
 

�سندًا  ايحائي ال ميتلك وحَدُه دائمًا  املثالية هو جمال  به  تتمتع  الذي  اجلمال 
ُيعتَمد يف املحاججة العقلية. هذا اجلمال يغري االن�سان الواقعي في�سحبه اىل 
عوامله. معنى هذا انه ُيفِقُد العقل العملي بع�سًا من قواه واحيانًا يحل مكانه فال 
يوا�سل تقدمه بالقوة العملية نف�سها ب�سبب من "االرتياح ال�سامي" اأو النقي اأو 
"االرث االجمل" .. هذه الظاهرة تظهر لنا بني حني واآخر يف "ا�سرتخاء" او 
"الالواقعيني"  و  الفنانني   من  "تاأمالت" بع�ض  االحرتام، يف  من  قل مبزيد 

من ال�سعراء.
اأي  التماهي،  قبل  حلظات  بـ  الفل�سفة  ت�سميه  ملا  اآخر  وجه  هي  احلال  وهذه 
اأو العملي بالنظري. النظرية يف حال كهذه ال تبتعد  متاهي النظري بالعملي 
عن املثال طيلة بقائها خارج التطبيق. طبعًا للتمتع بروح الفن او ظالل التاأمل 
تظل نظريات املتاأمل عادًة غري وا�سحة احلدود والتفا�سيل. هي نظرية اإذن اأو 
نظريات عائمة يفيد من ايحائاتها ومما متنح من اجواء بعيدة عن "خ�سونة" 

احلياة.
لذلك ي�سف الواقعيون العمليون املتاأملني باأنهم مثاليون. وهو و�سف �سحيح يف 

املُْجمل وغري دقيق فكريًا. 
اأجل  من  اأو  االأنا  ا�ستقالل  اجل  من  االنفعال  يهيمن  هذه  الظل  منطقة  يف 

ح�سورها االقوى. اإذ تظل االأنا توؤكد ح�سوَرها مادمنا يف طريق التاأمل الذاتي 
الت�سورات  فلك  يف  تدور  االفكار  فتظل  االجناز.  و�سروط  العملي  عن  بعيدًا 

النظرية �سمن، او على حدود، مملكة اخليال ال�سخ�سي. 
هذه احلال قد حتدد موقفنا الفل�سفي من الوجود والوعي العام لكنها من ناحية 
ثانية، وعلى مدى وا�سع، توؤجل االنتقال اىل العملي وقد حترفه. وهكذا نظل يف 

حمطات قبل الو�سول. 
ما اأردت  احلديث مبنطق فل�سفي لكني اأردت الو�سول اإىل ان مثاليتنا، ب�سبب 
فرط الذاتية او ب�سبب فرط القدا�سة املوروثة، تفر�ض ظاللها على عقلنا العملي 
وروؤيتنا الواقعية فتخلخل قوة العقل االأدائي ويرتبك ب�سبب ذلك االجناز. واإذا 

ما اأُجِنز الفعل، ال يتحقق كامل الغر�ض من هذا االجناز .
اأي  املعريف،  التاأمل  يف  اأمَلنا  ن�سع  باأن  احلال  هذي  من  االإفادة  ميكن  لكن 
برت�سيخ املعارف املُ�ْسَتْدَرجة بالتاأمل، لتغذية العقل العملي. اأي نحولها او نفيد 
الذاتية  امل�سالُح  دائمًا  ومعها  الذاتية  االأفكار  فت�سبح  ثقافية.  كمادة  منها 
�سمن املدى االجتماعي. فال تظل، اأو لن تكون، عيوبًا اأخالقية . هي يف احلال 
اإنتاج  عملية  هو  التطبيق  مادام  اجتماعية  وواقعيًا، م�سالح  فل�سفيًا  اجلديد، 

جدوى عامة.

وهذا يعني ان امل�سلحة يف احلفاظ على احلياة ويف اأغناء احلياة وتطويرها، 
املعرفة وتطبيقاتها  مة من خالل  العقلي �سمن حياة منظَّ تاريخيًا مع  تتالزم 

واملعرفة وتطبيقها يقومان باعادة انتاج احلياة. 
ان اأية نظرية القدرة لها على االمتثال للتطبيق، تتوقف. وحني تتوقف يتوقف 
عمل العقل معها. وهذا هو ما يدعونا لفكر ان�ساين يوّفر حرية حراك وجتدد 
للنظرية من خالل املمار�سة احلرة واملتقدمة. ان افتقاد هذا ال�سرط، �سرط 
االحتياجات  مع  املتكافلة  النظرية  عن  معزواًل  العقل  ُيبقي  الفكر،  حرية 
بطاقة  يعمل  هنا  فالعقل  املعريف.  التطور  ا�ستمرارية  مع  اي�سا  االجتماعية، 

امل�ستجدات ! 
جديدة،  نظرية  امتلك  اذا  اال  جديدًا  فعال  ينجز  ال  اجلديد،  العملي،  العقل 
تاأمل  التطبيق ومنها اىل  او يف ممار�سة  التجربة  ليدخال معًا يف  اأو متطورة، 
نظري جديد وممار�سة حياتية جديدة. هذا هو خط التطور، واال فاالرتباك او 

اخلمول او الدوران يف املكان ...

بعيدًا عن الدوران

في كتب..  شعرية النثر في رواية “الرؤى واألمكنة” لزيد الشهيد ــــ د. فاضل عبود التميمي
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فوز ثالث منظمات بجائزة اليونسكو لتحسين األداء
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

الدويل  نوفيب" واالحتاد  "اأوك�سام  اإىل كل من منظمة  املعلمني  اأداء  لتح�سني  املتميزة  للممار�سات واجلهود  اليون�سكو  ُمنحت جائزة 
ProEd )بنما(. و�سيتم ت�سليم اجلائزة اإىل هذه  SOS )مدغ�سقر(، وموؤ�س�سة  للمعلمني )بلجيكا(، ومنظمة قرى االأطفال العاملية 
املنظمات يف 7 ت�سرين االأول/ اأكتوبر املقبل يف مقر اليون�سكو بباري�ض، وذلك يف اإطار االحتفاالت بالذكرى ال�سنوية الع�سرين لليوم 
 ،2009 العام  يف  واأُن�سئت  فائزين.  ثالثة  على  ُتوّزع  دوالر،   27000 قيمتها  تبلغ  التي  اجلائزة،  اأن  بالذكر  وجدير  للمعلمني.  العاملي 
املجتمعات املهم�سة واملحرومة. ومُتنح مرة كل �سنتني مل�ساريع لها اإ�سهامات متميزة يف ما يخ�ض حت�سني جودة التعليم والتعلم، ال �سيما يف البلدان النامية اأو يف اإطار 
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العراق يشارك فى مؤتمر 
الرواية باإلسكندرية عبر الفيديو

الطريق الثقايف ـ خا�ص
وا�سط  بجامعة  الرتبية  كلية  تنقل  نوعها،  من  جديدة  جتربة  فى 
بالعراق، وقائع موؤمتر الرواية واملدينة فى االأدب امل�سرى واملغربى، 
ببع�ض  واأي�سا  املناق�سات  فى  العراق  من  واأدباء  اأ�ساتذة  ي�سارك  اإذ 
الكلمات، من خالل تقنية "الفيديو كونفرن�ض"  والبث املبا�سر. يبداأ 
املوؤمتر فى اخلام�سة م�ساء مبركز املوؤمترات مبكتبة االإ�سكندرية، ويبداأ 
يقام املوؤمتر، الذي يقام على هام�ض الفعاليات الثقافية ملعر�ض مكتبة 
االإ�سكندرية للكتاب، بكلمة للدكتور طالب الوائلى رئي�ض جامعة وا�سط 
العراقية،  وبعدها تبداأ اجلل�سة االأوىل للموؤمتر ملناق�سة الناقد �سوقى 
بدر يو�سف لرواية "االأيام الباردة" ملحمد غرناط، ومناق�سة د. عبد 
ومناق�سة  الغربان" الأحمد حميدة،  "متاهة  لرواية  الغامنى  الرحمن 
الناقدة فاطمة عبد اهلل لرواية "جنمة ترق�ض معى" للميلودى �سغموم. 
و�سيفتتح اجلل�سة الثانية الدكتور حممد عبد احلميد بقراءة لرواية "اأن 
ترحل" للطاهر بن جالون، وبعده الناقد �سعيب حليفى بقراءة لرواية 

"احلب والزمن" ل�سعيد �سامل.

“بيت الحكمة” يفوز بجائزة 
زايد للنشر والتقنيات الثقافية

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
ك�سفت جلنة جائزة ال�سيخ زايد للكتاب، عن اأ�سماء الفائزين بجوائز 
دورتها الثامنة. واأعلنت عن فوز "بيت احلكمة"، وهي موؤ�س�سة فكرية 
تون�سية، بجائزة ال�سيخ زايد للن�سر والتقنيات الثقافية، "وياأتى هذا 

الفوز للفكر املوثَّق والعميق واجلهد االأكادميى امل�سئول والعالقة 
املتينة بالرتاث احلى الوا�سح فى كافة اأعمال املوؤ�س�سة". 
ن�سر  على  عقود  منذ  تون�ض  احلكمة" فى  "بيت  وتعمل 
موؤلفات فكرية مهمة من طبعات حمققة الأمهات املوروث 
وترجمات  واملعاجم،  واللغة  والفكر  االأدب  فى  العربى 

علمية الأمهات الفكر الفل�سفى والل�سانى العاملى يقوم بها 
اأ�ساتذة ولغويون معروفون، وموؤلفات جماعية فى مو�سوعات 

فكرية واأدبية مهمة هى فى الغالب اأبحاث موؤمترات فكرية تقيمها 
املوؤ�س�سة نف�سها وتدعو اإليها اأن�سط العاملني فى املجاالت املعنية.

شيماماندا نغوزي أديشي 
تفوز بجائزة النقاد للكتاب

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
فازت الكاتبة النيجريية جنوزي اأديت�سي �سيماماندا بجائزة النقاد 
الوطنية االأمريكية عن روايتها Americanah "اأمريكانا". وحتكي 

الرواية ق�سة امراأة نيجريية تنتقل للعي�ض يف  الواليات املتحدة 
م�سكالت  من  تعانية  وما  اجلامعي،  التعليم  ملوا�سلة 

اختالف الثقافة. و�سبق اأن فازت رواية الكاتبة ال�سابقة 
اململكة  "اأوراجن" يف  �سم�ض �سفراء" بجائزة  "ن�سف 
املتحدة يف العام 2008، كما ظهرت روايتها  "بريبل 

الكركديه" على الالئحة الطويلة جلائزة بوكر قبل اأربع 
�سنوات. ومن بني الفائزين يف الفئات االأخرى الكاتب 

كاترينا،  اإع�سار  ب�ساأن  كتابه  عن  فينك  �سريي 
"الكلب  جمموعته  عن  فئة  يف  بيدار  وفرانك 
فيلينز  اإميي  تكرمي  مت  حني  يف  امليتافيزيقي"، 

اإىل  رحالتها  فيه  غطت  الذي  كتابها  عن  الذاتية  ال�سرية  بجائزة 
هايتي يف اأعقاب زلزال العام 2010 هناك.

حقائق مذهلة حول كتاب 
ايرلندا األكثر شهرة

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
�سهرة"  االأكرث  اإيرلندا  كّتاب  حول  مذلة  "حقائق  كتاب  يك�سف 
عليها  يطلع  مل  التي  اجلديدة  والق�س�ض  التفا�سيل  من  جمموعة 
جمهور القّراء من قبل، تتعلق بحياة وطقو�ض الكتابة لدى عدد من 
الكتاب االإيرلنديني، ومنهم جيم�ض جوي�ض موؤلف كتاب "يولي�سي�ض" 

اأرن�ست  االأمريكي  الكاتب  التقى  اأّنه  املوؤلف  يقول  الذي 
يف  معه  وت�سكع   ،  1920 العام  يف  باري�ض  يف  همنغواي 
�سوارعها وحاناتها و�سربا البرية الثقيلة معًا، ومما يذكره 
املوؤلف ، اأن جوي�ض كان يف تلك الفرتة �سعيف الب�سر 
�سئيل اجل�سم، بينما كان رفيقه االأمريكي يتمتع بقامة 
طويلة وج�سم ريا�سي �سخم ومزاج حاد على ا�ستعداد 
لتفجري غ�سبه الأي �سبب تافه، فكان جوي�ض يحتمي 
�سجار  حدث  مّرة  وذات  ال�ساخبة،  احلانات  يف  به 
عنيف يف احلانة التي ي�سربون فيها، فنه�ض اأرن�ست 

وحطم الكرا�سي على روؤو�ض عدد من ال�سكارى، بينما كان جوي�ض 
لنا  اتى  اآخر  واحد  هذا  اأرن�ست..  يا  وي�سيح.."األكمه  خلفه  يختئ 
بقوة..  اأ�سفعه  هكذا..  نعم  اأرن�ست..  يا  عليه  اأنق�ض  اخللف..  من 
اح�سنت". الكتاب ممتع للغاية ويتناول ق�س�ض االإيرلنديني من كّتاب 
وخمرجني ومو�سيقيني ويعد وثيقة مهمة على �سعيد التوثيق االأدبي 
والثقايف جلهة ت�سليطه االأ�سواء على تف�سيالت كثرية طاملا اهملها 

النّقاد واملوؤرخون.

مهرجان سومر الشعري األول
سرياني عراقي عربي 

الطريق الثقايف ـ من جميل اجلميل
والكتاب  االدباء  احتاد  مع  بالتعاون  االأدبي  بغديدى  منتدى  اأقام 
ال�سعري االأول يف قاعة م�سرح  العراق مهرجان �سومر  ال�سريان يف 
املو�سل  من  �ساعرًا   "29" فيه  �سارك   . احلمدانية  يف  قو�ض  قره 
املهرجان  وابتداأ  والعربية.  بال�سريانية  �سعرًا  قراأوا  واحلمدانية 
بعدها  العراق،  �سهداء  ارواح  على  حدادًا  �سمت  دقيقة  بالوقوف 
تلتها كلمة احتاد ادباء والكتاب ال�سريان القاها االديب �ساكر �سيفو 
ثم كلمة منتدى بغديدى االأدبي القاها ال�ساعر جميل اجلميل، وبعدها 
كلمة للمرواتي د. عمار احمد اأكد فيها باأن الكتابة لي�ست اعتباطية 
ال�سباب   لدعم  م�ستعد  بانه  وقال  احلهد،  من  الكثري  حتتاج  وانها 

وال�سعي لتوفري الدعم والرعاية لهم من جهات اأخرى.

الطريقالثقايف

رواية “جنود ساالمينا “ لخافيير سيركاس ذاكرة الحرب
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

�سدرت عن دار نوفل ترجمة عربية لرواية  "جنود �ساالمينا"، للكاتب الالتيني خافيري �سريكا�ض، ومن ترجمة ندى �سديد زيادة واأدوني�ض �سامل، 
وتدور حول احلرب االأهلية االإ�سبانية، وحتمل رع�سة حنني ونو�ستاجليا رقيقة توؤمها منذ بدايتها وحتى نهايتها. هذه النو�ستاجليا هي انحناءة 

دامعة اأمام اآالم اإ�سبانيا و�سعبها، اأمام جنودها الذين اأنقذوا احل�سارة من دون اأن تعرتف احل�سارة بجميلهم، اأمام حماربني يدافعون عن 
اإ�سبانيا االأنثى الفاتنة التي يراها كٌل منهم كما ي�ساء. »جنود �ساالمينا« حتية حزينة اإىل اإ�سبانيا التي تاأملت ونزفت و�سهدت موت اأبنائها 

بع�سهم على يد بع�سهم االآخر.

