار  طروحات 
جريدة  يف  بطي  عنه  فكتب  �لزهاوي، 
�لبالد وبعددها �ملرقم 4442 عام 1955 
كتاب" جمرى  �عد   �أن  يلي:" ميكنني  ما 
جديد  �أدبي  جو  يف  جتٍل  بارقة  �الو�سال" 
تطلع كو�كبه يف �سماء �لعر�ق وننتظر من 
�الأدبية  �أعماله  يو��سل  �أن  �ل�ساب  �ملوؤلف 

من  ولديه  �ل�سر�حة  وهذه  �لعقلية  بهذه 
و�الإح�سا�س  و�لذوق  �لعلم  �لناقد:  �أدو�ت 
جريدة   عدد  ويف  �لنجاح".  له  ي�سمن  ما 
�ليقظة �ملرقم 2608 �ل�سادر عام 1956 
يلي:"  ما  �لدجيلي  �ملجيد  عبد  عنه  كتب 
�الأ�ستاذ "�جللبي" من ع�ساق �الأدب عامة، 
و�لزهاوي خا�سة، ميتاز باالأ�سلوب �ل�سهل 
و�لعو�طف  �ملت�سامي  و�خليال  �ملنب�سط 
متدفق  �ساعر  ذلك  فوق  وهو  �جليا�سة.. 
ق�سائده  يف  حتى  �الإح�سا�س  ثائر  �ل�سعور 
�لو�سفية".كما كتب عنه  �أو  �ال�ستعر��سية 
من  كل  و�سعره  �الأدبية  �أثاره  �إىل  �أ�سار  و 
ناجي طاهر  �لنجفي وحممد  �لرز�ق  عبد 
و�ملخرج  �ملوؤلف  و�أورد  مناف.  ومتعب 
�لعطية  �سربي  جبار  �لر�حل  �مل�سرحي 
و  ذكره  �ملطر"  حتت   " موندر�ما  يف 
�لعالمات  �الو�سال" كاأحد  "جمرى  كتابه 
�لثقافية �لب�سرية. ��سدر �لر�حل �ملوؤلفات 
 1956 عام  ثائرة"  �أحا�سي�س  �لتالية" 
كما  �الأوىل،  �ل�سعرية  جمموعته  وهي 
مكر�سة  �لذكرى"  ق�سيدة"روعة  ��سدر 
كتابه  حممد)�س(.و��سدر  �لر�سول  ملدح 
�لنقدي "جمرى �الو�سال" بطبعتني �الأوىل 
�سعر  فيه  تناول   1955 و�لثانية   1954
�الو�سال".  وديو�نه"  �لزهاوي  �ل�ساعر 
بكتابه  وعر�قيًا  عربيًا  �الهتمام  مت  وقد 
نعيمة":"نقع  "ميخائيل  عنه  فكتب  هذ�، 
ناقد  �الو�سال"على  كتاب"جمرى  يف 
نيته  ��ستقامة  �لفنية،  مقايي�سه  ��ستقامت 
وذوقه وهو ال يحرق �لبخور جز�فًا زلفى". 
و�أ�ساف: �نه يف نقده للزهاوي يف �و�ساله 
�أن  رفيع ومتنى على �هلل  يك�سف عن ذوق 
�أ�سدر   1972 عام  ون�ساطًا.  نورً�  يزيده 
در��سة  وهو  و�لدليل"  �مل�سافر   " كتابه 
رزوق"  فرج  �ل�ساعر"رزوق  لديو�ن  بحثية 
وقد �سمم غالفه �لفنان �لت�سكيلي، �ملقيم 
يف هولند� حاليًا، "علي طالب". يف �سباح 

�ملربي  رحل   1996 عام  �أيلول  من  �ل�سابع 
و�ملثقف �لوطني و�ل�ساعر و�لكاتب" �سامل 
من  كبري   عدد  ف�سيعه  �جللبي"  علو�ن 
�ل�سالم  و�دي  مقربة  يف  ودفن  معارفه، 
�الأو�ساط  �لنجف.ونعته  مبحافظة 
كما  �لعر�قية،  و�لثقافية  �الجتماعية 
�لعر�قيني  و�لكتاب  �الأدباء  �حتاد  خ�سه 
�ربعينيته،  يف  خا�سة  بجل�سة  �لب�سرة  يف 
�ساهم فيها  بع�س طلبته، �لذين �أ�سبحو� 
�ملد�ر�س  يف  و�أ�ساتذة  و�لكتاب  �الأدباء  من 
جامعتها.عام  وكذلك  �لب�سرية  �لثانوية 
2000 تقدم �لطالب "�سبار �سبوط طالع" 
بر�سالة ماج�ستري �إىل كلية �لرتبية/ ق�سم 
بعنو�ن:  �لب�سرة،  جامعة   / �لعربية  �للغة 
در��سة  �جللبي-  علو�ن  �سامل  "�سعر 
�لر�سالة  قبول  مت  وقد  وفنية"،  مو�سوعية 
حتى  تن�سر  مل  لكنها  جدً�،  جيد  بدرجة 
جنله  عليها،  باالطالع  كرمنا  وقد  �الآن. 
�سامل  ق�سي  �.د.   " �لفا�سل  �أ�ستاذنا 
منها،  ��ستفادتنا  نوؤكد  و  �جللبي"  علو�ن 
�ل�سفحتني  يف  �أعاله.  ورد  ما  بع�س  يف 
"�أحا�سي�س  �ل�سعري  ديو�نه  �الأخريتني من 
مطبعة  عن   1956 عام  �ل�سادر  ثائرة" 
�لر�حل"�سامل  يذكر  �الأديب-�لب�سرة، 
قريبًا  له  �سي�سدر  �نه  �جللبي"  علو�ن 
و"  �سعر،  "باملنا�سبة"  �لتالية:  �ملوؤلفات 
ثورة يف �جلحيم" در��سات �أدبية، و "بائعة 
�خلاطر"  في�س  و"  ق�س�س،  �الأعر��س" 
�أبو �سادي يف ديو�نه-  مقاالت، و"�لدكتور 
مل  ولكنها  حتليلية،  در��سة  �ل�سماء"  من 
�لتي حالة دون  بالظروف  نعلم  ت�سدر وال 

ذلك!؟. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدينة.."  "تلك  با�شم  للطبع  معد  من كتاب   *
بعنوان  االأول  اأق�شام  ثالثة  يحتوي 
الدكة..ف�شاء  والثاين"مقهى  "الفي�شلية.." 

ثقايف.. وزمن �شبعيني"، والثالث"ب�شريون..".

سالم علوان الجلبي.. ومجرى األوشال
جا�شم العايف

ثمة جتاهل ملن حرثو� وغر�سو� وبنو� بع�س �للبنات �الأوىل، وهذ� �لتجاهل يكاد يكون عالمة م�سهدنا �الأدبي- 
�لثقايف و�الجتماعي وال يحدث هذ� �الإهمال �إال �سمن هذ� �جلانب و�لتوجه �لالمو�سوعي �لعام.من هنا نرى �أن 
ن�سهم بقدر ما ن�ستطيع للوقوف بوجه �لن�سيان يف هذ� �جلانب، لعلنا نتمكن من متابعة بع�س �ل�سخ�سيات �لثقافية 

- �الجتماعية و�لتي يزخر بها تاريخ �لب�سرة، وعلى وفق ما ن�ستطيع. 



املو�شوي جميد 

مخاض
�ل�سباِح هذ�  منُذ 

تفكُر... و�أنت 
تت�ساءُل...؟ �أو 

غ�سنًا تذود�ِن  ع�سفورتني  وتر�قب  نافذًة  تفتح 
تندى �الأفق-  �آخر  ل�سحائَب..يف  ورفرفة 

ناعمْة وبرعمًة 
�أتر�ُه

�أتى عجاًل �خلريف 
حذرً�  �أ�سجاره  �أور�ق  يتّلم�س 

! �لقامتْة  �ألو�نه  ويذرذر 
يباغُت نذيٌر  �أم 

 هد�أة روحَك 
غائمْة...؟ يف حلظة 

�لذي �لوحيد  �أنت-  ل�ست- 
�ل�سباَح... �ل�سباح  هذ�  يت�ساءل 

�أن بالدً� ويعرف 
�لريَح �أن مت�سك  حتول 

�لنبَع يبلغ  �أن  يحاول  نهرً� 
حتاوُل �أر�سًا 

 �أن توقَظ
! �لنائمْة  �لبذرَة 

يتّوج�ُس �لذي  �لوحيد  �أنت  ل�ست 
من موجة قادمْة !.

يقظة الجذر
�خلبيئة �حلياة 

تن�سق من رحم �جلذر:
– �سرية  تتغلغل-  هالمية  روحًا 

�لذهبيِة عتمتها  م�سارب  يف 
�ل�سوء م�سقط  �إىل  ت�سيل  ثم 

�آخر رحلتها -   -
ترت�جُف فاكهٍة  و�أعذ�ق  غ�سونًا  لت�سري 

�لريح يف خفقة 
ت�سقطها ثم 

هبة
جمتنى ثمرً� 

وقطافًا
ثمنْي...

طعامًا ي�ستحيل  ما  �آن 
ثانيًة �الأر�س  �سّرة  �إىل  يعود 

�لرخو( �لناعم  دفئه  �حلديقة يف  ع�سب  يت�سلل  مثلما   (
�لذهبية  عتمته  �سفافِة  عرب  �لن�سغ-  يدفعُه  ثمة 

هكذ�
�الأبدية: رحلة 

�إذ تتدفق يف �جلذر
د�ئرة- �ملتخافق-  �للني  و�لورق 

دومنا هد�أٍة
...! �أو �سكـون 
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تمرد..

قصيدتان..

�شوريا ـ  الباقي  ليندا عبد 

على قيد الحياة
ع�سق قيد  على  قريبة  كنت 

ع�سفت حني 
باوتارك رياح متردي 

�للحظات تهدهد  كنت 
�لوقت كتف  على  وتربت 
عينيك ملء  �سرخت.. 

ر�حتيك �سقطت خماويف يف  عندما 
قيد ع�سق قريبة.. على  زلت  ما 

�للقاء.. �سنابل  �جمع 

حواء
�ملر�آة ��سرية  �ستبقني 

بالو�قع تكتحلني 
وجودك عن  تف�سحني 

�نوثتك ب�سعاع 
�ملكان �سي�سيق 

جريحة ند�ء�ت  ب�سخب 
�لهو�ء يت�سلب 

�وجاعك  تاريخ  من 
�سم�سك مد�ر�ت  عن  تبحثني 

�لرغبة حميطات  يف 
يف عامل �لذ�كرة

�الح�سا�س يف حدود 
تلوذين

بلوعتك مرتعة 
�الزمنة �ستعربين 

متقطعة.. متعرجة، 
�حلكايات تتنا�سل  مت�سنجة 

�اليام... بوجوه جت�سد حركة 

اإيليا وعد اهلل 

عقد منذ 
�لرب بيوت  �ملوت يرّحل 

�لطني مل يعد
�حلمائم �سديق 

يف زمن �لربق
�لنو�ر�س ورفيق 

�ل�سيف ف�سل  يف 
�لبيت يف  �لوحيدة  نخلتي 

�ملاء ت�سرب  تعد  مل 
برقي بومي�س  وت�ستحم 

تبكي �لنجوم  ر�أت �مي  مذ 
روحي بالبل  على 

�ل�سماء ترثي  وهي 
بال�سهد�ء بالدي  متطر  �لتي 

�آه يا عر�قي..
ماذ� �فعل يف ذلك �لوقت

�ملالئكة ح�سرت  لو 
�ل�سماء �ثري  و�نفتح 

دمها يف  �ل�سم�س  وغرقت 
مني �ستهرب  حتمًا 

روحي  وحيدة  وتبقى 
�الزرق على ج�سدي  تتكىء 

ربي.. ال زلت �نتظر
�لفجر �نبثاق 

�لغمام حبال  على 
�لع�س  وعودة �لطري �ىل 

مل �عد �حتمل �جلالد
�لرماد �جلال�س فوق رف 

�جلحيم يرتدي  وهو 
موتي يغزل 

جالدي.. يا  �لليلة 
و�سوئي بظلي  ��سفعك 

�ل�سمت و�سايا  �ساأخالف 

ملاذ� حتدق بي
�إله غريب مثل 

�أمل مهزوم مثل 
�لقتل فل�سفات  ال�أ هاب  �أنا 

�آ�سور و�آر�م �نا من 
قومي وبابل  و�سومر 

لن �وجه �لعتاب �ىل ربي
�الر�س ملكوت  �نا 

�لزكي �لرت�ب  و�سحوة 
�ملعلقة �جلنائن  ع�سقت 

تاريخي مل يتعب من نحت �الأمل
يئن حتتي كله  �لعامل 

�لرياء يومًا قمي�س  �رتد  مل 
ع�ستار بو�بات  على 

��سمي حفرت 

رعدي ت�سمع  �ل�سماو�ت 
عيني �لنهرين  قالئد 
�سفري جو�ز  �لعر�ق 

�البدي وتاجي 
يا جالدي..

طفولتي قد�دي�س  �ىل  �إ�ستقت 
عمري �سنة  �آالف  �سبعة 

وحدي �جللجلة  �ىل  �ساأ�سري 
�لعريقة م�سلتي  �طوي 

تقوميي �ور�ق  و�قلب 
�ل�سماء �رتق جرحًا يف  كي 

�ل�سم�س ر�سول  �نا 
�لقمر وب�سري 

�لليل و�عرب  �لنهار  �ساأجتاز 
و�لنخل �لزيتون  �أَدفن بني  كي 

العراق جواز سفري

ال�شامر حبيب 

�لهو�ء؟ �أن مت�سك دو�رة  �أوعز لالأ�سابع  من 
ماء وجهها بخجل! تريق  �أن  و�لكوؤو�س 

�أناب عن �لوجه �ملاثل يف �لظل ومن 
مالمح ببقايا 

�سوء وخرثة 
�لعتمة �سور يف  تر�كم  كاأنها 

للبحر؟ �أوماأ  ومن 
�لكالم ع�سل  على  تنفرجا  �أن  لل�سفتني   

�ل�سجة و�سط 
�لغياب �ساللة  متحو  كي 

بعد مكانها  تغادر  مل  و�لغيمة 
م�ستبق بحلم  منجذبة 

جم�سات  �الأ�سابع 
ممالك  يف  مرئية  غري  قامات  �الأ�سابع 

�للحظات
كاأنها  حتبو نحو �خلر�ئط

بخطو�ت  تتقدم 
باليدين ج�سدها  حتيط  �مر�أة  �سكل  لرت�سم 

�لعتمة يف  تتحرك  �الأ�سابع  فيما 
لل�سوء لتومئ 

�سهيق ماتبقى من  ي�سكب  �أن  للهو�ء  توعز  �أو 
�لرخام على  �ملر�ق  بطالئها  �لغرفة 

رق�سته متازح ظلنا يف 
�الإيقاع ت�ساعد 

متايال �جل�سد�ن 
�ستبكا �

�أذين ل�سق  فمها 
�ملبتدئ �لر�ق�س  �أيها  بي  ترفق 

ذر�عيك بني  �لليلة  �أنا 
�ملورقة �إىل غابتك  خذين 

�ملمدودة  �الإله  �سجادة  �لع�سب 
�لع�سق �إىل  �لع�سق  من 

بي ترفق 
�مل�سامات و�أنت حتيط بي من كل 

تبقى من عمرنا ما  �لليلة هي  رق�سة 
يتباطاأ �إيقاعك  تدع  ال 

يت�ساعد فعال  �نه 
يت�ساعد �لنب�س 

ت�ستد  �لرغبة 
بالهو�ء  مت�سك  و�أنت 

مبحاذ�تي �أنت 
��ستدت �لعتمة 

يتمايل وج�سدي 
�أنفا�سك �ساخنة 

�لعمر جنون  �سيدي  ولعطرك 
�أخرية  بقبلة  �حتويني  

ها �إين �أذوي بني ذر�عيك
�لظل �أن مت�سك  �أوعزت لالأ�سابع  �أنا من 

�أن تريق مالحمنا و�لكوؤو�س  
تتكرر  لن  يف عتمة 

بد�أت. للتو  ورق�ستنا  

�إن�سان  بال  على  تخطر  لن  رمبا  فكرة  ر�ودتني 
�سحيح �لعقل، فكرة �قل ما يقال عنها باأنها يف غاية 

�ل�سخف و�جلنون ورمبا ��ستطيع �ن �برر حيثياتها من 
جو�رحي  جميع  �ىل  يت�سرب  بد�أ  �لذي  �لقلق  ناحية 
تعودنا  �لتي  و�مل�سحكة  �ملبكية  �ملهازل  �سل�سلة  جر�ء 
�ن ن�سهدها كل يوم ومع هذ� فاأنا ال �دري وال �عرف 
كيف ت�سللت وتقدمت هذه �لفكرة �ىل ر�أ�سي و�عرتتني 
بكل  جمر�ها  تاأخذ  بد�أت  عندما  غامرة  فرح  ن�سوة 
�لبحث  هو  �لفكرة  هذه  فحوى  وكان  وي�سر،  �سال�سة 
عن طريق ��ستطيع بها �ن �عتزل عن نف�سي؟؟ و�م�سي 
بها كخال�س جديد يجنبني مر�رة �الو�ساع �مل�ستجدة 
�ي  �ىل  �لتفت  �ن  دون  بائ�سة  حياة  من  �فرزته  وما 
�حد ميكن �ن يكون له حظوة �و �سطوة عليَّ الأرى هل 
وما  ومعتقد�تي  �لو�حي  جميع  �ك�سر  �ن  با�ستطاعتي 
�لفته وتعودته يف هذه  �حلياة لكي �خلق مني �سخ�سية 
�خرى غري �لتي ر�فقتني طو�ل �كرث من ن�سف قرن، 
لكني ��سطدمت بعقبة كاأد�ء ال يلوح منها �سوى �سوؤ�ل 
و�حد تكمن يف �جابته كل مفاتيح تنفيذ هذه �لفكرة 
�ساأبد�أ  �ين  من  هو:  �ملع�سلة  �ل�سوؤ�ل  وكان  �لطارئة 
بالتنفيذ؟ ويف غمرة تفكريي �حببت �ن ��ستاأن�س باآر�ء 

�لذين  �عرفهم وحر�ست يف هذ� �ن تكون �الإجابات 

�لتقاط  يف  �فلح  لعلي  خمتلفة  عينات  عن  �سادرة 
�خليط �الول �لذي قد يف�سي �ىل حل ما ولكني وبكل 
�سمعتها  �لتي  �الإجابات  بجملة  مقتنعا  �أكن  مل  �أمانة 
ول�ست  �سخيف  �سوؤ�لك  �ن  �حدهم  قال  �ذ  منهم، 
وقال  �ملقرفة،  �الأ�سئلة  هذه  مثل  على  بالرد  ملزما 
للجنون  �لر�سمي  �لطريق  يف  �سائر  �نك  يبدو  �آخر 
ون�سحني ثالث بان �ذهب من فوري �ىل �قرب م�سح 
يعني باالأمر��س �لع�سبية لعلي ��سرتد بع�سا من قو�ي 
ي�سملني  �ن  �هلل  يدعو  بد�أ  ور�بع  �خلائرة  �لنف�سية 
من  وهناك  و�جلنون  �مل�س  من  ويحفظني  بعنايته 
من  وفاجئني  �ملو�سوع  تغيري  وحاول  منهم  �حرتمني 

معي  �لوطيدة  عالقته  بحكم  يل  مقربا  �عتربه  كنت 
بجو�ب ال يخلو من �لفكاهة �ذ قال يل نا�سحا ما عليك 
�ال بالعرق )�لفل( �و ببع�س حبوب �لكب�سلة �ل�سهرية 
�لتي ال تبخل بها بع�س دول �جلو�ر �مل�سلمة..فاأنها من 
�ن  و�سادف  �لقلقة  و�لنفو�س  لالأرو�ح  �ملهدء�ت  خري 
كان �حدهم ي�ستمع لهذه  �لن�سيحة فبادر  قائال �تق 
�هلل يا رجل فاإين �أخاف عليه لئال يدمن ويبد�أ بذرع 
نقله  كيفية  يف  نحري  قم  �الأر�سفة  و�فرت��س  �ل�سو�رع 
يوميا �ىل �لبيت، فقال �ساحب �القرت�ح "يطبه طوب" 
و��ستمرت �سل�سلة �لن�سائح ليختمها �حدهم بن�سيحة 
و�ساربي  ر�أ�سي  بحلق  �قوم  �ن  علي  فيها  يتحتم 

وحاجبي ثم ياأخذين �ىل عيادة �لدكتور �سالح �لذي 
منطقة  يف  معروف  �ل�سيخ  �سارع  قرب  عيادته  كانت 
�لكرخ و�لذي كان ين�سح جميع مر�جعيه من �ملر�سى 
عن  و�الإقالع  )�لبتيتة(  �كل  من  �الإكثار  ب�سرورة 
ب�سبب  �ل�سخرية  من  للكثري  تعر�ست  لقد  �لتدخني. 
هذ� �ل�سوؤ�ل �ل�سخيف و�يقنت باأن طبيعة هذ� �ل�سوؤ�ل 
هي �لتي حر�ست �الآخرين وجعلتهم يدلون مبثل هذه 
يف  �خرى  مرة  �فكر  جعلني  مما  �ل�سمجة  �الجوبة 
لعلي  نف�سي  �ل�سوؤ�ل على  و�عيد طرح هذ�  �المر  هذ� 
�هتدي �ىل �إجابة عملية متكنني من �لفعل و�ملبا�سرة 
على ما عزمت عليه و�خري� �هتديت �ىل طريقة لطاملا 
على  لالجابة  بها  و�فلح  تعنيني  رمبا  �ذ  عنها  قر�أت 
مثل هذ� �ل�سوؤ�ل، وتتلخ�س هذه �لطريقة يف �ن �كرر 
هذ� �ل�سوؤ�ل على نف�سي ع�سر�ت �ملر�ت �و رمبا مئات 
�ملر�ت لعله ين�ساب ويدخل دون وعي مني يف منطقة 
�لعقل �لباطن ومن ثم يد�همني وياأتي على �سكل حلم 
يحمل معه �الإجابة �لناجعة ويفك طال�سم هذ� �ل�سوؤ�ل 
وليال  اليام  وكررتها  �لطريقة  هذه  جربت  �ملع�سلة، 
�سكل  ياأتي على  �سايف  بجو�ب  قليلة ومل �ح�س  لي�ست 
�لعك�س من ذلك جاءت كل �حالمي خميبة  حلم، بل 
ولي�س لها �ي عالقة بهذ� �ملو�سوع �ال �ن فكرة هوجاء 
وغري منطقية باملرة قد قدحت يف ر�أ�سي رمبا �ستحمل 
�لتام  للو�سول �ىل هدف �النعز�ل  �ملفتاح �الول  معها 
�دعي يف  يلي:  �لفكرة مبا  وتتلخ�س هذه  �لذ�ت،  عن 
يوم ما باأن �سد�عا رهيبا �خذين على حني غرة و�قول 
الأهل بيتي باأين بد�أت ال ��سمع وال ��ستطيع �لنطق و�ن 
لكي  �لتمييز  على  قدرته  يفقد  بد�أ  �الآخر  هو  نظري 
��سمن عدم �ال�ستجابة �و �النتباه �و �لتحدث مع من 
من  يف  يجري  ما  �أ�سباب  ملعرفة  معي  �لتحدث  يروم 
مرحلة  يف  دخلت  ما  يوم  ويف  طبيعية،  غري  تغيري�ت 
�لتلقائية  من  درجة  على  كان  و�لذي  �لفعلي  �لتمثيل 
بحيث مل يدع �ي جمال لل�سك فيما �قوم به من دور 
ومتثيل وكان جناحي يف هذ� منقطع �لنظري و�أربكت 
�سائعات  �سرت  حتى  �سديد�  �إرباكا  و�جلري�ن  �لعائلة 
باأن ع�سقا �سريا عارما كان ور�ء هذه �حلالة �ملفرغة 
قر�ءة  يف  �النهماك  �ن  تقول  �أخرى  �سائعة  و�سمعت 
كل  �فقدته  �لتي  هي  با�ستمر�ر  يتاأبطها  �لتي  �لكتب 

�سيء وتناهى �ىل م�سامعي ما قاله �حد رو�د �مل�سجد 
ال  من  جز�ء  "هذ�  �جلري�ن  من  ملجموعة  قال  �لذي 
ب�سرورة  �جلميع  �قتنع  �هلل" و�أخري�  يتقي  �و  ي�سلي 
�لغمو�س  هذ�  لفك  �الخت�سا�س  �طباء  على  عر�سي 
�ملر�س  هذ�  ��سباب  معرفة  على  وللوقوف  و�اللتبا�س 
�لفجائي �لعجيب، �ال �ين مل �متثل �مام كل حماوالتهم 
�ملتكررة من خالل ما كنت �بديه من موؤ�سر�ت �سلبية 
على  وعر�سي  �خذي  يوؤجلون  عديدة  وملر�ت  جعلتهم 
�لطبيب �ملخت�س حقا كانت جتربة قا�سية جد� و��سد 
�بنتي  ملناكفات  �هتمام  �عري  ال  حني  ق�ساوتها  يف  ما 
و�لدالل،  �ملالطفة  مني  تعودت  �لتي  �سم�س  �ل�سغرية 
�لتجربة  هذه  �يام  من  �الول  �ال�سبوع  مرور  وبعد 
�ملريعة بد�أ �لتفاعل و�لتعامل معي على ��سا�س مر�عاة 
هذه �حلالة �جلديدة و�خذو�  يت�سرفون معي باأعلى 
��ستمر�ري وتق�سدي يف  و�للطف رغم  �ملودة  درجات 
مبا  عالقة  لها  لي�س  �لتي  �لغريبة  �ل�سلوكيات  �فتعال 
طيلة  تقبلها  على  درجو�  ت�سرفات  من  مني  �ألفوه 
خم�سني عاما �ذ تغريت وب�سكل مقلوب كل �سلوكياتي 
و�كلي  وخروجي  بدخويل  يتعلق  فيما  لهم  �ملعهودة 
طابع  �أخذت  �لتي  لب�سي  وطريقة  ومنامي  و�سربي 
هذه  تخ�س  �لتي  �حلياة  متطلبات  من  �لالمباالة 
عنوة  ياأخذوين  �ن  من  وخوفا  �جلديدة.  �ل�سخ�سية 
�ىل �ي طبيب خمت�س قررت باأن ال �بارح غرفتي وال 
و�لتربز على  �لتبول  �ىل  �المر  بي  لي�سل  منها  �خرج 
نف�سي ولكي �تفادى مثل هذه �ملو�قف �لطارئة قررت 
يكفيني الد�مة �حلياة مدة  �ملال  �لهرب مع مبلغ من 
�ستة ��سهر �ق�سيها يف مدن وحمافظات عر�قية دون 
�ن �ت�سل �و �مر على بيت �ي �سديق كانت تربطني به 
عالقة وال �ال�سدقاء �لذين تعرفت عليهم يف �ملالجئ 
من  يوم  فجر  ويف  �الير�نية.  �لعر�قية  �حلرب  �يام 
�اليام قررت �لهرب من �لبيت بعد �ن ��ست�سحبت معي 
كل �الور�ق �لثبوتية �لتي تلزمني يف �لتنقل من مكان 
و�لهروب من  بالت�سلل  �ن هممت  ما  ولكني  �آخر،  �ىل 
يبعد�ن  ال  هائلني  �نفجارين  دوي  �سمعت  �لبيت حتى 
عني �سوى مئتي مرت �و �قل حتى �عاد�ين �ىل ر�سدي 
بعد �ن ��سطدمت �سيارتي بال�سيارة �لتي �مامي وذلك  

الن �المر برمته مل يكن �سوى حلم يقظة؟؟ 
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و�لظروف  �ل�ساذة  �الأو�ساع  تلك 
�سر�ئح  و�سعت  �ال�ستثنائية 
�ل�سعب  وفئات  خا�سة  �لنخب 
عامة، يف حالة من �ال�ستنفار �لد�ئم و�ملو�جهة 
و�لطامعني  �لغز�ة  مع  فقط  لي�س  �مل�ستمرة، 
�لعر�ق  خري�ت  �جتذبتهم  ممن  �خلارجيني 
�لوفرية وموقعه �جليوبولتيكي �ملتميز فح�سب، 
بع�س  يف  تتغلب  – رمبا  نف�سه  وبالقدر  و�إمنا 
�الأحيان كفة �لعو�مل �لد�خلية على �خلارجية 
"�سالطني،  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  رموز  مع   –
"رجال  �لعام  �لر�أي  و�سّناع  زعماء"  �أمر�ء، 
دين، �إيديولوجيني، بيد�غوجيني". مما تر�ءى 
– وهو حمق ن�سبيا"يف هذه  للمثقف �لعر�قي 
�ل�سبب  كانو�  و�أولئك  هوؤالء  �أن   - �مل�ساألة 
�ملجتمع  يف  �ملتوطنة  �لظو�هر  لتلك  �ملبا�سر 
مع  �لتعامل  يف  �لتوح�س  مثل  من  ؛  �لعر�قي 
يف  للعنف  و�لتعط�س  و�لفكريات،  �لذهنيات 
�أن  دون  و�ل�سلوكيات،  �لعالقات  مع  �لتعاطي 
�الأحد�ث  تلك  خلف  �أن  حقيقة  �إىل  يفطنو� 
عميقة  دو�فع  تكمن  �ملظاهر،  تلك  وحتت 
مو�سوع  �ستكون   – خمفية  نو�زع  وترب�س 
�مل�سوؤول  �عتبارها  ميكن   – �لتالية  �لفقرة 
تلك  ��ستمر�ر  عن  �ملبا�سر  غري  ولكن  �لفعلي 
موجزة  وبعبارة  �لفو�جع.  تلك  وتو�تر  �ملاآ�سي 
�إن روؤية �الأ�سجار حجبت عنهم روؤية �لغابة – 
�لتهكمية  بلهجته  ينتقد  مارك�س  كان  كما 
خ�سومه �لفال�سفة – حيث �إن �الأوىل ال متتح 
�لثانية  من  وحيويتها  �سريورتها  ن�سغ  فقط 
ثباتها  مقومات  منها  وت�ستمد  بل  فح�سب، 
بال  فلي�س  ولهذ�  �أي�سا".  دميومتها  وعنا�سر 
"علي حرب"  مربر حني يوؤكد �ملفكر �للبناين 
طابعها  ن�ساطره  ال  كنا  و�ن   – و�قعة  على 
�ملثقفون   "" �إن    - �لتعميمي 
غالبا"ما يركزون نقدهم على 
و�ملحظور�ت  �ملمنوعات 
فان  �خلارج،  من  �ملفرو�سة 
�إىل  يتوجهون  �ملفكرين 
�لد�خل، �أي �إىل منطقة �ملمتنع 
�لفكر،  د�خل  �لتفكري،  على 
�لالمعقول  يجعلو�  لكي 
مفهوما"، �أو يف�سرو� ما نعجز عن تف�سريه ". 
�لقول  "�ملمنوع  �سلطة  ��ستحوذت  فقد  وهكذ� 
طيلة  �لعر�قيني  �ملثقفني  �هتمام  على  عنه" 
�لدولة  قيام  مرحلة  منذ  �ملمتدة  �لعقود 
�لوطنية عام 1921 – �إذ� ما ��ستثنينا �لعهود 
و�ملر�حل �ل�سابقة، �لتي كانت من حيث ق�سوة 
�الأو�ساع  �إن�سانية  وال  �ل�سيا�سية  �لظروف 
�الجتماعية، �أكرث هوال"و�أ�سد ف�ساعة - وحتى 