ماريو فارغاس يوسا يناصر 
المعارضة الفنزويلية ضد مادورو

الطريق الثقايف ـ خا�ص
اأعلن الكاتب البريويف احلائز على جائزة نوبل ماريو فارغا�ض يو�سا عزمه 
على ال�سفر اإىل فنزويال لدعم قوى املعار�سة ال�سيا�سية هناك. واتهم الكاتب 
الرئي�ض الفنزويلي نيكوال مادورو بالت�سلط والقمع والدكتاتورية، وقال "اإذا 
بلدان  كافة  ويعر�ض  فنزويال  ف�سي�سعل  احلكم  يف  ال�سوفيني  اأ�سلوبه  جنح 
العام  يف  فاز  الذي  يو�سا،  فارغا�ض  وتعر�ض  للخطال".  الالتينية   اأمريكا 
2010 بجائزة نوبل لالأدب، ويعد واحدًا من الكتاب االأكرث �سهرة يف اأمريكا 
الالتينية ، للكثري من ال�سغوط ب�سبب معتقداته ال�سيا�سية املنا�سرة للحريات 
العامة والدميقراطية، مبا يف ذلك �سراعه �سد احلكومة الكوبية 

والقمع ال�سيا�سي يف ال�سني.
وا�سعة  �سيا�سية  ال�سطرابات  تتعر�ض  فنزويال  ان  يذكر 
�سقوط  اإىل  اأدت  احلكومة  ومعار�سي  موؤيدي  بني  و�سدامات 
ع�سرات القتلى يف ال�سوارع. ويتهم املعار�سون حكومة 
مادورو بالت�سبب يف تردي الو�سع االقت�سادي يف 

البالد، وارتفاع معدالت الت�سخم واجلرمية .

مّرت يف 22 اآذار املا�سي ذكرى رحيل الكاتب واملفكر عبا�ض العقاد الذي ترك اإرثًا غنيًا للمكتبة العربية، وهو عبا�ض حممود العقاد املولود يف اأ�سوان يف العام 1889، اأديب ومفكر و�سحفي و�ساعر. وع�سو �سابق 
يف جمل�ض النواب امل�سري. مل يتوقف انتاج العقاد االأدبي رغم ما مر به من ظروف قا�سية، وكان يكتب املقاالت وير�سلها اإىل جملة ف�سول، كما كان يرتجم لها بع�ض املو�سوعات. ا�ستهر مبعاركه االأدبية والفكرية 
مع ال�ساعر اأحمد �سوقي والدكتور طه ح�سني والدكتور زكي مبارك واالأديب م�سطفى �سادق الرافعي والدكتور م�سطفى جواد والدكتورة عائ�سة عبد الرحمن )بنت ال�ساطئ(، كما اختلف مع زميل مدر�سته 

ال�سعرية ال�ساعر عبد الرحمن �سكري واأ�سدر كتاب من تاأليفه مع املازين بعنوان "الديوان" هاجم فيه اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي. تويف العقاد بالقاهرة يف العام 1964.
ذكرى رحيل عباس �ضوء

محمود العقاد

دار صافي للنشر والتوزيع والترجمة 

تجربة تستحق التأمل
الطريق الثقايف ـ خا�ص

و�سط اإقباٍل كبري من جمهور االأدب االأمريكي والعربي، اختتمت دار �سايف للن�سر والتوزيع والرتجمة 
م�ساركتها بجناٍح خا�ض لها يف معر�ض الكتاب االأمريكي AWP ب�سياتل يف والية وا�سنطن والذي 

افتتح اأبوابه يف ال�ساد�ض والع�سرين من ال�سهر املا�سي.

العربية  من  ُمرتجمة  كتًبا  الدار  وعر�ست 
توزعت  من�سوراتها  �سمن  االإنكليزية  اإىل 
على الرواية وال�سعر، والقت قبواًل وترحيًبا 

كبريين لدى العديد من املهتمني.
العراقي  ال�ساعر  ح�سور  املعر�ض  وتخّلل 
ا خمتاراٍت من ق�سائده  �سالح فائق موقعًّ
االإنكليزية،  اإىل  �سايف  دار  ترجمتها 
وال�ساعرة العراقية وفاء عبد الرزاق موقّعًة 

ديوانها » مذكرات طفل احلرب ».
الوحيدة  الن�سر  دار  »�سايف«  دار  وتعد 
املتحدة،  للواليات  الغربي  ال�سمال  يف 
املتخ�س�سة برتجمة ون�سر االأعمال االأدبية 
ملبيًة  العامة،  الثقافية  والكتب  االإبداعية 
بذلك حاجة املاليني من االأمريكان الذين 
مافتئوا يتطلعون منذ عقود بحثًا عن بوابة 
حيث  ال�ساحر  العامل  اىل  منها  يدخلون 

الثقافة العربية والكردية.
بجهود  تاأ�س�ست  �سايف  دار  اإن 
فائزة  االأمريكية  العراقية  ال�ساعرة 
والكردية  العربية  واملرتجمة  �سلطان 
الرتجمة  ل�سركة  التنفيذية  والرئي�سة 
حما�ض  كان   .Translation4all،INC
والرتجمة  للِكتاب  �سلطان  فائزة  ال�سيدة 
والتوزيع  للن�سر  �سايف  دار  اإن�ساء  وراء 
املبدعني  بني  التوا�سل  لت�سهيل  كمحاولة 
وبني  جهة،  من  والكرد  العرب  واملفكرين 
جهة،  من  الغربيني  واملفكرين  املبدعني 
االأفكار  ذوو  والكرد  العرب  الكّتاب  هوؤالء 
املتاألقة لكن العاجزين عن اإي�سال �سوتهم 
لالأ�سالة  افتقارهم  ب�سبب  ال  للغرب 
وامل�سمون، بل ب�سبب احلواجز اجلغرافية.

الدار:  �ساحبة   – �سلطان  فائزة  وقالت 
هذه  مثل  يف  امل�ساركة  ال�سرورة  من  اإنه 
الفر�سة  اإتاحة  اأجل  الثقافية؛ من  املحافل 
العربية  الثقافة  لالأمريكيني لالطالع على 

واخلو�ض فيها.
بارزة  عناوين  �ستة  �سايف  دار  وعر�ست 
 « كتاب  هي   املعر�ض،  يف  جناحها  داخل 
ر�سيف القتلى » لل�ساعر امل�سري ابراهيم 
 « لالآخر  يحلم  اأحد  ال   « ديوان  امل�سري/ 
لل�ساعر العراقي فا�سل �سلطان / » ق�سائد 
فائق/   �سالح  العراقي  لل�ساعر   « خمتارة 
رواية » متاهة اأخريهم » للروائي العراقي 
حممد االحمد/  مذكرات » طفل احلرب» 
الرزاق/  عبد  وفاء  العراقية  لل�ساعرة 
ديوان » حدث يف مثل هذا البيت » لل�ساعرة 

امل�سرية اأمل جمال.
الكتاب  معر�ُض  �سنوي  ب�سكٍل  وُيقاُم 
الكتاب  موؤمتر  ن�ساطات  �سمن  االأمريكي 
يف   AWP الكتابة  وبرامج  االأمريكيني 
اآالف  ع�سرة  عن  يزيد  ما  بح�سور  �سياتل 
من املهتمني، مما ي�سكل اأكرب جتمٍع للكّتاب 
واالأعراق  اجلن�سيات  ومن  االأمريكيني، 

املختلفة.
عقدت  والتوزيع  للن�سر  �سايف  دار  وكانت 

اأم�سية حفل افتتاحها الر�سمي يف اخلام�ض 
والع�سرين من ال�سهر املا�سي داخل مركز 
�سربينغ �سرتيت ب�سياتل، مب�ساركة ال�ساعر 
العراقية  وال�ساعرة  فائق،  �سالح  العراقي 
من  جمهوٍر  وح�سور  الرزاق،  عبد  وفاء 

ال�سعراء العرب واالأمريكيني.
لكتابيهما،  ال�ساعرين  توقيع  وتخلل احلفل 
خا�سة  وفقرة  فيهما،  �سعرية  وقراءة 
ترحيب  و�سط  الكردية،  الدف  مبو�سيقى 
�سعراء اأمريكيني وعرب بتاأ�سي�ض ال�ساعرة 
لدار  �سلطان  فائزة  العراقية  واملرتجمة 
�سايف للن�سر والتوزيع، كدار الن�سر العربية 
للواليات  الغربي  ال�سمال  يف  الوحيدة 

املتحدة.
وهي  �سلطان،  فائزة  ال�سيدة  وارتاأت 
ل�سركة  واملالكة  العراق  من  �ساعرة 
للرتجمة   .Translation4all،Inc،
الواليات  يف  وا�سنطن  والية  يف  وتقيم 
املتحدة االأمريكية، اإن�ساء دار �سايف للن�سر 
بني  التوا�سل  لت�سهيل  كمحاولة  والتوزيع 
من  والكورد  العرب  واملفكرين  املبدعني 
الغربيني  واملفكرين  املبدعني  وبني  جهة، 
ال�سيدة  حما�ض  وكان  اأخرى.  جهة  من 
دار  اإن�ساء  وراء  والرتجمة  للِكتاب  �سلطان 
لت�سهيل  كمحاولة  والتوزيع  للن�سر  �سايف 
التوا�سل بني املبدعني واملفكرين من ذوي 
االأفكار املتاألقة لكن العاجزين عن اإي�سال 
�سوتهم للغرب ال ب�سبب افتقارهم لالأ�سالة 
ب�سبب احلواجز اجلغرافية  بل  وامل�سمون، 
"، وذلك وفقًا لبيان املهمة الوارد يف املوقع 

االإلكرتوين لل�سركة.
العبور  بوابة  تكون  اأن  �سايف  دار  وتاأمل 
ملواطن جديدة غري م�ستك�سفة من االأدب، 
ما  الفجوة  جت�سري  هي  مهمتها  "اإن  حيث 
موؤلفاٍت  بتقدميها  والغرب  ال�سرق  بني 
ملبدعني ومفكرين ومثقفني معروفني وُجدد 
اإفريقيا"،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  من 
لدار  االإلكرتوين  املوقع  يف  �سدر  ح�سبما 

�سايف.
وطباعة  برتجمة  فورًا  ال�سركة  و�ستبداأ 
ون�سر بع�ض االأعمال االأدبية التي �ست�سدر 
والكورد،  العرب  الكّتاب  من  لنخبة  قريبًا 
با�ستقبال خمطوطات جديدة من  وترحب 
�سروب اأدبية خمتلفة من الكّتاب واملبدعني 

املهتّمني بالن�سر.
وقامت الدار برتجمة ون�سر كتاب “نظرية 
 ، اجلميل  �سّيار  العربي  للمفكر  االأجيال” 
بعد وقع املفكر العراقي �سّيار اجلميل عقد 
ترجمة ون�سر كتابه “ نظرية االأجيال” مع 
الدار يف �سياتل بوالية وا�سنطن االأمريكية، 
�سمن  حا�سًرا  الكتاب  �سيكون  حيث 
املجموعة االأوىل من من�سورات الدار لهذه 
العربية  ن�سخته  يف  الكتاب  وكان  الفرتة، 
عام  وبريوت  َعمان  يف  �سدر  االأ�سلية  

.1999

ويحاول الدكتور اجلميل جاهًدا من خالل  
م�سمون  يف  البحث  االأجيال”  “نظرية 
التاريخ العربي واالإ�سالمي وبيان اأثره على 
الكتاب  ويحوي  �ساأنه،  وعظمة  الب�سرية 
اآلفته  ملا  عميقة  درا�سة  دفتيه  بين 
من  بدًءا  واالإ�سالمية  العربية  االآجيال 
تاأملية  روؤية  الكاتب  ي�سع  كما  جذورها، 
من  جاءت  العربي  وامل�ستقبل  للحا�سر 

االإطار التاريخي املعتمد على ما�سيه ».
جدير بالذكر اأن اجلميل املقيم حالًيا يف 
كندا، هو من مواليد مدينة املو�سل عام 
اجلامعات  يف  درا�سته  واأكمل   ،1952
يف  الدكتوراة  نال  اأن  اإىل  الربيطانية 
لل�سرق  احلديث  )التاريخ  الفل�سفة 
اندرو�ض  �سانت  جامعة  من  االأو�سط( 
اال�سكتلندية عام 1982، وعمل حما�سًرا 
كما  عربية،  جامعة  من  اأكرث  يف  جامعًيا 
ترجمت كثري من اأعماله  اىل  االإنكليزية 

والفرن�سية والرتكية.
عام  منفرًدا  �سومان  جائزة  على  وحاز 
1991 اإىل جانب جوائز اأخرى، وله اأكرث 
العثمانيون  منها  من�سوًرا  كتاًبا   30 من 
والعوملة  احلديث/  العرب  وتكوين 
وبقايا  املرعبة/  واالأزمنة  وامل�ستقبل/ 

وجذور/ والعرب واالأتراك.
للن�سر  �سايف  دار  قالت  اأخرى  جهة  من 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  والتوزيع 
عقودا  اأبرمت  انها  ن�ساطاتها  اأحدث  يف 
مع كتاب واأدباء عرب وكورد، ووقع لفيٌف 
والكورد  العرب  واالأدباء  ال�سعراء  من 
ون�سر  وطبع  لرتجمة  الدار  مع  عقوًدا 
ا�ستملت  والتي  احلالية،  للفرتة  اأعمالهم 
هذه  ومن  خمتارة،  وق�سائد  روايات  على 

االأعمال:

للروائي  اخللق"  اأيام  "�سابع  رواية   •  
الركابي،  اخلالق  عبد  العراقي  وال�ساعر 
عراقية  رواية  اأف�سل  بجائزة  فازت  التي 
نف�سها  الرواية  اأُختريت  كما   ،1995 عام 
يف  العرب  للكتاب  العام  االحتاد  قبل  من 
دم�سق، �سمن اأف�سل ع�سرين رواية عربية 

يف القرن الع�سرين.
العراقي  ال�ساعر  ق�سائد  من  • خمتارات 

�سالح فائق.
للكاتب  اجلحيم"  باطن  "يف  رواية   •

العراقي �سالم ابراهيم.
على  احلائز  القتلى"  "ر�سيف  كتاب   •
اجلغرايف  لالأدب  بطوطة  ابن  جائزة 
ابراهيم  امل�سري  لل�سحفي   2006 ل�سنة 

امل�سري.
هذا  مثل  يف  "حدث  ال�سعرية  • املجموعة 

اليوم" لل�ساعرة امل�سرية اأمل جمال.
يحلم  اأحد  "ال  ال�سعرية  املجموعة   •

لالخر" لل�ساعر العراقي فا�سل �سلطان.
ال�ساعر  تاأليف  من  خمتارة  ق�سائد   •

واملرتجم العراقي جالل زنَكابادي.
ديوان  ون�سر  طبع  عقد  توقيع  مت  وحديًثا   
وكتاب  فائق،  �سالح  العراقي  ال�ساعر 
اأنباء الغيب"  للباحثة العراقية  "ذلك من 

اأمل ح�سن.
�سلطان  فائزة  جمموعة  اإىل  باالإ�سافة   
نف�سها "حلم وحب وحرب"، التي �سترتجم 
و�ستكون  والكوردية،  االنكليزية  للغة 
لهذه  �سايف  دار  من�سورات  �سمن  حا�سرًة 

الفرتة.
باإفتتاح  اأدباء وفنانون وكتاب عرب  واأ�ساد 
لتعزيز  جيدة  و�سيلة  معتربينها  الدار، 
احل�سارات،  مع  والثقايف  االأدبي  التوا�سل 

ون�سر املعارف وتبادلها.

Dar Safi ال�سّيدة فائزة �سلطان موؤ�س�سة الدار                                                                             ال�سورة
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الجامعة همزة 
الوصل بين تيارات 
الفكر التي يزخر 

بها المجتمع

التي  احلروب االقليمية والدولية 
العراقي  االن�سان  �سحيتها  وقع 
اربعة عقود وحلد االن ما ال  وا�سابه منها منذ 
الكوارث  هذه  ح�سلت  وقد  ان�سان،  اأي  يتحمله 
وجعل  والعلم  العقل  �سوت  واأ�سكات  اأزاحة  بعد 
اأهل العلم وموؤ�س�ساته بال اأ�ست�سارة وبال اأي دور. 
لهذا البد من اعالء �ساأن العلم واجلامعة حيث 
املختلفة  الفكر  تيارات  بني  الو�سل  همزة  اأنها 
ان  لها  حاجة  واأول  املجتمع.  بها  يزخر  التي 
احلا�سلة   التغريات  ملواكبة   ، للتجديد  ت�سعى 
التي  احلديثة  التقانة  وثورة  التعليم  اأنظمة  يف 
املناهج  وتغري  كافة.  احلياة  جماالت  دخلت 
وتو�سع  للتدري�ض  ا�ساليب  وا�ستحداث  الدرا�سية 
من  الكبرية  االعداد  وتزايد  الثقافية  العالقات 
يوم  كل  حتدث  التي  والتغريات  الخ  الطلبة... 
يف  و  واملناهج  والنظريات  العلوم  يف  و�ساعة 
يف  واالقت�ساد،  ال�سيا�سية 
واالحياء  والهند�سة  الطب 
الفيزياء  يف   ، والفن  واالدب 
وعلوم الفلك.. الخ.. ان هذا 
حتديات  اأمام  يجعلنا  الواقع 
عديدة  وا�سئلة  كربى، 
الوقوف  تتطلب  وخطرية 
جديدة  بفل�سفة  اأمامها 
ت�سع  ا�سرتاتيجية  وروؤى 
باأعلى  الدولة  امام  اولياتها 
اأمام  ي�سعنا  وهذا  وم�سوؤولياتها.  م�ستوياتها 
للرتبية  الوطنية  مل�سمون )اال�سرتاتيجية  قراءة 
 ..)2022  -  2012 العراق  يف  العايل  والتعليم 
العليا امل�سرفة على اعداد  اللجنة  التي و�سعتها 
وثيقة اال�سرتاتيجية برئا�سة معايل نائب رئي�ض 
وع�سوية  واالعمار  اخلدمات  ل�سوؤون  الوزارء 
والبحث  العايل  والتعليم  الرتبية  وزراء  معايل 
احلكومة  يف  والتخطيط  واملالية،  العملي، 
والتعليم  الرتبية  وزيري  عن  ف�سال  االحتادية، 
ورئي�سي  كرد�ستان  اقليم  حكومة  يف  العايل 
جلنة الرتبية والتعليم العايل يف جمل�ض النواب، 
عددهم  و�سل  واخلرباء  امل�ست�سارين  من  وعدد 
)28( ع�سواآ من اخلرباء من خمتلف قطاعات 
الدولة...الخ وقد اأقرت بان املنطلقات اال�سا�سية 

للغايات اال�سرتاتيجية هي:-
1. تعليم يوؤمن تكافوؤ الفر�ض.

2. تعليم ذو جودة عالية.
3. تعليم ي�سهم يف التنمية ال�ساملة.

4. تعليم يحقق متطلبات املجتمع املتح�سر.
5. منظومة تعليمية فاعلة وديناميكية.

اأما املحاور اال�سا�سية اال�سرتاتيجية فهي كاالآتي:
1. ال�سياق املوؤ�س�سي والت�سريعي للرتبية والتعليم 

العايل.
والتعليم  الرتبية  ملوؤ�س�سات  التحتية  البنى   .2

العايل.
العايل  والتعليم  للرتبية  املتاحة  الفر�ض   .3

)االلتحاق، امل�ساواة، الكفاءة(
4. جودة الرتبية والتعليم العايل.

والتعليم  الرتبية  على  واالنفاق  التمويل   .5

العايل.
هذه  اىل  ينظر  من  اأن  العلمي.  البحث   .6
اال�سرتاتيجية الكبرية �ستاأخذه الده�سة والعجب 
حقا  هل  وي�ساأل  اخليال.  �سواحل  اىل  والذهاب 
ن  ما  الز  من  عقد  غ�سون  يف  �سنحققها  اننا 
اننا  حيث  ؟  القادمة  �سنوات  الع�سر  يف  ي   ا 
اطار  لها  و�سع  اذا  خطة  اي  وعاي�سنا  علمنا 
كل  فان  ولذلك  جديتها.  �ستفقد  طويل   زمني 
املجتمع  وتطوير  لتنمية  و�سعت  التي  اخلطط 
من  نكون  وال  اهدافها.  جل  حتقق  مل  العراقي 
مفا�سل  كل  باأن  توقعنا  اذا  ابدا  املت�سائمني 
والتعليم  للرتبية  الوطنية  اال�سرتاتيجية  هذه 
حتقق  ان  ميكنها  وال  النجاح،  ن�سيبها  يكون  ال 
حتى ن�سف اهدافها؟!. وهنا البد ان نثري ا�سئلة 
واقعية لعلها تلفت انتباه وفكر من له  �سلة بواقع 
والكليات  )اجلامعات  يف  العلمية  موؤ�س�ساتنا 
واالروقة  واملختربات  واالق�سام  واملعاهد 
واأ�سئلتنا  الخ(.  والنوادي..  واملالعب  واحلدائق 

هي:-
من  )االبنية(؟.  لهذه  املادي  امل�ستوى  ما   .1
تزال  ما  هل  والت�سميم،  واحلجم  املوقع  ناحية 

اىل اليوم، �ساحلة وكافية؟.
2. هل تعمل موؤ�س�ساتنا العلمية يف جامعة بغداد 
تطبيقه  يف  �سبقتنا  الذي  العوملة  تقانة  باأ�سلوب 

دول اخلليج ودول املنطقة كافة؟.
3. ملاذا عالقاتنا الثقافية والعلمية على امل�ستوى 
الوطني والعلمي �سعيفة ودون امل�ستوى املطلوب، 
اية  هناك  املجال،هل   بهذا  ال�سوؤال  ونوا�سل 
الو�سع  على  لالطالع  اال�ساتذة  الإيفاد  خطة 
العلمي الذي بلغته اجلامعات الر�سينة يف الدول 

املتقدمة؟
التي  واالجتماعية  النف�سية  الظروف  ما   .4

اجلامعي  والطالب  اال�ستاذ  يعي�سها 
جراء تدهور الو�سع ال�سيا�سي؟

5. ما نوع املعرفة العلمية التي تنتجها 
والعلوم  االن�سانية  بعلومها  كلياتنا 

ال�سرفة والتطبيقية �سنويًا؟األي�ض اأنتاج 
املعرفة؟  و)راأ�سمال  ا�سا�ض  هو  ال�سوؤال 

فما قيمة الن�ساط العلمي الذي اليخلق فكرًا؟
واجراءات  نعمل مبنهج وعقل  نزال  ما  ملاذا   .6
على  ونطبقه  )نفكر....(  وال  )نتذكر....( 
العلمية.. وهذا  االخت�سا�سات  اغلب  طلبتنا يف 
ما نالحظه يف م�سمون معظم اال�سئلة الف�سلية 
اجته  الذي  االمر  النهائية.  االمتحانات  وا�سئلة 
ليكون  )الغ�ض(  ا�سلوب  اأتباع  اىل  الطلبة  فيه 
وغاية  اجلامعي  الو�سط  يف  بارزة  ظاهرة 
واملر�ض  اخللل  هذا  الطلبة،  من  لكثري  املنى 
ب�سيط  باجراء  عالجه  يتم  الذي  امل�ست�سري، 
�سيغة  تكون  ان  نف�سه،  الوقت  يف  ومثمر  جدا 
درا�سي،  مقرر  كل  يف  ووجوبا  الزاما  اال�سئلة 
وهنا  الفقر.  مبعادلة  نعمل  او  فكرية،  ا�سئلة 
اأق�سد حتديدًا معادلة )اأ�سعف االميان(، وهي 
ان تكون ا�سئلة االمتحانات النهائية ثلثها ا�سئلة 
ا�سئلة  فهي  ن  الثلثا  اما  التذكر،  على  تعتمد 

فكرية. فمتى يتم حتقيق هذا االمر؟.
يف  الكهربائية(  )الطاقة  توفري  ا�سبح  لقد   .7
الزمة  حاجة  كافة  وكلياتها  اجلامعة  اماكن 
ان  �سوية(  وامل�سحك  )املبكي  ومن  و�سرورية 
وبور�سات  حركات  يف  يو�سم  بلد  يف  هذا  نذكر 
االقت�ساد العاملي انه دولة برتولية، ولكنها تعي�ض 
اال�ستاذ  يقراأ ويفكر  تيار كهربائي!!! فكيف  بال 
والطالب اجلامعي حتت جنح الظالم الدائم يف 

البيت واملكتبة والكلية؟
بهذه  نعمل  ونحن  املعقول  من  8. هل 

ال  التي  املتدنية،  الظروف 
نح�سد عليها. ان تكون نتائج 

لكل   ال�سنوية  االمتحانات 
)جيد  مب�ستوى  دفعة 
جدا( ويف الدور الثاين 
لت�سل  النتائج  ترتفع 
)اآالمتياز(.  م�ستوى 
وحقيقة؟  هذا  اأحقا 
وا�ساتذة  اجلميع طلبة 
هم  وكلية  واق�سام 
بامتياز؟؟  امتياز 
نطمئن     ولكي  
اأكيدة  وب�سورة 
)االمتياز(  لهذا 
فر�سة  اأعطينا 
الأ�سعف  اأخرى 
امل�ستويات الطالبية 
ثالثا(  )دوراآ 
االمتحانات  يف 
وهو  النهائية 
غريب  اجراء 
الدرا�سات  يف 
ومل  اجلامعية 
نعلم  او  ن�سمع 

مبثل  قام  قد  العامل  يف  جامعي  نظام  باأي 
اال�س�ض  نعرف  وال  العلمي،  غري  اال�سلوب  هذا 
مداراة  االمر  يكون  قد  ’ اال  عليها  ا�ستند  التي 
امل�ستوى  ذوي  للطلبة  نافعة  غري  جماملة  اأو 

الدرا�سي املتدين،
9. هل الحظت ادارات الكليات كيف يقيم طلبة 
انهم  تخرجهم؟  م�ستوى  املنتهية  ال�سفوف 
يح�سرون ل�سور التخرج قبل امتحانات الف�سل 
الثاين.!! وهنا يتعطل الدوام ملدة ا�سبوع تقريب، 
ا�سماءهم  حتمل  الفتات  ي�سعون  ذلك  بعد 
غري  )ب�سفة(  نف�سه  منهم  طالب  كا  وي�سف 
اأ�سباب  الئقة يف احلرم اجلامعي. فكيف نف�سر 

هذه النتيجة؟.
واأجتماعية  نف�سية  لدرا�سات  بحاجة  هنا  نحن 

لنكون على بينة با�سبابها.
البناء  واخللل يف هذا  االرباك  اأين موطن   .10
الثقايف والعلمي العام يف جمتمعنا؟ هل تر�سى 
من  بو�سع  واحل�سارة  والعلماء  والفكر  بغداد 

اأورثتهم تاريخها امل�سرق.
11. هل طرحنا اال�سئلة كافة؟ اأم انها غي�سا من 
في�ض كما يقال؟ فنحن مل نتطرق لو�سع الطالب 
العام، بني طالبة كل همها ان تبدو بزي جميل 
اليومي.  املكياج  من  غالف  مع  االعجاب  يثري 
)ورقة  بال  وهو  اجلامعي  احلرم  يدخل  وطالب 
اأو كتاب اأو قلم( وقد ت�سلح بجواله 

وعلبة �سجائره مبتد ئا يومه الدرا�سي جال�سًا يف 
الدرا�سي  مناهجه  �سوؤال عن  بال  النادي،  قاعة 
انه  املوؤمل،  الو�سع  هذا  يف  مبالغة  وال  اليومي. 
لكل  اجلامع  اجلمع  وزرها  يحمل  م�سوؤولية 

منت�سب للحرم اجلامعي.
تتزايد  التي  القادمة  لالعوام  تتهياأ   كيف   .12
الذين  اجلامعات  لدخول  الطلبة  اعداد  فيها 

�سيفوقون قدرات واأمكانات ادارات اية كلية؟
بحاجة  نحن  مهمة  ا�سئلة  وبعجالة  �سقنا  لقد 
ما�سة الأتخاذ التدابري اجلادة والفاعلة لعالجها. 
باال�ستناد ملوؤ�سرات املنطلقات اال�سا�سية للغايات 
التي جاءت بها اال�سرتاتيجية الوطنية التي توؤكد 
يف  ي�سهم  وتعليم  عالية  جودة   ي  ذ  تعليم  على 
التنمية ال�ساملة، وتعليم يحقق متطلبات املجتمع 
املتح�سر، وتعليم يعمل مبنظومة تعليمية فاعلة 
بخطواتنا  ن�سرع  اأن  االمل  ويحدونا  ودينامكية. 
قلياًل  توقفنا  لو  ولكن  العلمي،  واقعنا  لتطوير 
يف  التنموي  البناء  متابعات  اب�سط  ملالحظة 
جمتمع  مبتطلبات  �سلة  له  والذي  جمتمعنا 
اجلامعة وحياتنا العامة، فعلى �سبيل املثال لقد 
مت ان�ساء )ج�سر �سغري( مهم جدا لت�سهيل حركة 
املرور يف منطقة )باب املعظم( املجاورة ملجمع 
بغداد،  العا�سمة  يف  حيوية  منطقة  ويف  الكلية، 
وبخ�سو�ض هذا اجل�سر العجيب الع�سري والعنيد 
االجتماع  ق�سم  طلبة  من  طلبت  االجناز،  على 
البنى  تنمية  عالقة  عن  حما�سرة  يف  وكنا 
ين�سروا  اأن  العلمية،  املوؤ�س�سات  بتطوير  التحتية 
)حكاية هذا اجل�سر( حتت عنوان:- )�سر كبري 
يف ج�سر �سغري(؟!. ون�ساأل مبرارة اين متابعات 
مل�سروع  الوطنية  اال�سرتاتيجية  التنمية  م�سوؤويل 
االنظار  ويقع حتت  العا�سمة؟  حيوي ويف مركز 
ومعيق حلركة املرور اليومية!! فان يكن هذا واقع 
اجناز امل�ساريع. فهل �سنتمكن  من حتقيق خطط 
والتعليم  الرتبية  م�ستقبل  وبرامج  و�سيا�سات 
العايل يف غ�سون عقد من الزمان القادم ؟ كما 
ملوؤمتر  ناأمل  الوطنية؟  اال�سرتاتيجية  اقر يف  قد 
كلية االآداب التوفيق واخلروج بتو�سيات ممكنة 
التحقيق، هذه االداب العريقة التي كانت النواة 

اال�سا�سية لتاأ�سي�ض جامعة بغداد احلا�سرة...
* جاعمة بغداد ـ كلية االداب /ق�سم االجتماع

نتيجة

اأ. د. طالب مهدي * 
ي�سيق املجال حقا هنا اأن نتناول امل�سرية العريقة للتاريخ الثقايف والعلمي جلامعة بغداد. ولكن يبقى الفح�ض 
والنقد الأي اأو اية موؤ�س�سة هو االأجراء ال�سليم وال�سحيح، ال �سيما واأننا اأمام موؤ�س�سة العقل والفكر والعلم 
التي راأ�سمالها واأ�سا�سها هو ال�سوؤال، الذي به ح�سرا ال بغريه ت�سنع املعرفة. وهو املهمة االأوىل والرئي�سة 
لها، واأن ياأتي النقد متاأخرا...! خرياآ من اأال نطرق بابه. لبحث ح�ساباتنا الداخلية، بعد التغريات الكبرية 

واملدوية التي ح�سلت يف جماالت حياتنا كافة. 