تاريخ كتابة هذه �ل�سطور. فمع كل م�سيبة �أو 
جهل  جر�ء  �لعر�قي  باملجتمع  حتيق  نازلة 
يتجه  �ل�سيا�سيني وف�ساد طويتهم، �سرعان ما 
�ل�سلطة  عرين  �سوب  �لعر�قي  �ملثقف  بندول 
�ل�سيا�سية �حلاكمة، لي�س فقط لالحتجاج على 
�سوء ت�سرفاتها �ل�سيا�سية، و�نحر�ف مو�قفها 
�القت�سادية  �أخطائها  وفد�حة  �الجتماعية، 
و�جباتها  باإهمال  للتنديد  و�إمنا  فح�سب، 
�الإن�سانية،  م�سوؤوليتها  و�إغفال  �لثقافية، 
و�رجتال قر�ر�تها �لتحديثية. وهو �الأمر �لذي 
مبوجبه  جرى  �جتماعي  عرف  تو�رث  ��ستتبع 
تقييم �أ�سالة �ملثقف �لعر�قي، لي�س باالعتماد 
على موؤ�سر�ت طبيعة �لوعي �لذي يحمله؛ هل 
�لتي  �لثقافة  وطابع  خر�يف،  �أم  علمي  هو 
�أ�سولية،  �أم  �إن�سانية  هي  هل  بها؛  يتعامل 
هي  هل  منها؛  ي�سرع  �لتي  �الأفكار  و�س�ستم 
�لتي  �ملنهجية  ومنط  تفاعلية،  �أم  ن�سقية 
ي�سرت�سد بها؛ هل هي نقدية �أم تقليدية. و�إمنا 
�الإيديولوجية  �ل�سجالية  م�ستوى  �إىل  بالركون 
ودرجة  �ل�سلطة،  رموز  يقارع  وهو  لثقافته 
يهجو  وهو  خلطابه  �النفعالية  �لر�ديكالية 
هناك  فان  يبدو  ما  وعلى  �لدولة.  موؤ�س�سات 
�حلاكمة  �الأنظمة  رموز  بني  معلن  تو�طوؤ غري 
�لعر�قية  �النتلجن�سيا  �سريحة  وبني  من جهة، 
جهة  من  تيار�تها  وتنوع  م�سوياتها  مبختلف 
للطرف  �الأول  �لطرف  ب�سماح  يتمثل  �أخرى، 
�لثاين مبمار�سة �ستى �سروب �لنقد– �ل�سريح 
– لكل ما قد يتمخ�س عن �ملمار�سة  و�ملبطن 
ب�سرط مر�عاة  �ل�سيا�سية من عيوب ومثالب، 

�لرخوة  �ملناطق  حدود  على  �لتجا�سر  عدم 
�إىل  ثم،  من  و�لدخول،  �الجتماعي،  للوعي 
مناطق �حلظر �ل�سو�سيولوجي و�النرثوبولوجي 
�لعر�قية.  �ل�سخ�سية  لكينونة  و�ل�سيكولوجي 
بحيث ال يتم �لتجاوز – مهما كانت �الأ�سباب 
- على ما تعتربه �ل�سلطة ؛ ممنوعات �سيا�سية 
وحمرمات دينية وتابو�ت �إيديولوجية، ال تقوم 
الأية �سلطة �سيا�سية �أو غري �سيا�سية من دونها 
�أ�سا�سية  ركائز  كونها  منطلق  من  قائمة. 
�لوطنية  �ل�سرعية  �إ�سفاء  على  ت�ساعد 
عو�مل  ت�سرع  �أن  بعد  �لتاريخية،  و�ل�سرورة 
 / �لثوروية  �سرعيتها  بغزو  و�لتاآكل  �لهدم 
�لوهن  عنا�سر  وت�ستاأنف  جهة،  من  �لطفولية 
 / �الإيديولوجي  بريقها  باإطفاء  و�الأفول 
�لطوباوي من جهة �أخرى. هذ� يف حني يبدي 
�لطرف �لثاين �لتز�مه بالبقاء �سمن نطاق ما 
هو مباح من جانب �لطرف �الأول ؛ بالعوم فوق 
�أعماقها  �إىل  �لغو�س  دون  �الأحد�ث  �سطوح 
دون  �لوقائع  �أ�سو�ء  حتت  و�لتنطع  �ملظلمة، 
ملعطيات  و�لنقد  �ملعتمة،  خلفياتها  �إىل  �لولوج 
�لو�قع �مل�سطرب دون �حلفر يف عقليات �ملجتمع 
�ملوؤ�س�سات  النحر�ف  و�الإد�نة  �مل�ستقطب، 
�لنف�سيات  الأمر��س  �لتعرية  دون  �مل�سخ�سنة 
�ملجي�سة. وهكذ� فبالرغم من كل �ل�سر�عات 
�ل�سيا�سية، و�لتمزقات �الجتماعية، و�النهيار�ت 
و�لقباحات  �لقيمية،  و�لتهتكات  �القت�سادية، 
�الأخالقية، و�النك�سار�ت �لنف�سية، و�الإخفاقات 
تربح  مل  �الإن�سانية.  و�ل�سقطات  �حل�سارية، 
بخطابها  �ملفتونة   - �لعر�قية  �النتلجن�سيا 

�ل�سيا�سي  �لهجاء  نغمات  تردد   - �لثقايف 
و�لثقايف ذ�تها فح�سب، و�إمنا ت�سّر – بعناد ال 
�ل�سبل  نف�س  �سلوك  على   - عليه  حت�سد 
�الأو�ئل  �أ�سالفها  كان  �لتي  �لتقليدية، 
ومر�حل  �الحتالل  عهود  �إبان  ينتهجونها 
حيال  حرج  �أي  ينتابها  �أن  دون  �ال�ستقالل. 
�إدر�ك  ق�سورها  على  �لتغلب  يف  عجزها 
مظاهر  نقد  ممار�سة  �أن  مفادها؛  حقيقية 
ظو�هر  وهجاء  �ملرتيفة  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة 
�ل�سلطان �الجتماعي �ملتطيفة، ال يكفي – بل 
على  �قت�سر  ما  �إذ�  نفعا"-  يجدي  ال  �نه  قل 
خارج  يغرد  �نه  يزعم  متعامل،  ثقايف  خطاب 
�ملهيمن،  �لتيار  �سد  وي�سبح  �مل�سيطر  �ل�سرب 
بلغت  ومهما  �لنقد  ذلك  �سدة  كانت  مهما 
ينبغي  �لذي  �الأمر  وهو  �لهجاء.  ذلك  ق�ساوة 
�الإ�سر�ع  بتد�رك مثالبه وتاليف عو�قبه، لي�س 
متخيلة،  �أو  مفرت�سة  فد�ء  �أكبا�س  باختالق 
ما  �أوز�ر  وحتميلها  عليها  �للوم  �إلقاء  ي�سهل 
يتعر�س له �لوطن من �خرت�قات وما يتحمله 
�ملو�طن من �نتهاكات، و�إمنا بالبحث �لدوؤوب 
�جلاد  و�لتنقيب  �ملخفية،  �الأ�سباب  تلك  عن 
عن تلك �لدو�فع �مل�سمرة، �لتي لي�ست مظاهر 
يف  و�لتع�سب  �الإيديولوجيات،  يف  �لغلو 
�لديانات، و�لتطرف يف �لثقافات، و�لعنف يف 
�لذهنيات،  يف  تعبري�"عنها  �إاّل  �لهويات، 
و�عتماد�"عليها  �لعالقات،  يف  و�متد�د�"لها 
�لعر�قي  �ملثقف  عهد  والأن  �خليار�ت.  يف 
بحرية �لتعبري عن مو�قفه �لوطنية، و�الإف�ساح 
خيار�ته  عن  و�الإعالن  �ل�سيا�سية،  �آر�ئه  عن 
�الإن�سانية،  تطلعاته  عن  و�الإ�سهار  �لفكرية، 
حديث ن�سبيا"�إذ� ما قي�س بامتياز �أقر�نه من 
مثقفي بلد�ن �مل�سرق و�ملغرب �لعربيني يف هذ� 
�لنف�سي �حلبي�سة  �لكبت  فان طاقات  �ملجال، 
وزخم �النفعاالت �لوجد�نية �ملقموعة، �أ�سهمت 
ب�سكل فاعل ال يف توجيه �سهام نقده نحو �سوؤون 
�ملعي�س  �الجتماع  و�سجون  �مللمو�سة  �ل�سيا�سة 
فائق  بارومرت  كونه  باعتبار   – فح�سب 
�حل�سا�سية �إز�ء �لهموم �ليومية للمو�طنني – 
تنميط  �سلطانا"طاغيا"على  ومار�ست  بل 
تفكريه وحتنيط وعيه وت�سريط خطابه. جاعلة 
�الأحد�ث،  من  �الآين  مكتفيا"مبطاردة  �إياه 
ومتابعة  �لوقائع،  من  �لعاجل  ومالحقة 
باجلزئي  و�الهتمام  �لق�سايا،  من  �ل�سطحي 
معرتك  لدخول  ��ستدرج  بحيث  �مل�سائل،  من 
كان  �لتي  �ل�ساخبة،  �ل�سيا�سية  �مل�ساكل 
فيها،  �النخر�ط  ال  عنها  �لناأي  به  يفرت�س 
�الجتماعية  �الإ�سكاليات  �أتون  لولوج  و�أغوي 
�ل�ساّجة، �لتي كان يفرت�س به �لتربوؤ منها ال 
�العتماد عليها. ولعل هناك من يلقي بالالئمة 
�الآفة  هذه  زرع  يف  �ل�سابق  �لنظام  تركة  على 
من  �لعظمى  �لغالبية  �إن  – �ملفارقة  �لثقافية 
�لنظر هذه  وجهة  وبال حتفظ  يتبنى  مثقفينا 
بنية  يف  توطنها  عن  �مل�سوؤول  و�عتباره   –
ل�سيقة  �أ�سحت  بحيث  �الجتماعي،  �لوعي 
ظله،  �أنها  لو  كما  �لعر�قي  �ملثقف  بخطاب 
�لنوعي  �لتغيري  طبيعة  عن  �لنظر  ب�سرف 
�لذي طر�أ على منط �لتعاطي مع هذ� �ملجال 
�ملمنوعات  �أو�مر  تقلي�س  ال�سيما  �حليوي، 
�ملحظور�ت  �أنظمة  وتقليل  �ل�سيا�سية 
ت�سل  قيود  مبثابة  كانت  �لتي  �الإيديولوجية، 
وتعطل  عزميته  وتفل  طاقاته  وتغل  �إر�دته 
�لر�أي من  �لت�سور /  لهذ�  �إبد�عه. وبقدر ما 
مربر�ت و�قعية وم�سوغات منطقية، لي�س من 
من  �لتقليل  �أو  �إغفالها  �الإن�ساف  �أو  �حلكمة 
و�لتعكز  بها  �لتعلل  ��ستمر�ر  �إن  �إاّل  �ساأنها، 
عليها و�لتخندق فيها، ل�سرعنة حالة �لت�سو�س 

تعي�سها  �لتي  �ملنهجي  و�لتخبط  �لفكري 
يعد  ال  حاليا"،  �لعر�قية  �النتلجن�سيا 
وال  �الجتماعي  �لوعي  دليال"ل�سحة 
ما  بقدر  �لوطنية،  �لثقافية  برهانا"لعافية 
ي�سكل �إد�نة قا�سية لكل من يتبناه ويركن �إليه 
ويتمو�سع فيه. �إذ �إن �الأجدى باملثقف �حلقيقي 
منظور  من  �ملا�سي  �أخطاء  مع  يتعامل  �أن 
نقدها و�لت�سامي عليها ال �جتيافها و�لتماهي 
من  �لتاريخ  مالب�سات  مع  يتعاطى  و�ن  معها، 
�الإعر��س  ال  منها  و�التعاظ  حتليلها  منطلق 
مع  يتو��سل  و�ن  عليها،  و�لتعايل  عنها 
�إ�سكاليات �لذ�كرة من ز�وية تفكيكها وغربلة 
حمتوياتها ال �لت�سمر فيها و�الحتكام �إليها، �إذ 
�ملاآ�سي  �إنتاج  باإعادة  قمني  كهذ�  موقف  �إن 
ذ�تها وتكر�ر �سنع �لفو�جع عينها وتدوير فرز 
هذه  ن�ستهجن  �إذ  ونحن  نف�سها.  �لكو�رث 
�ملثقف  عليها  يبدو  �لتي  �ل�سلبية  �حلالة 
�ل�سيا�سة  نقد  بلعبة  �نغما�سه  �إز�ء  �لعر�قي، 
وم�ساءلة �الجتماع و�إد�نة �القت�ساد، ال نرمي 
�ل�سيا�سة  ترك  �إىل  دعوته  خاللها  من 
ل�سناعها،  �ل�سلطة  عن  و�لتخلي  الأ�سحابها، 
ما  بقدر  لرموزها،  �حلكومة  عن  و�الإعر��س 
نريد �أن ميار�س دوره �لتحويلي د�ئما"وميتهن 
باالعتماد على  لي�س  �أبد�"،  �لتنويرية  وظيفته 
ثقايف  خطاب  عرب  �ل�سيا�سة،   / �لقوة  نقد 
موؤدلج ي�ستهدف �الإ�سالح لبيئة خربة بعنا�سر 
ويتنطع   ، �لزمن  فا�سدة ومقومات عفا عليها 
من  قرون  نخرتها  متهالكة  �أ�س�س  فوق  للبناء 
و�إمنا  و�لتفكك �الجتماعي،  �ل�سيا�سي  �لتهتك 
بالركون �إىل قوة �لنقد / �ملعرفة عرب �س�ستم 
حتليلي / تركيبي ومنهج تفكيكي / جتميعي، 
و�لتلميع  لل�سيا�سات  �لرتقيع  ي�ستهدف  ال 
ما  بقدر  لل�سخ�سيات،  و�لت�سجيع  للموؤ�س�سات 
وتطهري  �لذهنية،  �لبنيات  تفجري  �إىل  يرمي 
�الإيقونات  وتك�سري  �الأ�سطورية،  �ل�سرديات 
�الأ�سولية، وحترير �لطاقات �الإن�سانية، وتثوير 
�لعالقات  وتغيري  �العتقادية،  �الأنظمة 
�لتقليدية،  �لعقليات  وتنوير  �الجتماعية، 
وحتوير �الفهومات �لفكرية. بعبارة خمت�سرة 
�إحد�ث ثورة جذرية �ساملة؛ ال يف �نخر�طنا يف 
ح�سارية  و�سيلة  بو�سفها  �ل�سيا�سة  ممار�سة 
كونها  ويف  بل  فح�سب،  �لعام  �ل�ساأن  الإد�رة 
�الجتماعية،  �لعالقات  م�سدر�"لتاأزمي 
وتاأثيم  �الإيديولوجية،  �خلالفات  وتعظيم 
�ل�سر�عات  وت�سخيم  �لدينية،  �جلماعات 
لتجربة  تعاطينا  يف  وال  �أي�سا".  �حلزبية 
�ل�سلطة بو�سفها �آلية عقالنية الإحالل �لنظام 
كونها  ويف  بل  فح�سب،  �لقانون  وفر�س 
�القو�مية،  �حل�سا�سيات  عامال"ال�ستنفار 
وجتيي�س  �لقبائلية،  �لهويات  و��ستنها�س 
�لذهنيات  وتعبئة  �لطو�ئفية،  �الأ�سوليات 
�إدر�كنا  �إىل  باالإ�سافة  هذ�  �أي�سا".  �لبد�ئية 
لتوثيق  �أر�سيف  بو�سفه  ال  �لتاريخ   ملعنى 
�الأثريات  و�سيانة  �لوقائع  وحفظ  �الأحد�ث 
الأ�سطرة  �سريورة  �عتباره  ويف  بل  فح�سب، 
و�سخ�سنة  �لذ�كر�ت  ومثلنة  �لتمثالت 
وتاأليه  �ل�سلطات  و�أقنمة  �ملوؤ�س�سات 
�مل�سروع  هذ�  �إن  ولعمري  �ل�سخ�سيات. 
له  يكتب  مل  لن  مثلما  يتحقق  لن  �لطموح 
�النتلجن�سيا  �هتمام  يتجه  مل  ما  �لنجاح، 
�لعر�قية من �النخر�ط مبناكفة �سلطة �ملمنوع 
�لقول عنه - �لتي �أ�سبحت ب�ساعة ر�ئجة لكل 
من يقر�أ ويكتب ناهيك عمن ميتهن �لتفكري- 
�سلطان  �أوهام  وتعرية  بف�سح  �النغمار  �إىل 
طفيليات  ترب�س  حيث  فيه،  �لتفكري  �ملمتنع 

�لعنف وترقد جر�ثيم �لكر�هية.  

تعهر السياسة وتقهقر التاريخ  

سلطة الممنوع القول عنه 

المثقفون غالبا"ما 
يركزون نقدهم على 

الممنوعات والمحظورات 

ثامر عبا�ص
لي�س  �لقول عنه،  �ملمنوع  �سلطة  وتبعات  �لعظمى، حول عو�قب  �لعر�قية، يف غالبيته  �لثقايف لالنتلجن�سيا  يتمحور �خلطاب  �أن  �ل�ساذ  �أو  �لغريب  لي�س من 
فقط على م�ستوى تردي �لثقافة �لوطنية وتدهور �لوعي �الجتماعي فح�سب، و�إمنا على �سعيد تعهر �ل�سيا�سة وتقهقر �لتاريخ وتفجر �الجتماع وتذرر �لهوية 
�أي�سا". ولعل هذ� �الأمر متاأت من و�قعة خ�سوع �ملجتمع �لعر�قي ملوجات متعاقبة من؛ �ال�سطهاد�ت �لقومية و�لعرقية، و�حلرمانات �القت�سادية و�خلدمية، 
توؤجج  �لتي كانت  و�لع�سائرية،  �لقبلية  و�لتوتر�ت  و�ملناطقية،  و�لطبقية، و�حل�سا�سيات �جلهوية  و�لتمايز�ت �الجتماعية  �لطائفية و�ملذهبية،  و�ل�سر�عات 

لهيبها وت�سّعر �أو�رها �سل�سلة طويلة من �حلروب �خلارجية و�لد�خلية.

�إن

املقابر اجلماعية اأحدى ممار�شات اأنظمة الطغيان واال�شتبداد.

فيلي�س  �الدبي  ممثله  قال  منه.  ��سارة  ثمة  لي�س 
وي�ستبريغ، ال يوجد تعليق.

وقال نا�سر كتبه،لي�س لدينا خطة لن�سر خمطوطاته.
�ما وكيلته مار�سيا بول، فقد ذكرت �ن �سالنجر �وعز 

Catcher بوقف ن�سر وتوزيع رو�ية
�ىل  �سالنجر  �لرو�ئي  جنل  �سالنجر  مات  و��سار 

�لت�ساوؤالت حول �ملخطوطات يف خز�نة و�لده.
وق�س�س �سالنجر �لنفي�سة �لتي مل تر �لنور ظل يدور 
ذكر   ،1999 عام  ويف  طويلة.  لفرتة  حديث  حولها 
�ل�سنو�ت  يف  �خربه  �سالنجر  �ن  بريت  جريي  جاره 
كتابا مل  �القل خم�سة ع�سر  كتب على  �نه  �الخرية، 
يف   خز�نته  حبي�سة  وبقيت  كتاب،  �ي  منها  ين�سر 
�سديقة  مرينارد  جوي�س  كتبت  �سنة  وقبل  �ملنزل. 
يكتب  �ن  �عتاد  �سالنجر  �ن  �ل�سابقة،  �سالنجر 
يوميا دون توقف، و�جنز تلك �ملخطوطات مبا فيها 

رو�يتان خمزونتان يف مكان ما.
�لثاين  كانون  �سهر  نهاية  يف  تويف  �لذي  و�سالنجر 
بكتابة  �بتد�أ  عاما،   91 �ل  ناهز  عمر  عن  �ملا�سي 

�لقرن  �ربعينيات  يف  �لق�سرية،  �لق�س�س 
نف�سه،  �لقرن  خم�سينيات  يف  �سيته  �لع�سرين،وذ�ع 
على  �ساعدت  �لتي  Catcher،�لرو�ية  ن�سر  وبعد 
وحياة  �نتهى �ىل �حلذر يف حينها،  �ملوؤلف،  �ندفاع 
 Raise High the " لعزلة تقريبا. وكتابه �الخري�
  " Roof Beam ،Carpenter and Seymour
�سدر عام 1963،و�آخر عمل له مطبوع هو ق�س�س 
عام  �سدر   "Hampworth، 16. 1924 ق�سرية 

.1965
على  �لثناء  مكلنريين،  جي  �ل�ساب  �لنجم  و�أ�سدى 
�ملدينة  �ملبهرة،  �الأ�سو�ء   " رو�يته  يف  �سالنجر 
جمموعته  �أن�سار  من  لي�س  ولكنه   " �لكبرية 
يف  ي�سك  �نه  كما   ،Hampworth �لق�س�سية 
�سالنجر  رحيل  قبل  هذ�  قال  �خلز�نة.  حمتويات 
غري  لكنني  �لكثري،  فيها  يوجد  رمبا  و�حد،  بيوم 
متاأكد، �ن كان من �ل�سروري �ن نعلق �الآمال عليها. 
و Hampworth،لي�ست ق�سة تقليدية، و �نها عمل 
�نها حو�ر ر�سايل جنوين، وعمل  رو�ئي مقنع جد�، 

�لعمل  ذلك  �ن  ��سعر  �نني  �سياغة.  وال  له  �سكل  ال 
ميتلك تلك �مل�سحة.

جمهولة  ق�سة  ل�س،  غوردن  �ملحرر   - �ملوؤلف  وكتب 
�ال�سم، يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي، �أقنعت �لقر�ء، 
�نه متاكد  ل�س،  �سالنجر. وقال  �إحدى ق�س�س  �نها 
�ملقفلة يف منزل  �لعمل �جليد يرقد يف �خلز�نة  �ن 
�سالنجر. وتقارن �حيانا �لرو�ئية كريت�س �ستينفيلد 
تت�سمن  بب�ساطة  كانت   Prep رو�ية  الن  ب�سالنجر، 

�ملغامرة �ملمتعة.
وقالت" ال ��ستطيع �النتظار كي �كت�سف يف ع�سرنا، 
�نه  �حلياء.  عدم  ع�سر  �لذ�تي،  �لرتويج  ع�سر 
�سيء ��ستثنائي، �سيء ر�ئع، �ن تفكر يف �سخ�س ما 
�دبية  �عمال  ثمة  �ذ  �لكتابة.  �جل  من  يكتب  حقا، 
�سد  و�حيانا  موؤلفيها،  وفاة  بعد  ن�سرت  عظيمة 
رغبة بع�سهم، مبا فيها رو�يات فر�نز كافكا، مثل، 
�ملحاكمة، و�لقلعة �لتي �أو�سى كافكا؛ تدمري �عماله.

�سالنجر  كان  عماذ�  قليلة  معلومات  لدينا  والأننا 
قالت  نخمن.  �ن  مبكان،  �ل�سهولة  من  ولكن  يكتب. 
قابلت  �لتي  �ل�سابقة،  �سالنجر  �سديقة  مكليرنين 
�سالنجر " �ن �ملوؤلف كان كثري� ما يكتب عن �ل�سحة 
و�لتغذية." وذكر ل�س: �ن �سالنجر �خربه يف �ستينيات 
Glass fa -  للقرن �لع�سرين: �نه ما ز�ل يكتب عن

ily ، وهي �سمة يت�سم بها �أدب �سالنجر.
ولكن �ور�ق �سالنجر رمبا توجد يف �حالمنا ح�سب،، 
وهو ي�سبه �لكاتب �لرو�سي نيكوالي غوغول يف �جلزء 
�لثاين من طبعة �لنفو�س �مليتة. �لتي �حرقها غوغول 

ميكن  �سالنجر  وخز�نة  حياته.  نهاية  �قرت�ب  مع 
جيمز،  هرني  حكايات  طبعة  �ىل  تتحول  �ن  �ي�سا 
يتابع  خاللها  من  �لتي   ،The Aspem Papers

�لكاتب ر�سائل �ل�ساعر �لذي �خربه �نها قد �تلفت.
وكتبت مارغريت �سالنجر �بنة �ملوؤلف، يف مذكر�تها 
بنظام  يت�سف  �سالنجر  �ن   ،2000 عام  �ملطبوعة 
�سارم للحفاظ على �عماله �ملخزونة، فلديه �ال�سارة 
و�ال�سارة  �لكتاب،  ن�سر  �طالق  تعني  �حلمر�ء، 

�لزرقاء تعني �ن �ملخطوطة تطبع.
ما  �عماله  �ن  �ملرء  به  ي�سعر  مده�س  �سالم  " �ي 
 " يد  �ن ت�سلها  �آمن دون  ما،  ترقد يف مكان  ز�لت 
و�ردف ": �لن�سر هو غزو مزعج خل�سو�سيتي، فانا 
لنف�سي والمتاعها  �كتب  بيد �ين  �كتب،  �ن  يعجبني 
" قال �سالنجر هذ� جلريدة نيويورك تاميز  ح�سب 

يف عام 1974.

 

ماذا تحتوي خزانة سالنجر؟  
هيليل اإتايل

ترجمة: خ�شري الالمي
�نهى رحيل �ملبدع �سالنجر نهاية هذ� �الأ�سبوع حياة و�حد من �هم كًتاب �الأدب �لغام�س، كان 
موؤلف Catcher in the Rye، يحتفظ بذخرية من �ملخطوطات �لتي حتتفظ فيها خز�نته يف 
منزله يف كوم�س. هل تعد هذه �ملخطوطات رو�ئعه �الدبية، خرب�سات الفتة للنظر، �و خرب�سات 

ع�سو�ئية،و�ذ� كانت �عماال جاهزة للن�سر هل �و�سى �سالنجر بن�سرها.
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عندما بحث �ملفكرون عمومًا يف �لكون و�الإن�سان مل يكن لدى كل منهم منهج و�حد وال فكرة و�حدة، فهذه جماالت ميكن �لنظر �إليها من زو�يا عدة. 
وهذ� ما �سبب �سر�عًا بني تلك �ملجاالت �أو �تفاقًا يف �لنظرة. وعندما �أكتب عن �مل�ساألة �لدينية فاإنني �أ�سري �إىل مو�سوعات ميكن �أن تطرح يف جمال 
�لفكر �لديني �أكرث مما تطرح يف جماالت �أخرى، لكن هذ� ال يعني �حتكار �لبحث يف هذه �ملو�سوعات �ملتد�خلة. كتبُت هذه �الأ�سطر �سابقًا ون�سرُتها 
يف �سمن كتاٍب ُخ�س�س لالأ�ستاذ �لر�حل �لدكتور ح�سام �الآلو�سي، وقد قر�أها يومئٍذ وتبادلنا �حلديث حولها. وما دفعني �إىل �أن �أعيد ن�سر فقر�ٍت 

منها �أن لكل جمال من جماالت �لن�سر ُقر�ءه، وما هي �إال �إ�سار�ت.
غياهب  يف  �أ�سري  كغريي،  كنُت، 
�أقول  ما  عنها  �أقول  �سخ�سيات 
وحقيقُتها بعيدة �ملنال. لكن عذرنا 
يف هذ� �أننا ال ندعي �متالك حقيقة بعينها، فال 
�ملو�سوعات، بل هو �قرت�ب  حقيقَة يف مثل هذه 
�أقل مما  �أو  �أكرث  منها بح�سب �لفهم، وقد تكون 
نفعله  ما  وكل  للتطابق.  معنى  ال  بل  عليه،  هي 
�أنتجته تلك �ل�سخ�سيات، ورمبا �إعادة  قر�ءة ملا 

م�سوغة ملا �أنتجته بطريقة �أو باأخرى.
بني �ل�سفوي و�لتحريري

لو ق�سمُت �آر�ء ح�سام �الآلو�سي يف �مل�ساألة �لدينية 
�أكرب  عندي  �ل�سفوي  ح�سة  لكانت  �أق�سام  على 
ذلك  يف  و�ل�سبب  �لتحريري.  ح�سة  من  بكثري 
�أنه  يعني  ال  هذ�  �لدين.  نقاد  من  قوي  ناقد  �أنه 
و�لرف�س  �سيء  فالنقد  �لدين،  يف  ما  كل  يرف�س 
عند  كان  ولو  �آخر.  �سيء  �ملتعمق  غري  �النفعايل 
يف  �لنهائية  �ملح�سلة  يف  ت�سب  �أفكار  �الآلو�سي 
ن�سبة  لكانت  �لر�سمي  �أو  �ل�سعبي  �لتدين  خدمة 
�لتحريري عنده �أكرب. لكنه، كغريه من �ملفكرين 
يخ�سى  �مل�ساألة،  هذه  �سغلتهم  �لذين  و�لكتاب 
وعدم  و�لهجاء،  �لنقد  بني  و�خللط  �لفهم  �سوء 
�لتفرقة بني وجهات �لنظر يف �لدين، �سو�ء كان 
نقدً� و��سحًا �أو روؤية تعمق �لدين �أو فل�سفة للدين. 
نقده  من  بكثري  �أ�سو�أ  �ملوؤلف  مقا�سد  فهم  و�سوء 

نقدً� مو�سوعيًا و�عيًا.
هذ� ال يعني �أن �الآلو�سي مل يكتب يف هذ� �ملجال، 
بل بالعك�س، فقد كتب كثريً�، لكن مقارنتي بني ما 
�لر�أي  و�سوح  باب  من  كتبه هي  وما  �سفويًا  قاله 
للثقافة  �أن  و�أظن  �الأ�سلوب.  وكذلك  �لفكرة  �أو 
�أهمية ال تقل عن �لتحريرية. فاإذ� كان  �ل�سفوية 
عن  خروجًا  �ل�سفوي  يف  فاإن  ر�سميًا  �لتحريري 
فاإن  منظمًا  �لتحريري  كان  و�إذ�  �لر�سمية،  هذه 
�لتد�عيات �حلرة غري �ملنظمة يف �ل�سفوي تعطي 

بع�س �الأفكار �سيئًا من �حلياة.
عالقة  و�لتحريري  �ل�سفوي  بني  �لعالقة  �إن 
و�لتحريري  حتريرً�  ي�سبح  فال�سفوي  جدلية، 
�مل�ساألة  �أن  باحل�سبان  �الأخذ  مع  �سفويًا،  ي�سبح 
لي�ست بهذه �الآلية �لب�سيطة، لكن ق�سمًا كبريً� مما 
يقال قد يقال �سفويًا ملجموعة �سغرية، رمبا ُت�سمى 
نخبة. و�أنا ال �أريد �أن �أنقل �سفوي 
قادر  الأنه  حتريري،  �إىل  �الآلو�سي 
لكن  بنف�سه،  هذ�  يفعل  �أن  على 
�أ�سميُت  لهذ�  مينعني.  مينُعه  ما 
و�لرتكيز  "�إ�سار�ت".  كتبُته  ما 
�خل�سارة  ن�سبُة  رهاٌن  �ل�سفوي  يف 
فاأكرث  �لتحريري  �أما  عالية.  فيه 
�أقل  دقة، وهو يف م�سائل ح�سا�سة 
مل  ما  للمفكر  ُين�سب  �إذ  �سدقًا. 
ل ما مل يقله، �أو يوؤول ن�سه  يخطر بباله، �أو قد ُيقوَّ

تاأوياًل ال �سابط له.