تحليل اجتماعي

جامعاتنا.. نقد متأخر 

نكبة الدور الرسالي لالعالم العربي
د.جليل وادي 

موؤثرا  دورا  العربي  االعالم  ادى  ان  يحدث  مل 
التغيريات  اثناء  به  قام  الذي  كالدور  تاريخه  يف 
ثقلها  لها  عربية  بلدان  طالت  التي  ال�سيا�سية 
من  بدءا  والدويل  االقليمي  امل�ستوى  على  ال�سيا�سي 
العبا  كان  ،اذ  و�سوريا  م�سر  اىل  وو�سوال  العراق 
االطراف  كثرية  احيان  يف  تاأثرياته  تفوق  موؤثرا 
اال�سا�سية يف االزمات النا�سبة ، واذا كان ات�ساع هذا 
واملذهلة  الكبرية  التطورات  من  ا�ستمد  قد  الدور 
ا�سكاله  بكافة  االت�سال  جمال  يف  حدثت  التي 
متثل  الذي  اجلماهريي  االت�سال  منه  وبخا�سة 
القافزتني  االنرتنيت  و�سبكة  الف�سائية  بالقنوات 
على مفاهيم ال�سيادة واللتني جعلتا الفر�سة �سانحة 
على  ا�ستخدامهما  واجلماعات  القوى  ملختلف 

اختالف اهدافها ومنطلقاتها ومرجعياتها من دون 
ا�سا�سي  حق  االت�سال  بو�سف  اعرتا�سا  تواجه  ان 
التي  االخرى  احلقوق  عن  االهمية  حيث  من  اليقل 
حق  فمن   ، واملجتمع  الفرد  بها  يتمتع  ان  يفرت�ض 
اال   ، �سوته  ي�سمعهم  وان  االخرين  ي�سمع  ان  املرء 
املوجة  اغتنمت  التي  الو�سائل  هذه  يف  الالفت  ان 
املنطقة  اجتاحت  التي  للدميقراطية  ال�ساخبة 
ب�سكل  وا�سحا  �سيقا  �سهد  الر�سايل  دورها  ان   ،
احبط الذين راهنوا عليها يف احداث التغيري الذي 
وانت�سالها من حالة  باملجتمعات  االرتقاء  �ساأنه  من 
ان  مع   . عقود  منذ  تعي�سها  التي  والركود  التخلف 
�سامدة  الزالت  العربية  االعالم  و�سائل  من  القليل 
لتوا�سل دورها الر�سايل منطلقة من اميان حقيقي 
ثقافة  ا�سا�ض من  باملجتمع على   النهو�ض  ب�سرورة 
متطلعة اىل اللحاق باالخر او على اقل تقدير تهيئة 
 ، الكرمي  والعي�ض  املبدع  للعمل  املنا�سبة  املناخات 

بخا�سة ان البيئة العربية تتوافر على كل مايجعلها 
اميانها  عن  ف�سال   ، حميطها  يف  وموؤثرة  فاعلة 
اخالقيات  حتتمه  الذي  لالعالم  الر�سايل  بالدور 
هذه املهنة التي يفرت�ض ان تظل نبيلة على الدوام 
لذلك  مغايرة  كثرية  امور  عن  ك�سف  الواقع  لكن   ،
االعالمية  الو�سائل  غالبية  اجتهت  اذ   ، متاما 
العربية اىل م�سارات تقف بال�سد من جوهر ر�سالة 
انتهى يف  بع�سها دورا تخريبا  بل مار�ض   ، االعالم 
 ، املجتمعات  ومتزيق  البلدان  تهدمي  اىل  منه  كثري 
مع ان االعالم العربي كان اىل وقت قريب ح�سنا 
تريد  التي  املخططات  اىل  با�سال  ومت�سديا  منيعا 

النيل من هذه املنطقة و�سعوبها . 
االعالمية  بالو�سائل  ل�سيق  التخريبي  الدور  وكان 
االمر   ، بالعربية  الناطقة  منها  ،وبخا�سة  الغربية 
ال�سيا�سية اىل عرقلة عمل هذه  الذي دعا االنظمة 
والقرارات  الفنية  االجراءات  مبختلف  الو�سائل 

ال�سيا�سية التي حتد من انت�ساره يف بلدانها . بينما 
التي  املرحلة  هذه  يف  االعالمية  و�سائلنا  متار�ض 
يفوق يف  تخريبيا  دورا  العربي  بالربيع  عليها  اطلق 
االعالمية  الو�سائل  به  وتقوم  قامت  ما  خطورته 
كانت  ادوارها  ان  للمراقب  ات�سح  التي  االجنبية 
فما   ، املعنيني  توقعات  من  العك�ض  على  حمدودة 
الذي جعل االعالم العربي يتن�سل من م�سوؤولياته؟ 
ويتبنى م�ساريع جاهد االعالميون االوائل يف �سبيل 
العربي  املجتمع  والعمل على حت�سني  لها  الت�سدي 
بثقافة م�ستنرية اتاحت له مواجهتها ، ويف مقدمة 
ذلك تعبئة اجلماهري للتحرر من اال�ستعمار وحتقيق 
و�سط  ع�سرية يف  مهمة  انها  مع  الناجز  اال�ستقالل 
من  معني  م�ستوى  على  بعد  يتوافر  مل  اجتماعي 
التعليم ، مبعنى ان م�ستوى الوعي ب�سمنه ال�سيا�سي 
كان يف حدوده الدنيا ، وبالرغم من ذلك كانت له 
 ، عليها  القفز  او  اغفالها  الميكن  وجوالت  �سوالت 
ودفع يف �سبيلها اثمان باهظة ، وا�سهم بفاعلية مع 
له  قدر  لو  �سيا�سي  م�سروع  التحرر يف �سياغة  قوى 
اال�ستمرار على وفق منطلقاته من دون ان تنحرف 
به قوى ال�سلطة �سوب ما يعزز هيمنتها ، لتمكن من 
احداث التحوالت املن�سودة يف بنية املجتمع العربي 
االمورعلى  �سريت  التي  ال�سيا�سية  االنظمة  لكن   ،
هواها ، وما تعر�ست له من �سغوط قامت بها قوى 

االنظمة  بتلك  لالجتاه  الدويل  امل�سهد  يف  متنفذة 
 ، والعامل  املنطقة  يف  م�ساحلها  يحقق  ما  نحو 
ادوات  جميع  جعل  اىل  ال�سلطة  قوى  دفع  ذلك  كل 
التحول حتت �سيطرتها ويف مقدمتها و�سائل االعالم 
، متوهمة ان امل�سروع الر�سايل هو الذي ي�ستند اىل 
ايديولوجياتها ، ومل يقت�سر الوهم على منظومتها 
التي  االعالمية  املنظومة  اىل  امتد  بل   ، احلزبية 
، وما  التاأييد والرف�ض  انق�سمت مواقفها ازاءه بني 
ادى اليه هذان املوقفان من ته�سيم جل�سد الطبقة 

املثقفة .
�ستنف�ض  العربي  الربيع  ن�سائم  ان  كثريون  وظن 
االفاق  وتفتح  الر�سايل   العربي  الغبار عن االعالم 
وا�سعة امام رجاله من االعالميني واملثقفني ، لكن 
بح�سبان  يكن  مل  ماأ�ساوي  واقع  اىل  اف�سى  الربيع 
االمة ، ويتحمل االعالم العربي امل�سوؤولية االوىل فيما 
وبالتاأكيد   . ونكبات  ت�سرذم  من  االمة  اليه  و�سلت 
االعالم  اليه  انتهى  ما  وراء  تقف  كثرية  عوامل  ان 
مع  وتتعار�ض  بر�سالته  تخل  ممار�سات  من  العربي 
التطرق  تقت�سي  التاريخية  وال�سرورة   ، اخالقياته 
اىل تلك العوامل اذا مااريد الت�سدي لهذه الظاهرة 

اخلطرية .

معاون عميد كلية الفنون اجلميلة / جامعة دياىل
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ليلة انقراض الرجل األخير                                      في الخريف
وديع �سامخ

ال�سَك ان االأوراَق تغادر اأع�سا�سها 
مّرة 

ولكنه اخلريف يكّرر القتل العمد 

يف الربيع 
اأخرى  زهرة  يجد  اأن  اآدم  يحاول 

غري حواء 
بجدوى العطر 

يف ال�ستاء 
ال جدوى من احلكاية دون موقد 

وال حكمة بال بيا�ض الرع�سة 

يف ال�سيف 
ت�ستعيد الكائنات زرقتها 

مّرة اىل املوت 
مّرة اىل اخليال 

اإخت�سار  الدائرة  تريد  هكذا 
احللم

رياء 

�سيٌق اأنَت يا عقلي.. علّي 
واأنا اأريُد الَتَنّزه خارَج ال�سوك .. 

............
مّرة اأخرى نريد جتريد ال�سواب من ال�سعف 

واحلكمة من التمر 
لنع�سر للمجنون عذرا 

اأيها الفم التائه يف احلكاية 
املُتهدل حتت اأفياء القول 

الذباب يريد الذهاب اىل النوم 
هل من رذاذ مديد ؟؟؟؟

منغوليون 

لي�سوا " املغول" 
وال ن�سب لهم مع " جنكيزخان " 

اليعرفون بالدا ا�سمها " منغوليا" 
وال ع�سرية لهم اأي�سا . 

هوؤالء " املنغوليون " جاوؤوا الينا " مّنا" بوجوهم املت�سابهة ليثبتوا 
زيفنا يف االختالف 

ال اأعلم اأنهم من ن�سل املحاربني
مل يثبت التاريخ هذا !!! 

قلنا لهم :: اأنتم كفٌن 
قالوا لنا : اأنتم املوت!!

َمْن �ساحب احلياة اإذن ؟؟ 

قال العلم : املنغويل يعاين من : 
.*-عيوب يف القلب، والتي تظهر لدى واحد من اأ�سل ثالثة اأطفال 

منغوليني
*-عيوب يف اجلهاز اله�سمي

*-م�ساكل يف الب�سر 
*-م�ساكل يف ال�سمع

يا لهذه العلوم من جمازر متجولة ، 
التاريخ يجمعهم بالقتلة ، والطب ي�سملهم مع " املعتوهني "

ترى من هم " املنغوليون " حقا؟؟؟

فتنة  اللون 

ِمثُل قمي�سكِ  يبتداأ التقومي ر�ساقته .. 
منُذ اأنفا�سِك ت�سرُق ال�سم�ض من مغارتها 

مثل �سوتكِ ، ديكة االأر�ض تخ�سع اأحمرارا ..
باأحالمِك امللونة، ال�سباحات تكت�سي قوامها ..

وعلى اإيقاع مطرِك َيهطُل قو�ُض قزح 
برق�سته االأثرية ..

د.ماجدة غ�سبان امل�سلب

كتاب فولتري على الطاولة..
و مدام بوفاري تنتزع كل ع�ساقها كما تنتزع دبابي�ض �سعرها..

ب�سبابة واحدة اأخذت متحو تفا�سيل ما �ستلته عربة جترها اخليول 
و حيث  اأي�سا..  القريب  الق�سر  و ما حدث يف  باري�ض..  اأحياء  يف 
ترنحت خطواتها نحو بيتها عند الفجر.. و ما �سكبته من تاأوهات 
على ر�سائل اخليانة يف اأدراجها.. و ما جنته من �سحنة زوجها و هو 

يقلب قلبها على ورق قدمي  م�ست�سلما حلماقته و جنونه..
مل تعد الكني�سة تناق�ض اأمرها.. ذابت خياناتها يف بحر من �سياء 
يف  الر�سا  خلود  و   ، مويجاته  بتحوي  ال�سني  غبطة  و  اإيفل..  برج 

قاعه..
نه�ست كقدي�سة يف رحاب اأنثى ، و متلملت برتم يف حيزها الب�سري 

ال�سيق..
اأطل �سوت حبيبتها م�سطربا من �سماعة الهاتف كع�سف اإنفجار 

مفخخة قريبة..
تلك جمنونتها التي تتحول اىل كائن اآخر حني ت�سرع يف الكتابة.. 
فال تكاد ت�سمع النداء امل�سرتخي كعنقود عنب خمتمر عند دنانها..

مل اأخرجتني من ق�سر بودلري؟..
انت�سبت كلماتها فوق �سرفات الغ�سب.. و هي توا�سل:

هنا الزجنية ت�سرح بني ق�سيدة و اأخرى كاأنها الليل الذي ال ينق�سي 
عمن فارق خليله..

بل اأنا معك فيه حيث تنبت كل »اأزهار ال�سر« بني قبلة و اأخرى..
خرز خلخال تط�سر و اأملك؟؟«..

الغراف  و  ال�سعد..  بزخارف  ال�سريعة  من  تقرتب  الطينية  القلعة 
يتغنج تغنج الن�ساء بالكفوف املحناة ، و بلون الديرم على ال�سفاه.. 

و الكحل الذي ال يغادر اجلفون اال مع نظرات الوله..
املاء ميار�ض احلب بني اأناملهن مع عطور امل�سك و الهيل و العنرب ، و 
ال�سحكات تتوارى بني اأغ�سان الرمان الطرية املحملة بثمار مرمي 

العذراء و الي�سوع..
عند الكني�سة تبعت الزغاريد �سيحات قدها املجون من قدم و من 
توت  ورقة  نحو  االإلهية  االأ�سوار  اإقتحام  على  لدليل  حاجة  ال  دبر، 

ت�سقط مبح�ض اإرادة ما �ُسفــِّه يف بيداء املحرمات..
مثليتان ت�سرعان بتقبيل بع�سهما البع�ض بني �سجيج املدعوين من 
الرجال.. تطلقان �سهقة تذوب لها �سيوف احلرب املحتدة.. و تن�سل 
لغمو�ض  اإقتحامهما  و  بريقهما..  يف  اجل�سدين  لتماهي  م�سحورة 
املطعم بزهرات زرق �سغرية  الندي  الع�سب اخلجول  و  االأدغال.. 

تلمع كف�سو�ض املا�ض يف خوامت االأمريات..

مل ت�سعرا مبقدم اخليول و هي جتر حديدها بال قوائم ، و ال �سمعتا 
بيتا من ميمية املتنبي ل�سيف الدولة.. فقد اأجهز الفردو�ض بجراأة 
قامو�ض  زبد  من  بجناحني  حملقا  الردة..  حروب  على  ال�سهوات 

احلرير..  
داعبت االأنامل ما بني منحنى و اآخر ثمار حواء املتدلية من جنائنها 
حور  كل  تبعتهم  و  خا�سعني..  باأقراطهم  الولدان  م�سى  املعلقة.. 

العني..
على  كالوحي  لتهبط  اآذار  مزنة  �سوى  الربية  �سبق  من  يعد  مل   
واحات اللذة اخلفية.. مقيمة بني الزهور رغوة �سراب طافحا فوق 

اللهاث.. من�ساعا لكل خيوط الرع�سة..
دفتي  بني  غاب  �سجيج  ج�سديهما  على  الربيع  كواعب  �سجت 
لهفة  و  اجلبال  قمم  اإ�ستبداد  بني  حائر  �سالل  تلوى  و  اإع�سار.. 

منحدرات الوديان لقدومه العارم..
اأ�سبه بعناق الذهب مع املاء  تداخلت االأذرع يف عناق غري عادل.. 

املذيب له..
حلمات  �سكرت  الكوؤو�ض..  بثمالة  ت�سمخت  �سعريهما  من  خ�سل 

النهود بفتوى ال�سغف..
و  الذهب  بحق  جائر  لتوحد  االإذعان  و  البقاء  بني  خيار  من  لي�ض 

مائه..
مل اأخرت الذوبان..

وال اأنا..
اأنت لعينة.. قدمت من زمن اآخر يجهلني..

بل اأنا اأعرف جيدا من تكون هذه املراأة الغا�سبة دوما..
ت�ساألني عن الغ�سب؟ ، ما راأيك باملوت حتت دثار االأحياء؟.. ، ما 
اأزقة حتت�سد مع بع�سها لتطردين كيتيم مل يدرك والديه  راأيك يف 

بعيدا عن اأية �سكة ت�سلني مبا كان؟..
عدنا من جديد ملا حدث يف ل�سبونة.. ، كانت تلك ليلة فح�سب قبل 

احلرب ، و قراأناها معا يف رواية..
اأنت تخلطني بني ما راأيت اأنا ، و ما قراأنا معا..

حبيبتي.. ، اين اتوق اىل �سمك..
وانا ال اأتوق اىل حب يتحدى اجلغرافية و ما فيها من ت�ساري�ض..

قد خلعنا كل ما كنا عليه خلف هذا الباب..
مازال �سوتانا ي�سدحان باأنوثة ، ما زلت من زمن اأغرب..

مدري لي�ض اأمتايزك وردة قرنفل ، و اأتيه روحي بريحتك ، و اأحتار 
من يا �سفحة اأ�سمك«

من جت�سني اإ�سفايفك تاخذين غيبة«..
و »من تر�سني اإمبزنتك و لهان اأفز«

لن روحي ميك«..
اأبعد هذا من حرية؟

على  اآذار  يف  تنبت  التي  ال�سغرية  الزهور  �سحر  بني  حريتي  انها 

االأرا�سي البكر يف قلعة �سكر.. و بني فردو�ض براء من �سمائه.. ولد 
عند منحنيات اإمراأة.. بني ال�سامخ من جبالها و وهاد اأ�سرارها..

عريان يدخل ذات الغرفة يف فندق بغدادي متوا�سع ، و يختار غرفة 
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على طولك اإ�سعلني و �سيح بيه ال�سوت«..
اأنا بطرك النف�ض بني احلياة و املوت«..

اأجاورنا ليلتها ، اأم �سمع رنني ال�سهوة يف اأربعة خالخيل؟..
قهقتا بجنون.. ، انطرحتا عند الغدير.. و رق الطني حتتهما حتى 
بكارة  تنهدت  الربتقال..  �سجر  من  اأوراق  نديت  �سغافا..  ا�ستحال 
يوم  ال�سواين  حملت  ما  اأريج  اإ�سرار  عند  تتمزق  هي  و  القداح 

الدخول..
هل �سمعِت ب�سقوط طاق ك�سرى؟..

هل علمِت بثورة الزجن على م�سطحات املاء بني بغداد و الب�سرة؟..
جملني بعد كطره وخذين وياك«

هناك الفي�ض كلبك« 
حتى روحي تنام«

عند  االإخ�ساء  باأدوات  يرمني  معاوية  ق�سر  يف  االإماء  و  اجلواري 
امل�سجد االأموي.. ، و املن�سور و املنت�سر و امل�ستن�سر باهلل مع نبوخذ 
يختنان  و  متوارثة..  م�سلة  ي�سعان  جلجام�ض  و  حمورابي  و  ن�سر 

قربها عذارى �سهريار قبل ليلة من ولوج ال�سياف ملخدع مواله..
لنها ما بالغب�سة غب�سة بغري عينك«

خاف اأترز بيك حد كطع النف�ض«
و ازهك و اأ�سرك«..

خاف تط�سر ولك و �سلون اأملك؟«
، و  انزلق نهر من اخلمر  و  اإنب�ساط..  و  تناوب اجل�سدان بني طي 
اآخر من لنب بني القلعة و الغراف ، بني دجلة و الفندق ، بني عريان 

وخ�سيته من جد علوية بجيد يتعرق مباء زمزم..
ع�سبت اأعني الرفاق..

اغت�سبوا الرفيقات..
انهن يغ�سلن فروجهن مباء الذهب يف االأقبية حتت بنايات بغداد..

�سقطت بغداد بعد �سقوط الن�ساء مع الر�سع يف قبور جماعية..
ميعود دخيلك والكلب �سي�سري«

من تكطع بتوته منني اجيب بتوت؟«
تطرق الباب زليخة على اأنغام املزنة االأوىل.. و تفتح اأبواب الغراف 

و القلعة.. 
مل يعد يو�سف هنا..

وال ال�سنني العجاف..
وال العجل املعبود..

تاهت زليخة يف اأوراق م�سحف ، و جف ثدياها يف جماعة اأفريقيا، 
و�سهدت احل�سود يف قم مقتل قرة العني..

عاذرك لو تغتاظ«
ب�ض من غري �سارة ، و �سارتك هالبينت ودخيل جدك!!«..

�سغرت يف عني �سيف الدولة عظامها ، و عظمت يف عينه رحلة اأحمد 
نحو كافور االأخ�سيدي.. ، طلق املعري الدنيا ثالثا ، و مل يقذف يف 

رحم اخلطيئة ، مل ياأكل حلم ذبيح..
و   ، احلوا�سر  نحو  اخليام  بدو  تقدم  اأور  نحو  يتقدمون  العموريون 
كركوك  اليهود يف  الر�سيد..  هارون  غيوم  تناطح  تعلو حتى  امللوية 

يبنون معبد ملك بابل.. برج بابل يتحدى بعلوه ال�سماء..
اأهذه باري�ض؟

ل�ست مدام بوفاري الأعرف..
مدام بوفاري مل حت�سر عر�سنا املثلي..

وال غلمان الق�سور العبا�سية ، بل مل ن�سرب خمر ابي نوؤا�ض..
كل هذا يقع خارج التحامنا على اأرائك الفردو�ض..

انها لذة لل�ساربني..
رمانها  و   ، القلعة  جدران  و   ، الغراف  امتداد  خارج  لذة  من  ما 

البتول..
انها ناطحة �سحاب قدر ما ا�ستطاعت..

لي�ض بي اأمنية اأن انطح ال�سحاب ، فاأنا فوقه حقا..
ماذا عن كل ما جرى فوق الطني و حتت اخليمة الزرقاء؟..

قدحها  ت�سرب  هي  و  موتها  لبوفاري  يعني  كان  ما  قدر  يعنينا  ال 
االأخري..

هناك نحيب عند قربها..
و هنا مو�سيقى حب اأعدت للموؤمنني ، و كان مذاقها كافورا..

ذلك حب ال ريب فيه..
هل من�سغ كل ما م�سى كعلكة البد من رميها بعد حني؟

اإن كان كالعلكة ، بلى.. ، مالذي يجربنا على االإحتفاظ به؟
رمبا كان يومها ذهبا يلمع يف عني اأحدهم؟

ها اأنت تقولني يومها ثم تلحقينها باأحدهم..
اأعني ان وقت القبل قد حان..

اين اراه كذلك..
ما اال�ستربق و ال�سند�ض اال مدا�ض ك�سرى؟..

بحوزتنا خلود جلجام�ض دون اأفعاه..
هل يجروؤ املوت على �سجار مع لذة اخلمر؟

ميتد العناق ال�سرمدي حتى اأذيال ثوب مدام بوفاري..
ترتاق�ض  االأعذاق..  ثقيلة  نخلة  من  مهروال  اإيفل  برج  يقرتب 
و  احلبور..  باألوان  الغروب  يلقي  املاء..  �سفحة  على  �سورتاهما 
اأ�سع  اأن  يفرت�ض  كان  االأزل.   تداخل  على  اأعينها  ال�سم�ض  تغم�ض 
هوام�سه  ي�سع  اأن  للقاريء  �ساأترك  لكني   ، الهوام�ض  من  الكثري 
املح�سور بني  ال�سعبي  ال�سعر  ان كل  بالقول  اأكتفي  و   ، به  اخلا�سة 
قو�سني ماأخوذ من ق�سائد لل�ساعر العراقي عريان ال�سيد خلف ، و 

هو اأحد �سخو�ض هذا الن�ض اأي�سا.

الى المرأة في يومها ، و كل أيامها ألهل األرض أعياد
)قد قال باأللم تلدين ، فما ُأتــرع نهداك اال بالحب وحده(

ال�سودانية  وال�سعبية  وال�سيا�سية  الثقافية  باأو�ساطه  ال�سودان  فجع 
عمر  عن  �سريف  حمجوب  ال�سعب  ب�ساعر  امللقب  �ساعره  برحيل 
ا�ستمرت  التي  املر�ض  مع  طويلة  معاناة  بعد  عاما  الـ66  ناهز 
الق�سيدة  �سعراء  اأميز  اأحد  الراحل  ال�ساعر  ويعترب  �سنوات.  
�سيا�سية  وقد متيزت حياته مبحطات  الوطنية،  واالأغنية  ال�سيا�سية 
�سيا�سية  اأنظمة  ظل  ويف  متباعدة  فرتات  على  ال�سجون  اأدخلته 
13 �سنة. وتغنى الراحل -الذي  خمتلفة وبلغت �سنوات �سجنه نحو 
انتمى مبكرا للي�سار ال�سوداين يف هذه ال�سجون- باأحالم اجلماهري 
وتوقها للحرية عرب ر�سائل �سعرية كانت تن�سر �سرا، كما خا�ض غمار 
الدميقراطية  فرتة  يف  ال�سيوعي  احلزب  با�سم  مرت�سحا  ال�سيا�سة 
الثالثة عام 1986ومل يحالفه احلظ بدخول الربملان حينها. اأ�س�ض 
اأطلق عليها ا�سم »رد اجلميل« مل�ساعدة  اآخرين منظمة  الراحل مع 
مثقفة  غري  فئات  بالت�ساق  ليتميز  املجاالت،  كل  يف  املحتاجني 
من  كل  مب�ساعدة  االإن�ساين  العمل  يف  الراحل  وا�ستهر  ب�سخ�سه. 

�سعبيا  بعدا  اأك�سبه  والدرا�سة، مما  العالج  بابه يف جماالت  يطرق 
�سعريا  ديوانا  الراحل  اأ�سدر  قد  ال�سعب.  �ساعر  لقب  اإىل  اإ�سافة 
واحدا با�سم االأطفال والع�ساكر مت توزيعه جمانا يف احتفالية جناح 
�سكرتري احلزب ال�سيوعي الراحل حممد اإبراهيم نقد يف انتخابات 
مع  واأدبهم  باالأطفال  ُتعنى  مطبوعات  يف  �سارك  كما   ،1986 عام 
مركز عبد الكرمي مريغني با�سم النفاج. ولل�ساعر اأغاٍن وطنية تغنى 
بها الفنان حممد وردي، اإ�سافة اإىل اأغنيات عاطفية تعترب االأ�سهر 

يف جمموعة اأغانيه، مثل اأغنية »جميلة وم�ستحيلة«.
وقد حتولت كثري من مفردات حمجوب �سريف اإىل مفردات �سعبية 
ما  �سخ�ض  حياة  يف  اللحظة  يحكي  متكامل  م�سهد  واإىل  متداولة 
اخلرطوم  جامعة  ال�سم  بديال  وم�ستحيلة«  »جميلة  اأغنية  و�سارت 
غري  ت�سييع  الطالب.   من  للنوابغ  اإال  الدخول  ع�سية  كانت  التي 
�سيا�سي. كانت و�سية الراحل باأن يدفن يف مقابر »اأحمد �سريف« باأم 
لياأتي م�سهد  واأال مي�سي يف جنازته م�سوؤول حكومي واحد،  درمان، 

مب�ساركة  األفا  ع�سرين  نحو  قوامه  ومبدعا،  معهود  غري  ت�سييعه 
ال�سيوعي  احلزب  اأعالم  رفعت  كما  معهودة،  غري  ون�سائية  �سبابية 
مقتب�سة  �سعارات  ترديد  مع  ال�سودان  ا�ستقالل  وعلم  ال�سوداين 
اأن  اأحمد يرى  الناقد عامر حممد  ال�سيا�سية.  الراحل  من ق�سائد 
يعرف  »وكان  و�سعريا  اإن�سانيا  خا�سة  �سودانية  حالة  مثل  الراحل 
باحلقيقة،  املجاهرة  مع  النا�ض  غمار  اإىل  تنحاز  اأن  قيمة  بذكائه 
واأ�ساف  ال�سيقة«.  احلزبية  فوق  واالرتفاع  االحرتام  اأك�سبه  مما 
وال�سفاء  النقاء  على  ارتكز  ال�سعري  �سريف  حمجوب  ميثاق  اأن 
�سيا�سي  متنازعة وخط  بهوية غري  معرفيا  فاأ�س�ض �سرحا  والبهاء، 
الناقد جمذوب عيدرو�ض  االأخرية. ويرى  به حتى يف و�سيته  التزم 
الب�ساطة  غاية  يف  اإن�سان  ال�سعرية  موهبته  مع  �سريف  حمجوب  اأن 
واأ�سار  اجلميع«.  مع  طيبة  بعالقات  »واحتفظ  والدراية  والتوا�سع 
اإىل اأن �سريف ا�ستطاع اأن يجمع بني االلتزام وجماليات الق�سيدة 
العامية، وتي�سر له و�سول ق�سائده اإىل كبار الفنانني، على راأ�سهم 
الراحل حممد وردي واملو�سيقار حممد االأمني، واأ�ساف اأن حمجوب 
�سريف قد دفع ثمنا غاليا »حينما احت�سنته املعتقالت �سنني عددا، 

وظل وفيا للمبادئ التي اآمن بها حتى النهاية«. 