ال�شك واليقني
�القرت�ب  و�ليقني يف  �ل�سك  ثنائية  ��ستعملُت  �إذ� 
�أفر�س  �أن  �أ�ستطيع  فاإنني  �الآلو�سي  فكر  من 
�لدينية  �ملعتقد�ت  يف  �الآلو�سي  �أن  هي  فر�سية 
ميزقه  فيكاد  �ليقني.  �إىل  منه  �ل�سك  �إىل  �أقرب 
�الإميان و�لال�إميان، فاإرث، وتاريخ عائلي وتربية، 
ومعرفة  قوية  نقدية  و�أفكار  �الإميان،  �إىل  يجره 
قوتان  �الآخر،  �لطرف  �إىل  بنف�سه جتره  ح�سلها 
ت�سحبانه ب�سدة. عندما �أقول عن �الآلو�سي �إنه من 
�ل�سكاك فهذ� ال يعني �أنه يعلق �حلكم، بل �إنه ال 
يعطي جو�بًا نهائيًا قاطعًا، فهو حاول �أن يبحث، 
�أمام  عاجزً�  يقف  فاإنه  جدً�  كبرية  �مل�ساألة  والأن 
عظمتها، لكنه مييل �إىل �لتف�سري �لطبيعي �أو �حلل 

�لعلمي و�إن كان هذ� �لتف�سري لي�س نهائيًا.

النقد املبا�شر
مل يعر�س �الآلو�سي ما عنده ب�سر�حة، رمبا الأنه 

قد فعلها يف زمن �ل�سباب ور�أى �أن �مل�ساألة �سعبة 
فقد  �حل�سابات.  تغري  و�حدة  حادثة  ولعل  جدً�. 
عندما  �لعليا  در��ساته  بد�ية  يف  �الآلو�سي  كان 
لندن  يف  �خلريجني  موؤمتر  يف  للم�ساركة  ُدعي 
ومدين  �ل�سائغ  �أني�س  معه  وكان   ،1961 عام 
�ألقى حما�سرة  �سالح وناظم توفيق �حللي. وقد 
�لطبقية،  �لعبودية،  �ملر�أة،  و�سع  كانت حماورها 
من  مع  �لتعامل  �لفكر،  حرية  �ل�سورى،  نظام 
و�لو�جبات مقارنًة بحقوق  م�سلمًا، �حلقوق  لي�س 
�ملر�حل  وفق  على  وكانت  �حلالية،  �الإن�سان 

�خلم�سة.
مل يح�سل يومئذ �إال على لعنات �حلا�سرين، وقد 
خرج منها هاربًا هو ومن معه. رمبا كان �سريحًا 
هي  كما  �الأ�سياء  طرح  �أنه  �أو  �لالزم،  من  �أكرث 
وكما ر�آها حينذ�ك. والبد �أن �خلوف ظل يالزمه 
و�أدرك �أن �مل�سائل �لدينية �حل�سا�سة ال مُيكن �أن 
تطرح علنًا ومن دون حتفظات. ونحن ال نطالبه 
للفكر، فما كلُّ م�ساألٍة  �سهيدً�  �أو  يكون بطاًل  باأن 
م�سائل  الأنها  �لباه�س،  و�لثمن  �لدفاع  ت�ستحق 
عند  حتى  حم�سومة  لي�ست  وهي  ورد،  �أخٌذ  فيها 
يقف  �أن  يريد  ال  �ملفكر  �أن  نف�سه، ال�سيما  �ملفكر 
موقفًا �إيديولوجيًا منها، و�إن كانت بع�س �لظروف 
تدفعه لوقوف مثل هذ� �ملوقف. �إنه يريد �أن يقول 
عندهم  �الآخرون مبا  �أقنعه  و�إن  بحرية  عنده  ما 

فلي�س هناك ما مينعه من تقبل �أفكارهم.
عندما �أر�د �الآلو�سي �أن يتناول �مل�ساألة �لدينية، �أو 
�أن ينقد �لدين، �تخذ خطة غري و��سحة متامًا. 
و�سوح  عدم  �أو  �ملعلومات  قلة  �ل�سبب  يكن  مل 
�لروؤية �أو �سعفًا يف �لطرح، بل بالعك�س الأنه كان 
�لفكرة  و�سوح  حيث  من  قويًا،  �ملجال  هذ�  يف 
وح�سم كثرٍي من �مل�سائل �مللتب�سة وكرثة �مل�سادر. 
�أن  ي�ستطع  فلم  �زدحمت  قد  عنده  �الأفكار  كاأن 
عن  يطرحها  �أن  حاول  مرًة  بان�سيابية.  يخرجها 
طريق �ل�سعر و�أخرى عن طريق �لق�سة، وهذ�ن 
فيهما مل  �أعماله  معظم  الأن  ُيعرفا  �الأ�سلوبان مل 
ُين�سر. �أما يف �الأبحاث فكان يركز يف نقد �ملثالية 
عمومًا، الأن �لدين عنده ينتمي �إىل د�ئرة �أكرب هي 

�لفل�سفة �ملثالية.
طبيعة الفل�شفة

�إن �الآلو�سي مفكر خمت�س بالفل�سفة قبل �أي �سيء 
�آخر. والبد �أن يكون له ر�أي بالفل�سفة وطبيعتها، 
وهو يرى �أن �لفل�سفة طبقية بطبيعتها، فال ميكن 
ب�سكل  توؤول  ال  فل�سفة  جند  "�أن   - يقول  – كما 
و�ع  غري  �أو  و�ع  وب�سكل  مبا�سر،  غري  �أو  مبا�سر 
عند �لتحليل �إىل �أن تكون �إما مثالية و�إما مادية، 
�أو  �لفريق  – لهذ�  �لتعبري  �سح  – �إن  و�لتحزب 
ذ�ك، �أعني، للفريقني �لرئي�سني �ملادية �أو �ملثالية، 
�ملحافظة �أو قوى �لتقدم �أمر ال خال�س منه مهما 
�أو  جمردة،  تلك  �أو  �لفل�سفية  �لنظرة  هذه  بدت 
ذلك  و�هتماماته،  �ملجتمع  م�ساكل  عن  بعيدة 
الأكرث  نظام  هي  �لعامل  عن  كنظرة  �لفل�سفة  �أن 
�ملفاهيم �سمواًل عن �لعامل ولعالقة �الإن�سان بهذ� 
و�لطبقات  �لفئات،  م�سالح  عن  ويعرب  �لعامل 
�الآلو�سي،  نقر�أ  وعندما  �ملعنية".  �الجتماعية 
بح�سب فكرته عن �لتحزب �لفل�سفي وعن طبقية 
�ملثالية،  مع  ال  �ملادية  مع  ن�سعه  فاإننا  �لفل�سفة، 
وينبه  كتاباته.  معظم  من  م�ستخل�س  وذلك 
يف  �ل�سعوبات  �إىل  با�ستمر�ر  وي�سري  �الآلو�سي 
تطبيق �ملنهج، الأن �جلذور و�ملو�قف �لطبقية �لتي 

تقف خلف �الأفكار م�سائل معقدة.

املنهج التاريخي اجلديل
�ملنهَج  �لفل�سفية،  بد�ياته  يف  �الآلو�سي،  يعتمد 
�أو  �لفل�سفة  تاريخ  در��سة  يف  �جلديل،  �لتاريخي 
�أي مو�سوع من مو�سوعاتها، فاملناهج يف در��سة 
و�ملنهج  �ملثايل،  �ملنهج  "فهناك  �لفل�سفة متعددة 
و�ملنهج  �لو�سعي،  و�ملنهج  �جلديل،  �لتاريخي 
هذه  وبع�س  �لتاريخي.  و�ملنهج  �لالتاريخي، 

�لتقا�سيم متد�خل مع بع�س هذه، بحيث تبدو هذه 
�لتقا�سيم جمرد نوع من �ختالف هذه �لنقاط �لتي 
ير�د �إلقاء �ل�سوء عليها: �أو �ختالف يف �الهتمام 
و�لغاية. �إن كاتب هذه �لبحوث ــ يق�سد �الآلو�سي 
�لفكر  يف  "در��سات  كتابه  يف  �ملن�سورة  �لبحوث 
�لفل�سفي �الإ�سالمي"ـ ـ يرى �سرورة �الأخذ باملنهج 
�أو  �لفل�سفة  تاريخ  در��سة  يف  �جلديل  �لتاريخي 
ومو�سوعاتها،  حقولها  من  مو�سوع  �أو  حقل  �أي 
مثل نظرية �ملعرفة �أو �الأخالق �أو فل�سفة �لتاريخ 
�أو �مليتافيزيقا �أو ما �سوى هذه وتلك. ونحن نرى 
عدم �إيفاء �ملنهج �لو�سعي و�لتحليلي و�لرب�كماتي 
فاإن  وبالتايل  �الأخرى،  �ملناهج  وعقم  بالغر�س، 
ق�سمًا كبريً� مما جنده، ويجده �سو�نا من نق�س 
�لق�سور  �إىل  يرجع  للفل�سفة  �لد�ر�سني  تناول  يف 
�ملنهج  �فتقاد هذ�  �إىل  و�إىل حد كبري  �ملنهج  يف 

�لتاريخي �جلديل". 
يرى �الآلو�سي �أن �ملنهج �لتاريخي �جلديل ال يهمل 
در��سة �أي مو�سوع �أو يرتكه بحجة �أنه قدمي، "كما 
قدمي  �أنه  بحجة  مقد�سًا  م�سدوهًا  عنده  يقف  ال 
�ل�سابق  و�لرت�ث  �ل�سابق  �لفكر  يعترب  �إنه  �أي�سًا، 
– مهما يكن حظها  – ظو�هر  �مليادين  ويف كل 
فهي  �لتاأثري،  عن  �لتوقف  �أو  �ليوم  �لتاأثري  من 
ظو�هر لي�س �ملهم معرفتها فقط بل �الأهم معرفة 
ملاذ� ظهرت، وملاذ� �أثرت، وملاذ� توؤثر �الآن، وملاذ� 
توقفت – �إن كانت توقفت عن �لتاأثري – ظو�هر 
يجب �لك�سف عن عو�ملها و�رتباطاتها ووظيفتها 
من خالل �رتباطها بالعو�مل �الأربعة �ملذكورة يف 
يعرتف  ال  �ملنهج  هذ�  فاإن  ولذلك  �ملقدمة.  هذه 
يعرتف  هو  بل  رجعي  �أو  تقدمي  مو�سوع  بوجود 
ومنظور  رجعي  �أو  تقدمي  منهج  بوجود  فقط 
ي�سخر  �ملنظور ال  �إن مثل هذ�  �أو رجعي.  تقدمي 
من �أية فكرة �أو عقيدة �أو حل �أو تكتيك �أو �أ�سلوب 
و�سلو�  �أو  مار�سوه،  �أو  �الأقدمون  �عتقده  حياة 
تف�سر  جادة،  در��سة  بدر��سته  هتم  ولكنه  �إليه 
زو�له  وم�سروعية  وجد،  وجوده حينما  م�سروعية 

حينما ز�ل و�سرعية �أن يزول �أي�سًا".

التعامل مع الن�ص
موقفًا  يقت�سي  �الآلو�سي،  يرى  كما  �ملنهج،  هذ� 
حمايدً� من �لن�سو�س و�أمانة يف فهمها، "ولي�س 
�لذي  باملعنى  �النحياز،  عدم  باحلياد،  �ملق�سود 
خال�سة،  ريا�سية  م�ساألة  مع  �ملتعامل  يعانيه 
ذلك �أن �لفل�سفة متحيزة بطبيعتها الأنها تت�سمن 
فهي طبقية  وبالتايل  ومعرفية  �جتماعية  جذورً� 
�أو  �لفل�سفي،  �حلياد  مدعي  وحتى   ... حتمًا، 
�أمرهم  �ملثالية و�ملادية هم يف و�قع  �لوقوف بني 
�الأخرية.  �ملح�سلة  يف  ذ�ك  �أو  �لطرف  هذ�  مع 
�إنني �أحتدث عن "�ملو�سوعية" يف تاريخ �لفل�سفة 
يف �أح�سن �أحو�لها وظروفها عند تهيوؤ �أ�سباب هذه 
�ملو�سوعية بقدر �لطاقة و�الإمكان. فامل�ساألة هنا 
ن�سبية �إىل حد كبري وفيها عن�سر ذ�تي، وجو�نب 
�جتماعية ومذهبية، ما يف ذلك �سك، ولكن كل 
هذ� ال يحول يف �لتاريخ للفل�سفة و�لتقييم ملذ�هبها، 
�إن  �الإيجابي،  �حلياد  دون  لن�سو�سها  و�لفهم 
�ل�سيا�سي، حيادً� حيًا فاعاًل  جاز هذ� �مل�سطلح 
حمرتزً�، متاأنيًا ومتفتحًا". ي�سرب �الآلو�سي مثااًل 
من  �سنفني  "لناأخذ  �مل�ساألة:  هذه  فيه  يو�سح 
�لنا�س �سلفي حمافظ وتقدمي متطرف يدر�سان 

�أو �لفكر،  �أو قواًل الأحد رجال �لدين  ن�سًا قدميًا 
يتحدث عن �لعدل، ولنفر�س �أن �ل�سلفي �ملحافظ 
بنيته  عن  وف�سله  حوله،  عما  �لن�س  هذ�  برت 
�للغوي  باملعنى  يلتزم  ومل  و�الجتماعية،  �ملادية 
هذ�،  من  و�أكرث  �ملقال،  �لن�س  زمن  و��ستعماله 
عدم  �أو  تطبيقه  �إىل  يلتفت  مل  �ملحافظ  هذ�  �أن 
تطبيقه خالل �لع�سور �الإ�سالمية، وحمله كل ما 
�لعد�لة  عن  �ملعا�سرة  �لعامل  د�ساتري  به  جاءت 
وتفا�سيلها و�سبل تطبيقها �جلديدة، فاإننا �سوف 
�سلكه  �لذي  �ملنهج  هذ�  و�سف  عن  نحجم  لن 
�أمني  وغري  حمايد  غري  منهج  باأنه  �لباحث  هذ� 
ومتع�سف، و�أنه منهج ال تاريخي وال تطوري، �إىل 
غري هذ� من �لنعوت. و�ستجد �أنه يت�سمن حكمًا 
من هذ� �لباحث باأن �حلياة قد توقفت منذ ذلك 
�ملا�سي  و�أن  �ل�سم�س  و�ن ال جديد حتت  �لن�س، 
قد ��ستوعب كل �حلا�سر و�مل�ستقبل و�أن جمتمعًا 
ريفيًا �أو بدويًا �أو حرفيًا، على �عتبار �أن �ساحب 
هذ� �لن�س ينتمي �إىل و�حد من هذه �ملجتمعات 
�ملجتمعات  م�ساكل  كل  وحل  عانى  قد  �لقدمية، 
�إنتاج وعالقات  �ملعا�سرة على ما فيها من طرز 
ما  وعلى  تلك،  على  قيا�سًا  جديدة  نوعية  �إنتاج 
خرب�ت  من  �ل�سعوب  خمتلف  يد  على  ��ستجد 
�أن فيه  للطبيعة، كما  جديدة ومو�جهات جديدة 
للمو�هب  و�لفعل �خلا�س  و�لفردية.  �لتنوع  �إلغاء 
و�لعقول يعد �ساحب ذلك �لن�س، ويت�سح �حلكم 
�أو  و�لفنية  �الأدبية  للق�سايا  بالن�سبة  �الأخري، 

�جلمالية على وجوه �لعموم".
يف هذ� �لن�س نقد �الآلو�سي منطًا باأكمله، وقد جعل 
نقده على �سكل مثال �سربه الإي�ساح م�ساألة �نحياز 
�لنموذج  �أي�سًا  نقد  لكنه  حيادها.  �أو  �لفل�سفة 
�لر�ديكايل.  �أو  �ملتطرف  �لتقدمي  وهو  �لثاين 
فهو ُيقدم �لنموذج مع نقده، وقد د�ر دورًة و��سعة 
منوذجني  �ختار  �إذ  ماأزق،  يف  �لوقوع  عن  تبعده 
كالهما متطرف يف �لتف�سري، لكن �لنموذج �الأول 

�أكرث �نت�سارً�. 
فكلنا  خيااًل،  �أو  فر�سًا  "لي�ستا  �حلالتني  �أن  يرى 
�لرجلني  كال  متثل  و�ملو�قف  �لكتب  ع�سر�ت  قر�أ 
�للذين �سربت �ملثل بهما، كما �أن مو�قف مفكرينا 
وفال�سفتنا من �لرت�ث �لفل�سفي قبلهم ومن �لدين 
�الإ�سالمي ون�سو�سه وت�سور�ته �لكونية و�لفل�سفية 
و�الجتماعية تعك�س �أمثلة على كال هذين �مل�سلكني، 

مع فارق يف �مل�سميات و�ملذ�هب".

نظرية التطور
و�أبحاثًا  كتبًا  �لتطور  لنظرية  �الآلو�سي  خ�س�س 
وفل�سفيًا  علميًا  بها  يحيط  �أن  وحاول  كثرية، 
�لعرب  �ملفكرين  بع�س  نقد  وقد  و�جتماعيًا. 
�لعربي  �لفكر  �إىل  �لنظرية  �لذين يرجعون هذه 
بال  �الأفكار  جتذير  �إىل  يتجه  ومل  �الإ�سالمي. 
�لتطور،  نظرية  عن  بحثه  توطئة  يف  �سو�بط.  
�لفل�سفة  د�ر�سي  بع�س  "يرى  �الآلو�سي:  يقول 
وموؤرخي �لعلم �الإ�سالميني وجود نظرية تطورية 
عند بع�س فال�سفتنا، وي�سار عادة �إىل م�سكويه، 
�لبحث  وهذ�  هذ�،  غري  نرى  �إننا  �آخرين.  و�إىل 
مكر�س لهذ� �لغر�س. �إن مقد�ر تطابق ر�أينا هذ� 
بالدرجة  يعتمد  �حلقيقة  مع  �ملخالف  �لر�أي  �أو 
�لتعبري،  يف  و�لدقة  �لو�سوح  درجة  على  �الأوىل 
�أي على ما ير�د بكلمة "تطور"، كما يعتمد على 

نوع �ملنهج �ملتبع يف در��سة �أمثال هذه �ملنظور�ت 
�لفكرية".

�لديني  �لفكر  ورجال  �لكني�سة  �أن  �الآلو�سي  يرى 
�إ�سار�ت  �أح�سو� بفحوى  و�ملوؤمنني قد  و�لالهوتي 
د�رون "ومن هنا كانت �حلرب �لتي ��ستعلت �سد 
�لنظرية و�لتي �سهدت نهاية �لتا�سع ع�سر ��ستد�د 
�أو�رها، وماز�لت �حلرب قائمة و�إن �تخذت �سورً� 
للنظرية  �مت�سا�س  حماوالت  بع�سها  متعددة، 
وتوفيق معها من قبل هذه �لدو�ئر ل�سالح قبولها 
�تخذ  وقد  �العتقاد.  �أ�س�س  على  يحافظ  ب�سكل 
هي  �آدم  ق�سة  باأن  بالقول  �إما  �سورتني:  ذلك 
ق�سة رمزية، ولي�ست تاريخًا، ولذلك فاإن �لتاريخ 
�ملحدد له و�الأيام لي�ست مهمة و�أن �لق�سة حتمل 
معنى �أخالقيًا. وهذ� ما قرره �لبابا بيو�س �لثاين 
ع�سر �سنة 1948، بعد معار�سة �لكني�سة �لطويلة 
باأن  �لقول  فهي  �لثانية  �ل�سورة  �أما  للنظرية. 
�هلل  نفذ  �لتي  �لكربى  �ال�سرت�تيجية  هو  �لتطور 
على �أ�سا�سها وجود �الأ�سياء. ومن جهة ثانية حاول 
�آخرون ��ستغالل �أية منا�سبة للت�سكيك بالنظرية 

جملًة وتف�سياًل ل�سالح �ملنظور �لديني".

املواقف املختلفة لظاهرة واحدة
من  بوليتزر  يقدمه  مثاًل  �الآلو�سي  ي�سرب 
ما  �سو�عق،  نزول  �إمكان  "�أمامنا  �ل�سو�عق 
بلد  يف  معًا  نعي�س  مو�قف  ثالثة  جند  �لعمل؟ 
و�حد ومكان و�حد وزمن و�حد: موقف َمن يقدم 
من  وموقف  فقط،  و�لنذور  و�ل�سلو�ت  �لدعو�ت 
ي�سع على قمة د�ره ق�سيبًا مو�سواًل باأ�سالك متتد 
�الثنني  يفعل  ثالث  وموقف  فقط،  �الأر�س  د�خل 
معًا. �ألي�س لكل من هذه �ملو�قف �لعملية خلفيته 
�ملوقف  لنا  يبني  �ملثال  هذ�  ويف  �لفل�سفية؟". 
يجمع  �لذي  و�ملوقف  و�لعلمي  �ل�سرف  �التكايل 
�لثالثة  �ملو�قف  هذه  �الآلو�سي  ويناق�س  بينهما. 
يف منا�سبات كثرية، رمبا من باب �لتنبيه لها ال 
�الإن�سان  �أن  و�أرى  منها.  لو�حد  �لتبني  باب  من 
قد يتبنى هذه �ملو�قف كلها يف �أوقات �أو ظروف 

خمتلفة يف حياته.

موقف االآلو�شي
على �أي �أ�سا�س يعتمد موقف �الآلو�سي؟ يقول: "�إن 
�أ�سا�س من �خلربة يف  موقفي بالذ�ت يقوم على 
�لديني  �لفل�سفي  �لفكر  وبالذ�ت  �لفل�سفة،  حقل 
و�لتاأليف  �لتدري�س  خالل  من  حيث  و�لالهوتي، 
�ل�سيق  تخ�س�سي  حلقل  �لطويلة  و�ملعاي�سة 
تك�سف  �لوجود(  م�سكلة  �أو  )�الأنطولوجي، 
جدو�ها،  وعدم  �لغيبية،  �الأطروحات  فقر  لدي 
وبعدً�  �نغالقًا  تقل  ال  �أمامها،  �سعوبات  ووجود 
خال�سة،  مادية  فر�سية  �أية  من  بها  �لوثوق  عن 
مهما تكن �ساذجة �أو غري مبنية على �الإجناز�ت 
�لعلمية �خلال�سة. ولكن �الإن�سان غري �ملطلع على 
مع�سالت �لفل�سفة وتاأريخ هذه �ملع�سالت )وهذ� 
فيزياء  علماء  فيهم  مبا  �لنا�س  معظم  ي�سمل 
وطب �لخ( يت�سور �أن فرو�س �لفل�سفات �ملثالية، 
عرب  و�ملاور�ئية  و�لعقائدية،  �لدينية  و�لفرو�س 
�أية  بدون  ومقبولة  م�سّلمة،  �أمور  هي  �لع�سور 
يجد  وحينما  حقيقية،  مو�جهات  �أو  عر�قيل 
�ملطلع �أن هذه �لفرو�س ال ميكن �لتاأكد منها على 
�أ�سا�س علمي ووطيد وال على �أ�سا�س عقلي وم�سلم، 
�لقلبي  و�الإميان  بها  �العتقاد  �أ�سا�س  على  ولي�س 
�مل�ست�سلم، فلي�س �أمامه �سوى متابعة م�سرية �لعلم 
و�لفرو�س �الأر�سية �ملختربية �لعلمية �خلال�سة، 
حتت د�فع فل�سفي معريف �إن باإمكان �الإن�سان حل 

�للغز مهما طال �لزمن".
�الآلو�سي  �سفوية عن عالقة  �بتد�أت مب�سائل  لقد 
من  �لرغم  على  �ل�سفوي  لكن  �لدينية.  بامل�ساألة 
�أهميته فاإنه ال ميكن �ال�ستناد �إليه يف �الأبحاث، 
�إذ قد يكون �ل�سامع غري دقيق يف �ل�سمع، ورمبا 
ي�سمع ما يريد من �ملتكلم. لذ� �عتمدت ما كتبه، 
�أو بع�سًا مما كتبه يف هذ� �ملجال، وذلك لكرثة 
�أقرب  �لدينية  �مل�ساألة  يف  �الآلو�سي  �إن  �إنتاجه. 
و�سطًا ح�سابيًا بني  لي�س  �ل�سك  لكن  �ل�سك،  �إىل 
�الإميان و�الإحلاد، فهو مييل �إىل �الإميان عاطفًة، 
�إال  �الإحلاد  وما  �الإحلاد.  �إىل  يعيده  عقله  لكن 
من  ال  �لدين،  م�سائل  من  م�ساألة  نظر يف  وجهة 

�لدين كله.
* عميد كلية االآداب، جامعة بغداد

عبا�ص داخل ح�شن

ال �حد ينكر �ن �النرتنت غري وجه �لعامل حكومات 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �حلياة  على  وطغى  و�سعوب 
بف�سله  قرية �سغرية،  �لعامل  و��سبح  و�الجتماعية، 
ونقل �لب�سرية نقله غري م�سبوقة  و�تاح لها �ال�سرت�ك 
وق�سر  وعلومها  فروعها  بكل  �ملعرفة  مبلفات  
�الحد�ث  تتناقل  �لب�سرية  وباتت  و�لزمن  �مل�سافات 
خدمة  عرب  �لربق  ب�سرعة  و�ل�سوت  بال�سورة 
�لطبيعة  �خلدمة  هذه  غريت  باملقابل  �النرتنت. 
حتى  وغريت  للمعرفة  �لنا�س  ونظرة  �لب�سرية 
�سرخ  وحدث  �الجتماعي  �لتو��سل  و�وجه  �المزجة 
يف �لعالقات �الن�سانية ب�سبب هذه �لتقنيات �ل�سريعة 
ال  �ملجتمعات  فباتت  �ال�ستخد�م،  و�ملتعددة  �لتطور 

تتعامل بنف�س �لروح و�حلميمية �الن�سانية �لتي كانت 
روح  بنف�س  وال  �لزمن  �سائدة منذ  ثالثة عقود من 

�لتو��سل �الن�ساين. 
�خلدمات  من  هائل  كم  على  نح�سل  و��سبحنا 
و�لبحث  �ال�سدقاء  من  حمدود  غري  عدد  وجتميع 
عن زوجة و�سركاء جتاريني و�ن نن�سر كتاب �و رو�ية 
�ملدعو  �الفرت��سي  �ل�ساحر  هذ�  عرب  فكرة  �ي  �و 
تقليدية  �ن�سانية  مهار�ت  �ىل  حتتاج  وال  �النرتنت، 
متعارف عليها وال ت�ستغرق وقتا وال عناء م�سافات �أو 
�سفر. ولعبت هذه �لو�سائط �لرقمية ملو�قع �لتو��سل 
و�لهو�تف  �النرتنيت  على  تعتمد  �لتي  �الجتماعي 
��سعال  يف  دور�  بوك،  �لفي�س  ر�أ�سها  وعلى  �لذكية، 
كما  و�لثور�ت،  �الحتجاجية  �حلركات  من  �لكثري 
ي�ستطع  وال  �لعربي،  �لربيع  ي�سمى  بات  فيما  حدث 

�حد �نكار �همية هذه �لو�سائل �لتي ��سبحت ع�سب 
وحماربة  �لتعبري  حرية  بدورها  وعززت  �حلياة 
�لف�ساد وتر�سيخ �ل�سفافية، على �لرغم من حماربتها 
من قبل �ل�سلطات و�لديكتاتوريات يف �حايني كثرية، 
عن  و�خلروج  �لتحايل  مع  د�ئمًا  تتاأقلم  �ّنها  �إال 

�سيطرة �حلكومات.
تتمتع  �لن�ساطات ال  وبطبيعة �حلال فان جميع هذه 
للمر�قبة  �سخمة  بر�مج  وهناك  �ملطلقة،  بال�سرية 
�ل�سبكات  هذه  متلك  �لتي  �حلكومات  قبل  من 
لهذه  و�ملروجة  �ملبتكرة  �ل�سركات  مع  باالتفاق 
و�جليل  لالباء  يروق  ال  هذ�  وطبعا  �خلدمات، 
و�لورق،  �لكاتبة  �الآلة  ع�سر  من  �ملتبقي  �لتقليدي 
"غونرت غر��س"  �الأملاين  باالأديب  �لذي حدى  �الأمر 
لالد�ب  نوبل   و�حلائز على جائزة  �ملو�هب  �ملتعدد 

م�ستخدمي  على  الذع  هجوم  ب�سن   ،1999 للعام 
�النرتنت،  �سبكة  على  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
�ياه  و��سفا  بوك  �لفي�س  �خل�سو�س  وجه  وعلى 
با�هر�ء �لذي يتوجب على �لنا�س �البتعاد عنه، قائال 
"�ن �لفكرة �لتي تخ�سع لالت�سال ب�سورة م�ستمرة 
بغي�سة".  فكرة  هي  للمر�قبة  تتعر�س  رمبا  و�لتي 
�مام  يت�سمرون  �لذين  هوؤالء  من  ده�سته  عن  وعرب 
�لفي�س  �لكومبيوتر وال يكادون �البتعاد عن  �سا�سات 
غر��س"  "غونرت  �لرو�ئي  ر�ي  يحمل  ورمبا  بوك. 
ن�سبة كبرية من �ل�سو�ب، �إذ بعد ظهور �أي �خرت�ع  
�خرت�ع  وبعد  عليه،  �ملدمنني  من  �سحايا  ثمة  يكون 
و�ل�سات  �اللكرتونية  و�الألعاب  �لقمار  ماكينات 
�دمان  هناك  كان  بوك  و�لفي�س  �ملعلوماتي  و�لبحث 
من  تعاين  �لتي  �ملجتمعات  يف  خ�سو�سا  ومدمنون، 
�لوطن  ويف  مقنعة،  بطالة  �و  كبرية  بطالة  ن�سبة 
�لعربي، حيث �نت�سر �دمان �لفي�س بوك بني �ل�سباب، 

تت�سح تلك �ملعادلة ب�سكل و��سح. 
عند  بوك  �لفي�س  على  �الإدمان  ظاهرة  باتت  لقد   
عنه  �البتعاد  ميكنهم  وال  �لهو�س  حد  �لبع�س 
بعيدين عنه  �لقلق و�حلزن يف حال ظلو�  ويعرتيهم 
لوقت ق�سري والأي �سبب كان، و�لبع�س يهدر �ساعات 

مهمال  بوك،  �لفي�س  مع  �لتعاطي  يف  و�لليل  �لنهار 
و�اللتز�مات  �الجتماعية  �حلياة  باأخر  �أو  ب�سكل 
و�لنوم  �لطعام  تناول  ومو�قيت  و�لوظيفية  �لعائلية 
�لوقت  �ملدمن  متنح  ال  تلغي  منطية  حياة  و�لعي�س 
�لالزم لتجديد طاقته �لذهنية و�جل�سدية �ملطلوبة، 
�ي م�ساد حيوي لالقالع عن هذه  يوجد هناك  وال 
�سوى  �الدمان  �أنو�ع  جميع  �ساأن  �ساأنها  �لظاهرة، 
حياة  مبمار�سة  و�لتقيد  م�سادة  عالجية  بر�مج 
طبيعية و�ال�ستفادة من �خلدمة �سمن نطاقها �لتي 
وجدت من �جله و�لعودة للتو��سل مع من هم حولنا 
تقنية  �ي  �و  بوك  �لفي�س  و��ستخد�م  طبيعي  ب�سكل 
�مكانية  �أن  من  �لرغم  على  �سو�بط،  وفق  �خرى 
�لهاتف  جهاز  خالل  من  �ملو�قع  تلك  �ىل  �لو�سول 
�لنقال )�ملوبايل( قد عقد �ملع�سلة، الأن تلك �ملو�قع 
�أ�سبحت يف جيوبنا وميكن �لو�سول �ليها يف �أي مكان 
بر�ثن  يف  �لوقوع   و��سبح  ن�ساء،  ومتى  فيه  نتو�جد 
�الدمان على �لفي�س بوك ��سرع  مما يت�سور �لبع�س 
�أنو�ع �الدمان، مثل �اللعاب �اللكرتونية  وفاق جميع 
�ال�سرت�ك  �ن   عرفنا  ما  �ذ�  و�لكحول،  و�لقمار 
ب�سبكة �النرتنت ال تكلف �سوى مبلغ زهيد، ويف بع�س 

�لبلد�ن باأ�سعار رمزية ال تكاد تذكر.