السودان يودع شاعر الشعب محجوب شريف
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ظهرًا،  الواحدة  ال�ساعة  على  نه�ست  اليوم 
اأخرى  اإىل  حانة  من  االأ�سبوع  نهاية  اأم�سيت 
برفقة اأ�سخا�ض ال اأعرفهم، عرفوين على اآخرين 
اأن  وكان  بعد  فيما  �سابقًا، عرفتهم  اعرفهم  مل 
مع  اأم�سي  كنت  وهكذا  اآخرين،  على  عرفوين 
كل مْن اأراه يف البارات ظانًا به �سديقًا عرفني 
ال�سكارى  حكمة  هي  وهذه  اآخر.  �سديق  عليه 
االآخرين  برفقة  لنبقى  العامل  من  نهرب  الذين 
الذين هربنا منهم يف حالة �سحو. لي�ست هذه 
هي احلكاية التي اأريد اأن اأذكرها، ولكنها حدثت 
يل ما اأن نه�ست �سباح اليوم التايل لنهاية اأ�سبوع 
ثمل. حكاية حقيقية من االأول اإىل النهاية، لي�ض 
مما  وال  فني  لعب  وال  تدخل  وال  يد  اية  بها  يل 
ميكن اأن يخطر على بال اأحد. احلكاية ا�سردها 
متامًا كما جاءت بدون اي تطويل وال زيادة وال 
جتميل. هي واحدة من هذه احلكايات الواقعية 
التي جتعلنا ن�سك مئات املرات بقدرة خيالنا على 

اأ�ستيعاب الواقع. 
ما اأن جل�ست يف ال�سالون متلذذًا بر�سفات قهوة 
و �سيكار كوبي �سغري وجدته مرميًا يف علبة قرب 
يل  اأهداه  رمبا  املن�سدة،  على  قدمية  جرائد 
اأحدهم )ال اأذكر من هو حقيقة(، حتى انتبهت 
اأن  اإىل  املنبه  ي�سري �سوئه  البيت  اأن هاتف  اإىل 
هناك اأكرث من ع�سرين مكاملة هاتفية يف الليلة 
ولكنني  بي  اأت�سل  من  معرفة  حاولت  ال�سابقة. 
وجدت الرقم م�سفرًا وال ي�سري الأي جهة وال الأي 
�سخ�ض. قبل اأن يتيح الوقت لراأ�سي الدائخة اأن 
حتزر من ميكنه ان يت�سل بي وباإحلاح كل هذه 
املرات، حتى رن الهاتف، راقبت الرقم ووجدته 
نف�سي  على  فتحاملت  الأحد،  ي�سري  ال  م�سفرًا 
واأجبت الأعرف من هو هذا الذي ي�سر بال هوادة 

ليكلمني:
ـ اآلو

ـ اآلو تف�سل...
ـ هل ميكنني اأن اتكلم مع ال�سيد عبدالهادي

ـ اأنا هو...
ـ االأ�ستاذ �سعدون

ـ نعم بعينه...
ان  قبل  ال�سكرترية  اأجابتني  البارحة  غريب،  ـ 

تقول يل انك يف اإجازة
ـ �سكرتريتي...

ـ نعم، هي اخربتني بذلك
ـ لكن لي�ض يل مكتب كي تكون يل �سكرترية وال...

ـ اأقول لك احلق، واأنا اي�سًا تفاجئت
ـ وهي قالت لك ذلك...

ـ اأجل، هذا ما فهمته منها، اإذ اأن اأ�سبانيتي لي�ست 
على ما يرام

ـ اإذًا حدثتك باالإ�سبانية...
لهجة  لها  اأن  اأقول  انني  رغم  بالتاأكيد،  نعم  ـ 
اأن تكون مغربية ومل ترغب  املمكن  غريبة، من 
تعرفهن كيف يكن، ما  بالعربية،  تهدر معي  اأن 
احلديث  يرف�سن  حتى  اأجنبية  لغة  يتعلمن  اأن 
اأنها  معنا بالعربية.. حزرته من اإنفعالها، اأظن 
قالت يل كلمة بالعربية ثم غريت راأيها وعندما 

اأ�سريت عليها، �سمعت مو�سيقى اأو �سوت منبه.
ـ ياه، رمبا.. منبه.. حتمًا...

كان  التالية،  املرة  امللعونة يف  ولكنها  يكون  قد  ـ 
و  باالإ�سبانية،  وكلمتني  متامًا  فرن�سية  لكنة  لها 
انا مل اأفقه منها حرفًا واحدًا.. كنت اكرر اأريد 
ان احتدث مع �سعدون، االأ�ستاذ �سعدون، ال�سيد 
عبدالهادي، ولكنها مل ترغب باالإ�ستماع، لينقطع 
االإت�سال، و احاول مرة اخرى، ومن جديد بلكنها 
رغم  باالإ�سبانية  حمادثتي  على  وت�سر  الغريبة 
انني اوؤكد لها اأنني ال اعرف �سيئًا من االإ�سبانية، 

فقط اريد احلديث مع ال�سيد �سعدون..
للحظة وانا ا�ستمع له، احلقيقة فكرت اأن اغلق 
اخلط، اأو ان اأتركه يهذي اإىل االأبد دون اإجابة، 
ولكنه بالتاأكيد لن يرتكني اأم�سي يومي بهدوء، 
معتوه،  باأنه  مني  اعتقادًا  اجاريه  اأن  قررت  لذا 
او جمرد رجل غريب ي�ساأل عن حاجة، فوا�سلت 

جماراته:
ـ ال يهم، �ساأحاول معرفة من وراء ذلك...

ال  حتى  ذلك  لك  اأقول  رجاًل،  ولي�ست  اإمراأة  ـ 
م�ساعدتك  وميكنني  املق�سر،  مبعاقبة  تخطئ 
الأنني اأعرف �سوتها جيدًا.. بالطبع لي�ست هذه 
ميكنني  وال  اأعمال،  بعدة  م�سغول  فاأنا  االأيام، 

ال�سفر اإىل مدريد، رمبا يف منا�سبة اخرى.
ـ اإذن ح�سرتك ال تعي�ض يف مدريد...

اأمل  اأ�ستاذ عبدالهادي،  ـ كيف اعي�ض يف مدريد 
ت�سمع بقانون ترحيل املهاجرين

ـ اآه، ولكن ما عالقتك بهذا...
بعد طالقي من  اأنه  تعرف  ولكنك  اأنت حمق،  ـ 
ماريا تري�سا، العاهرة هذه، مل اأ�ستطع احل�سول 
ومل  اخلم�سة  االأعوام  ومرت  عمل  عقد  على 
القانونية،  الهوية  عني  و�سقطت  االإقامة  اجدد 
ال  حتى  النائية  الريفية  املناطق  يف  اأجتول  لذا 

اأت�سادف مع �سرطة الهجرة..
ـ انت يف مكان نائي...

ـ عذرًا اأ�ستاذ، اعرف اأنك ثقة، ولكنني ال اأ�ستطيع 
اأ�ستاذ  يا  احليطة  تواجدين،  مبكان  النطق 

احليطة
ـ اأنت حمق، احليطة �سرورية...

ـ ثم اأنه من ال�سروري اأن ال ن�سك ببع�سنا البع�ض
ـ هذا اي�سًا...

ـ والثقة لي�ست كلمات وح�سب، ع�سرة طويلة
ـ تقول ع�سرة طويلة...

ـ طبعًا، ماذا ت�سمي �ستة اعوام من النيك ليل نهار 
واخلدمة يف كل �سيء

ـ عفوًا مل افهم...
لك،  اأقول  اأعوام  تري�سا،  ماريا  تلك،  العاهرة  ـ 

نيك وتدليل ليل نهار، وها اأنت ترى النتيجة
ـ فهمت...

اأ�ستاذ، من يكوى  اأنت اكرث من يدرك حمنتي  ـ 
بالنار يذق حرقها

ـ تق�سد...
تتحدث عن عالقاتك  اأن  تريد  ال  اأنك  اأعرف  ـ 

ال�سابقة، ولكننا اأ�سدقاء، ونعرف اأ�سرار بع�سنا
ـ ماذا...

اأية حال، عالقتك بـ اأجنيال لي�ست  ـ ولكن على 
مثل عالقتي بهذه العاهرة ماريا تري�سا

ـ .....
ـ ال اأعرف كيف وماذا ميكن اأن يفعل الواحد منا 

يف هذا الزمن الرديء
ـ وملاذا مل تفعل �سيئًا مع ماريا تري�سا لطاملا..

ـ ال تذكرها يل رجاء، كيف ميكن رتق الكاأ�ض بعد 
ان ينك�سر. تعرف ظرويف اأ�ستاذ، ومع ذلك كنت 
اأفعل امل�ستحيل كي تكون �سعيدة، كانت ت�سميني 
فحلها، الفحل اأبو اإير ال ينام، احلب�سي القاتل، 

ميل،  وال  يكل  ال  الذي  ال�سفاح  املتوح�ض،  املورو 
وكل ذلك تاأتيني بحكاية انها بعد كل هذه ال�سنني 
بداأت ت�سعر بامللل ومل تعد ت�سعر باي ميل عاطفي 
اأوؤكد لها  اأوردتي واموت، كي  اأقطع  نحوي.. هل 
مل  التي  العاطفة  وال  امليل  معنى  اأفهم  ال  اأنني 

نتحدث فيها وعنها طوال �ستة اأعوام
ـ �سيء من التغيري ال ي�سر...

ـ برحمة اأبوك اأ�ستاذ ال حتاول اأن تربر لها
ـ ل�ست ابرر...

ـ امل�ساألة ب�سيطة، العاهرة ملت من النيك معي 
واأرادت البحث عن اآخر

ـ اآه، رمبا...
ـ ال رمبا وال هم يحزنون، م�سكتها بيدي هاتني

ـ م�سكتها...
قد  قبلها  كان  اأ�ستاذ.  اأنت  تقول  كما  متلب�سة  ـ 
حدثتني عن التباعد الروحي واجل�سدي وما اإىل 
ذلك من األعاب العاهرات، ولكنها مل تقل �سيئًا 
االأيام،  من  يوم  يف  النهائي.  اإفرتاقنا  عن  بعد 
فتحت  وجهنم  �سيفًا  الوقت  كان  ظهرًا،  عدت 
البيت  دخلت  اأن  وما  ال�سنة،  تلك  علينا  اأبوابها 
حتى �سمعت �سراخًا ال مثيل له. رك�ست ناحية 
مكروه  او  لها  حادث  وقوع  من  خ�سية  الغرفة 
ولكنني اآه... فوجدتها... وجدُت العاهرة متتطي 
�سابًا �سغريًا وت�سرخ وكاأنها مهرة. مل ترين هي 
ولكنها اأح�ست بخوف ال�سبي وحماولته اإنزالها 
من فوقه، حينذاك اأنتبهت، ولكنها مل تنزل بل 
قائلة:  ناحيتي  ودارت  املرتعب،  ال�سبي  اأوقفت 
االآن  بيننا،  اأنتهى  �سيء  كل  ان  حذرتك  لقد 
رجاء اأخرج فاأنا يف غرفتي ويل خ�سو�سياتي.. 
امل�سرتكة  غرفتنا  يف  تعملها  العاهرة،  ت�سور.. 

وتطلب مني اخلروج.. هكذا بب�ساطة
ـ و اأنت...

ـ كيف اأ�سفها لك، دارت الدنيا يف عيني، ومل تكن 
�سوى بحجم حبة خردل

ـ مل تفعل �سيئًا ...
ـ ماذا، اأفعل. يا اإلهي، هجت وكاأنني يف معركة 

ومل اأعرف من اأين ابتديء
ـ تقول اأنك...

ـ ك�سرت البيت على راأ�سها، جررتها حتى ال�سلم 
وطرحتها هناك، وعدت راك�سًا الأم�سك ال�سبي، 
ولكنه هرب عاريًا من النافذة، وكنت قد قررت 
اإيقاعه، ولكنه كان حمظوظًا اإذ نزل من البالكون 
�سقط،  بنف�سه،  رمى  ال�سارع،  حتى  مبا�سرة 
اأن  اأ�سالعه، ال يهم، وما  اأو كل  اأنك�سرت قدمه 
ال�سارع  يف  يرك�ض  وجدته  حتى  براأ�سي  طللت 
هائمًا، خ�سيتاه تتاأرجحان، واأيره قائمًا كق�سبة 

حتركها الريح...
ـ يا للو�سف املذهل...

ـ ال تتحامق معي اأ�ستاذ، راأيته وح�سب بهذا ال�سكل، 
النزول  قررت  ذلك،  عند  اأتوقف  مل  ولكنني 
والرك�ض ورائه. ما اأن خرجت حتى وجدت جمع 
اجلريان عند ال�سلم متاأهبني لالإنق�سا�ض علي، 
وبقدرة �سحرهم اخفوا العاهرة عني، لبدت يف 
بيت اأحدهم. �سرخت بهم وهددتهم وحاولت اأن 
اأدخل اأقرب باب مفتوح ولكنهم مل ي�سمحوا يل بل 
انق�سوا علي يريدون م�سكي وت�سليمي لل�سرطة.. 
ت�سور اأنا اأم�سي لل�سرطة، والعاهرة يتوجونها.. 
تدركون  اأال  القحبة  اوالد  يا  بهم  �سرخت 
م�سيبتي، تخونني مع �سبي وتريدون حمايتها.. 
مل ي�سمحوا يل �سوى بالهذر فقد ربطوين بينهم، 
كل يد �ساعدت مب�سكي حماولة منهم كي ال اأقوم، 
بينما  تري�سا،  الزانية  عن  عنها..  البحث  واأبداأ 
منهم،  والتخل�ض  بالرف�ض  حماوالتي  يف  كنت 
وهي  البيوت  اأحد  من  ياأتي  �سوتها  اأ�سمع  كنت 
وي�سلمونني  بال�سرطة  يت�سلوا  اأن  على  حتثهم 
لهم )لي�سجنوا هذا املتخلف، لقد اأذاقني املر.. 
يا  اآه  باخليانة..  ليتهمني  االآن  وياأتي  التعا�سة، 
اإلهي ماذا فعلت بحياتي!( فلم اأمتالك نف�سي واأنا 
اأ�سمعها تنتحب وتكذب �سوى اأن جمعت كل قواي 
كل  فراأيتهم يرتاك�سون  بعيدًا عني،  وطرحتهم 
اأبوابها دوين.. لطمت،  وي�سدون  بيته  اإىل  واحد 
�سرخت، ك�سرت االأبواب واأنا اأهددهم اأنني لن 
تري�سا  قحبتي  ي�سلموين  مل  اإن  بحالهم  اأتركهم 
اأ�سفي غليلي منها.. لكن ال جواب، اخلوف  كي 
اأخر�سهم وكنت يف كل دقيقة متر اأكرث �سرا�سة 
و اإنفالتًا، مل اأترك اأي �ستلة يف املمر وال نبتة اأو 
مزهرية اأو قطعة موزاييك هناك دون ان اأرمي 

بها االأبواب حتى تركت املمر يرثى له من االأزبال 
واالأتربة.. اآه ويا �سبعني اآه.. لكنني مل احظ بها، 
�سمعت  فقد  الظهر،  جنوم  الأريها  الزانية  بهذه 
بوابة  قرب  اأقدام  ووقع  اأ�سوات  حلظات  بعد 
البناية الرئي�سية وتناهى يل اأن اأحدهم من خلف 
الباب يقول ان ال�سرطة قد و�سلت و�سيقطعون يل 
اإ�ستي.. نعم بحق راأ�سك  ع�سوي ويح�سرونه يف 
اأ�ستاذ قالوها حرفيًا ولي�ست من خيايل.. هجت 
ورف�ست الباب االأول والثاين والثالث وهكذا غبت 
يف �سقتنا ومن هناك رميت بنف�سي من النافذة 
بعيدًا  معينة  وجهة  بال  اأرك�ض  ورحت  اخللفية 
عن ال�سرطة اأوالد الكلب الذين �سينق�سون علي 
مثلها،  لزانية  وينت�سفون  ال�سجن  ويرمونني يف 

هذه هي العدالة، هل هذه عدالة بربك؟!
ـ ممممممم.....

ـ اأنت معي اأ�ستاذ؟
ـ اأجل...اأجل معك... يا للحكاية املروعة...

ـ األي�ض كذلك اأ�ستاذ، ولكن لت�سرب علي، فلم تنته 
بعد

ـ اآه، ما تزال للحكاية بقية...
الزانية  اأترك  ـ طبعًا، وهل تظن بي احلمق كي 
ت�ستمع بالراحة والنيك والبيت، واأنا اآكل ال�سيم 

والت�سرد
ـ طبعًا مل تفعل ذلك...

ـ كيف ذلك، رحمة لوالديك اأ�ستاذ، منذ حلظة 
�سوى  ال هم يل  واأنا  هاربًا  البناية  خروجي من 
عندي  وقت  وال  تري�سا،  الزانية  اأخبار  تتبع 
اأم�سيه غري ترقب فر�سة ملعاقبتها. كان �سغلي 
اآثارها، متى  تتبع  االأخرية  طوال اخلم�ض �سنني 
مت�سي للعمل، وقت خروجها، مع من تخرج، من 
ال�سيفية،  عطلها  �سفراتها،  البيت،  يف  يزورها 
اأ�سجل كل حتركاتها..  ال�ستوية، الربيعية، كنت 
اأ�ستطع االإقرتاب منها بعد،  ولكنني لالأ�سف مل 
لهم فر�سة  اأترك  تراقبني ومل  فال�سرطة كانت 
بحرا�سة  حماطة  كانت  اأنها  كما  مني،  النيل 
زاوية  اأراقبها من  انا  و  القحبة  م�سددة، ت�سور 
بنايتها  اأمام  تقع  فيها  غرفة  ا�ستاأجرت  �سقة 
متامًا، من منظار مراقبتي، راأيتها تفتح فخذيها 
حر�سها  راأيت  ل�سقتها،  يقدم  من  لكل  للجميع، 
ميتطونها  البيت،  يف  براحتهم  ال�سرطة  من 
من  عدالة  نطلب  ثم  ومن  االآخر..  بعد  الواحد 
يغم�ض  ومن  كلهم،  اأنها �سادقتهم  بد  ال  هوؤالء، 
فتنتها،  �سريع  يقع  اأن  بد  ال  تري�سا،  طبون  يف 
ومن ثم يف كل يوم لها حار�ض جديد، وعا�سق و 
خادم وال تخرج اإال برفقة اأحدهم. كنت اأعرفهم 
مل  ال�سنني،  هذه  كل  بعد  ولكن  واحدًا،  واحدًا 
اأ�ستطع تخمني عددهم، ومع الوقت بداأت اأن�سى 
اأمام  الزانية، جم�سمًا  �سكلها،  ولكن  اأ�سكالهم، 
اأو  عيني ال اأفارقه، وانتظر كل يوم فر�سة �سهو 
ن�سيان من احد حرا�سها كي تراين مبواجهتها وال 
جمال حينذاك لهرب اأو معاتبة، �ستكون فر�ستي 
عني،  بغم�سة  معي  �ساحملها  منها.  للق�سا�ض 
�ساأكمم فمها واأ�سحبها حتى االأحرا�ض يف املنطقة 
الزراعية النائية حيث اأهيم مت�سردًا، وحينذاك 

�ساأحا�سبها بتاأن.
ـ ال تعني اأنك...

ـ ال، ال تت�سورين همجيًا اأ�ستاذ، كل ما يف االأمر 
�ساأعاقبها بالوحدة، �ساأعاقبها بعدد اأيام ت�سردي 

وتعا�ستي.
ـ كيف ذلك...

ـ اأمل تقراأ حكاية )اجلالد وال�سحية(، اأجدين يف 
نف�ض املوقف الدفاعي، الق�سة ذاتها

ـ ولكن احلكاية ال تنطبق على ما جرى معك...
ـ كل �سيء نف�سه، الظروف، الظلم، احل�سرة، ال 
ذاته،  بحد  ه�ض  فهو  احلكائي  للمحتوى  تنظر 
يف  ينت�سر  االإن�سان  العدالة،  الق�سا�ض،  ولكن 
النهاية.. اأنت ناقد مهم اأ�ستاذ وحكواتي، فكيف 

تفوتك مثل هذه التفا�سيل
ـ اآه �سكرًا، ولكنني ما زلت م�سرًا على اأن الق�سة 
ال تخرج عن اأن تكون حما�سبة اأخالقية يف زمن 

ما بعد حرب ودكتاتورية و...
ـ وهل هناك اأكرث دكتاتورية وحما�سبة اخالقية 
وزمن حروب مثل التي مررت بها وع�ست ظروفها 

ب�سبب هذه الزانية تري�سا.
الق�سة  بالنتيجة،  تعلم  اأنت  ولكن  هذا،  لنقل  ـ 
تنتهي برتك كل �سيء على حاله، ال دم وال جرمية 

وال ...
)اجلالد  حكاية  �سعف  هو  هنا  اأجل،  اأجل،  ـ 
للخري،  ينت�سر  االإن�ساين  ال�سعور  وال�سحية(، 
ولكن احلقيقة اأننا ال منلك تلك القدرة االإلهية 
اأما  العفو من قدرتهم هم وح�سب،  العفو،  على 
نحن الب�سر فمهمتنا اأن من�سي يف احلياة ب�سريط 
ال�سق و مق�ض وحبل متني و قدرة م�ساورة االأيام 
التي �ستقت�ض يل ولن متنح العفو للعاهرة تري�سا.

فعل  تنوي  ال  اأنك  اإىل  جديد  من  نرجع  اإذن  ـ 
ال�سيء نف�سه يف اجلالد وال�سحية وتعفو عنها...

مبتكرة،  خمتلفة،  بطريقة  �سيء  كل  �سيكون  ـ 
لن تن�ساها تري�سا طوال ما تبقى لها من حياة، 

�سدقني �ستطلب مني بنف�سها الق�سا�ض على اأن 
تتابع تفا�سيل ما اأنوي لها من يوميات مربجمة 
�سميتها  اأنني  حتى  طويلة،  فرتة  منذ  مكتوبة  و 
اأ�سميه  اأن  ميكن  ما  وهي  وال�سحية(  )الزانية 
 ( رواية  بعد  العدالة  عن  كتبت  حكاية  اأف�سل 
البوؤ�ساء(، اأال ترى اأنها جديرة باأن تظهر للعلن؟.

ـ اأال تقول اأن ال�سرطة تتبعك...
ـ ال اأعني هذا، اأق�سد ق�ستي، احلكاية التي كتبت 

وق�س�ستها عليك، )الزانية وال�سحية(!
ـ تقول اأنها ق�سة.. وحكايتك مع تري�سا و...

ـ هي نف�سها، الق�سة، حكايتي، الظرف االإن�ساين، 
اأنت تعرف اأن الق�س�ض الواقعية اليوم هي التي 
اأ�ستاذ، قراء.. ها  حت�سى بجمهور وا�سع، قراء 

ماذا قلت اأ�ستاذ؟
ـ عن اأي �سيء...

مردود  باأي  اأطالبك  لن  الق�سة،  يل  تن�سر  اأن  ـ 
مايل، يكفيني اأن اأراها من�سورة يف كتاب، ولي�ض 
املهم اأن حتمل اأ�سمي، االأهم اأن يطلع العامل على 

حكاية جديدة عن العدالة.
ـ ولكن ما عالقتي بالن�سر و...

ـ اأنا متابع لك منذ �سنني اأ�ستاذ واعرف اأنك تدير 
جملة و�ساحب دار ن�سر، اأف�سالك على كثري من 

الكتاب.
ـ عن اأية اأف�سال تتكلم واأي دار ن�سر...

اأجل  من  بل  اأجلي،  من  لي�ض  اأرجوك،  حاول،  ـ 
عملية  كتاب  يف  طبعها  وجدت  اإن  االإن�سانية. 
م�ستحيلة، �ساأمنحك حق ن�سرها يف املجلة، لن 
اأراها  عندما  �ساأرتاح  فقط  �سدقني،  اأزعجك 

من�سورة.
ـ هل تقول اأن كل ما �سردته يل هي الق�سة نف�سها 

التي تنوي كتابتها...
اأترقب  فقط  طويلة،  فرتة  منذ  اأ�ستاذ  كتبتها  ـ 

النهاية ال غري.
ـ طيب وما هو املطلوب...

عنوانك،  على  اأبعثها  حتى  اأنتظرين  �سيء،  ال  ـ 
�سيكون عليك اأن تنتظر قلياًل حتى اأجد لها نهاية 
مده�سة، م�سوقة، فكما تعرف اأنني حتى اللحظة 
ولكنها  مقنع،  ختام  اإيجاد  يف  حائرًا  مازلت 
�ستكون عندك يف  �سهر..  بعد  اأو  اليوم  �ستجيء 
اأنت  عليك،  �ساأعتمد  ق�سرية،  فرتة  غ�سون 
ن�سر  الوحيد باحلفاظ على وجودي، على  اأملي 

احلكاية!
ـ اأقول اأتفقنا، لن اأهذر باملزيد، �ساأحر�ض على اأن 

تكون عندك قريبًا. ياه...
ـ عفوًا، هل ت�سمح يل ب�سوؤال؟ مْن ح�سرتك اإذا 

اأمكن؟ �ساألته اأخريًا.
اأنتهت  اأو بب�ساطة  اأنقطع، قطع،  كان اخلط قد 

املكاملة الهاتفية.
اأطلقها  التي  )الياه(  هذه  بعد  �سيئًا  اأ�سمع  مل 

كر�سا�سة راحة اأبدية.
الروائي  اختار  قد  ماذا  اأفكر  االآن  حتى  بقيت 
�ساحب )الزانية وال�سحية( من نهاية حلكايته. 
هل من املفرو�ض علي التاأكيد على اأنني مل اأعرف 
بعد ذلك عنه اأي �سيء. مل يعاود االإت�سال، ومل 

ت�سلني منه اية ر�سالة. 
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                 مكالمة هاتفية
                 عبدالهادي �سعدون

كاتب عراقي ولد �سنة 1968 يف بغداد، و مقيم 
يف اأ�سبانيا منذ عام 1993.

واالأدب  باللغة  خمت�ص  ومرتجم  باحث 
دار  بتاأ�سي�ص  �سارك    1997 �سنة  االأ�سباين. 
العربية  باللغة  بالن�سر  تعنى  التي  )األــواح( 
التي  الف�سلية  )الواح(  جملة  عنها  و�سدر 
دار  ومدير  �ساحب  والثقافة.  بالفكر  تعنى 
للأ�سدارات   )ALFALFA )اآلفالفا  الن�سر 
التي  االإ�سبانية،  باللغة  والفكرية  االأدبية 
حاز  عام2006.  بداية  الثقايف  ن�ساطها  بداأت 
ال�سعرية،  االأدبي  االإبداع  جائزة  على  موؤخرًا 
اإ�سبانيا،  العاملية،  مات�سادو  اأنطونيو  جائزة 
االأول  الق�سري  فيلمه  اأخرج  و  كتب   .2009
يف  �سارك   .2006 عام  )مقربة(  بعنوان 
ع�سرات املهرجانات واللقاءات االأدبية العربية 
والعاملية. كما ُترجم العديد من ن�سو�سه ون�سر 
يف كتب و جملت و دوريات خمتلفة اإىل اللغات 
الفرن�سية،  االإ�سبانية،االإنكليزية،  التالية: 
الرتكية،  االأملانية،الفار�سية،الكردية، 
املقدونية،  االإيطالية،  الغاليثية،  الكاتلنية، 

ال�سربية وغريها.
بينها:  من  االأدبية  االإ�سدارات  من  العديد  له 
اليوم يرتدي بدلة ملطخة باالأحمر/ ق�س�ص/ 
دم�سق 1996،  كنوز غرناطة/ رواية للأطفال/ 
�سعر  ال�سحك/  تاأطري   ،1997 االإمارات 
)بالعربية واالإ�سبانية( 1998، لي�ص �سوى ريح/ 
�سعر، اإ�سبانيا 2000، اإنتحاالت عائلة/ ق�س�ص، 
 2009 عام  اإ�سبانية  )ترجمة    2003 االأردن 
الفم/  ع�سفور   ، اإ�سبانيا(  ترنيفه/  يف  �سدرت 
�سعر، مدريد 2006، الكتابة بامل�سمارية/ �سعر/

دائمًا   ،2006 االأ�سبانية(  )باللغة  كاراكا�ص 
 ،2010 واالإ�سبانية/  العربية  باللغة  �سعر   /

ومذكرات كلب عراقي/ رواية/ بريوت2012.

الكلمات  بهذه   ..) املَُباح  �سمِتنا  روِح  على  �سمت  دقيقَة  )لنقف 
قدمتها  التي  ال�سامتة  للم�سرحية  العر�ض  فولدر  �سفحاُته  اأُفتتح 
تاأليف  من  املدر�سي  الن�ساط  قاعة  على  قار  ذي  فنانني  نقابة 
بدور  البدري  ح�سن  حمدان  من  كل  ومتثيل  مكي،  حيدر  واأخراج 
م�سخ1  ك�سا�ض  وعلي  الكاتب  بدور  احل�سني  عبد  و�سفاء  اجلرنال 
وعلي قا�سم م�سخ2 وحيدر مكي بدور املهرج ومدير امل�سحة وقام 

بت�سميم وتنفيذ االأنارة ب�سري ثامر. 
ت�سدرت امل�سرح الفتات كبرية مت�سابهة املحتوى خمتلفة يف اجلهة 
واللون، حيث تعمد خمـرج العمل اأبقاء �ستارة امل�سرح مفتوحة، بل 
ومنذ  امل�سرحية،   وكادر  امل�ساهد  بني  الفا�سلة  احلدود  األغى  اأنه 
اللحظة االأوىل مت األغاء كل هذا من خالل ما ُكِتب على الالفتتني  
.. عبارة )مو( ثم عالمة �سح.. ثم كلمة ) عقلي( اأ�سفلها عبارة 
متاما  ويقابلها  امل�ساهد  ميني  على  االأخ�سر  باللون  عمل  ور�سة 
حتول  اللون  اأن  اال  والكلمات  املحتوى  ذات  الي�سرى  اجلهة  يف 

توظيف  على  املخرج  اأعتمد  الي�سار.  داللة  ممثال  االأحمر  اىل 
للم�ساهد  واالآيدلوجية  اللون  ناحية  من  املرجعية  بالداللة  املكان 
واأبراز  واالآيدلوجية  املرجعية  اال�سارات  هذه  كل  حت�سيد  حماواًل 
االأخ�سر  باللون  اليمني  �سغل  فقد  املفردتني،  هاتني  ماحتتويه  كل 
التي  العر�ض  الفتة  خالل  من  امل�سرح  و�سط  اأ�سفل  من  اأبتداءا 
ُتف�سل بخٍط اأحمر م�سغولة اليمني باآثار الكف اخل�سراء املرتامية 
على الفتة العر�ض �سعودا اىل الالقط الذي حوله اللون االأخ�سر  
اىل و�سيلة اأعالم ميينية يبث ر�سائله و�سفراته من امل�سباح الذي 
ُعلَِّق يف  و�سطه حال حتركه من قبل م�سخ 1 الذي هو االآخر ات�سح 
بالرداء االأخ�سر بل اأن اللون تغطر�ض فغطى وجهه ليكمل �سفرات 
خالل  من  املتلقي  ذهنية  على  واأ�سقاطه  االأخ�سر  اللون  ودالالت 
وو�ساحه   2 م�سخ  وجه  من  الي�سار  جهة  �سغل  الذي  االأحمر  اللون 
وانتهاءا  الكبرية،  الالفتة  لعبارة  �سعودا  االأحمر  بالالقط  مرورا 

بالكف املر�سومة على الالفته املعلقة ا�سفل و�سط امل�سرح. 