الوقوع في سحر الفيس بوك

رمبا

  المنهج التاريخي 
الجدلي ال يهمل 

دراسة أي موضوع 
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معرفة خفايا اللغة والتأثر 
بها و التفاعل معها 

والغوص الى اعماقها

الفنان خالد خزعل

الداللة في بالغة الصمت
                                                                                                 إلى جاسم العايف

لي�س هذ� فقط، 
تعطلت  و�إمنا 
ته  فيا � تغر فو
عن  كلها. 
�لد�ل  ت�سارك 
لغة  مينحنا  حتى  و�ملدلول 
باعتبارها  معها  نتعامل 
ل�سانيًا  تعبريً�  �أو  و�سفًا، 
�لفنان  �أفعال  �أنها  ف�سيحًا. 
يف تعطيل �لل�سان �ل�سريح، و�لو��سح و�ملفهوم 
ذلك،  من  �بعد  ذهب  بل  بهذ�  يكتف  مل  كليًا. 
ورمبا  متامًا.  وعطلها  �لكالم  منطقة  ودخل 
م�سببات  عن  ومنطقي  جوهري  �سوؤ�ل  يتبادر 
؟  �لكالم  وتخري�س  �لفوتغر�يف  �لل�سان  عطل 
مرتبطة مبوقف حياتي  دو�فع هذ�  بان  �عتقد 
يف  �لو�سوحات  �ساعت  فكري،  و�آخر  معيو�س 
ظلت  ـ  كانت  الأنها  كالب�سرة،  مائية  جغر�فية 
وهكذ� ير�ها �لفنان ـ �ستبقى مل�ستقبل قريب...
على  و�لعمل  لالأمكنة  و�إرباك  ت�سوي�س  �نه 
و�إحالل  جمالياتها  هدم  �جل  من  زحزحتها 
نا�س  �لذي  هذ�  كل  وعليها.  فيها  �خلر�ب 
لكل  و�سارخًا  معلنا  ظل  �لب�سرة  جغر�فية 
�الإن�سان  لتنبيه  و�أحد�ث  وقائع  من  ميلك  ما 
وعلى  يف  �لز�حف  �لتدمري  لنوع  و�جلماعات 

هذه �جلغر�فية. 
ولي�س  �ملاء  مثل  ز�حف  ممتد،   / م�ستمر  �نه 
م�ساهد  على  يبقى  �أن  خالد  �لفنان  باإمكان 
 / �أخالقي  و�جب  عليه  بل  �الأ�سود،  �ل�سر�خ 
يدفعه  وثقايف   / �أن�ساين 
�إنقاذ  �جل  من  للتدخل 
و�للجوء  جغر�فيته، 
ال�ستعماالت �لعقل �لو�عي 
لها.  منقذً�  ي�سري  حتى 
�ملخل�س  �أ�سطورة  ويغادر 
متامًا  �ملعطل  �لغائب، 
�لب�سرة  تر�جيديا  �أمام 
طويلة،  �سنو�ت  عرب 
عن  ويعلن  ياأِت  مل  �لذي  دور  �لفنان  �ختار 
بطالنه وخر�فيته �لر��سية باالأ�سطورة. ويقول 
دعوته �الإن�سانية �خلالقة، من �أن بقاء �لل�سان 
متحدثًا ال يجدي نفعًا، حتى �لكالم عبث ثقيل، 
فغادر �لنا�س �ل�سوت بكل ما يثريه من �سحرية 
�نه  �لكلي.  لل�سمت  ويخلد  و�لتحريك  �الإيقاع 
خالد  فوتغر�فيا  قالته  ما  هذ�  �أزيل  �سمت 
�لتموجات  �أ�سكال  مع  يتماهى  لكنه  خزعل، 
و�لندوب و�خلدو�س �لبارزة على وجه �ل�سورة 
�لت�سو�س و�لت�سويه،  �لتي �رت�ست دخول ف�ساء 
لكنها لن تخ�سر جماليتها، لن تفقد ح�سا�سيتها 
�ملاألوفة يف �ملعيو�س. الن تدمري �ل�سورة ال يعني 
وجود خر�ب كامل، ال تنه�س منه �حلياة. �أنها 
ويجب  لكن حلظتها غري حمينة،  �آتية حتمية، 
�لعمل  يعني  هذ�  تكون،  �أن  �جل  من  �لعمل 

ال�ستدعاء �الحتمال و�الإمكان و�لعمل من �جل 
�جلماعات  حتفز  جمتمعية،  حقيقة  يكون  �أن 
عرب  للجغر�فية  �حل�سوري  �العتبار  لرد 
من  �مل�سجلة  �لتاريخية  و�سو�هدها  مناذجها 
�ملروي  الن  حا�سرة،  ز�لت  ما  �سفويات  خالل 
�ل�سفوي مر�آة �جلغر�فية �ملتنوعة، وهو ل�سانها 
�ملو�سوعي �لذي يقول كل ما ير�ه، �إن  كان �بي�س 
�أو ��سود، �نه ل�سان �أف�سل من ل�سان �للغة �لتي 
كثريً� ما �سوهت وزورت �سرودً� وحكايا  ولفقت 
�ىل  تر�كماتها.  عرب  �أف�ست  �لتي  هي  حقائق، 
�ن تتحول جغر�فية �ملاء و�لنخيل �ىل ف�ساء�ت 

مهجنة، م�سوهة، غريبة عن �أهلها ونا�سها.
�ل�سمت وبالغته بديل جلوهر �ل�سوت و�إيقاع 
�لكالم، وهذ� �أمر ياأخذنا نحو ف�ساء �لفل�سفة 
�لتي تعاملت مع �حلقيقة بو�سفها وهمًا، وهي 
مثل �لعملة �ملزيفة و�الأخرى �لتي تعطل �لتد�ول 
بها، هذ� �لر�أي �لنيت�سوي �ملعروف ذهب باجتاه 
�لوهم �لذي يتمركز فيه �جلمال كله مع بالغة 
مفتوحة على �لالنهائي، هذ� �لر�أي ياأخذنا نحو 
�لذي  �ملعريف  �مل�سار  هذ�  �سمن  �أخرى  قر�ءة 
ماألوفات  الإلغاء،  خزعل  خالد  بالفنان  �أف�سى 
من  منزوعة  وقدمها  و�لف�ساء�ت  �جلغر�فية 
�خللخلة  الن  غريبة  لنا  وظهرت  معيو�ساتها 
وكاأنها  لنا �سورة  قدمتها  تقنيًا  عليها  �جلارية 
بف�ساء�ت  له  عالقة  ال  �أخر،  ملحيط  متثيل 
�قرت�حها  يحفز  ما  فيها  تر�سب  و�ن  �لب�سرة، 
بالظهور �أو �لربوز، يف جزء ما، له �رتباط وثيق 
�لتي  �ملدينة  هذه  حيو�ت  من  بنوع  ومعروف 
و��ستمر�ر  للتبادل  و�سيلة  بال�سمت  �رت�ست 
�الأف�سل  هو  �سامتًا  حو�رً�  بان  �عتقد  �حلو�ر 
لها، بعد ما يئ�ست من �ل�سوت �ملرتفع، �لذي مل 
يف�س �ىل نتيجة مطلوبة �أو حلَّ منتظر �أو �أمنية 
مرتقبة. كلها تهاوت و�سعدت بديال لها بالغة 
فيها  و�لبنى  حياتنا  جنوم  هي  �لتي  �الأ�سياء 
كما قال مريلوبونتي فقدت خا�سيتها وحتولت 
�ىل ما ي�سبه �مل�سخ، ويفرت�س �أن يكون �لتحول 
كما يفهم معه �إجر�ئيا نحو �لتح�سن و�الأف�سل، 
�تخذ م�سارً� معكو�سًا ويا للفجيعة، فان �الأ�سياء 
�لتي قال عنها مريلوبونتي باأنها لي�ست منظورة 
�أمامنا، بل هي تدور حولنا. ظلت هكذ�، الأنها 
حمكومة بفل�سفة �لكينونة، ونحن �لذين غادرنا 
موقفنا يف �لتعامل معها، و�خرتنا نوعًا جديدً� 
�لتحوالت  �إنها  �إليها.  و�لنظر  �لعالقة  من 
معها،  تعاي�سنا  و�ن  نرها  مل  �لتي  �خلطرية، 
هي  �لذي  وبال�سكل  جديدة  �قرتحها  �لذي  بل 
تال�سي  يعاود  خزعل.  خالد  �لفنان  هو  عليه 
�حلقيقة مبعناها �لني�سوي معاودة مثوله لالأبد 
ما  وكل  ما هو طيب وخري  كل  �أن  هو  و�لتاأكيد 
هو جميل م�سدره �لوهم، �أن �حلقيقة تقتل، بل 
�أكرث من ذلك، �أنها تقتل ذ�تها منذ ما تكت�سف 
حا�سرً�  نيت�سه  �سيظل  �لوهم.  هو  �أ�سا�سها  �أن 
يف  " و�سن�ستمر  �ل�سمت  " بالغة  معر�س  يف 

�قرت�ح قر�ءة له.
لعب �ملخيال دورً� ملحوظا يف خلخلة �ملعروف، 
مبعنى  �لالمعروف،  و�إحالل  �ملاألوف  وت�سبيب 
ت�ساءلت عالقتنا �لرمزية مع عالمات �المكنة 
يف جغر�فية �ساكنة يف ذ�كرة �لكائن �لب�سري، 
معرفته،  وت�سو�ست  طويل  تاريخ  عرب  مرت�سبة 
جاء  �سابقًا،  �لكائن  �سكلها  وحد�ت  وتفككت 
�جرتح  �لذي  خزعل  خالد  �لفنان  له  بدياًل 
�سبكات  مع  �لثقافية  للعالقة  مغايرً�  �سياقًا 
�لرموز و�لعالمات �ملغادرة ملحيطها �لتد�ويل، 
و�ساغت �لتقنية منها ح�سور�ت هيولية وكانها 
ـ  �لفوتغر�يف  �لتحول  ويف�سي هذ�  حالة عماء، 
من خالل �لتقنية ـ باجتاه ر�سالة ملا بعد ت�ستيت 
�لتمركز يف �ملعيو�س وو�سوحاته بطريقة خا�سة 
حب  عالقة  عن  تتبدى  �لتي  خزعل،  بخالد 
عارمة و�نتماء مع �الأ�سول �لعالقة بذ�كرته �لتي 
م�ساهد  كل  طويلة  ولفرت�ت  تختزن،  ما  د�ئمًا 
�لغفرية،  �ل�سردية  وتفا�سيلها  �ليومية  �حلياة 
لها  بخز�نته وحلظة �حلاجة  يرتكها حمفوظة 
ي�ستدعيها حا�سرة يف ماألوفات �أخرى جماورة 
لها، يوؤ�س�س لها ومينحها ح�سور يف �لفوتغر�ف 
ووحده يعرف كل تكوناته و�أزمنتها. لديه عالقة 
لي�س  �لفوتغر�ف. هذ�  ��ستعماالت  مع  حميمية 
تدمريً� كليًا، و�إمنا  �لتلميح حل�سور�ت عطالة 
مو�سوعية  �سابقة  لظروف  و�لكائن  �ملكان، 
وذ�تية، مثلما ينطوي �لفوتغر�ف على �سفر�ت 
�خلر�ب  �سيادة  �سد  �حتجاجية  ور�سائل 
و�النحطاط �لعام يف �حلياة و�ملجتمع، و�عتقد 
بان مثل هذه �لكود�ت �ل�سوتية مرويات جريئة 
باالإ�سافة  �إن�سانية،  وظيفة  وذ�ت  و�سجاعة، 
�رباكية  لكنها  جماليات،  من  عليه  تنطوي  ملا 
حماوالت  هي  د�ئمًا  هكذ�  للمتلقي.  وحمرية 
غريب  هو  وما  و�لفن،  �الدب  يف  �لتجريب 
�سيتحول  �لتجربة،  هذه  مثل  يف  وت�ساوؤيل 
ب�سري،  خلطاب  ممتلك  فن  �ىل  تدريجيًا 
تت�سع م�ساحته ويتعمق ح�سوره، ويخلق �سبكات 
�ىل  يوؤدي  �ال�ستمر�ر،  الن  جديدة،  عالقية 
متركز من نوع �أخر لرموز مغايرة، �ستكون لها 
تاأثري�ت خفية يف معركتها �لثقافية �سد �ل�سائد 
ثقافية/  �جتماعية/  قيم  و�سعود  �لقيم،  من 
�سيا�سية جديدة، الن جدل �المتد�د �ملعرب عنها 
يف معر�س " بالغة �ل�سمت " نوع من �سريو�ت 
بل م�ستمرة،  تتوقف،  �أو  تتعطل  �لتي ال  �حلياة 
�يجابيًا  ح�سورً�  �أكرث  حلالة  توؤ�س�س  و�ن  والبد 
و�سعرية  ال ن�ستطيع �إنهاء �لنيت�سوية بتمظهر�ت 
يلغي وجود ميل فطري  حتدثنا عنها، وهذ� ال 
للمثال �الإن�ساين �ملتبّدي يف معر�سيه �ل�سابقني 
هما �سنوغر�فية �ل�سط و�الأخر �الهو�ر ف�ساء�ت 
�حلرية  �أنها نزعة �لفوتغر�يف �الأفالطونية غري 

�لقادر على ف�سم �لعالقة �لوثيقة معها. 
فيه  ر�أي  طوياًل،  زمنًا  خزعل  خالد  عا�س 
من  مذعورة  خائفة/  �لكوزمور  �لب�سرة 

��ستمر�ر ��ستهدفها بالتدمري و�لتخريب. فتلوذ 
�لكامري�  مالحقة  حلظة  متوترة  منكم�سة/ 
لها، من �جل �أن تبعدها عن �ل�سكون وت�ستعيد 
حركتها. لكنها تعطلت بال�سمت، وحتى تد�فع 

عن �سكتتها منحتها بالغة.
�ملتباهي  �لو��سح،  �لعياين  نظامها  خ�سرت 
جماور�تها،  على  و�نفتاحها،  �الأزقة  بجاللة 
و��ستبعدت �حلركة �لد�لة على وجود �لكائنات 

�حلية، حتى ال تتعطل حتى ولو موؤقتًا.
وظيفته،  عن  �لكائن  وتوقف  �الأمكنة  عطل 
�إ�سارة رمزية على �نتظار حلظة البد و�ن تكون 
يف زمن، رمبا ال ت�سمك به �لكامري�، وال تعرفه 
عني �لفنان بل يقوالن : �أن �لزمن حلظة خر�ب 
يف �الآن / �حلا�سر د�ئمًا، هو �مل�ستقبل يتحول 
خزعل  خالد  فل�سفة  �أنها  خمربًا،  حا�سرً� 
�لكامري�  لغة  على  �عتمد  عندما  �لنيت�سوية 

باعتبارها ل�سان كينونة �لب�سرة.
�إنه  ؟  �خل�سبي  �لف�ساء  يف  �ل�سو�د  يثري  كم 
�سو�د.  كله  زمن  بقدوم  ينبئ  �سادم  لون 
يف  �لكامن  مع  يتفاعل  �لهور،  يف  �الأ�سود  �لليل 
�لوعي، من مرويات خا�سة باأ�سول �الألو�ن �لتي 
�أنتجتها �لطبيعة. هل ح�سور �الأ�سود و�سعريته 
�لتكوين  �أ�ساطري  يف  �الأ�سل  حلظة  من  متاأت 
به  �لكون  �بتد�أ  حيث  ؟  �الأوىل  �خللق  ومالحم 
ـ وليدً� لعالقة �غت�ساب �ت�سايل بني  ـ �الأ�سود 
�الإله �أنليل و�الإلهة ننليل ووالدتها للقمر " نانا / 
�سني "، تظل �الأ�سطورة �خلا�سة بهما وينتجان 
�ل�سم�س / �لنهار / �لبيا�س �ملتجاور مع �ل�سو�د 
و�ساغا ثنائية �للون �ملت�ساد مع �ملتز�من و�إياه، 
م�ستدعية  �ل�سو�د  عن  معلوماتنا  كل  ظلت  لذ� 
لالآخر / �لبيا�س، هنا ظاهرية �للون و�ل�سورة، 
خالد  بفوتوغر�فيا  متكررة  د�ئمًا،  نر�ها  �لتي 
بالذ�كرة  لي�س  خمتزن  لون  �الأ�سود  خزعل. 
حا�سر  وهو  و�أحالمنا  تخيالتنا  يف  بل  فقط، 
معنا يف �أزمنة طويلة متكررة، حمكومًا بنامو�س 
�لعود �الأبدي الأ�ساطري موت �الآلهة �ل�سباب منذ 

�سومر وحتى كربالء.
�الأ�سود �سيد بالغة �ل�سمت يف �الأزقة و�لبيوت 
و�الأزياء، �إنه �ساغط على �الألو�ن �الأخرى كلها، 
خجواًل  فظل  عليه  يقو  مل  �الأبي�س،  با�ستثناء 
�المتالك  هذ�  خمت�سرة.  مب�ساحة  وجوده  يف 
�لو��سح للبيوت و�ل�سنا�سيل و�الأزقة و�ملز�والت 
هو نوع �آخر وجديد عن �سمت �الألو�ن، وخالد 
�لتفا�سيل،  عرب  �ل�سمت  بتنوعات  يقل  مل 
قر�ءة  يف  �لطاقة  لنا  وترك  �خت�سرها  بل 
وتاأويل �ل�سمت �لذي من�سك به حلظة �سعرية 
يف  الأ�سطورته  ��ستعادة  �ل�سو�د  �سيادة  هاربة. 
لنا  لعبة  يعني  مثلما  و�لوعي.  �لذ�كرة  عتبات 
�ل�سو�د  مع  نتعاي�س  با�ستمر�ر.  يوميًا   نز�ولها 
و�ل�سمت.  و�ل�سحو  و�الأحالم  �الأ�سطورة  يف 
وال  بالبيا�س  فتلوذ  به  مد�همة  �ل�سورة  حتى 
حتول  حتى  فقط.  �سغرية  بوؤرة  غري  مينحها 
�الأ�سود غو�ية للكائن �الآدمي ولهيمنته �لثقافية 

ومتركزه �لظاهر�تي.
�آدمية،  تنوعات  قبل  من  ــ  �لق�سب  جز  يثري 
بقايا  عنهم  ك�سف  ورجال  وفتيان  �أطفال 
�لق�سب يف �الأر�س ــ �خلوف، و�لوح�سة، وتربز 
ماأ�ساة بقاء مقاطع منه متيب�سة �لطول، كاأنها 
�مل�سهد  هذ�  �لروؤو�س.  مقطوعة  كائنات  بقايا 
�سود  قد  �ل�سيء  بع�س  �لعري�س  �لفوتغر�يف 
و�النطفاء  �ملوت  على  جادة  عالمة  �لف�ساء، 
لتفعيل  وحمفزة  مثرية  �ل�سور  و�لزو�ل. 

�خليال. و��سرتجاع ميتات �آدمية. 
�لذبح �آلية �ملوت �لب�سعة و�لهمجية و�ن ح�سلت 
مع �حليو�ن �أو �الإن�سان �أو �لنبات و�ل�سجر. جز 
�أخرى،  حلياة  �سبب  هو  ورمبا  موت،  �لق�سب 
لكل  غذ�ء  �نه   : عديدة  حيو�نات  نحو  متحولة 
ظاهر�تية  وت�سيد  �الهو�ر  يف  �حلية  �لكائنات 
وبقاء  �لتغييب  من  نوع  عن  فجائع  �ل�سورة 
�لتال�سي  ذ�كرة  حفز  بال�سو�د،  متوجًا  �ملكان 
�الخر  هو  زمن  يف  عمَّ  �لذي  و�خلر�ب  هناك 
بثه  حلظة  بالف�ساء  ومذعورً�  مرتفعًا  ��سود، 
�لر�سالة  لهذه  حتمًا  �سيكون.  �سو�د  عن  ر�سالة 

وظيفة رمزية معيو�سة �أخرى. 
�النبعاثي،  �حل�سور  وت�سويه  �لق�سب  ذبح 
�الإن�سان  حياة  يف  مماثل  وتز�من  تو�زيات  له 
م�سهد  �سديد  باخت�سار  �لنظام..  �سقوط  بعد 
من  النه  �الآب�سو،  عطل  �لذي  �ملقتول،  �لق�سب 
�رت�سيناه  لزمان  ورثاء  �سامت  نو�ح  تبدياتها، 
�نه  للذكورة.  ومثريً�  �الأنثى  جلمال  مكماًل 
بالوعي  عميق  و�رتباطه  و��سع  بف�ساء  يتمتع 
ومتمركزة  د�ئمة  حا�سرة،  ذ�ت  مع  و�سلته 
�للحظة  ب�سطوة  حمكوم  �نه  لالإثارة.  حمفزة  
متحول  هو  بل  بالثبات،  مقرتنًا  لي�س  و�لزمن، 
وخا�سع للمنا�سبة، عندما نر�ه يف �لفوتغر�فيا 
لها  نو�فذ  �أمامنا  �لوعي  يفتح  �لت�سكيل  �و 
وعالقتها  �الإن�سانية  بالذ�ت  مبا�سرة  عالقة 
بالكينونة. �نفتحت عالقتي مع بالغة �ل�سمت 
�أو جز �لق�سب وحمرقته الرتباط ثقايف �ساهم 
باأيقاظ �ملوقف �لذ�تي يل مع �ملو�ت/ و�لزو�ل 
و�لتعطل/ �الحرت�ق/ �ملحو/ مع كل ما يف�سي 
�ىل ممار�سة �ل�سو�د يف حياتنا وهيمنته �لقا�سية 
وتوجه  �ملوقف  و�سوح  على  هذ�  �ساعد  علينا. 
�لوعي مبا�سرة �إليه، كما �ن �ملعرفة �لتاريخية 
�سبكات  بال�سو�د  �ملرتبط  �لثقايف  وجمالها 
�الأ�ساطري �ملرتبطة به، هو نوع �خر �ساعد على 
حتفيز �لقر�ءة وتعميق �لتاأويالت. �سور �ل�سو�د 
�ملقدمة لنا، هي حيازتنا من �مل�ساهدة حركت 
فينا مد�فن �لر��سب �و �ل�سامت كما قال خالد 
�سو�د  بان  نقول  �الخت�سار�ت،  وبكل  خزعل 
�لق�سب  و�سو�د  �الهو�ر  يف  �لياب�سة  م�ساحة 
�ملحزوز، مع تكري�س �لظالل �ملعتمة يف ــ بالغة 
�ل�سمت ــ ترتبط �سعريًا باخلوف من �ل�سكوت 
با�سالر  قال  وكما  �الثر.  وزو�ل  �ملكتوب  وحمو 
يف جماليات �ملكان بان �الإن�سان �الأخر هو �لذي 
كان  �نه  ��سعر  ولكنني  �ل�سورة.  هذه  منحني 
بامكاين �ن �خلقها �نا، بل كان علّى �أن بالفعل، 

لغتي،  يف  جديدً�  وجودً�  ت�سبح  �ل�سورة  �ن 
وتعرب عني باحالتي �ىل ما تعرب عنه. 

على  ينطوي  �لفوتغر�فيا  يف  للبالغة  �لتو�سل 
�جلزئيات  �و  �لتفا�سيل  ور�ء  �لرك�س  خربة 
ح�سور  يعني  مثلما  �ل�سورة،  ف�ساء  يف  �ملغيبة 
جم�سات  وذ�ت  و��سعة  بحركة  و�لذ�ت  �لوعي 
و�رتفع  �الأ�سود  �ل�سالح  ��ستيقظ  للتنقيب. 
بجغر�فية  منت�سرً�  �لهائج  �لقوي  �سر�خه 
�لب�سرة �أمنوذجا للعر�ق. تعطل �لكالم وت�سيّد 
�سو�د من نوع �أخر، ح�سر �ل�سمت تعبريً� عن 
ف�سل �الإن�سان بالتفاهم مع �الأخر باملكان. هنا 
�مل�ساغة  خزعل  خالد  �لفنان  حمنة  مكمن 
�و  حلمًا  تكن  مل  �لتي  �لفوتغر�فيا  ببالغة 
مو�سوعية  بفو�عل  معرو�سة  �أنها  بل  م�ستهاة، 
و�أخرى �آتية زحفًا ورك�سًا. مو�جهة بحنني ذ�تي 
�ل�سو�د  كان  بخوف  موجودً�  �الحتجاج  الإبقاء 
و�النق�سا�س  و�لتمرد  �لغ�سب  من  حادً�  نوعًا 
�لفنية  بالطريقة  ت�سوهاته  هنا  �ل�سائد،  على 
�ملعربعنها بتقنية خالد خزعل �لر�ئدة و�ملثرية 
�أنها  و��سعة.   �لتلقي من جمهرة  �أ�سئلة  للقلق، 
خا�سًا.  متلقيًا  حتتاج  معقدة.  جديدة  جتربة 
مبعنى ��ستدعاء �لذ�ت �خلا�سة باالأخر، لتقف 
فيها.  و�حلفر  حم�سها  وبعيد  �ل�سورة  �أمام 
مفتاح  هي  مثلما  �لفوتغر�فيا  ور�ء  هي  �لذ�ت 

للقر�ءة و�لتعويل على �الأخر. 
حلظات  �سعود  ظاهرتيًا،  �ملعنى  �سيد  يعني 
هذ�  �ملوؤقت،  �سباته  حلظة  وتعطل  �لوعي 
ودور  للظاهر�تيه،  و�الهم  �الأبرز  هو  �لتفعيل 
�لذ�ت يف �لبحث مع �ختيار�ت �لوعي. �ل�سو�د 
خ�سار�ته  على  �لكائن  وعالمة  �ملكان  رثاكية 
�الإثارة  وحمرك  �الأنثى  لدى  �جلمال  لون  وهو 
على  للتحايل  �لكائن  يوظفه  لون  �نه  و�لغو�ية. 
يت�سع  بال�سو�د  خزعل  خالد  و�ن�سغال  خريفه. 
على تنوع معانيه �ملوظفة و�الأخرى �لغائبة عنه 
وحا�سرة لدينا. ال �دري مل �أتذكر بورخ�س كلما 
طريقة  �لعمى  قال:  قد  وكان  �ل�سو�د.  ر�أيت 
يتم  مفرو�س  �أم  ؟  �ختيار  هو  هل  �حلياة.  يف 
ير�ه  ال  �لذي  �للون  هو  �الأ�سود  معه،  �لتعاي�س 
بورخ�س  �خت�سار�ت  هذه  �الأ�سود  هو  �الأعمى 
�لندب  يف  ملوروثنا  و��ستعادة  �للون.  هذ�  عن 
�لعالقة  لنا  �سي�سيء  و�حلديث،  �لقدمي 
عنه.  �ملعرب  �النطولوجي  و�ملوقف  �ملوت  مع 
عالمته  و�لرثاء  طويل  لزمن  باقية  وتعقيد�ت 
 " يف  خزعل  خالد  جتربة  حتفزنا  �ل�سو�د. 
بالغة �ل�سمت " على �لتاأمل و�لتفكري ومز�ولة 
و�ملختفي  �ل�سارد  للمعنى  للو�سول  حفريات 
بع�سها.  فوق  �لطبقات  وتر�كم  �لت�سو�سات  يف 
ـ  بكالمه  و�نحرف  علينا.  �لكذب  ز�ول  �لفنان 

و�سيلته ـ من �لو�سوح �ىل �الرتباك / و�لعمى. 
عن  �جلمالية  مالحظاتنا  من  �لرغم  على 
�الأخرى،  لالألو�ن  معطل  لون  لكنه  �الأ�سود، 
مع  بالعالقة  وظائفها  عن  ق�سريًا  �ملغيبة 
�جل�سد �الأنثوي، �لذي يتنف�س عطله مع �ل�سو�د 
�لذ�هب، نحو معنى �أخر ر��سح من �لعالقة مع 
�الأنثى  تعي�سه  �لكابو�س،  �لليل  �نه  كلي،  �سو�د 
وتن�سى �بتكار�ت ج�سدها يف �جلمال. يف �لليل 
�لوحيدة  هي  حا�سرة،  و�الأنثى  كلي.؟  غياب 

يقظة فيه. �نه �سو�دها �لد�خلي. 
قال بورخ�س يف حما�سرته �ل�ساد�سة كالمًا عن 
�لتجربة  تلم�س  على  ت�ساعدنا  �لفنية  �ل�سنعة 
�كتب  عندما   :" �ل�سمت  " بالغة  معر�س  يف 
ولي�س  لالأحالم،  خمل�سًا  �أكون  �أن  �أحاول 
ــ  ق�س�سي  يف  هناك  �ن  �سك  ال  للظروف. 
�لتحدث عنها  �نه يجب علّى  يقولون يل  �نا�س 
ما  ل�سبب  ولكن،  حقيقية.  و�حد�ثُا  ظروفًا  ــ 
�عتقدت �أن هذه �لظروف يجب �ن تروي د�ئمًا 
متعة  هناك  لي�ست  �لكذب،  من  معينة  بجرعة 
�ن  علينا  و�قعيًا،  حدثت  مثلما  ق�سة  رو�ية  يف 
تافهة  لنا  بدت  لو  حتى  �الأ�سياء  بع�س  نبدل 
و�إذ� مل نفعل ذلك فال ميكن لنا �عتبار �أنف�سنا 
ت:  �ل�سعر/  �سنعة  بورخ�س/  د�ئمًا/  فنانني 
�سالح علماين / د�ر �ملنتهى/ دم�سق/ 2007  

�س156/. 
خالد خزعل ز�ول هو�ية وعرب عن موقف �جتما 
حميطه  عن  و�سمني  مبا�سر  و�سيا�سي  ثقايف  ـ 
�لو��سع وقدم " بالغة �ل�سمت "�ملتوتر بالداللة 

�ملختفية ور�ء �لفوتغر�فيا. 
و�لعتمات  بالليل  خالد  يكتف  ومل  كلي.  �ل�سو�د 
بل  �الأزقة،  يف  و�ملمددة  للجدر�ن  �لكا�سية 
يحدق  وكاأنه  �لهور  ف�ساء  يف  حملقًا  جعله 
�ل�سو�د  لهذ�  �سيكون  رمبا  علينا.  لينزل  بنا 
بو�سفه  تكرره،  خالل  من  �لهرب  �آلية  �ملكثف 
خطيئة �ملحيط، مثلما �أ�ساع �لغنو�سيون من �أن 
�الأ�سطوري �ملرتبط باخللق و�لتكوين حيث كان 
�لظالم هو �ملهيمن يف �للحظة �الأوىل، كما قلت 
�سابقًا باأين وجدت يف معر�سه ــ بالغة �ل�سمت 
م�سطلح  ح�سب  �ساردة  نهارية  �أحالمًا  ــ 
تهوميات  بل  �لليل،  �أحالم  لي�ست  با�سالر. هي 
�لنهار عرب �سور ال ير�ها �جلميع، بل يلتقطها 
�ل�سورة  جمرة  على  �لقاب�س  هو  و�حد  فرد 

�ملتخيلة/ �ل�ساكنة يف وعي متحرك. 
معجم  ته�سم  و�لدقة.  �لو�سوح  �نك�سار  يعني 
فلم  �ل�ساردة،  للرموز  بدياًل  و�قرتح  �لفنان 
يفهم  زمن  يف  وجمدية  مفيدة،  �لكتابة  تعد 
وو�سط  عجائبية  مرويات  من  هو  �أر�ده  ما  �إال 
معقوليات،  وال  غر�ئبيات  تنبعث  �لف�ساء  هذ� 
�لتي  �لفوتغر�فيا  منها طريقة خالد خزعل يف 
�سردي  �يقاع  مع  �لف�ساء،  بات�ساعات  متيزت 
وهو�س بالتفا�سيل. هذه �لظاهرة لي�ست خا�سة 
�لتجارب  لعديد  فني  ملمح  بل  خزعل،  بخالد 
مثلما عند فوؤ�د �ساكر/ نا�سر ع�ساف / كفاح 
�ملغاير  و�الأمنوذج  �لد�غ�ستاين.  مر�د  �الأمني/ 
و�ملختلف بني هذه �لتجارب هو �لفنان / �سفاء 
�لتف�سيل  �و  �مل�سهد  من  للجزء  �ملنتبه  ذياب، 
ب�سرد  �ملتلقي  ي�سغل  وال  كاجلوهرة  يلتقطه 
ويقدمها  ودقة  بذكاء  �نه يجهز �سورته  �أو�سع، 

بهدوء و�طمئنان..   

           ناجح املعموري
بالغة �ل�سمت، عنونة معر�س �لفنان خالد خزعل، �لثالث مثري الإ�سكاالت �الأ�سئلة حول �ل�سورة و�لدخول �إليها ثانية عرب خربة �لتقنية 
و�للعب مع ممكنات �أحد�ث متغري�ت على ن�سق �ل�سورة وعالقتها مع �لو�قع �لذي �فرتق عنه �لفنان بعد توظيفها بالتقاط �ل�سورة وكفت 
�لعالقة بني �الثنني. �أو تعطلت تبّديات �ليومي. وبرزت قدر�ت �لفنان لتحقيق �النزياح باللقطة و�لعمل على �إيقاف و�سوح �ملرئي فيها. 
و�ل�سعي نحو �لتالعب بها ال من �جل ت�سويهها و�إمنا �عادة �لبناء وفق تخيالت فنية، متثل �لهاج�س �لذ�تي للفنان يف عمل يغادر منطقة 
�لفوتغر�ف �لتقليدية، ويدخل م�سار خلق فوتغر�ف جديد، فيه �بتكار و�متحان الإمكانات ذ�تية، وهذ� ملحوظ يف معر�س " بالغة �ل�سمت " 

مبعنى �سعى خالد خزعل باجتاه ت�سييد �ل�سمت �لكلي بال�سورة، و�سحبها ملنطقة �خلر�س ومنعها عن �لكالم.
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في بنية الحداثة
يا�شني الن�شريرّ 

�ملدينة  تكوين  يف  �ل�سغرية  �لبلد�ت  دور  جنهل  �أننا  �سك  ال 
�سياق �حلد�ثة،  �ملوؤثرة يف  �اِلجتماعية  �ل�سر�ئح  تكوين  وحد�ثتها،ويف 
كل  �حلديثة،  �لعمر�نية  �لت�سور�ت  من  جيل  تن�سئة  يف  �لعمر�ن  ودور 
�سيء يبد�أ من �لبلد�ت، هذه �لنو�ة �حلا�سنة لكل تطلع جديد. ما �أن 
يعيد  وهناك  �ملدينة،  �إىل  يهاجر  �لبلدة  ت�سعه  ال  منوذج  فيها  ين�سج 
ت�سور�ته وفق �سياقات �ملدينة. يف �لبلدة تن�ساأ �لعالقات �لبطرياركية 
و�لعالقات  �الخالق  من  جملة  �لتكوينات  هذه  وتوؤ�س�س  و�القطاعية 
حمكومة  تبقى  �لبلد�ت  يف  ولكنها  و�لثقافية،  و�لدينية  �القت�سادية 
مر�حل  يف  بها،  حمكومة  وكاأنها  نف�سها  حول  وتدور  �لتقاليد،  بهذه 
معينة من تطور �لعالقات �القت�سادية جند �سر�ئح من �سكان �لبلد�ت 
م�ساريع،  و�أ�سحاب  وجتارً�  م�ستثمرين  �ملدينة  �إىل  يقفزون  �ل�سغرية 
وعندئذ �ستتبدل �لعالقات فيما بينهم وم�سائر �لبلد�ت، و�ستكون ثمة 
عالقات جديدة تتفق مع تطور �ملدينة، هذه �حللقة �لقافزة من �لبلدة 
بينما  متحركة  ميلودر�مية  �سخ�سياتها  تكون  الأن  ت�سلح  �ملدينة  �إىل 
�ل�سخ�سيات �لتي تبقى يف �لبلد�ت ومتوت وهي حمافظة على  تقاليد 
بامتياز،  تر�جيدية  �سخ�سيات  ف�ستكون  وثقافتها  وتر�ثها  �لبلد�ت 
�لقدمية  �لتقاليد  على  حمافظة  �الأكرث  هي  �لرت�جيدية  �ل�سخ�سية 
�ل�سخ�سيات  بينما  �لثابتة،  و�لثقافية  �القت�سادية  �لعالقات  وعلى 
�ملتحولة تكون �أو�سع ثقافة و�أكرث قدرة على �لتحول، وت�سلح الأن تكون 
بطلة للحد�ثة. هذه �لبلد�ت �لتي تبدو من �خلارج بحكم ع�سائريتها 
وثبات تقاليدها متما�سكة، لكنها تبد�أ بالت�سدع و�لتدمري عند دخول 
�لتغيري  كعامل  لتغيريها  مو�سوعية  خارجية  و  د�خلية  ذ�تية  عو�مل 
طريق  عن  باخلارج  �لبلد�ت  �ناء  �الإت�سال  طريق  عن  يتم  �لذ�تي 
�ل�سفر و�الت�ساالت و�ل�سينما و�ل�سحافة،وتتم كذلك عن طريق �لعامل 
�خلارجي، �ي عن طريق عمر�ن وخطط �لدولة ون�سوء معامل بالقرب 
�ستوؤ�س�س  عندئذ  جديد،  خمطط  �سمن  م�ساحاتها  دخول  �و  منها، 
جماالت ف�سائية �سغرية لال�ستثمار ،هذه �لفئات و�لبياآت �الأكرث تطورً� 
وتقدمًا عندما تلوح يف �أفقها �سخ�سية �ملدينة. �إن دور �لعامل �خلارجي 
و�الن�سطة  باملعامل  و�خ�سابها  �الأر��سي  ��ستثمار  عرب  يتم  �ملو�سوعي 
باآلية  و��ستبد�له  �ل�سابق  �الإنتاج  �أهمية  وتقليل  و�لت�سغيل  �القت�سادية 
�إنتاج جديدة، وفتح �الأ�سو�ق وزيادة �ل�سلف و�لتوظيف وتعبيد �لطرق 
يف  �لر�أ�سمال  عنا�سر  ودخول  و�الإن�ساء،  �لبناء  معامالت  وت�سهيل 
�لبلد�ت  تقاليد  على  �ستتغلب  �لتي  �لفاعلة  �لقوى  وتوظيف  �مل�ساريع 
و�ملفعمة  باملال  �ل�سخ�سيات"�ملثقلة  قبل  من  يتم  ذلك  كل  �ل�سيقة، 
بريمان"  مار�سال  عليهم  باالأفكار،ويطلق  و�لغنية  �جلن�سية،  بالطاقة 
�ملحر�سون �خلارجيون �لكال�سيكيون �لذين ياأتون مبباركة رجال �لدين 
للبلد�ت �ل�سغرية  �لت�سدع و�لتدمري  �لتخلف. هذ�  51 حد�ثة  " �س 
�لتي تخ�سع لتقاليدها ومن ثم للتغيري�ت �لتي حتدثها �حلد�ثة فيها، 
تتفتت  �أن  بعد  باملدينة  تلتحق  الأن  متطلعة  جديدة  قوى  عنه  �سينتج 
عالقاتها �لد�خلية وت�سبح بوؤرة ملدينة جديدة. ويف كل �حلاالت �سوف 
يكون للنرث دور فاعل يف هذ� �لتحول، �أي كتابة حكاية حتوالت �لبلد�ت 
لتلتحق بحكاية �ملدينة �لكربى. من هنا  �ل�سغرى وهي حتث �خلطى 
تكون �الأ�ساليب �لفنية، كالق�سة و�لرو�ية، �قرب �إىل �ملدينة،  منها �إىل 
بيئة ومناخ �لبلد�ت،و�سينح�سر �ل�سعر تدريجيًا عن �ملدن وعن �أي تطور 

�سريع. ويبقى �سمن تقاليد وثقافة �لبلد�ت و�لقرى و�الأرياف.
�لبلد�ت"�ملغلقة غري �لر�غبة يف،�أو غري �لقادرة على �لتطور مبا يتفق 
مع تطور �بنائها �ستغدو بلدة �أ�سباح. �إن �أرو�ح  �سحاياها �سترتك مع 
�ل�سحكة �الخرية" �س 51 حد�ثة �لتخلف، دون �أن تتطور حكاياتهم، 
�سيبقى �سهد�ء �لبلد�ت �سمن �سياق �لبلد�ت، بينما يبقى �سهد�ء �ملدن 

متطورين �سمن �سياقات �ملدينة.

2
ن�ساأت  �لتي  �الأفق  �ملحدودة  و�حلكايات  �لق�س�س  من  �ملئات  �إن 
�لعالقات  يف  �لتغيري  �ساآلة  حجم  �إىل  ت�سري  �ل�سغرية  �لبلد�ت  يف 
�لعر�قية  �لبلد�ت  عا�ستها  �لتي  و�القت�سادية  و�لثقافية  �الجتماعية 
كما ت�سري �إىل �لطريقة �لدر�ماتيكية �لبطيئة �لتي كانت عليها عملية 
�نتاجية  بنية  يف  جميعها  تن�سهر  وهي  و�لريفية  �لقروية  �لتحوالت 
�سيكون  جمتمعاتنا  ثقافة  تطور  �أن  �إىل  ي�سري  �لذي  �الأمر  مت�سابهة، 
ت�سور  �أي  متنع  �سارمة  و�أعر�ف  دينية  بتقاليد  وحمكوما  بطيئا 
نحن  معنا  حدث  كما  و�لكفر،  باالأحلاد  تتهمه  �الأقل  يف  �أو  حد�ثي 
�سباب �لقرى يف ريف �لب�سرة عندما نه�سنا مبكرين بتقدمي عر�ئ�س 
�لتعليم  من  �لقرية  ظروف  بتح�سني  تطالب  وجتمعات  وتظاهر�ت 
و�ل�سحة و�لنظافة و�ملاء �ل�سالح لل�سرب، فجوبهنا نحن �حلد�ثويني 
�أو  تغيري  باأي  �لقيام  من  مينعنا  مبا  �لدين  رجال  و  بعنا�سر�ل�سلطة 
بني  يومذ�ك  مبدئي  �إتفاق  و�لقرى،ثمة  �لبلد�ت  لتحديث  مطالبة  
�ل�سلطات ورجال �لدين �سد �أية حد�ثة �أو تغيري �أو تطوير.ففي مدينة 
�لقرنة حالة خا�سة من بني �ملدن �لبلد�ت �لعر�قية، فهي بلدة ومدينة، 
مثل  ناحية  �أ�سبح  بع�سها  عديدة  وقرى  بلد�ت  من  موؤلفة  و�سو�حيها 
"�ملدينة و�ل�سر�س ومزيرعة وبني من�سور" وغريها، وبع�سها بقي قرى 
�لدميوغر�يف  �لتغيري  يف  هائلة  حتوالت  ت�سهد  �لقرنة  مدينة  و�ريافا، 
و�لعملي، ففي �سو�حيها تكون �الأهو�رم�ساحات و��سعة منها هو �حلمار 
وبالقرب منها حقول جمنون،  �لفكة وهور رجب  وهور �حلويزة وهور 
وفيها يلتقي �لنهر�ت �لعظيمان دجلة و�لفر�ت،وغريذلك، وذلك يعني 
زو�ج  ويجري  �ملناطق م�سطربة،  �جلن�سية يف هذه  �حلياة خا�سة  �أن 
�لقرى  م�سمع  على  و�خلم�سينيات  �الأربعينيات  يف  �لبينية  �التفاقات 
�ملائية  �الهو�ر  م�ساحات  لهم  �تاحتها  طريق  ثمة  ولكن  و�سو�حيها، 
�لفتاة  من �الختباء و�لهرب، وبطريقة در�ماتية ت�سمى"�لنهب" تتفق 
�إىل  لي�سال �سباحًا  �لهور  بامل�سحوف عرب  لياًل  �لهرب  �لفتى على  مع 
مدينة �لقرنة، ويقدما طلب �لزو�ج للقا�سي بحجة �ن �لفتاة هي �لتي 
�أن  للقا�سي  يتيح  �لعك�س مما  ولي�س  بها،  �لهرب  على  �لرجل  �جربت 
يحكم على �لفتى بالرب�ءة دون حما�سبة �لن�ساء، وبهذه �لطريقة يتم 
زو�ج �الثنني �سد رغبة �أهلهما، �أو باتفاقهما. ففن �لنهيبة �لذي يت�سل 
بعو�مل عرفية و�قت�سادية يحطم بينة �ال�سرة �ملتقوقعة، ويفتح �ملجال 
�نت�سار  �إىل  يوؤدي  �لذي  �الأمر  �ملختلفة،  �الأ�سر  �لتز�وج بني  تنوع  �مام 
ظاهرة �مل�ساهرة �لو��سعة بني �لع�سائر، و�لق�ساء ال يحا�سب �لزوجني 
�ملتفقني و�لهاربني عرب�الهو�ر، خوفا من �لقتل، كما �ن ع�سرية �لفتاة 
وع�سرية �لفتى يعرفان جيدً� �أن هذه �لطريقة يف �لزو�ج �لوحيدة �لتي 
تتيح لهم م�سالح �قت�سادية وع�سائرية و�جتماعية تزيد من حلمتهم 
كما  طبقية  متايز�ت  �أو  عرفية،  فو��سل  دون  متجمعا  �سكنهم  وجتعل 
جتعل �الأبناء �كرث حرية يف �الختيار، �إن تطور �لبلد�ت مرهون بك�سر 

�لتقاليد �لقدمية.

يف �أحد �أ�سو�ق تلك �ملدينة �ملعروفة وبالتحديد يف 
�سارع )�ملفيد( �لذي ��ستهر بانت�سار حمال بيع 
�خل�سب وم�ستلزمات �لنجارة وعند مدخل �أحد 
م�سغاًل  �لنقا�س  �إبر�هيم  �لفنان  �تخذ  �لفروع 
متو��سعًا له �سغلت جدر�نه �لعديد من �الأعمال 
�لفنية �لنحتية �أو باالأحرى بطريقة �حلفر على 
متباينة.  باأحجام  �ملو�سوعات  ملختلف  �خل�سب 
ومن بني هذه �الأعمال لوحتان متو�سطتا �حلجم 
ومنطقة  حنيفة  �أبي  �ل�سيخ  ملرقد  �إحد�هما 
�الأعظمية و�الأخرى للعالمة �لر�حل �ل�سيخ جالل 
جامع  �إىل  طريقه  يف  وهو  �لبغد�دي  �حلنفي 
�لبغد�دية  �لبيوت  من  بعدد  حماطًا  �خللفاء 
�لفلكلوري، يف  �لبغد�دي  و�لطابع  �لطر�ز  ذ�ت 
�لتاأكيد  على  �لنقا�س  �لفنان  من  ر�ئعة  �لتفاتة 
بتوثيق عدد �آخر من تلك �ل�سخ�سيات �لعلمية 
علي  وح�سني  �لوردي  كعلي  �ملعروفة  و�الأدبية 
حمفوظ و�آخرين يف �أعماله ولوحاته تقديرً� لهم 
وملكانتهم يف �ملجتمع. �إ�سافة �إىل توثيق �لعديد 
من  و�أرباب �حلرف  �ل�سعبية  �ل�سخ�سيات  من 
با�ستمر�ر  روؤيتهم  تعود  �لذين  به  �ملحيطني 
كبائع �ل�ساي وبائع �جلمار وجبوري �لنجار ذلك 

�لعجوز �لذي �أحبه �جلميع وغريهم 

من �سخ�سيات �مل�سهد �ليومي للنقا�س. 
�بر�هيم  �لفنان  بال�سديق  معرفتي  متتد 
�لت�سكيليني  جمعية   ع�سو  �لنقا�س  مرزة  علي 
�لعر�قيني  �لفنانني  نقابة  وع�سو  �لعر�قيني 
�ل�سبا   �سنو�ت  �ىل   1952 عام  بغد�د  مو�ليد 
حيث كنا ن�سكن �سمن حملة �سغرية يف منطقة 
�ل�سعبية  وتقاليدها  بعاد�تها  عرفت  �لكرخ 
�حلاج  �ملرحوم  و�لده  عرف  وقد  �ال�سيلة  
با�سمه  ��ستهرت  �لتي  مقهاه  خالل  من  علي 
و�لتي غالبا ما كنا يف تلك �لفرتة نرتدد عليها 
وعلى  �المامية  �ل�سفوف  يف  جال�سني  لنت�سمر 
تلك �مل�ساطب �خل�سبية �مام جهاز �لتلفزيون 
ل�ساعات  ظهوره  �ول  يف  �ملنطقة  يف  �لوحيد 
�فالم  �نذ�ك من  يعر�سه  لنتابع ما كان  طو�ل 
تبث  كانت  وبر�مج  حملية  ومتثيليات  كارتون 
ب�سكل حي وعلى �لهو�ء مبا�سرة فرمبا كل تلك 
�الجو�ء �لتي عا�سها �ل�سبي �ليافع �بر�هيم قد 
�لر�سم  هو�ية  �ختياره  باجتاه  ودفعته   �سحرته 
ما  �سرعان  كان  و�لتي  �خل�سب  على  و�حلفر 
وال�سدقائه  �سنًا  منه  �الكرب  �خوته  �ىل  يعدو 
لرييهم ما �سنع وليطلعهم على بد�يات موهبته 
فيتو��سل  و�العجاب  �ملديح  كلمات  في�سمعونه 
�العتماد  فيبد�  عودة  ي�ستد  حتى  ذلك  على 
على نف�سه وموهبته ولتاأخذ عملية �حلفر على 
يف  �لدقة  يعتمد  �خر  منحى  عنده  �خل�سب 
�ختيار �ملو�سوع و��سلوب �حلفر دون تعلم من 
�حد ولعل ذلك �ي�سا �حد �لدو�فع �لتي جعلته 
�لعديد من  لتدريب  ور�سته معهد�  يتخذ من 
�ل�سباب و�لفتيان  باحلفر على �خل�سب حتى 
�سار بع�سهم فيما بعد ممن يعتمد عليهم يف 

�جناز �عمال كبرية يف هذ� �ملجال.  
�بر�هيم  �لفنان  ��سال  �ن  بايل  يف  خطر 
�لنقا�س عن �سبب �ختياره للخ�سب كمادة 
��سا�سية الجناز لوحاته �لفنية و�ي �الأنو�ع 

�الأف�سل فاجاب قائال:  
�نو�عه   مبختلف  للخ�سب  ��ستخد�مي  �ن 
يعود �ىل �ن هذه �ملادة كانت ت�ستهويني 
�قوم  كنت  عندما  �ل�سبا  مر�حل  منذ 
مبحاوالت ب�سيطة وعفوية ل�سنع ��سكال 
جمايل  ح�س  من  تخلو  ال  وتكوينات 
ولعل  فطرية  مبوهبة  متتعي  عن  وتنم 

كان  �سلبة  كمادة  �خل�سب  مع  �لتعامل  �سعوبة 
�سببا �خر يف �ختياري لها لتج�سيد مو�سوعات 
فلكلورية وتر�ثية ��سافة �ىل مو�سوعات �خرى 
با�ستخد�مي  و�ملعا�سرة  �حلد�ثة  عن  تتحدث 
لرموز و��سكال ذ�ت دالالت رمزية ومعربة عرب 
بخ�سو�س  �ما  و�حلياتية  �ليومية  م�ساهد�تنا 
�ف�سل �نو�ع �خل�سب �لتي ��ستخدمها يف عملي 
فهي �ل�ساج و�لبلوط و�ل�سبب هو مالءمتها ملناخ 
تقرتب  ال  دهنية  مو�  على  والحتو�ئها  �لعر�ق 
منها  �حل�سر�ت �ل�سارة وخا�سة ح�سرة �الر�سة 
��سافة �ىل لونها �ملميز �لذي ي�سفي على �لعمل 

�لفني رونقا وجمالية . 
�لتي  �ل�سخ�سية  �لفنية  �ملعار�س  عن  وماذ�  
�لعر�ق  د�خل  فيها  �ساركت  و�لتي  �أقمتها 
وخارجه؟ وكم �أجنزت تقريبًا من �أعمال خالل 
م�سريتك �لفنية �لتي عرفنا �أنها متتد لعقدين 

من �لزمان؟ 
فيها  �ساركت  �لتي  �ملعار�س  ح�سيلة  كانت 

معر�سًا  وع�سرين  خم�سة  من  �أكرث 
�سمن  وم�ساركة  �سخ�سي  مابني 

عام  منذ  �أخرى  معار�س 
وخالل  �الآن  وحلد   1987
على  �أّما  خمتلفة  منا�سبات 
�سعيد �مل�ساركة خارج �لبالد 

من  �لعديد  يف  �ساركت  فقد 
معر�س  بينها  من  �لتي  �ملعار�س 
 1998 عام  فرن�سا  يف  �أقيم 

ومعر�س �آخر �أقيم يف فنزويال 
 2000 عام  )كر�كا�س( 

�إ�سافة �إىل معار�س 
�أقيمت  �أخرى 

يف 

�الأردن وهولند�. ورغم �إين مل �أكن �سمن �لوفود 
�لفنية �لتي �ساركت باحل�سور يف تلك �ملعار�س 
�إنني عرفت فيما بعد مدى �الإعجاب �لذي  �إال 
نالته �أعمايل �لفنية �لتي �ساركت خ�سو�سًا يف 
معر�س )كر�كا�س( فقد نقل يل ما قاله وزير 
�أده�ستني  )لقد  قال:  �لفنزويلي حيث  �الإعالم 
كثريً� �الأعمال �لنحتية �خل�سبية للفنان �لعر�قي 
�إبر�هيم �لنقا�س(. ولكن ماز�لت �إحدى �أمنياتي 
)و�حلديث للفنان �لنقا�س( هي �أن يرى �لعامل 
�الآن من جديد �أعمالنا �لفنية من خالل دعو�ت 
فنية توجه لنا ولكل �لفنانني �لعر�قيني عمومًا 
�ل�سخ�سي  �حل�سور  �سرورة  على  و�لتاأكيد 

للفنان مع �أعماله 
بقي �أن نقول �إن �لفنان �إبر�هيم �لنقا�س ي�ستعد 
حاليًا الإقامة معر�سه �ل�سخ�سي �لذي �سي�سم 
خمتلف  جت�سد  �لنحتية  �الأعمال  من  جمموعة 

مناحي �حلياة �لرت�ثية و�الجتماعية. 
ولعّل من بني �الأفكار �لتي يقوم بها حاليًا هذ� 
�لفنان يف م�سغله ومعر�سه �لذي مت تخ�سي�سه 
من  �ل�سريف  �لكاظمي  �ل�سحن  �سمن  له 
�ملقد�سة،  �لكاظمية  للعتبة  �لعامة  �الأمانة  قبل 
قيامه بعمل منحوتات خ�سبية جميلة من خالل 
يتم  �لذي  �لقدمي  �خل�سب  لبقايا  ��ستخد�مه 
تغيريه �أثناء عملية تطوير وتاأهيل �لعتبة 
�إ�سافة �إىل بقايا �لكا�سي �لكربالئي 
جميلة  زخرفية  باألو�ن  �ملنقو�س 
وتقدميه  �الآخر  هو  تاأطريه  بعد 
كهد�يا للوفود �لتي تزور مدينة 
�لكاظمية و�لعتبة �ملقد�سة.  

علي نا�شر الكناين
باألق  و�ملفعمة  �لقدمي..  و�ملا�سي  �لذكريات  بر�ئحة  تعبق  �لتي  �ل�سعبية  �الأحياء  ذ�ت  �لعريقة  �ملدينة  هذه  �لكاظمية.. 
بالزخارف  �ملزد�نة  و�سرفاتها  و�سنا�سيلها  �لفريد  �ملعماري  بالطر�ز  �لز�خرة  �لقدمية  �أبنيتها  عرب  �الأ�سيل  �لرت�ث 
يف  �لبغد�دي  �ملعمار  مهارة  ومدى  �أ�سالتها  وعمق  �أ�سر�رها  بع�س  لها  للمتطلعني  حتكي  وكاأنها  �جلميلة  و�ملقرن�سات 
��ستلهام �لرت�ث، حتى �سارت �أجو�وؤها �ل�سعبية وتلك �الأبنية �لعتيدة و�ملوغلة يف �لقدم �ملمتدة عرب جذور ذلك �ملا�سي 
�إبر�هيم �لنقا�س وجد �سالته هو �الآخر يف �الغرت�ف  �إلهام ملعظم فناين �لو�قعية ولعّل �لفنان �لنحات  �ل�سحيق م�سدر 

�لرمزية  �لدالالت  يف  و�لعمق  �لطرح  يف  �لب�ساطة  بروح  �ت�سمت  �لتي  �لفنية  �أعماله  �أغلب  تنفيذ  يف  �لكبري  �ملعني  هذ�  من 
�ملناطق حري�سني  تلك  �سكنة  �لكثريون من  ماز�ل  �لتي  �الأ�سيلة،  �لبغد�دية  و�لتقاليد  لالأجو�ء  �ل�سعبية  �ملحاكاة  من خالل 

و�لن�سيان. �الندثار  من  عليها  و�ملحافظة  بها  �لتم�سك  على 

في صومعة إبراهيم النقاش

حين يبوح الخشب بأسراره

يقول �لفنان فوؤ�د �سامل: ظهرت على 
من   ،68 عام  بغد�د  تلفزيون  �سا�سة 
برنامج وجوه جديدة ف�سجلت  خالل 
مقامًا عر�قيًا ثم �غنية »فوق �لنخل« 
كنت �حب �ملقام و�لفلكلور �لعر�قيني، 
�سوت  خالل  من  �ملقام  �حببت  وقد 
�ف�سله  �لذي  �ملطرب  �لغز�يل  ناظم 
�لب�سرة  مدينتي  �ىل  رجعت  كثريً�. 
و�نقطعت عن �لغناء ملدة عام. ب�سبب 
ظروف عائلية كانت حتول بيني وبني 
مز�ولة �لفن. لكن طموحي كان �قوى 
عام  بغد�د  �ىل  فرجعت  �لعو�ئق  من 
�لذهب«  »�سو�ر  �غنية  و�سجلت   69
ثم �عدت ت�سجيل �أغنية »فوق �لنخل« 
لالإذ�عة  مطربا  ��سبحت  وبعدها 

و�لتلفزيون �لعر�قي. 
حترك  ال  ال�شعبية  االأغنيات  بع�ص 
امل�شاعر، وال حتظى باهتمام امل�شتمع 
واالأغنية الناجحة هي التي يرددها 
باالأغنية  راأيك  هو  فما  ال�شعب. 
خا�ص،  ب�شكل  ال�شيا�شية  واالأغنية 
الإذاعة  �شيا�شية  اأغاين  �شجلت  وهل 
باأن  تعتقد  وهل  بغداد،  وتلفزيون 
باهتمام  حتظى  ال�شيا�شية  االأغنية 
الوعي  منو  على  وت�شاعد  اجلمهور 

ال�شيا�شي؟
�الأغنية  ع�سر  هو  �لع�سر  هذ�  �ن 
بني  �ل�سر�ع  الحتد�م  �ل�سيا�سية 

�ل�سر، فاينما وجد  قوى �خلري وقوى 
�لن�سال توجد �الأغنية �ل�سيا�سية، وهي 
لي�ست ظاهرة حديثة �لعهد، فهنا يف 
�ليمن �سمعت عن جمموعة مطربني 
تغنو� باجمادهم، وحاربو� �ال�ستعمار 
بكل ��سكاله. وال يكفي �ن يلتزم �لفنان 
�ن  يجب  بل  فكري،  كرتف  �سيا�سيًا 
توعية  يف  �ملبا�سر  �لدور  له  يكون 
و�عيًا.  �لفنان  كان  وكلما  �جلماهري. 
�كرث  �ل�سيا�سية  �الأغنية  كانت  كلما 
»فكتور  �لفنان  نعرف  فكلنا  ن�سجًا. 
و  ريد«  »دين  و  �مام«  »�سيخ  و  جار�« 
خالل  من  وغريهم  فخري«  »عديل 
و�ملنحازة  �مللتزمة  �ل�سيا�سية  �الأغنية 
�ىل �لتعبري عن معاناة �لنا�س. �سجلت 
الإذ�عة بغد�د بع�س �الأغاين �لوطنية، 
و�لتاأميم،  �لوطنية،  للجبهة  فغنيت 
عيد  لتموز  وغنيت  �لذ�تي،  و�حلكم 
فلم  �ل�سيا�سية  �الأغاين  �ما  �لثورة. 
يكن الذ�عة بغد�د ن�سيب فيها. لكنني 
�سيا�سية،  مهرجانات  يف  �ساركت 
�ىل  ��سافة  وعاملية،  وعربية  حملية 
وكما  بغد�د.  يف  �لكثرية  �ملهرجانات 
باالأغنية  تهتم  �جلماهري  فان  �رى 
�ل�سيا�سية بدليل �ملهرجانات �لكثرية 
مع  �لت�سامن  �جل  من  تقام،  �لتي 

�لتحرري،  ن�سالها  يف  �لعامل  �سعوب 
فهي كما قلنا ت�ساعد على منو �لوعي 
�ل�سيا�سي لدى �جلمهور وهي من�سور 

�سريع �النت�سار و�لتاأثري. 
نحن نعرف ان جناح االأغنية يعتمد 
الثالثة،  العنا�شر  على  عام  ب�شكل 
املوؤلف’ وامللحن، واملطرب، فهل تتفق 
معنا يف هذا التق�شيم، ام انك حتمل 
م�شوؤولية  فقط  العنا�شر  هذه  احد 

النجاح؟ 
كاملة  تكون  �ن  ميكن  ال  �الأغنية 
بني  �ملتكامل  بالتن�سيق  �ال  وناجحة 
ترتكز  و�الأغنية  و�مل�سمون،  �ل�سكل 
فاأذ�  كما ذكر  �لثالثة  �لعنا�سر  على 
مل يكن بني هذه �ال�سالع �لثالثة لثلث 
�الغنية تكافوؤ �و جتان�س فانها الميكن 
وعلى  �ملطلوب.  بال�سكل  تخرج  �ن 
كل منهم �ن يعتمد �سيئًا من �لثقافة 
�لعامة. كان تكون ثقافة مو�سيقية �و 

�جتماعية وغريها. 

اليمن  يف  وجودك  �ثناء 
ال�شريع  واطالعك  الدميقراطية، 
على معاملها احل�شارية والفنية، ماهي 
وعن  اليمن،  عن  العامة  انطباعاتك 
باعتبارك  فيها،  ال�شيا�شية  االأغنية 
ال�شيا�شية؟  باالأغنية  تهتم  فنانًا 
وهل يف النية ت�شجيل بع�ص االأغاين 

لالإذاعة والتلفزيون؟ 
فماذ�  �قول،  فيها  مق�سرً�  �كون  قد 
�قول عن بلد تقوده �لطبقة �لعاملة؟ 
�ملر�فق  كل  يف  ينا�سل  �سعب  وعن 
�حلياتية بعد �ن �ختار طريقه بنف�سه. 
�لكثري،  يتعلم  �ن  يريد  طموح  �سعب 
�حلزب  وتاأثري  بف�سل  هذ�  وكل 
�لر�سيدة  وقيادته  �ليمني  �ال�سرت�كي 
بها.  يلتزم  �لتي  �خلالقة  و�لنظرية 
يف  �ل�سيا�سية  �الأغنية  يخ�س  وفيما 
تاخذ  �نها  �عتقادي  فح�سب  �ليمن. 
�لرب�مج،  ح�سة  يف  منا�سبا  ن�سيبًا 
�الإذ�عة  من  با�ستمر�ر  ��سمعها  فانا 

وقد �عجبتني �أغان كثرية، كما �نني 
�ما  »ن�سو�ن«.  باأغنية  جدً�  معجب 
م�ساهمتي �النتاجية و�ملتوفرة، و�لتي 
�حاول ت�سويرها للتلفزيون وت�سجيلها 
و�سافاجىء  كثرية،  فهي  لالإذ�عة، 
�جلمهور �ليمني بها، وخا�سة �الأغاين 

�ليمنية �جلديدة. 
البد وان تكون للفنان املهتم باالأغنية 
الفنية،  الرحالت  بع�ص  ال�شيا�شية 
وامل�شاهمات يف املهرجانات الغنائية. 
هذا  يف  وم�شاهمة  ن�شيب  لك  فهل 

املجال؟
بدعوة  مرتني  �مريكا  �ىل  �سافرت   
و�حييت خم�س  �لعربية،  من �جلالية 
وو�حدة  »ديرتويت«  يف  حفالت 
�حييت  كند�  ويف  كاليفورينيا.  يف 
�نني  كما  و�حدة.  غنائية  حفلة 
��سرتكت يف مهرجان برلني لالأغنية 
يف  �ل�سعوب  مع  ت�سامنا  �ل�سيا�سية 
يف  �ساهمت  كما  �لتحرري،  ن�سالها 
يف  �ملقام  �لبحر«  »عرو�س  مهرجان 
حفالت  يف  وغنيت   74 عام  بريوت 
يف  غنيت  كما  �لكويت،  يف  كثرية 
عمان  يف  حفالت  و�قمت  �لبحرين، 
مع  �حلرب  �يام  �مل�سلحة  لقو�تنا 
يف  و��سرتكت  �ل�سهيوين.  �لعدو 
و�ل�سياحية  �لثقافية  �ال�سابيع  �كرث 
�خريً�  و�ساهمت  �لعربي  �خلليج  يف 
�لدميقر�طية  �جلبهة  حفالت  يف 
�لذكرى  مبنا�سبة  فل�سطني،  لتحرير 
�ليمن  يف  و�ملقامة  مليالدها  �لعا�سرة 
�لدميقر�طي يف �ملحافظتني �خلام�سة 

و�لثالثة.

لقاء لم ينشر مع فؤاد سالم

األغنية السياسية منشور سريع
�شبيح اجلابر

�غتنمت  وقد  �لدميقر�طية..  �ليمن  جلمهورية  بزيارة  �سامل  فوؤ�د  �لعر�قي  �لفنان  يقوم 
�جلمهور  وتعريف  �لفنان  مع  �حلديث  هذ�  الجر�ء  �لفر�سة  هذه  وثقافة«  »�دب  �سفحة 

�ليمني به كفنان تقدمي من قطر �سقيق.. ود�ر حديث يف جمال �لفن �لغنائي حدثنا فيه 
�لفنان فوؤ�د خالله عن بد�ياته �الأوىل مع �الأغنية.
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�سعرية  جماميع  �إ�سد�ر�ته  وت�سمنت 
�لغيوم  »قم�سان  منها  نذكر  نقدية.  وقر�ء�ت 
كركوك-  »جماعة  �لدفلى«  »�أر�سفة  �ملتدلية« 
كركوك«  »جماعة  �لناق�سة«  �الإ�ستذكار�ت 
كركوك«  »ذ�كرة  �خلباز«  �أزهار  من  »باقة 
»م�سطبة  �لق�س�سي«  �الأدب  يف  »قر�ء�ت 
»يف  �ملد�ئن«  »�أطر��س  �لقلعة«  �أمام  وحيدة 
جبار«  طيب  �ملهند�س  �ل�ساعر  �إىل  �لطريق 
كركوك«  مذكور�ت  يف  ومقاٍه  و�سعر�ء  »�أدباء 
يف حو�رنا معه يتوغل �لكاتب يف ��ستعادة وجوه 
و�ل�سعر�ء  �لكتاب  �أ�سدقائه  من  رحلو�  �لذين 
�الآثارية  مدينته  من  معامل  ذ�كرته  وت�سرتجع 

�لتي �أندثرت عرب تقادم �لزمن. 

والطفولة  ال�شغوفة  واماكنها  كركوك  املدينة   •
الذين  واالأُدباء  واالأ�شدقاء  مرابعها  يف  الدارجة 

عرفتهم و�شادقتهم؟ ماذا يعني لك هذا كله؟
»جرت  تدعى  �سعبية  حملة  يف  عيني  فتحُت   
بالرتكمانية  وتعني  ميد�ن« 
عندها  تنتهي  �خليل«  »ميد�ن 
ومن  �ل�سهرية،  »�لقورية«  �سوق 
لها  �ملحاذية  �لبارزة  �ملعامل 
و�ملمتدة  عالوي«  »�سيد  مقربة 
باغي«  »كاوور  ب�ساتني  �أ�سو�ر  �إىل 
�لتي �سهدت �إ�سر�ب عمال �لنفط 
مبجزرة  1946و�إنتهت  عام 
هذه  عديدون،  �سهد�ء  فيها  و�سقط  د�مية 
�ملعامل �ملكانية تركت ب�سماتها على ت�ساري�س 
كتاباتي، وحفرت عميقًا يف �أ�سا�سيات ذ�كرتي، 
يف  �أكابر  ولكنم  ب�سطاء،  �أنا�سها  �ملنطقة 
عونهم  يعر�سون  وت�ساحمهم،  ومودتهم  نبلهم 
تعلمت  فمنهم  نف�س،  طيبة  بكل  �الآخرين  على 
و�إحرت�م  و�ملحبة  �ل�سد�قة  يف  �لدرو�س  �أُوىل 
من  �لكتابة  مار�ست  �الإن�سانية،  �لعالقات 
�ملجالت  من  �لبد�ية  حيث  �ملتو�سطة  مرحلة 
�إ�ستاذ�ن  در�سني  �ملرحلة  هذه  يف  �حلائطية، 
�للغة  يف  حممود  �سابر  حممد  هما:  قدير�ن 
�لعربية  و�أنور �لغ�ساين يف مادة �لرتبية �لفنية، 
وبد�أت �أُر��سل جريدة »�الأخبار« �لبغد�دية وكان 
حمررها �لثقايف �نذ�ك زهري حممد �لقي�سي، 
�إليه ون�سره  �أر�سلته  وقد �ثنى كثريً� على مقال 
 « عنو�ن  يحمل  وكان  �لثقافية  �ل�سفحة  يف 
على  تعرفت  �لتكريل«  وفوؤ�د  �ملنطفئ  �لقنديل 
وجان   1964 عام  كركوك«  »جماعة  �سحبتي 
معهم  وبد�أت  عليهم  عرفني  �لذي  هو  دمو 
و�لت�سكع  و�لكتابة  �لقر�ءة  يف  جديدة  مرحلة 
يف  و�لت�سعلك  كركوك  طرقات  يف  و�لتجو�ل 
 1968 عام  �إىل  و��ستمرت  �الأليفة  مقاهيها 
وهناك  �جلز�ئري  �لقطر  �إىل  �أوفدت  حيث 
بد�ت مرحلة حياتية جديدة يف �لتجو�ل و�لعمل 

يف مدن �ل�سمال �الأفريقي.

عرفها  ثقافية  و�شلل  ادبية  جماعات  هناك   •
 ، كركوك  عرفتها  اأدبية  جتمعات  وكذلك  العراق 

فهل جتد نف�شك منتميًا اإىل واحدة منها؟
 �إنفتحت على �جلميع و�حببتهم وتفياأت مودتهم 
�أنفا�سهم،  على  قلبي  خفق  �أمو�سق  وغدوت 
فيها  �لبقاء  �طيق  ال  �أنني  �إال  عو�ملهم  و�دخل 
و�إمنا �أُغادرها �إىل عو�مَل �أُخرى،حماواًل �أن �أجد 
�أحببت  نغماتِه،  على  خطاي  و�أدوزن  �إيقاعي 
نف�س  ويف  وتفانيهم،  ،�إبد�عهم  وفاَءهم  �لكل، 
�لوقتِ عا�سرت �لكثري من �الأدباء و�لت�سكيليني 
�لقرن  من  �ل�ستيني  �لعقد  يف  و�مل�سرحيني 
كركوك  جماعة  وجوه  على  وجايلت  �ملرحتل، 
�جلماعة،  هذه  مابعد  �إىل  عالقاتي  و�إمتدت 
�دعوهم  �إىل �جلميع،  ولالأن مو�ئدي ممدودة 
�إليها و�أ�ستاف �أز�هريهم و�أ�ستطعم بوحهم وال 
��ستلقي على م�سطبتي  �أن  �إالأ  �الأخذ  �حلم يف 

�ملو�جهة للقلعة، هناك �أتاأمل �ل�ساعات و�الأيام 
�أغربة  تتطاير من بني  ثم  وت�سيخ،  تكتهل  �لتي 
مرئية  غري  ��سابع  �إىل  ت�ست�سلم  وهي  �الأقد�م 

�أتخيلها متتد من طرقات �ل�سباب.

• الق�شيدة فن اأم �شناعة ؟ هند�شة اأم �شيء اآخر؟
  مهما حتدثُت عن �لق�سيدة ال �أ�ستطيع �أن �أمل 
و�سيكون  �جلو�نية  �أغو�رها  و�أ�سيء  باأ�سر�رها 
حايل كالر�سام �لذي يحاول �أن يعرب عن فكرتِه 
ّب من �ألو�ن و�أقام من  فال يحقق ذلك مهما �سَ
ويف  قما�ستِه،  على  عو�مل  من  و�سيد  خطوط 
�أترك لوحتي  �أن  �أح�سن �سيء يل  يقول  �الأخري 
بي�ساَء فهي تغني عن �لقيام باأي جهد يف �آخر 
�لطبيعي  ومن  �لكاملة،  �للوحة  باأنها  �ملطاف 
و�إىل  �سفة  �إىل  بحاجة  و�أنه  فن  فالق�سيدة 
بل  �ملختلفة،  و�دو�تها  �للغة  ناحية  �إمتالك 
تفجري هذه �للغة للو�سول �إىل الآلئها وحناياها، 
وهند�ستها بكل ما هو جديد ومغاير وخارج عن 
�ملاألوف،فهي تعيد لنا بناء �لعامل وتغيري �حلياة 

،جتدد �لروح ومتنح �جل�سد �لدفء و�لرث�ء.

وكيف  كركوك  بجماعة  عالقتك  طبيعة  ماهي   •
كانت اإرها�شات البداية؟

  تعرفت على جماعة كركوك عن طريق جان 
و�ملت�سكع  �لد�ئم  و�جلو�ل  �ل�سعر  َجّو�ب  دمو  
ت�سربان  وقدماُه  �أتخيلُه  زلت  ما   ، �الأبدي 
بعد  �خلو�لد،  كتبُه  متابطًا  كركوك  طرقات 
ببغد�د، ثم جتدد  �لر�سيد  �سارع  �أن عرفتُه يف 
�الأيام  �أحد  ويف  كركوك،  يف  بيننا  �للقاء 
�أهل  عند  وي�ستهر  مقهى«�لن�سر«  �إىل  �سعدنا 
�لعام  يف  ذلك  كان  �ملدور«  بـ«مقهى  كركوك 
عندها  يجل�س  كان  مائدة  من  �إقرتبنا   1964
�لر�حالن –جليل �لقي�سي ويو�سف �حليدري-و 
عرفت   ، بيننا  �للقاء�ت  جتددت  ذلك  وبعد 
�سلك  يف  وهو  �لر�وي«  »موؤيد  �ل�ساعر  بعدها 
ياأتي  د�ئمًا  وهو  بول�س«   »�سركون  ثم  �لتعليم 
و�سالح  �لهو�ئية  در�جتِه  ممتطيًا  �جلماعة 
فائق ي�سلنا د�ئمًا متحممًا باأمطار �ل�ستاء، �أما 
�لتلمذة يف  �أيام  �لغ�ساين فقد عرفتُه من  �أنور 
�ملتو�سطة فقد در�سنا مادة �لرتبية �لفنية طو�ل 
ثالثة �أعو�م من �سنة 1959 و�إىل �سنة 1961.

• وماذا عن احلركة االأدبية يف كركوك اإبان العقد 
ال�شتيني؟

م�ستقرين  كانو�  �جلماعة  يف  �سحبي  معظم 
حيث  �لعز�وي،  فا�سل  باإ�ستثناء  بكركوك 
�لرتبية  كلية  يف  للتتلمذ   1960 عام  غادرها 
قد  �الأ�سدقاء  يكن  ومل  �لعربية   �للغة  ق�سم  ـ 
يف  جنتمع  كنا  بغد�د،  �إىل  كركوك  هجرو� 
بيوت �ل�سْحِب ويف حمل ل�سياغة �لذهب يعود 
�لق�سائد  نقر�  »�لقي�سي«،  �أ�سقاء  �أحد  �إىل 
و�لق�س�س، ومر�ت ينقل �الأ�سدقاء نقا�ساتهم 
�إىل �ملقاهي ،كانت �ملكتبات منت�سرة يف �ملدينة 
و�الإنكليزية،  �لعربية  باإ�ستمر�ر  ت�سلنا  و�لكتب 
�إىل  مبعدً�  كان  �لهرمزي«  »قحطان  �ل�ساعر 
جملة  �سفحات  على  ق�سائده  ،نقر�أ  �لب�سرة 
يف  ع�سكر«  »عبا�س  بال�ساعر  ونلتقي  »�الأخاء« 

�أحد مقاهي �الأوقاف.

العراقية  ال�شحف  يف  الثقافية  ال�شفحات   •
والكركوكية هل تتابعها؟وماذا تقول عنها؟

  �أتابع �ل�سفحات �لثقافية يف جريدة �ل�سباح 
و�لثقايف،وجريدة  �الأدبي  ملحقها  وكذلك 
ثوب  يف  ي�سدر  �لذي  �لثقايف  �لطريق 
وال�سيما  �ملدى  جريدة  �أنيق،ومالحق 
ملحق«�أور�ق« �لذي يعنى باال�سد�ر�ت �لثقافية 
�سفحة«ثقافة  �أتابع  �لوقت  عني  و�الأدبية،ويف 
وفنون«يف جريدة �الحتاد �لبغد�دية و�أن�سر فيها 

�آخر كتاباتي وجريدة«�الأديب« �لتي حتولت �إىل 
جريدة  يف  �لثقافية  و�ل�سفحة  �سهرية  ن�سف 
�ملرء  يغري  �لذي  �جلديد،�ل�سيء  �ل�سباح 
�لتي  �ل�سفحات،�ملو�د  هذه  على  �القد�م  يف 
وحد�ثتها  بطر�فتها  تتميز  و�لتي  فيها  تن�سر 
وجدتها،وكذلك عدم تكر�ر �الأ�سماء �لتي تكتب 
تطوير  يف  مهّما  دور�  �ال�ستكتاب  فيها،ويلعب 
و�ن�ساج تلك �ل�سفحات،ويف عني �لوقت متابعة 
�أخبار �الأدب و�لثقافة و�البد�ع يف �لعامل وعدم 
�لرتكيز على �أدباء �لعا�سمة و�إمنا �النفتاح على 
بالتهمي�س  يح�سو�  ال  حتى  �ملحافظات  �أدباء 
فبع�سها  �لكركوكية  �ل�سحف  و�الق�ساء،�أما 
�ل�سحف  من  تبقت  وما  �ل�سدور  عن  توقف 
تدعمها  �أن  �أمتنى  �ملدينة  يف  ت�سدر  �لتي 
�أدعو  قلبي  كل  ومن  ومبدعينا  �أدبائنا  �أقالم 
لها �الزدهار و�لنماء يف �سبيل �رتقاء �الأدب يف 

�ملدينة.

ما االأ�شياء التي تدفعك اإىل الكتابات املندرجة   •
حتت اأدب املكان على الرغم من اإنك قدمت جماميع 

�شعرية وكتابات نقدية؟
ويدرج  معني  مكان  يف  �الن�سان  يعي�س  عندما   
بروحه  تنعجن  مناطق  ت�ساري�سه،فثمة  فوق 
و�أماكن تنحفر يف دخيالئه وتب�سم فوق ج�سده 
ال�سقة  تظل  �لتي  �ملحال  �لد�ئمي،تلك  و�سمها 
�جل�سد،فاأنفا�سها  وت�ساري�س  �لروح  ملعارج 
بلهفته  �لقلب  يكوي  �إليها  وجهي،و�لتوق  تلفح 
�حلارقة،�أحاول عرب ذ�كرتي وخميلتي �أن �أعيد 
و�أ�سابها  �لهدم  �عتورها  �أن  بعد  �لنب�س  �إليها 
�لزو�ل ودّب يف �سر�يينها �لتقادم حتى ي�سرتجع 
�يقاعاتها �لقدمية و�أ�ستطيع �لقب�س عليها حتى 

ال �فقد دفئها و�أخ�سر هارمونيتها.

ولعا  يحملون  الذين  والكتاب  ال�شعراء  من  انت   •
عن  عاي�شوها،اأخربنا  التي  االأمكنة  اجتاه  واألفة 

هذه العالمات التي ت�شدك اإىل مدينتك كركوك؟.
حكائي  م�سغل  مبثابة  كان  بيت  يف  درجت 
كتب  من  قر�ءة  علينا  تلقى  �أو  م�سافهة  فيه 
�إلقاء  يف  يتبارون  وليلة«،�لكل  ليلة  مثل«�ألف 
يف  �أحتّرك  كنُت  �حلكايات،فعندما  هذه 
حتط  من  �ألتقطها  ومر�ت  بها  �أتعرّث  �لد�ر 
�أخ�سبت  �حلكايات  و�لزو�يل،هذه  �لب�سط 
�حللم  على  �لقدرة  ومنحتني  خميلتي 
�البتد�ئية  مدر�ستي  �أن  و�سادف  و�سناعته، 
�أح�سان  يف  و�قعة  كانت  فيها  تعلمت  �لتي 
ب�ستاٍن مطل�سم،فكنت �أعانق كل �سباح �أ�سجار 
و��ستاف  �لطيور  تغاريد  و�تغطى  �لزيتون 
�لب�ستان  �الأ�سجار،وخلف  خمتلف  �سوعات 
و�لطريق  كركوك  قطار  حمطة  ت�ستلقي  كانت 
ب�سجري�ت  مفرو�س  طريق  �إليها  ��سلكه  �لذي 
وتتمو�سق  �زهارها  و�لتي كانت ت�سدح  �لدفلى 
وقد  �ملدخل  �لطريق  هذ�  �قطع  و�أنا  معي، 
�لقطار  عربة  دفء  عن  بحثا  كتبي  تاأبطت 
للقر�ءة،ومن مقهى و�لدي �لذي ع�سقت تخوته 
نعا�ساته  وظالل  �لقدمية  �لغنائية  و��سطو�ناته 
�إىل  �نتقلت  �لتخوت  هذه  ع�سق  �حلزينة،ومن 
مكاٍن  �ملتنزهات،فاأحبُّ  يف  �مل�ساطب  ع�سق 
و�نظر  �الأ�سجار  و�أتاأمل  م�سطبة  �أقتعد  �أن  يل 
�ملنغمة،و�الآن  رفرفاتها  يف  حتلق  وهي  �لطيور 
�جلهات  من  حتيطني  �لتي  �لكهولة  مع 
كلها،�لكثري من �مل�ساهد �لتي تعودُت عليها يف 
�أريد  وتال�ست،فاأنا  ��سمحلت  و�سباي  طفولتي 
�الأ�سياء �جلميلة،�لتي  �أم�سك بتالبيب هذه  �أن 
عليها  �أقب�س  �أن  �الأ�سابع،�أريد  بني  من  تنزلق 
خميلتي  يف  بناءها  و�أعيد  و�أ�سمها  و�أح�سها 
�سكال جديد�،ويف كل هذ�  لها  و�أخلق  �ملبتدعة 
�ملدججة  �الأيام  قادمات  من  و�سلو�ن  يل  عز�ء 
ومر�ت  �الدبية   وخر�باتها.حماوالتنا  بربدها 

مقهى  �حلد�ثوية،  بكتاباته  يتحفنا  هو  كان 
يف  ع�سكر«  �ل�ساعر«عبا�س  فيه  يجل�س  �أخر 
�لعد�لة  د�ر  مكانه  �قيمت  �الآن  �الوقاف  �سارع 
كانت  �ملقاهي  هذه  �لقطار،  حمطة  ومقهى 
�ماكن �ساحلة وح�سنة �الألفة وكثري�« ما�سهدت 

مناق�ساتنا وقر�ء�تنا و�حالمنا.

• ما هو جديدك على �شعيد اال�شدارات املقبلة؟
�ىل  تقدميه  نيتي  يف  �لذي  �جلديد  �لكتاب    
�لطبع يف �اليام �ملقبلة يحمل عنو�ن »�ال�سجار 
جمموعة  �سمته  كركوك«  مر�يا  يف  تتعا�سق 
و�ل�سرد  �ل�سعر  فيها  تلقى  �لتي  �لن�سو�س  من 
ور�سمي  �لكركوكية  ��ستذكار�تي  �لقائمني على 
عرفتهم  كركوكيني  الدباء  �سور�«  بالكلمات 

وحاببتهم و�حببتهم.

اليها  احلارق  واحلنني  الكركوكية  ال�شينمات   •
يحتل م�شاحات كبرية من كتاباتك ، حدثنا عن تلك 
واالدها�ص  البهجة  الكركوكيني  التي منحت  املعامل 

والفرح طوال عقود؟
�سغري  منذ  �ل�سينما  دور  على  عيني  فتحت 
�لكبار وبكر �اليام  �ليها برفقة �خو�ين  �ذهب 
��سبحت جزءً� من حياتي و�قتحمت �سخ�سيات 
كنا  و�تقم�سها،  �تنف�سها  خميلتي،  �الفالم 
�ل�سائقة يف طقو�س  �ل�ساالت  تلك  على  نرتدد 
ون�ستقل  حللنا  باأبهى  ونتهندم  نتهياأ  خا�سة، 
�خليول،  جترها  �لتي  �لعربات  تلك  من  عربة 
�سديقًا  جنيء  كاأننا  �ل�سينما  �سالة  ن�سل 
��ستغوتني  �لتي  و�اللفة  �لقلب،  على  �ثريً� 
و�نا  ترعرعت  جميمة،  �لفة  كانت  �جتاهها 
و�البهج  �نارة  و�الكرث  �لزو�يا  �لدور  تلك  �عد 
�ىل  وتوقًا  �ملجنحة  �الحالم  وبيوتًا من  ��ساءة 
ما  ترينا  فهي  وماالنب�سر،  نب�سر  ما  معانقة 
�لغرف �حلميمة،  خلف �جلدر�ن وتدخلنا �ىل 
متلك  �ملدينة  كانت  �ملكنونات،  خفايا  وجتوب 
ثماين  �ليها  ت�ساف  �ستوية،  �ساالت  خم�س 
�ساالت �سيفية مما كانت ت�سفي على كركوك 
�ل�سينمات  �ن  باذخًا،  وم�سهدً�  مرونقًا  معلمًا 
و�ملقاهي و�الندية جمتمعة كانت توؤ�س�س عو�مل 
�لبهجة �لكركوكية، وبذهاب �الماكن �حلميمة 
و�لتقادم  و�لهدم  �النقر��س  بر�سم  هذه 
�نطفاأت يف �ملدينة عيون جذلها و�سحت ينابيع 
للعر�س  د�رين  ت�سييد  من  وبالرغم  م�سر�تها، 
�سيدت  حيث  �الخرية  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سينمائي 
�ل�سيفي  �طل�س  �سينما  مكان  »�لقلعة«  �سالة 
بعد  �لعلمني  ل�سينما  جديدة  �سالة  و�سيدت 
�سالتها  وقامت  �لقدمية،  �سالتها  هدمت  �ن 
�جلديدة يف �سارع �لزجاجني �لذي يخرج من 
�ن  �ال  �طل�س  ب�سارع  وينتهي  �الوقاف  �سارع 
من  �ال�سو�ء  و�نطفاأت  يحالفهما  مل  �لنجاح 

جديد يف و�جهاتهما. 

على  تاأثريًا  االأكرث  الكتاب  هم  ومن  قراأت؟  ملن   •
جتربتك؟ 

على  تعرفت  �الدبية  قر�ء�تي  �وىل  مع    
يف  معه  فابحرت  �ملنفلوطي  لطفي  م�سطفى 
�ىل  �نتقلت  ثم  و�ملنقولة،  �ملو�سوعة  كتاباته 
خميلتي  و�عيا  بهرين  زيد�ن  جرجي  �لعمالق 
�حد�ث  كل  يجمع  �ن  ��ستطاع  كيف  �لقر�ئية 
تلك  وي�سوغ  �ال�سالمي  �لعربي  �لتاريخ 
�لرو�يات �ل�سيقة  ثم غدوت ��سري رو�ياته �نهي 
كتابًا ثم �قع على �خر، ثم جاء �ل�ساحر جرب�ن 
�ملحلقة  �ل�سعرية  لغته  �ن  وكيف  جرب�ن  خليل 
ورع�سات  ق�سعريرة  م�ساماتي  يف  تولد  كانت 
تعرفت  ذلك  وبعد  بعيدة  �سفاف  عند  تلقيني 
�مثال  �خلم�سيني  �لعقد  كتاب  ��سهر  على 
جودت �ل�سحار، حممد عبد �حلليم عبد �هلل، 
يو�سف �ل�سباعي، �ح�سان عبد �لقدو�س وجنيب 

تاثريه  بقي  �لذي  هو  �الخري  وهذ�  حمفوظ 
علينا �ساريا يف �ل�سنو�ت �لالحقة النه ��ستطاع 
�لفنية  �دو�ته  ويطور  حديثة  بتقانات  يكتب  �ن 
فيما بعد �نفتح �مامي �فق �لكتاب �لرو�س ويف 
»دو�ستويف�سكي«  �ل�ساحر  �لكاتب  مقدمتهم 
من  �لكثري  نهلت  النني  ��ساتذتي  بحق  هوؤالء 
من  �ل�ستيني  �لعقد  ويف  �سريهم،  ومن  �دبهم 
�لوجودي  �الدب  مو�سة  ر�جت  �ملنفرط  �لقرن 
�لبريوتية  »�الد�ب«  جملة  ذلك  على  و�ساعدت 
حني تعرفت عربها على جان بول �سارتر و�لبري 
بالد  �ىل  النتمائه  كثريً�  �لثاين  و�حببت  كامو 
�جلز�ئر فاأدبه يف معظمه م�ستوحى من �سم�س 
�لكاتب  على  ووقعت  �جلز�ئر.  وغابات  وبحر 
�لف�سل  فنان  همنغو�ي«  »�رن�ست  �المريكي 
و�ل�سيخ  لل�سالح  ود�عا  رو�ياته  يف  �لبطويل 
�سرت  و�أخري�  ت�سرق  �ل�سم�س  والتز�ل  و�لبحر 
طويال مع �لفرن�سيني »�ندريه مارلو » و »�سان 
�الن�سانية  عالقاتهما  يف  �وكزبري«  �نطو�ن 
ووقوفهما مع �الن�سان وهو يتخبط يف دهاليزه 
ومتاهاته بحثا عن ب�سي�س �المل �لذي يو�سله 

للخروج من �لنفق �ملظلم �لذي يتخبط فيه. 
• كيف تنظر اىل الواقع الثقايف يف كركوك؟ 

�سعد  عدة  على  غنية  كركوك  يف  �لثقافة   
غنى  جتد  �ل�سعد  هذه  �ىل  تنظر  فكيفما 
�لقوميات  بوجود  �حل�ساري  وثر�ءها  �لثقافة 
ثقافاتها يف م�سهر  و�ن�سهار وذوبان  �ملتاآخية 
حبها، هذ� �اللتقاء ثم هذ� �الن�سهار مينحان 
كركوك ميزة روحية م�سرقة ثم جتد �ن كتابها 
باال�سافة �ىل �تقانهم �للغات �ملحلية �لكركوكية 
�مامهم  تفتح  �لتي  �النكليزية  �للغة  يجيدون 
�لنو�فذ و�لكوى يف �الطاللة على ثقافات �لعامل 
�لعجائبي  ونهرها  �ملدرو�سة  قلعتها  �لف�سيح، 
تت�سنبل  �لتي  »باباكركر«  يف  �الزلية  ونري�نها 
يف ف�ساء�ت ليلها حد�ئق من �لقرنفل �الحمر 
�لريان، وتلولها �حلزينة �لتي يرين عليها حزن 
�سحائف  كلها  �لي�ست  مفهوم،  غري  �سرمدي 
ثم دلوين  و�ملبهر  و�ملده�س  �لعجيب  فيها  نقر�أ 
على مدينة مثل كركوك �لتي التتعب من �جناب 
عند  جند  فد�ئما  ومبدعيها  وكتابها  �سعر�ئها 
ويتاأملون  يرتا�سون  جددً�  �سعر�ء  كورني�سها 
يبحثون  قر�ء  مكتباتها  و�مام  �ملع�سوقة  قلعتها 
عن �خر �لكتب �لتي �سدرت ملبدعني عر�قيني 

�و عرب �و عامليني. 

• يف اي االوقات تتعاطى عملية الكتابة؟ 
خميلتي  يف  تت�سكع  تظل  فكرة  تاأتيني  عندما   
د�خلي  �ىل  تهبط  ثم  �لر�أ�س  جدر�ن  �ساربة 
�ن  �حاول  ذ�ك  عند  خمتمرة  تظل  ذلك  وبعد 
�ملنا�سب  �لوقت  �ما  �لكلمات،  بثياب  �ك�سوها 
�ن  بعد  �لظهرية  �ساعات  فهو  عندي  للكتابة 
�ىل  �جل�س  �ملخدرة  �لقيلولة  من  �سيئا  ��سيب 
م�سرت�سال  �الور�ق  و�مد  �ملتو��سعة  من�سدتي 
يف �لكتابة ومقولة �لكاتب �لرو�سي »با�سرتناك« 
تتك�سر يف خميايل »�لكتابة عذ�ب و�ال�سرت�سال 

فيها �ليم«. 

• الثقافات االأجنبية ومدى ثاأثرك و�شطوتها؟ 
�المطار  حتت  �لوقوف  من  �جمل  ثمة  لي�س 
�ملرء  يفتح  و�ن  �لد�فقة  ب�ساآبيبها  و�الغت�سال 
�زر�ر قمي�سه ويرتك �سدره ي�ستقبل �لرياح من 
�لنو�فذ  �ملغلقة  �لغرفة  �جلهات جميعها، هو�ء 
�سيء  كل  ويختال  ر�كد  �ل�ستائر  و�مل�سدلة 
جديد  �وك�سجني  �ىل  بحاجة  فالكاتب  جميل، 
�ملحيطات  رياح  ��ستقبال  من  اليخ�سى  و�ن 
و�سم رو�ئح �الزهار �لربية، �ن �لكاتب بحاجة 
د�ئمة �ىل هو�ء جديد وغذ�ء جديد فانا �حلم 
��سجارها  �لتقي حتت  �لتي  �ل�سعرية  بحديقتي 
�لبا�سقات وهم يهبطون من خمتلف �لقطار�ت 

�لقادمة من �ناأى �ملحطات و�بعدها.
 

• هل هناك اأبيات �شعرية ترددها مع نف�شك دائمًا؟
نف�سي  �رددها مع  قلبي  �ثرية على  �أبيات  ثمة   
د�ئمًا وهي م�ستلة من ق�سيدة �ملدينة لل�ساعر 
هذه  كفايف«  »ق�سطنطني  �ال�سكندر�ين 
»جماعة  يف  �سحبي  كل  �حبها  �لتي  �لق�سيدة 
�نف�سنا  مع  ونتمثلها  نرددها  وغدونا  كركوك« 
وموجات من  �لعز�ء  دفقات من  فيها  و�جدين 

�ل�سلو�ن �حلميم. 
 

»ول�سوف تتبعك �ملدينة 
  يف هذه �ل�سو�رع نف�سها �ستت�سكع 
  ويف هذه �الحياء نف�سها �ستهرم 

  وحتت هذه �ل�سقوف �سيبي�س �سعرك 
  و�ىل هذه �ملدينة �ستنتهي د�ئمًا خطاك«. 

حاوره: �شعدون هليرّل
فاروق م�سطفى �ساعر وكاتب«له ح�سوره �ملتميز، ولد يف كركوك 1946 وهو خريج جامعة بغد�دـ  كلية �الآد�بـ  ق�سم �للغة �لعربية.�أُوفد �ىل �لقطر �جلز�ئري 
للعمل يف �سلك �لتدري�س ملدة �ست �سنو�ت  من 1968 ولغاية 1974 ع�سق مدينته منذ �ل�سغر وحاول �أن يخرتق �أ�سر�رها من خالل �لو�سول �ىل �أذهان معظم  
كتابها �ملعروفني، عا�سر �سعر�ء وكتاب »جماعة كركوك« متاأثر� بكتاباتهم �الدبية �أمثال: �ل�ساعر »�سركون بول�س« »فا�سل �لعز�وي« »حمي �لدين زنكنة« 
»زهدي �لد�وودي« »يو�سف �حليدري« جليل �لقي�سي« »�سالح فائق« »موؤيد �لر�وي«وغريهم من �لكتاب. �ل�ساعر و�لكاتب م�سطفى له ح�سور و��سع يف �الما�سي 

و�لندو�ت �لثقافية �لتي ت�سهدها تلك �ملدينة �لعريقة �لغنية بالثقافات من خمتلف �لقوميات �ملوجودة فيها.��سدر �أكرث من ع�سرين مطبوعًا.

درجت في بيت كان 
بمثابة مشغل حكائي 

فيه مشافهة 

في هذه المدينة سأتسكع 
وفيها سأهرم                

الناقد فاروق مصطفى

فا�شل العزاوي                                                             �شركون بول�ص                                                              زهري اأحمد القي�شي                                                      زهدي الداوودي                                                         جان دمو



دار »الزوير« تفوز بارفع جائزة علمية للنشر
الطريق الثقايف-خا�ص

فازت د�ر »�لزوير« للن�سر و�ملعروفة عامليا، باأهم جائزة يف جمال �لكتب �لعلمية، وذلك من خالل ��سد�ر كتاب حول �ب علم �لكومبيوتر.وعلمت �لطريق �لثقايف �ن فريق �لتحكيم �ملوؤلف من 14 حمكما مبن فيهم 

نا�سرون �سهريون و�مناء مكتبات و�كادمييون، قررو� �ن تذهب جائزة »�آر. �آر. هاوكينز« �ىل �ف�سل د�ر ن�سر علمية يف �ل�سنة ،وقد فازت د�ر »�لزوير« للن�سر عن كتاب »�آلن تورينغ: �عماله وكتبه« تنقيح ��س.بري 

كوبر ويان فان ليوفني. وقدمت هذه �جلائزة لهذ� �لنا�سر يف مر��سم �قيمت مبنا�سبة �لدورة �لـ38 الهد�ء جو�ئز برو�س يف و��سنطن. وتذهب جو�ئز برو�س �لتي و�سعت بدعم من جمعية �لنا�سرين �لتخ�س�سيني 

�المريكيني وق�سم �لن�سر �جلامعي، �ىل د�ر ن�سر علمية، �سنويا. وكتاب »�آلن تورينغ: �عماله وموؤلفاته« �سدر مبنا�سبة �لذكرى �ل�سنوية �ملائة لوالدة �آلن تورينغ تكرميا لهذ� �لعبقري بعلوم �لريا�سيات. ويعترب هذ� 

�لعامل �لربيطاين �ب علم �لكومبيوتر و�لذكاء �ال�سطناعي.  وهذ� �لكتاب يت�سمن �هم كتابات تورينغ وحما�سر�ته ومقاالته �لتي ن�سرت يف �لفرتة من 1936 �ىل 1954. 

و�لفائز بجائزة هاوكينز ت�سلم �سيكا مببلغ 10 �الف دوالر. وتعترب د�ر »�لزوير« للن�سر من �كرب نا�سري �لكتب �لطبية و�لعلمية يف �لعامل. ويقع مقر هذه �لد�ر يف �م�سرتد�م. وتاأ�س�ست عام 1580.
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الموسوعة السرية الخاصة 
بالحزب الشيوعي العراقي

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
و�لتوزيع"  و�لن�سر  للطباعة  �لعربية  �لنه�سة  "مكتبة  عن 
�سدرت "�ملو�سوعة �ل�سرية للحزب �ل�سيوعي �لعر�قي" ب�ستة 
�أجز�ء و�لتي �سبق �ن ن�سرتها �ل�سرطة �لعامة �سعبة مديرية 
�لتحقيقات �جلنائية يف بغد�د عام 1942 هذ� 
�لغالف  �سفحة  على  �لنا�سر  كلمة  يف  وجاء 
من  كادح  يو�سف  �سلمان  يو�سف   " �الأخري 
مدينة �لنا�سرية جنوب �لعر�ق كان له �لدور 
�لبارز يف تاأ�سي�س �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي، 
�أوىل  ت�سكيل  يف  �الأو�ئل  ورفاقه  فهد  عمل 
لفهد  �لنا�سرية،  يف  �ل�سيوعية  �حللقات 
�حللقات  هذه  جتميع  يف  �لبارز  �لدور 
من  وغريها  و�لب�سرة  بغد�د  يف  �ملتناثرة 
�ل�سيوعي  �حلزب  وتاأ�سي�س  �لعر�ق  مدن 
وزمالوؤه  فهد  ..�عتلى   3/1934/  21 يف  �لعر�قي 
�ملوت  من  �أقوى  �الأخرية)�ل�سيوعية  كلمته  وكانت  �مل�سانق 

و�أعلى من �أعو�د �مل�سانق(.
 

“قصائد عاشقة” جديد 
لشاعر سعد الواسطي

الطريق الثقايف ـ وكاالت 
�لو��سطي  �سعد  لل�ساعر  �سدرت  و��سط"  "مطبعة  د�ر  عن 
عنو�ن"ق�سائد  حتت  �سعرية  جمموعة 
عا�سقة"و�سمت 32 ق�سيدة بعنو�نات خمتلفة 
�سهرز�د" "وطن  فاتت  "حكايات  منها  نذكر 
�سرقي"�ملغنون  �ساعر  "تر�تيل  �الأبجدية" 
للحب  خ�سر�ء  "ق�سائد  �لطغاة"  اليحبون 
وغريها،جاء  �خلالد  عيدنا  و�لوطن" متوز 
�لو�سط،  �لقطع  من  �سفحة  بـ83  �لكتاب 
على  ح�سل  �لو��سطي  �ل�ساعر  �أن  علما 
�لعديد من �جلو�ئز و�ل�سهاد�ت �لتقديرية 
رئي�سا  و�نتخب  و�ل�سويد،  �لعر�ق  يف 
وهو  �ل�سويد   – ماملو  يف  �لعر�قية  �لثقافية  للجمعية 

م�ساهم د�ئم يف �ملهرجانات �لوطنية و�لثقافية.

"عين السمك" رواية لصالح 
عبد المهدي العبودي

الطريق الثقايف ـ وكاالت 
�سدرت عن "د�رعدنان للطباعة و�لن�سر" للكاتب 
عنو�ن  رو�ية حتت  �لعبودي  �ملهدي  عبد  �سالح 
252 �سفحة  بـ  �لرو�ية  �ل�سمك" جاءت  "عني 
من �لقطع �لو�سط، تتطرق �لرو�ية ملحنة �لفرد 
�لعر�قي بعد �لتغيري، جاء يف مقدمة �لرو�ية" 
�ن رو�يتي هذه مزج بني �خليال و�لو�قع،و�أي 
مع  و�أحد�ثها  �سخ�سياتها  بع�س  بني  ت�سابه 
هو  حقيقية  و�أحد�ث  حقيقية  �سخ�سيات 
�لكاتب  الغري".وي�سيف  م�سادفة  حم�س 
"بالن�سبة يل كنت �ساهد� ب�سريا و�سمعيا 
��ستخرجتها  كثرية  وم�ساهد  �أحد�ث  على 
ومانحا  عنها  �لزمن  غبار  ناف�سا  �لو�عية  �لذ�كرة  قاع  من 
�لعبودي  جمدد�.للكاتب  �حل�سور  ترف  �سخ�سياتها 
منها:"�مل�ساء  نذكر  �لق�سرية  �لق�سة  يف  عدة  ��سد�ر�ت 

�جلميل" " �لعر�س" و"مملكة �ملاء.

"التصحر ونصوص أخرى" 
لستار الناصر
الطريق الثقايف ـ وكاالت 

�سدر للمو�سيقي و�لكاتب �ستار �لنا�سر عن د�ر "ميزوبوتاميا 
حتت  جديد  كتاب  و�لتوزيع"  و�لن�سر  للطباعة 
جاء  �أخرى"  ون�سو�س  �لت�سحر   " عنو�ن 
�لو�سط. �لقطع  من  �سفحة   67 بـ  �لكتاب 
عن  "م�سق�سة"  لف�سة  �لكاتب  ��ستخدم 
�لن�سو�س �لتي كتبها ليدلل على �لعالقة بني 
�لق�سة و�مل�سرحية وتد�خلها يف ن�سيج �سردي 
نقدي  بتحليل  �لكتاب  �سم  كذلك  و�حد، 
�لدر�ما  ��سكالية  عن  ومقدمة  للن�سو�س 
يتبادر  �ملونودر�ما  جاء فيها" حني ت�ساهد 
تقر�أ،  ق�سية  ق�سة  ت�سمع  �نك  �ىل ذهنك 
و�ن كانت هذه �لقر�ءة تاأتيك من على خ�سبة �مل�سرح 

عرب �ملمثل. 

الدكتور سعد مطر عبود 
و"نقد المنهج" 

الطريق الثقايف ـ وكاالت 
�سدر للدكتور �سعد مطر عبود كتابا جديد� حتت 
عنو�ن "نقد �ملنهج" وهو قر�ءة نقدية حتليلية 
�لكتاب  �سم  و�ملثيودولوجي  �لتعليمي  للمنهج 
�ملنهجي  �لتطبيقي  �لنقد  حول  عدة  عنو�نات 
و�الح�سا�س  �لنقد"�ملنهج  مفهوم  مثل" 
بالزمن" �لتلقي �اليجابي و�لتلقي �جلاهز" 
منهج  للتغيري"  �ال�سرت�تيجية  �لروؤية 
�لكينونة ومنهج �لتملك"..�لخ، كتب مارون 
�ملفكرين  �لكتاب"�إن  مقدمة  يف  عبود 

 إصدارات..

على  حتتوي  �لتي  �الأماكن 
كالبندقية  �لفنية  �لتحف  تلك 
�ملدن  من  وغريها  وفلورن�سا 
�لكنائ�س  على  حتتوي  �لتي  �الإيطالية 
و�ملقابر  �لقوطي  و�لبناء  و�الأديرة 
روما  وملوك  لزوجات  �لقدمية  �مللكية 
�لفكر  و�أعالم  و�لقدي�سني،  �لقدماء، 
و�ل�سخ�سيات  و�الأدباء  و�ملعرفة 
�لقدمية  روما  يف  و�ل�سيا�سية  �لوطنية 
�لفني  �ل�سجل  بتاريخ  ملعرفته  �إ�سافة  ؛ 
�الإن�ساين وطرح كلَّ ذلك بخيال خ�سب، 
وعلمية  خالق،  وفكر  فريدة،  وجمالية 
بروح  حيٍّ  و�قع  على  و�ال�ستغال  دقيقة، 
كلَّ  مازجًا  و�لو�قعية  �لفنية  �ملعا�سرة 
�لتاريخ  ت�ساير  حُمببة  بكال�سيكية  ذلك 
�لتاريخ  ما�سي  من  يخرج  �أن  وي�ستطيع 
ي�ساء!  وكيف  ي�ساء  متى  �حلا�سر  �إىل 
خلل  دون  �أو  �لفني  بالعمل  �مل�سا�س  دون 
�لفريدة  �لفنية  �ل�سنعة  هي  تلك  يذكر، 
باأي  �لر�ئع  �لفني  �لبناء  من  و�لتمكن 
�الأ�سلوب  ذلك  كان  �سو�ء  ي�ساء!  �أ�سلوب 
�أم ما بعد �حلد�ثة،  �أم حديثًا  كال�سيكيًا 
ه �الإبد�ع ياأتي ُمتنا�سقًا،  ال يهم ذلك، لكنَّ
ر�ئعًا،  جذ�بًا،  �سادقًا،  ُمتكاماًل،جمياًل، 
�لطريقة،  كانت  كيفما  �لّلب،  يخلب 
�لر�سالة  تو�سيل  �ملهم 
بذهنية  و�ت�سالها  �لفنية 
و�لت�ساق  �لقارىء 
بعقل  �لذكية  �ملعلومة 
�سروط  �سمن  �ملتلقي 
وكذلك  �ملو�سوعية، 
باملبدع،  �خلا�سة  �لذ�تية 
�جلمالية  �الأعمال  �أنَّها 
فلمًا  ت�ساهد  و�ملده�سة؛كاأنَك  �لفريدة 
�لرو�يات؛وياأخذَك  تلك  تقر�أ  و�أنَت 
رد �لرو�ئي �ملُحنك و�ملفرط باخليال  �ل�سَّ
و�الفتتان  �لده�سة  عو�مل  �إىل  و�لتجربة 
�ملفرطة  و�لعذوبة  حر  �ل�سِّ وعامل 
وتقنية  فني  ب�سدق  ذلك  كلُّ  بال�سهد، 
�لعامل  يف  ياحة  �ل�سِّ من  م�ستفيدً�  عالية، 
و�لف�سائيات  �مليديا  وتقنية  �الفرت��سي 
و�ل�سفر�ت  �لكوين،  حر  و�ل�سِّ و�لعلم 
و�لبيان  �لروؤى  وت�سعب  �لعقلية  �ملكوكية 
رد �ملطول  �لرقمي، و�سحر �لعبارة، و�ل�سَّ
�لقارئ  قبل  من  و�ل�سوق  �ململ،  غري 
�لنهاية  �إىل  و�لو�سول  �لرموز  حلِّ  يف 
و�حلبكة  �لت�سويق  ذلك  بعد  و�حلل 
�لبولي�سية،  �الأبعاد  ذ�ت  �لق�س�سية 
يف  �لبولي�سية  �حلبكات  ت�سبه  ال  ها  ولكنَّ
 " رو�يات  مثل  �لكال�سيكية  �لرو�يات 
�لفريدة  �ل�سنعة  �أنَّها  كري�ستي"،  �أجاثا 

و�ملتميزة، �سنعة "د�ن بر�ون"، و�أ�سلوبه 
�ملو�سوعات  ومعاجلة  �لطرح  يف  �لفريد 
يف  �ملتميزة  و�الأعمال  و�الأدبية  �لفنية 
�لقرون  يف  خا�سة  �لغابرة،  �لع�سور 
من  َدَق  و�سَ �لنه�سة،  وع�سر  �لو�سطى 
�لرجل" وهاهو  هو  �الأ�سلوب  " �إنَّ  قال: 
ذلك  د  ُيج�سِّ بر�ون  د�ن  �لفنان  ـ  �لرجل 
�لرو�ئي  �لفن  يف  رو�ئعه   خالل  من 
�أو  ��ستفاد  و�لتي  "�جلحيم"  ؛كرو�يتِه 
لـ"  و�لكبري  �لفريد  �لعمل  فيها  حاك 
ـ  �الإلهية  �لكوميديا  ـ  �ليغيريي"  د�نتي 
"جحيم  �أ�سمها  جديدة  �أ�سطورة  وخلق 
بر�ون" بعد "جحيم د�نتي"، وباملنا�سبة 
رو�ية  كتب  كذلك  باربو�س  �لرو�ئي  �أنَّ 
حتمًا  تختلف  ها  لكنَّ �جلحيم"،  با�سم" 
ول�ْسنا   لرب�ون،  "�جلحيم"  رو�ية  عن 
�الآن.                                                  �ملقارنة  ب�سدد 

و�لروؤى  و�حلكايات  �لرموز  من  غابة   
و�ل�سيفر�ت  �ليقظة  و�أحالم  و�الأحالم 
و�ملطارد�ت  و�الألغاز  �لده�سة  وعو�مل 
"�جلحيم"  �لرو�ية  بها  تزخر  �لتي 
كوميديا  مع  و��سحة  مبقاربة  لرب�ون، 
من  �الأول  �لكتاب  د�نتي،خا�سة 
عر  �ل�سِّ و�أبيات  "�جلحيم"،  �لكوميديا 
ملحمة  يف  باالألغاز  و�ملفرطة  �ملُحرية 
�جلحيم،  ـ  �الإلهية"  "�لكوميديا  د�نتي 
ففي  متّيزً�؛  بالكوميديا  �ُسميت  و�لتي  ـ 
�لقرن �لر�بع ع�سر، كان �الأدب �الإيطايل 
فئتني:  �إىل  ينق�سم  ـ  �سروطه  بح�سب  ـ 
وتكتب  �لر�قي،  �الأدب  مُتثل  تر�جيديا 
و�لكوميديا  �لر�سمية.  �الإيطالية  باللغة 
وُتكتب  "�ملتدين"  �الأدب  متثل  �لتي 
�ل�سعب.  لّعامة  وُتوّجه  �لعامية  باللغة 
�لفلورن�سية  �ل�سعبية  باللهجة  ُكتبت  الأنَّها 
�إنَّ  �لر�سمية،  باللغة  ولي�س  �لد�رجة 
يف  �الإيطايل  �الأدب  يف  �لتق�سيم  هذ� 
�للغة  ح�سب  جاء  �لغابرة  �لقرون  تلك 
ـ  فني  كمعيار  ولي�س   بها  ُيكتب  �لتي 
�لر�سمية  باللغة  ُيكتب  فالذي  جمايل، 
ُيكتب  و�لذي  "تر�جيديا"  ُي�سمى 
ُي�سمى"  �لعامية  �أو  �لد�رجة   باللغة 
 " �لت�سمية  جاءت  هنا  ومن  كوميديا" 
 " وكانت  لد�نتي،  �الإلهية"  �لكوميديا 
كتابته  يف  د�نتي  ملهمة  هي  بياتري�س" 
عر  �ل�سِّ ديدن  �الإلهية".  "�لكوميديا  لـ 
و�ال�ستعارة  و�لكناية  و�الألغاز  �لرمز  هو 
من  �لباقية  و�لبقية  و�لت�سبيه  و�لغمو�س 
علم �لبديع و�ل�سيفر�ت ، وهذ� ما حفلت 
"�جلحيم" لرب�ون،  به �لرو�ية �جلديدة 
د�نتي  ر�ئعة  من  �مل�ستوحى  عر  �ل�سِّ هذ� 
وهي  �الإلهية:  �لكوميديا  ـ  "�جلحيم" 

14233بيتًا،  من  ملحمية  ق�سيدة 
عامل  �إىل  �ملخيفة  د�نتي  رحلة  ت�سف 
�أن  ما حتت �الأر�س، مرورً� باملطهر،�إىل 
ي�سل �أخريً� �إىل �جلنة.                                              

�إىل  قّر�ءه  برو�ن  د�ن  "ي�سطحب 
عرب  ويقودهم  �إيطاليا...  قلب 
د�نتي،  ملحمة  من  م�ستوحاة  م�ساهد 
و�حدة  وهي  �الإلهية،  �لكوميديا  �أو 
�لكال�سيكية  �الأدبية  �الأعمال  �أهم  من 
�لتاريخ".                                                         و�أكرثها ترويعًا يف 
�ِسعر  على  طاغية  كانت  �لرمزية  �إنَّ   
" �جلحيم"،�إْذ هناك  د�نتي، خا�سة يف 
�ملحتوى  �لن�س  وميثل  و�ل�سورة  �لن�س 
�ل�سورة  تعد  حني  يف  للعمل،  �حلريف 
علماء  حتليل  ح�سب  �لرمزية،  �لر�سالة 
وهذ�  د�نتي.  الأدب  �لو�سطى  �لقرون 
د�ن  ��ستوحاه  �لذي  هو  �لفني  �لبناء 
ح�سب  �لرو�ية  عمارته  و�سيَّد  برو�ن 
 " �لرو�ية  بطل  يحاول  �إْذ  مقت�ساه، 
عرية  �ل�سِّ �الأبيات  لغز  فكَّ  النغدون"  
�أجل  من  "�جلحيم"،  يف  لد�نتي 
جرمية  و�إيقاف  �حلقيقة،  �إىل  �لو�سول 
�لب�سري  �جلن�س  بع�س  على  �لق�ساء 
تدبري  من  كانت  �لتي  �حلياة،  وتدمري 
�أكت�سف  �لذي  "زوبري�ست"  �لعامل 
يعرف  ما  �أو  �لوبائية  �جلر�ثيم  ع  نَّ و�سَ
ينتقل  �لذي  فريو�سي"،  ناقل   " با�سم 
�أحد  "�سييّنا"  قول  �لهو�ء،ح�سب  يف 
�لفريو�سي  �لناقل  �لرو�ية، ذلك  بطالت 
�إىل  جينية  معلومات  الإدخال  �مل�سمم 
�ل�سخ�س  ويجعل  يهاجمها،  �لتي  �خللية 
ويوؤدي  عقيمًا  �لفريو�س  بهذ�  �مل�ساب 
هذ�  �لب�سر،  من  �ملاليني  هالك  �إىل 
�سيئة  مالتو�س"   " بنظرية  ُيذّكرنا  ما 
كلُّ ذلك يف مطارد�ت عجيبة  �ل�سيت!  
يف  بوند  جيم�س  باأفالم  تذكرنا  غريبة، 
حقبة �ستينات �لقرن �ملن�سرم.  وكمثال 
د�نتي؛تلك  جحيم  مع  �ملقاربة  على 
"النغدون"  ركز  و�لتي  عرية  �ل�سِّ �الأبيات 

عليها:                  �لرو�ية  بطل 
باحلكمة،                                                  �مل�سكون  �أيُّها  يا 
هنا...                                                �ملخّباأة  �لتعاليم  ل  تاأمَّ
                                              � �أبيات غام�سة جدَّ حتت حجاب 
�للغز  �لبطل،حلِّ  فيها  حاول  و�لتي   
�ملبطنة  باالإ�سار�ت  و�لز�خر  �ملوجود 
و�لفل�سفية  �ل�سيا�سية  �أم  �لدينية  �سو�ء 
يف  د�نتي  عمل  �سلب  يف  كانت  �لتي 
يرى  حيث  �الإلهية"،  "�لكوميديا 
�لق�سيدة  يف  �لكلمات  تلك  باأن  �لقارئ، 
عمل  يف  خا�سة  �أعمق،  معنى  على  تدلُّ 
 " يقرتح  كان  �جلحيم"،"لذ�   " د�نتي 

�أن  طاّلبه  على  �لرو�ية  بطل  النغدون" 
عر �الإيطايل مثلما يدر�سون  يدر�سو�  �ل�سِّ
بني  يقر�أو�  �أن  �أي  �ملقد�س؛  �لكتاب 
كما  �الأعمق."  �ملعنى  ويفهمو�  �ل�سطور 
ـ  �س257  "�جلحيم"  �لرو�ية  يف  ورد 
�لرتجمة �لعربية.وهناك مئات �ل�سو�هد 
رو�ية  بها  زخرت  و�لتي  �لنوع  ذلك  من 
�لفذ  �لرو�ئي  ذلك  يقودنا  �إْذ  ؛  بر�ون 
�لقرون  �لرمزية يف  �إىل حتليالت علماء 
باذاًل جهدً� كبريً� وكمية هائلة  �لو�سطى 
ذلك  كلَّ  ر�بطًا  �لفكرية  �لطاقة  من 
�جلديدة  و�لرو�ية  �جلديد  باحلدث 
ب�سكل  مرتبط  ه  لكنَّ خيايل،  عامل  يف 
�آثارية  ومو�قع  وباأماكن  بالتاريخ  جديل 
و�سو�هد  فيكيو،  ق�سر  مثل  �سهرية، 
�إيطاليا،  يف  �لبندقية  مدينة  يف  �أثرية 
�لرو�ية  �أجو�ء  عرب  هذ�  كلُّ  وفلورن�سا، 
�لكال�سيكية  �لفنون  بعامل  �لز�خرة 
�لقدمية  و�ل�سر�ديب  �ل�سرية  و�ملمر�ت 
و�ملخلوقات  �ملائية  و�لربك  �لظل  وعامل 
بطل  ر�أى  و�لروؤى،  و�الأ�سباح  �لعجيبة 
علم  بروف�سور  النغدون"   " �لرو�ية 
ذلك  كلَّ  هارفرد   جامعة  يف  �لرموز 
بر �سييّنا   " تدعى  لطيفة  �سابة  برفقة 
وك�س".                                                                           

رهيبًا،  خ�سمًا  ي�سارع  �لرو�ية  بطل  �إنَّ 
"هذ�  جمهواًل،  نف�سه  �لوقت  يف  ُه  لكنَّ
علميًا  منوذجًا  �أوجد  �لذي  �خل�سم 
من  ذ�ته،  �لوقت  يف  وخميفًا  جديدً� 
نوعية  لتح�سني  �أما  ُي�ستخدم  �أن  �ساأنه 

�حلياة على �الأر�س �أو تدمريها".                                    
بالفعل �أنَّ د�ن بر�ون يف رو�يته �جلديدة 
هذه ُيعيدنا لقر�ءة "�لكوميديا �الإلهية" 
وبقر�ءة  ثانية  ة  "�جلحيم" مرَّ خا�سة  ؛ 
ودقة،  بتمعن  د�نتي  وقر�ءة  متاأنية 
عرية  �ل�سِّ �الأبيات  يف  �لكلمات  وقر�ءة 
بدقة عالية، وفهم �ملعنى �لباطن �لو�رد 
علماء  يفعل  كان  كما  �ل�سطور،  بني 
وكذلك  �لو�سطى،  �لقرون  يف  �لرمزية 
مل�ساهري  �لعاملية  �للوحات  وفهم  �لتمعن 
ع�سر  ويف  �لع�سور  تلك  يف  �لفنانني 
م�سبعني  �الإيطالية،  �لفنية  �لنه�سة 
�لفنية  �لرو�ئع  تلك  مب�ساهدة  حو��سنا 
�لده�سة  �لعالية  �لفنية  �لدقة  ذ�ت 
�ملعزوفات  لرو�ئع  باال�ستماع  وكذلك 
و�ل�سيمفونيات  �لر�قية  �ملو�سيقية 
وغريه  ذلك  كلُّ  ومعرفتها،  �ملده�سة 
�لفريد،  �لعمل  ذلك  �حتو�ها  �لكثري 
�ملدن  يف  �ل�سياحة  تلك  خالل  ومن 

�لرت�ثية. �الإيطالية 

دان براون في روايته 
هذه يعيدنا لقراءة 

"الكوميديا اإللهية" 

�إن

الطريق الثقايف ـ وكاالت
هذه  وتعاي�س  �الأمني،  م.  عماد  ود�د" لـلكاتب  "�لرفيقة  بعنو�ن  رو�ية  �لتنوير  د�ر  عن  حديًثا  �سدر   
مع  �لقروية  حياتها  مر�حل  وتعر�س  جنم(،  )�أبو  �حلزبيني  �أحد  زوجة  ود�د،  �لرفيقة  حياة  �لرو�ية 
نا�سط حزبى قبل �حلرب �الأهلية �للبنانية. حيث ُت�سّور هذه �لرو�ية �لتغيري�ت �الجتماعية و�لثقافية 
�لتى دفعت "ود�د" �إىل جتارب متنوعة، قذفت بها �إىل عو�مل تتخطى حروفًا �أوىل عرفتها فى حياتها 
�لقروية ثم ر�حت تقولها كلمات وجماًل، �أو�سلها �إليها �إهمال زوجها )�أبو جنم( لها ب�سبب �ن�سغاالته 
�حلزبية. يرى �لر�وى هذه �الن�سغاالت غري جمدية بعدما دخلنا فى �حلرب �الأهلية، و�سيطر �ل�سالح 

على �ملفاهيم �الأيديولوجية.

"الرفيقة وداد" رواية ترصد الحرب األهلية اللبنانية

عبد الرزاق �شالح
 منذ رو�يته "�سيفرة د�فن�سي" �إىل رو�ية "�جلحيم" مرورً� بـ " مالئكة و�سياطني" و"�لرمز �ملفقود" و" �حل�سن �لرقمي" و" حقيقة 
يف  �لفنانني  �أعمال  و�إىل  �لفنية  �لنه�سة  �سنو�ت  و  �لو�سطى  �لقرون  �إىل  �لقارئ  ُيعيَد   �أْن  برو�ن  د�ن  �لرو�ئي  ��ستطاع  �خلديعة"؛ 
�لكبار  �لفنانني  لوحات  دت يف  و�لتي جت�سَّ �لت�سكيلي  �لفن �جلمايل  و�لفني؛ خا�سة يف  �لفكري  �الإبد�ع  قمة  �سكلت  �لتي  �لع�سور  تلك 
�أمثال، مايكل �أجنلو؛ د�فن�سي؛ بوت�سّلي ولوحتِه "خارطة �جلحيم"؛ و�للوحات �لفنية �لر�قية يف �لقرن �لع�سرين �لتي تناولت مو�سوع 
�خلارقة  ومعرفته  �لر�سم  يف  �الإيطالية  �لنه�سة  وع�سر  و�لو�سطى  �لقدمية  �لع�سور  فناين  من  وغريهم  لد�نتي؛  ـ  �الإلهية  �لكوميديا 
معرفة  �لقوية يف  وذ�كرته  وخياله �خل�سب  و�ملده�سة  �لعظيمة  �لفنية  و�للوحات  �لفنية  و�ملعار�س  و�ملتاحف  �لفنية  بالتحف  و�لكبرية 

�الأماكن بدقة متناهية، �الأماكن ومتكنه من متييز 

جحيم دان بروان  

إمتدادات الخيال المجنح

حتدث �لكاتب و�ملوؤلف �لدكتور عالء �الأ�سو�ين، يف �سالونه لثقايف باأتيليه �الإ�سكندرية يف 20 ني�سان �جلاري عن �أنطون ت�سيكوف، �أحد �أ�سهر �ملوؤلفني وكتاب �مل�سرح �لعامليني. ويت�سمن �ل�سالون، 
�لذي يقام ب�سفة دورية �سهريا، عر�سا لعدد من �أعمال ت�سيكوف، باالإ�سافة للتطرق �إىل ملحات من حياته. جدير بالذكر، �أن �أنطون ت�سيكوف �لكاتب، �أن �أنطون ت�سيكوف �لكاتب �لرو�سي �لعاملي 

�أبدع يف تقدمي جمموعة من �لق�س�س �لعاملية �لتي �أثرت يف تاريخ �الأدب �لعاملي، ومنها "ملن �أ�سكو كاآبتي"، و"فانكا" وغريها من �الأعمال �لتي تعرب عن �الإبد�ع �لق�س�سي. 
تشيخوف في �ضوء

صالون “األسواني”

�لطريق �لثقايف ـ وكاالت
فازت  �إذ  �لثقايف،  لالإبد�ع  �لعربية  �جلائزة  م�سابقة  �سمن  جائزتني  على  كويتيان  ح�سل 
�لعام  �الأمني  وح�سد  �لرو�ية،  حقل  �أ�سود" يف  "الأين  رو�يتها  عن  �لدعا�س  �سعد�ء  �لرو�ئية 
�لرمي�سي جائزة �سمن جمال �لرت�ث عن در��سته  �لباحث طالل  �لكويتيني  �الأدباء  لر�بطة 
م�ساركني  مع  باملنا�سفة  �جلائزتني  على  �لفائز�ن  وح�سل  �لعثمانية"،  و�ل�سالنامة  "�لكويت 
�ال�ست�سارية  �لعلمية  �لهيئة  رئي�س  عقده  �سحايف  موؤمتر  �سمن  �لنتائج  �إعالن  �آخرين.جاء 
�لتحكيمية للجائزة �لعربية لالإبد�ع �لثقايف �لدكتور نادر �لقنة يف �لعر�ق، موؤكدً� �ن �ملنطقة 

�لعربية ق�سمت من ناحية �مل�ساركني �ىل خم�س مناطق.

كويتيان يفوزان بالجائزة العربية لالبداع



�ل�سكل  �إغر�ء�ت  خلف  �آخرون  جرى  بينما 
�أثر  نتاج  �لغالب،  يف  هما،  وبتهويل  بتطرف 
هو  ل  ف�سّ عنهم،  تتغّرب  جتاربهم  جعل  خارجي 
�الإقامة يف �أر�سه جمتهدً� يف ��ستخال�س ثمر�تها 
باأد�ته �لتي �كتملت بجهده �خلا�ّس، وكاأّنه كافح 
ليكون هو من دون �سو�ه، وال يعني هذ� �أنه يعي�س 
�أر�د  فناننا  �أن  يعني  ولكن  قمقم جتربته،  د�خل 
ي�سّهل  �أن  �لهائل  �لت�سكيلي  �الإرث  على  بانفتاحه 
على نف�سه، عرب متّثله �ل�سليم، ما يكفل له �إخر�ج 
�إليه،  ي�سري  وما  �ل�سخ�سي،  كيانه  يف  يجده  ما 
ويف�سح عنه، ولهذ� فها�سم حنون ماثل يف لوحته 
مبز�جه، وذ�ئقته، وطباع روحه �لتي تعلن عنه.. 

�ملنطقة  معاينتها،  فور  تك�سف،  كّلها  �أعماله  �إّن 
منطقة  �أر�سها،  على  وتتحّرك  منها  تنطلق  �لتي 
جتد  لديه  �لت�سكيلية  فالعنا�سر  �الإح�سا�س، 
�لت�سويري  �ل�سطح  على  وف�ساء�تها  متظهر�تها 
يخلقه  �لعالئق  من  لنمط  ��ستجابتها  من  بدفٍع 
تتكّفل  لوحة  كّل  �الإح�سا�س �جلمايل وحده.. ويف 
بني  �جلمالية  �لعالقات  بالتقاط  �الإح�سا�س  قوى 
�الأ�سياء، وتقوم بتحويلها �إىل عالقات بني عنا�سر 
حنون  ها�سم  �أعمال  يف  يجد  �ملر�قب  �إّن  �لفّن.  
�الأد�ء،  من  م�ستويني 

�ستوى يغلب عليه ح�ّس �سعبّي بنزوع تزيينّي، وروؤية 
قائمة على فكرة �متالء �لوجود وخلّوه من �لفر�غ، 
و�أعمال �لفنان، يف هذ� �مل�ستوى، ت�ستعري �ملظهر 
�إنتاجه  وتعيد  و�ل�سجاجيد  للُب�ُسط  �لتزييني 
�سطوحًا  لوحاته  فتغدو  باذخة،  لونية  كخال�سة 
�لغالب  يف  م�ستطيلة  لونّية  بطبقات  مو�ّساة 
تتجاور �أفقّيًا �أو عمودّيًا وت�ستقبل جذ�ذ�ت �ألو�ن 
ت�سادها، �أو ُت�سَتّق منها، وهي ترتك �نطباعًا لدى 
�سريعًا  �إجنازها  مّت  �أعمال مرجتلة  باأّنها  �ملتاأمل 
الإطفاء �إح�سا�س �ساغط منفعل �أو �لتنفي�س عنه، 
�ل�سدفة �حل�سنة وما  بيد  �أّي منها  ويبقى جناح 
من  يعاين  بع�سها  �أن  كما  �لعمل،  خالل  تنتجه 
قد  �إ�سر�فًا  �للونية  �ملادة  ��ستخد�م  �الإ�سر�ف يف 
�ل�سطح  مللء  وهناك  هنا  �الألو�ن  بعرثة  حّد  يبلغ 
�لت�سويري ذي �مل�ساحة �لكبرية ب�سكل خا�س... 
حنون  ها�سم  كّلف  بال�سجاجيد  �فتتانه  ول�سدة 
لوحاته  �إحدى  له  حائكًا م�سريًا يف عّمان فحّول 

�إىل �سجادة يحتفظ بها يف م�سغله هناك. 
م�ستوى يرتفع فيه �الأد�ء بح�ّس فّني معا�سر يعنى 
باأكرث  �لت�سويري  �ل�سطح  مبعاجلة  فائقة  عناية 
من مادة  للعمل، وتت�سّكل عنا�سره يف بناء ميتثل 
لنظام من عالقات، وتغدو فيه �لعالقات �للونية 

كطاقة  �لّلون  �عتماد  فيجري  �لكربى،  غايته 
وتكييفه  �لعمل  �إد�رة  تتوىّل  مهيمنة  حتويلّية 
معامل  متحو  طاقة  �لنهائي،  ب�سكله  و�إخر�جه 
�الأ�سياء وتزيل عنها حدودها �خلارجية وتختزلها 
ت�سظية  يعتمد  �أ�سلوب  يف  م�سّطحة  لونية  كتل  يف 
�أّنها  لو  كما  لونية  وحد�ت  �إىل  وتفتيتها  مادته 
ويف  عنا�سرها..  �سّظى  النفجار  تعّر�ست  طبيعة 
�الألو�ن  �أعمال ها�سم حنون مت�سك  كل عمل من 
بزمام �لفعل �خلالق وتديره حل�ساب حاجاته �إىل 
�الن�سجام و�إن�ساء عامل متناغم خاٍل من �لتعقيد 
باإيقاع غنائي جاذب  ذي مظهر �حتفايل م�سرق 
ب�سبب  �إليه،  �الن�سد�د  يف  �لرغبة  �إاّل  متتلك  ال 
�نفتاحه وب�ساطته وتعّريه وخلّوه من كّل ما يكّدر 
هذ�  كّل  وور�ء  �لوعي.  على  يثقل  �أو  �الإح�سا�س 
تقف روؤية �لفنان لوظيفة ما ينتجه وحر�سه على 
�ال�ستجابة لنمط من ذ�ئقة ترى يف �لعمل �لفني 

م�سرت�حًا لها من عناء يومها...
وبني م�ستويي �الأد�ء �آنفي �لذكر ت�سيع، �أو تكاد، 
ي�ستقطبها  مركز  على  تعرث  �أن  يف  �لعني  فر�سة 
�ل�سطح  م�ساحة  على  منه  وتنطلق  فيه  لتحّل 
�لقفز من موقع  �إىل  �لت�سويري، مّما ي�سطرها 

�سظّية لونية �إىل �أخرى يف دّو�مة من �لتهومي.. 
تاأ�سي�س طريقة  �لرغبة يف  تقوم على  مبادرة  يف 
وقر�ءتها  �أعماله  تلّقي  مديات  تو�ّسع  ديناميكية 
بو�سعها جمموعًة حتت ت�سّرف م�ساهدها �أقدم 
�لفنان ها�سم حنون على �إجناز �أعماله بالر�سم 
�سطحْيه  من  ثقبه  مّت  ملكعب  �أربعة  �أوجه  على 
ق�سيب  يف  ب�سلكه  ي�سمح  ثقبًا  و�ل�سفلي  �لعلوي 
�لرحى  تدور  كما  �ملكعب  حوله  يدور  معدين 
�أربعة  كل  يدخل  �أن  �لفنان  و�ختار  قطبها،  حول 
مكعبات يف ق�سيب و�حد فيكون جمموع �للوحات 
�ملر�سومة على �أوجه هذه �ملكعبات �ملرت�كبة على 
ع�سرة  �ست  باليد  حتريكها  ميكن  �لتي  بع�سها 
نتائج  عنه  جنمت  قد  �الإجر�ء  هذ�  �إّن  لوحة. 
متعددة: فاإذ� كان ز�ئرو �ملعار�س �ل�سخ�سية  قد 
�عتادو� روؤية لوحات �لر�سم منف�سلة عن بع�سها 
يف و�سع �أفقي على �جلد�ر ويف حال من �ل�سكون 
من  �أخرى  بعد  و�حدة  مبو�جهتها  �لثبات  ومن 
فاإن  تقليدي  تعاقبي  برتتيب  وقر�ءتها  �أمام 
�أعماله  �أخرج  قد  هذ�،  باإجر�ئه  حنون،  ها�سم 

روؤية  ف�ساء  �إىل  �لتقليدّية  �لروؤية  �إطار هذه  من 
جديدة تقوم على �جلدل و��سعا يف يد م�ساهدها 
فر�سا متعددة لقر�ءتها بكيفّيات منفتحة كثرية 
من  متحّرر�  فيها  ويتحّكم  باإر�دته  يقرتحها 
مبو�جهتها  جموده  ومن  �جلد�ر  على  جمودها 
عليه، منتجًا لوحته من جمموعة لوحات �لفنان. 

وكان من نتائج هذ� �الإجر�ء:
�الأوحد  �لنهائي  مظهرها  من  �للوحة  حّرر  �أّنه 
بجعلها تتحّرك مدجمة ومتد�خلة �أفقّيًا وعمودّيًا 
لعنا�سر  بهذ�،  فاأتاح،  �للوحات،  من  غريها  مع 
كّل لوحة �أن تخرج من �إطارها و�أن تلتقي عنا�سر 
بقية �للوحات فتوؤّثر فيها وتتلّقى تاأثريها.. وهذ� 
على  �لقدرة  ت�سكيلّي  عن�سر  لكّل  خلق  �لو�سع 
لوحات  جمموعة  ف�ساء  يف  �حلّرة  �ل�سياحة 

و�أ�سمعه �سد�ه وترجيعه فيها.     
على  ت�سّطحها  مظهر  من  �للوحات  تخّل�ست 
�أن تكون يف �لف�ساء مبظهر  �جلد�ر، وقّي�س لها 
نحتي، و�أن يتجاور فيها �لر�سم و�لنحت منتجنْي 

جداًل من �لعالقات �لت�سكيلية.
تتد�خل  �أن  �إمكانية  الأعماله  �لفنان  �أتاح 
ت�سكيلّي  ن�ّس  يف  تلتحم  و�أن  ت�سكيلّية  كن�سو�س 
موّحد  له قابلية �لتعّدد و�لظهور باأكرث من وجه 
�الأربعة  �ملكعبات  من  مكعب  �أّي  حتريك  مبجرد 
�لي�سار  �إىل  �ليمني  من  �للوحات  حتمل  �لتي 
وبالعك�س بدرجات متباينة من �لتحريك يتحّكم 

فيها �مل�ساهد
لكن �ملالحظ �أن ها�سم حنون وقد �أخرج �أعماله 
مل  جديد  متحّرك  عر�س  �سياق  يف  �لر�سم  يف 
ير�ع و�سعها �جلديد فيعيد �إنتاجها يف �سوء �آلية 
ممكناتها،  �إىل  وباال�ستجابة  �جلديدة  �لعر�س 
بل بقيت هي نف�س �أعماله �ملعروفة �أخرجها من 
مكعباته،  �أوجه  على  و�أل�سقها  �ملغلقة  �إطار�تها 
و�أظّن �أن خطوته �لقادمة �ستولد د�خل حماولته 
مدياته  �أق�سى  يف  �جلديد  �إجر�ئه  ��ستثمار 

�ملمكنة.  
�أعمال  "هي  مكعباته:  عن  حنون  ها�سم  يقول 
وبالعك�س جتمع  �ليمني،  �إىل  �لي�سار  من  تتحّرك 
عنو�ن  حتت  وهي  و�لريليف،  و�لنحت  �لر�سم 
)حتية �إىل ��سماعيل فتاح �لرتك( وقد �أجنزتها 

عام وفاته، ومل �أعر�سها �إىل �الآن ".

1957 عام  �لب�سرة  مو�ليد  • من 
• 1979 خريج معهد �لفنون �جلميلة / ق�سم �لر�سم

• 1999 بكلوريو�س نحت/ �كادميية �لفنون �جلميلة
�لعر�قيني �لت�سكيليني  جمعية  • ع�سو 

�لفرن�سية للفنون  بابل  جمعية  • ع�سو 

املعار�ص ال�شخ�شية
• 1990 قاعة �لرو�ق- بغد�د

• 1993 مركز �لفنون- بغد�د
• 1995 قاعة حو�ر- بغد�د
• 1998 قاعة دجلة- بغد�د

• 1999 جالريي د�ر �الأندى- عمان
• 2002 جالريي �الأورفلي- عمان

اجلوائز وال�شهادات
• 1979 جائزة �ل�سر�ع �لذهبي/ بينايل �لكويت �ل�ساد�س

• 1987 جائزة فائق ح�سن �لذهبية �الأوىل بالر�سم
• 1989 و�سام نقابة �لفنانني �لعر�قيني 

• 1990 �سهادة تقدير من دولة �الإمار�ت �لعربية
• 1994 و�سام �ملتميزين/ �لتجمع �لثقايف

• 1996 جائزة �إ�سماعيل فتاح �لرتك �الأوىل
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ها�شم تايه
حر�س �لت�سكيلّي ها�سم حنون، بني عدد قليل من �أقر�نه، على تطوير خطابه �لت�سكيلي 
من د�خل جتربته �لفنّية، ومبقت�سى منطقها �لد�خلي �خلا�س فاأ�سحت تنتمي �إليه �سكاًل 
�سياق مت�سل  تنتظم يف  باأن  لها  �سمح  بتدرج طبيعي  تنميتها  د�أبه على  بف�سل  وحمتوى 
خّطها  على  يده  ي�سع  �أن  �ملر�قب  باإمكان  وغد�  تطّور،  من  �أ�سابها  ما  يعك�س  مت�ساعد 

�ل�ساعد باّطر�د..

جيرارد غاروست 
بين الوعي والخرافة..

اقتراح الفرجة وتأويلها 
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

�لتجريب و�القرت�ح رديفان الأعمال هذ� �لت�سكيلي �لفرن�سي �لذي 
يف  تاملبون«  د�نيال  »غالريي  �إىل  �سنو�ت  ثالث  غياب  بعد  يعود 
باري�س ليقّدم »حكايات يعجز عنها �لو�سف«. فرجة من نوع خا�س، 
لبناء  �الأ�سطورة  وتوّظف  �الأيقوين،  و�لرت�ث  �مليثولوجيا  يف  تبحث 
دعي  حني  يتخّطاهم  وما  �لب�سر  ي�سّم  وو��سع  حّر  ب�سري  عامل 
�أن  �سري�ك  جاك  من  طلب  �الإليزيه،  �إىل   1946 غارو�ست  جري�ر 
يتمدد على �الأر�س ليتمكن من تاأّمل �ملنحوتات ب�سكل �أف�سل. وحني 
كان على موعد مع �سحيفة »لوموند«، طاردته �ل�سرطة يف �سو�حي 
باري�س الأنه عّكر �إحدى حفالت �لزفاف. وحني ُرزق مبولود جديد، 
طلب من زوجته �أن ُتلب�س �الأخري مالب�س بي�ساء و�أفرغ �ل�سقة من 
بالطبا�سري،  ر�سمها  د�ئرة  و�سط  �الأر�س  على  لينام  حمتوياتها 

فا�ستيقظ يف »م�ست�سفى �سانت �آن لالأمر��س �لع�سبية«.
�لفن  بي�سو�  �إىل  غارو�ست  حتّول  »�لالُمطَمِئن«  كتابه  ن�سر  بعد 
و�سخو�س  �حللمية  �سطحاته  عن  ي�ساأله  من  يجيب  �لت�سكيلي. 
�لو�قع  �إال  �لهاربة من �لعهد �لقدمي، »لي�س لدينا  لوحاته �ملُجّنحة 
بل  ر،  ُيف�سِّ ال  غارو�ست  �أحّبه  �لذي  و�لو�قع  �آخر«  �سيء  وال  لنحبه 
�حل�سا�سية،  عالية  ببنية  يفاجئنا  ثم  ير�قب  ي�سغي،  َي�ستف�سر، 

و�إيقاع لوين �آ�سر.

www.facebook.com/altareek.althakafi
ملتابعتنا على الفي�شبووك

اأحد اعمال الفنان جريارد جارو�شت.                     

  AN
P ل�سور�

عصر الرواية »العراقية« 
وتفرغ الروائيين

تبذل وز�رة �لثقافة و�لدو�ئر �لتابعة لها وبع�س �ملوؤ�س�سات �الأخرى 
و�إد�ر�ت  �لنفط  وزر�ة  مثل  باأخر،  �أو  ب�سكل  �لثقافة  تدعم  �لتي 
�ملحافظات، �جلهود �ملتو��سلة لدعم �الإبد�ع و�ملبدعني كل ح�سب 
�مكانياته �ملتاحة، هذ� �لدعم يرت�وح بني �الحتفاء باملبدع ومنتجه 

وتكرميه وتوفري �ملال �لالزم له لينتج ويبدع.
هذه �لنظرية، �إن �سحت، فهي ��سلوب عمل يدخل يف �سلب مهام 
وز�رة �لثقافة وموؤ�س�ساتها. لكن ثمة �عتقاد خاطئ لدى �لكثري من 
�ملايل يقت�سر فقط على  �لدعم  �أن  �لوز�رة، مفاده  �مل�سوؤولني يف 
�نتاج �الأفالم و�مل�سرحيات و�ملعار�س �لت�سكيلية و�لنحتية، يف حني 
تهمل متامًا دعم �الإبد�ع �الأدبي رو�ية وق�سة و�سعرً�، �إذ يقت�سر 
دعم هذه �لفنون على جمال �لن�سر ح�سب، وحتى �لن�سر ال يخ�سع 
ل�سو�بط وخطط مدرو�سة ميكن �أن تن�سف منتجي �الإبد�ع �الأدبي.
�جلماعية،  �الأعمال  من  كونها  و�مل�سرحيات،  �الأفالم  �نتاج  �إن 
�النتاج،  هذ�  تكاليف  الرتفاع  نظرً�  �الأمو�ل  من  �لكثري  يتطلب 
�الأمر �لذي دفع وز�رة �لثقافة لبذل �ملاليني من �لدوالر�ت لتمويل 
عدد ب�سيط من �الأفالم، على �الأقل �سمن فعاليات بغد�د عا�سمة 
وحجم  �الأفالم  تلك  نوعية  عن  �لنظر  وبغ�س  �لعربية،  �لثقافة 
ت�سكل  تكاد  وال  قليلة  تبقى  فاأّنها  فيها،  �ملتوفر  �الإبد�عي  �ملنجز 
نو�ة �سلبة ميكن �أن توؤ�س�س ملا ميكن �أن نطلق عليه �سينما عر�قية 
حّقة. لكن �الإبد�ع �الأدبي ممار�سة فردية ترتبط باالأديب نف�سه وال 
تتطلب �سوى توفري �لظروف �الإن�سانية �ملالئمة لهذ� �الأديب لينتج.
لقد حققت �لرو�ية �لعر�قية يف �ل�سنو�ت �الأخرية، قفزة فنية كبرية 
جلهة ��ستلهامها �لو�قع �لعر�قي �لفادح �لذي نعي�سه، ومتكنت من 
فر�س ح�سورها بقوة يف �ملحافل �لعربية و�لدولية، وما ظهور عدد 
�لعربية وجو�ئز �خرى  �لبوكر  �لعر�قية على قو�ئم  �لرو�يات  من 
"يا  رو�ية  مثل  �ملتميز،  �حل�سور  هذ�  على  د�مغ  دليل  �إال  كثرية 
مرمي" ل�سنان �أنطو�ن، و"ر�سالة من جمهورية �لباذجنان" لعبا�س 
خ�سر، "وليل علي بابا �حلزين" لعبد �خلالق �لركابي، و"ط�ساري" 
الأنعام كججي، و"فر�نك�ستاين يف بغد�د" الأحمد �سعد�وي، وغريها 
�لكثري من �لرو�يات �ملهمة �الأخرى �ملر�سحة بقوة لنيل �جلو�ئز، 
مثل رو�ية "ماأوى �لثعبان" حلميد �ملختار، ورو�ية "جتميع �الأ�سد" 
فليح  بيذجنان" خل�سري  �أ�سود  "�سيد  ورو�ية  �ل�سامل،  بدر  لو�رد 

�لزيدي، و�أخرى ال يت�سع �ملجال لذكرها.
من  حالة  ويف  �الأنف�س  ب�سق  رو�ياتهم  �لرو�ئيون  هوؤالء  كتب  لقد 
ومتطلبات  �ليومية  �حلياة  �سغط  ب�سبب  �ملرير  �لنف�سي  �ل�سر�ع 
�لعي�س، وال �أحد من هوؤالء، با�ستثناء �لرو�ئي عبا�س خ�سر، �لذي 
فرغته جهات �أملانية للكتابة و�لبحث، متفرغ للكتابة وغري ملتزم 
بعمل ما هنا �و هناك لتوفري م�سدر رزقه ورزق عائلته، و�عرف 
بكتابة  حاليًا  �ملن�سغلني  �ملهمني  �لعر�قيني  �لرو�ئيني  من  �لكثري 

رو�يات جديدة ويعانون من �ل�سغط نف�سه.
�لكاتب  رو�ية  وهي  �ملثال،  �سبيل  على  و�حدة  رو�ية  حققت  لقد 
حم�س،  فردي  بجهد  بغد�د"،  يف  "فر�نك�ستاين  �سعد�وي  �أحمد 
مامل حتققه �فالم �ملاليني �لتي مل يرها �أحد حتى �الآن، من �سمعة 
مرموقة للثقافة �لعر�قية، وال �أحد يف �حلقيقة يعرف كيف كتبها 

�حمد �سعد�وي وحتت �ي ظرف، وكم �أهمل من �لتز�مات.
�إن ميز�نية فيلم و�حد تكفي لتفرغ ع�سر�ت �لرو�ئيني �لعر�قيني 
بهية  �ستكون  �إبد�عية  م�ساريع  وهي  �ملوؤجلة،  رو�ياتهم  لينجزو� 
فالع�سر  بع�سها،  �الأقل  على  �و  �سك،  �دنى  دون  من  وملفتة 
�لعرب  �لنّقاد  من  �لكثري  باعرت�ف  �لعر�قية  ع�سر�لرو�ية  هو 

و�لعر�قيني وحتى بع�س دور �لن�سر �لعاملية.
�مل�سوؤولني  �أمام  قائمة  ماتز�ل  و�لفر�سة  بعد  مير  مل  �لوقت  �إن 
�الأدباء  لتفرغ  ما  �سيغة  وو�سع  �الأمر  لتد�رك  ة�لثقافة  وز�ر  يف 
وفنية  نقدية  معايري  وفق  �لتحديد،  وجه  على  منهم  و�لرو�ئيني 
م�سروعه  وطبيعة  للكاتب  �ل�سابق  �ملنجز  �العتبار  بنظر  تاأخذ 
�لتف�سيالت  من  وغريها  �لتفرغ  طلبه  و��سباب  �جلديد  �لرو�ئي 

�لتي ميكن �التفاق ب�ساأنها يف حال توفر �لنية لدى �مل�سوؤولني. 

إضاءة 

اوي حممد حيرّ

الفنان هاشم حنون
جدل الرؤية والمكعب 