و�سائل  على  تدل  ورموز  �سفرات  ا�ستخدام  على  الديكور  اعتمد 
االعالم من �سا�سة عر�ض يف عمق امل�سرح )اأ�سفل و�سط امل�سرح( 
و�سوال اىل املايكرفونات التي حتولت اإىل انوار �ساطعه تك�سف وجه 
تكمم  اأن  بعد  ال�سامتة  االأغلبية  ميثل  حني  خ�سو�سا  املتحدث، 
ال�سخ�سيات وي�سمح لها بالكالم .. اأما التدرج ال�سفاف املاطر من 
اأعلى امل�سرح نزوال للخ�سبة مكون ممرا يت�سع حني تقرتب للجمهور 
تتحول  التي  العر�ض  �سا�سة  لت�سل اىل  للعمق  كلما دخلت  وي�سيق 
لتقتن�ض  والروؤو�ض  اجلماجم  تثقب  وهي  لل�سخ�سيات  ظل  اىل 
االأفكار ، معتمدا على ف�ساء قاعة امل�ساهد باعتبارها خمزن لور�سة 

الت�سليح املفرت�سة التي هي يف الوقت نف�سه )امل�سح العقلي(.
ال�سخ�سيات التي متار�ض ال�سمت اأكت�سبت األوان اأزيائها من خالل 
باالأخ�سر  االأبي�ض  �َسح  اتَّ فقد  العر�ض  ل�سينوغرافيا  ر�سمه  متَّ  ما 
اللون  تعانق  الي�سار فقد  وال�سيء ذاته حلَّ مب�سخ  اليمني  مع م�سخ 
عليه  اأتكاأت  الذي  البيا�ض  اأما  الي�سار  ممثال  االأحمر  مع  االأبي�ض 
ال�سخ�سيات الباقية فقد يتغري هذا اللون بزي اجلرنال الع�سكري 

الذي يختفي حال ثقب جمجمته و�سلب اأحالمه واحلال نف�سه يقع 
مع �سخ�سية الكاتب الذي ي�سلب منه زي املثقف املتمثل بالنظارة 
الطبية وميثل �سرقتها�سرقة الروؤيا لالأ�سياء وعدم و�سوح الروؤيا، 
�سلب  على  داللة  هو  )اللوغو(  جمهولة  ال�سحافة  بدلة  و�سلب 

التعبري عن الراأي احلر.

“صرخة مخ” مسرحية صامتة في الناصرية
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اإلنسان كائن تاريخي 
قبل أن يكون 

موجودًا اجتماعيًا

األنتلجنسيا العراقية

إشكاليات الوعي الملتبس                                      

واملقايي�ض  االجتماعية  املعايري  جتاوزنا  ما  واإذا 
على  ت�سبغ  التي  املنهجية،  وال�سروط  املعرفية 
واملمار�سات  الفكرية  باالأن�سطة  امل�ستغلني  �سريحة 
الثقافية ت�سمية االنتلجن�سيا، فان املثقفني العراقيني 
ي�ستحقون هذا الو�سف ال الأن تلك املعايري واملقايي�ض 
بو�سفهم  فيهم،  وتتحقق  عليهم  تنطبق  وال�سروط 
وتوؤلف  الت�سورات  وجتمعها  املواقف  توحدها  كتلة 
اخلالفات  لكون  بالعك�ض  واإمنا  التطلعات،  بينها 
والتعار�سات  االجتماعية،  والتناق�سات  ال�سيا�سية، 
واال�ستقطابات  الدينية،  واحل�سا�سيات  الثقافية، 
التي  ال�سمات  هي  القبلية،  والع�سبيات  املذهبية، 
العامل  بلدان  مثقفي  من  اأقرانهم  عن  متيزهم 
هذا  عليهم  تخلع  التي  ال�سفات  هي  مثلما  الثالث، 
يف  والتناق�ض  التعار�ض  اإن  مبعنى  ال�سامي.  اللقب 
والت�سادم  والتخا�سم  االجتاهات 
والت�سارع  والتنازع  الذهنيات،  يف 
ي�سكل  ما  هي  العالقات،  يف 
يلتقون  التي  امل�سرتكة  العوامل 
وي�سرعون  فيها  وينخرطون  حولها 
بالتايل،  عليهم،  وت�سفي  منها، 
والتناغم  البنيوي  االنتظام  طابع 
احلركة  حالة  اإن  ومثلما  القيمي. 
قوانني  يف  الثابت  العن�سر  هي 
يف  االن�سطار  فان  واالجتماعي،  الطبيعي  اجلدل 
الدينية،  الت�سورات  يف  والتذرر  ال�سيا�سية،  الروؤى 
ال�سيفرة  هي  الرمزية،  التمثالت  يف  والتبعرث 
واالعتماد  اإليها  باالهتداء  ميكن  التي  ال�سحرية 
امللغزة  العراقية  ال�سخ�سية  عقد  كل  حّل  عليها، 
املطل�سمة،  ال�سيزوفرينية  حاالتها  وت�سخي�ض 
"االنتلجن�سيا"،  النخبة  بعنا�سر  االأمر  تعلق  �سواء 
يف  �سيان  فاالأمر  االأخرى  املجتمع  مبكونات  اأو 
لنا ا�ستخدام هذا املفهوم  احلالتني. ولعل ما ي�سفع 
من  جمموعة  توافر  ي�سرتط  الذي  ال�سو�سيولوجي 
لتو�سيف  الفريدة  واملوا�سفات  اخلا�سة  ال�سمات 
اال�ستجابة  باب  من  جاء  العراقية،  النخبة  طبيعة 
املنهجي،  والتاأويل  االجتماعي  التحليل  ل�سرورات 
ووقائع  قائمة  اجتماعية  معطيات  على  بناء  ولي�ض 
بحيث  �ساخ�سة.  تاريخية  وحقائق  ملمو�سة  ثقافية 
ن�ستطيع احلديث – دون اخل�سية من االنزالق �سوب 
املثقف  اإ�سكاليات  عن   - املفرط  التعميم  حماذير 
اأن  العراقي وعوامل اخ�ساء وعيه ب�سكل عام، دون 
املتنوعة،  االأقوامية  انتماءاته  تفا�سيل  مهمتنا  تعيق 
ووالءاته الطوائفية املختلفة، وا�ستقطاباته القبائلية 
وجه  على  املتعددة  اجلهوية  وتخندقاته  املتباينة، 
�ستكون  االأخرية  اإن هذه  نعتقد  اإننا  بل  اخل�سو�ض. 
خطواتنا  �سيقود  الذي  الدليل   / املر�سد  مبثابة  لنا 
ال�سخ�سية  ا�سمها  التي  الب�سرية  املتاهة  تلك  و�سط 
العراقية، بعد اأن اأعيت الكثري من الباحثني والكتاب 
ازدواجيتها  مكامن  اإىل  فقط  لي�ض  الو�سول،  يف 
اإىل  واالهتداء  بل  فح�سب،  مزاجيتها  ونواب�ض 
مفاتيح ازدرائها للرمزيات ال�سيا�سية، وتطرفها يف 
االعتقادات  يف  وتع�سبها  االإيديولوجية،  الذهنيات 

االجتماعية.  ال�سلوكيات  يف  وعنفها  الدينية، 
على  ت�سديدنا  اإن  هنا  باملالحظة  واجلدير 
اأغوار  التي تكنف عملية �سرب  ال�سعوبات واملعوقات 
بان  لنا  يوحي  اأن  ينبغي  ال  العراقية،  ال�سخ�سية 
– وجنح بهذا القدر اأو ذاك  لي�ض هناك من حاول 
والذاتية،  املو�سوعية  العوامل  عن  اللثام  – اإماطة 
تبدو على هذا  العراقية  ال�سخ�سية  التي جعلت من 
النحو من الرتجرج الزئبقي والتقلب ال�سبحي. بيد 
مل  وال�سجاعة،  اجلريئة  املحاوالت  تلك  معظم  اأن 
ت�ستكمل عمليات حتليلها النقدي وتفكيكها املنهجي 
الوعي االجتماعي  ثوابت  النهاية، بحيث ت�سع  حتى 
واإمنا  املحك.  على  ال�سعبي  االإدراك  وم�سلمات 
توقفت عند منت�سف الطريق متوخية اأ�سلوب الك�سر 
تارة واجلرب تارة اأخرى، اإما جتنبا"للنقد الذي قد 
ومعاجلة  العلل  ت�سخي�ض  يف  �سعفها  نقاط  يك�سف 
اخللل، وتف�سح بالتايل �سحالتها املعرفية ه�سا�ستها 
التخوين  دائرة  يف  الوقوع  خ�سية  واإما  املنهجية، 
الوطني والتكفري الديني، التي باتت هذه االأيام من 
والتهمي�ض  ال�سيا�سي  للت�سقيط  الرائجة  االأ�ساليب 
– الأغرا�ض  حرج  ال  انه  نعتقد  وهكذا  االجتماعي. 
العراقيني  املثقفني  �سمول  من   - ومنهجية  بحثية 
بحيث  طائلته،  حتت  وو�سعهم  االنتلجن�سيا  مبفهوم 
ميكن اعتبار اإن ما ينطبق على بع�سهم من �سفات 
يعانيه  ما  وان  االآخر،  البع�ض  على  ينطبق  و�سمات 
وممانعات  مو�سوعية  ممنوعات  من  منهم  ق�سم 
ذاتية ي�سري على بقية اأقرانهم من االأق�سام االأخرى. 

 �سلطان املمتنع التفكري فيه: 
واأكرث  الوعي  �سررا"لبنية  اأ�سد  هو  ما  هناك  لي�ض 
�سحر  دائرة  يف  الوقوع  من  الثقافة  لتطور  اإعاقة 
�سلطان "املمتنع التفكري فيه"، اأو االنزالق نحو غواية 
فتنة "امل�ستحيل االقرتاب منه". لي�ض الأن ذلك يتعلق 
بالق�سايا احلميمة ويت�سل بامل�سائل احل�سا�سة، التي 

عالقاته  وطبيعة  االإن�سان  خ�سو�سية  حول  تتمحور 
وم�ستورات  الهوية  حمظورات  حيث  االجتماعية، 
الذاكرة وتابوات املخيال وحمرمات الدين  فح�سب، 
بل ولكونها تعطي االنطباع للمرء بان هذه الق�سايا 
وكينونتها  الذات  �سميم  من  نابعة  امل�سائل،  وتلك 
اأو  اجلواين  االآخر  طرف  من  مفرو�سة  ولي�ست 
الرباين. مبعنى اأنها نابعة من وحي االإرادة الفردية 
تعبريا"عن  تكون  اأن  قبل  ال�سخ�سي،  والوجدان 
عالقاتها.  وم�ستلزمات  اجلمعية  االإرادة  متطلبات 
التاريخية  حلظته  وليد  لي�ض  االإن�سان  الأن  ذلك 
وال  القائمة،  االجتماعية  بيئته  نتاج  وال  املعطاة، 
اإمنا  فح�سب،  ال�سائدة  الثقافية  اأو�ساعه  �سنيعة 
باحلا�سر،  املا�سي  المتزاج  جدلية  �سريورة  هو 
وتكوين  باملخيال،  التاريخ  الختالط  نوعية  وكينونة 
متميز  ومعطى  باخلرافة،  الوعي  لتداخل  فريد 
لت�سابك الدين باالأ�سطورة، وخملوق حمرّي الرتباط 
لديناميات  تقييمه  اإن  بحيث  باملدن�ض.  املقد�ض 
املعي�ض،  املجتمع  الأواليات  ونظرته  امللمو�ض  الواقع 
اجلديلة  ال�سبيكة/  لهذه  ح�سيلة  تكون  غالبا"ما 
واملعطيات  املتعددة،   االنطولوجية  الت�سورات  من 
ال�سو�سيولوجية املتنوعة، واخللفيات االنرثوبولوجية 
املختلفة، واملوؤثرات ال�سيكولوجية املتباينة. وبالرغم 
ب�سوابيتها  واقتناعنا  احلقيقية  بهذه  اعتقادنا  من 
من الناحيتني املعرفية واملنهجية، اإاّل اإننا قلما ن�سرع 
يتعلق  حني  اعتبارنا،  يف  ن�سعها  نادرا"ما  اأو  منها 
التي  الت�سورات  وا�ستنتاج  املواقف  با�ستقراء  االأمر 
بناءا"عليها.  ويتوا�سلون  وفقا"لها  النا�ض  يت�سرف 
االإن�سان  اأن  حقيقية  معه  نتجاهل  الذي  للحد 
اجتماعي،  موجود  يكون  اأن  قبل  تاريخي  كائن 
الذي  باالحفور  يكون  ما  اأ�سبه  يجعله  الذي  االأمر 
؛  املا�سي  طمى  من  طبقات  وحوله  فيه  تراكمت 
املخيايل،  واالأ�سطوري/  احليواين،  الطبيعي/ 

احل�ساري،  واالجتماعي/  الفل�سفي،  والديني/ 
والفني/  القيمي،   / واالأخالقي  الرمزي،  الثقايف/ 
اجلمايل. ولذلك غالبا"ما نف�سر تلك املواقف ونعلل 
احلا�سر  معطيات  منطلق  من  الت�سرفات،  تلك 
ومن  امل�ستقبل،  وتوقعات  املا�سي  خلفيات  دون 
التاريخ  مالب�سات  دون  ال�سيا�سة  �سراعات  زاوية 
االجتماع  ت�سدعات  باب  ومن  الهوية،  والتبا�سات 
ولذلك  الدين.  وهيجانات  الثقافة  احتقانات  دون 
اإ�سكاليات  ودرا�سة  حتليل  نعتزم  حني    - ينبغي 
املثقف العراقي املعا�سر – اأاّل نكتفي باالعتماد على 
ال�سلطة  خطاب  �سد  املوجه  الثقايف  خطابه  منط  
كليهما  اإن  اإذ  ممار�ساتها،  ومناوئة  ال�سيا�سية 
يحتكمان مل�سدر واحد حتى وان تعار�ست مواقفهما 
حيال الواقع، وميتحان من معني م�سرتك حتى وان 
يفرت�ض  واإمنا  املجتمع.  اإزاء  م�ساحلهما  ت�ساربت 
االأ�س�ض،  من  واالنطالق  البداية  نقطة  من  ال�سروع 
النا�سطة،  الفكر  واأنظمة  الفاعلة  الوعي  بنى  حيث 
وتنمذج  الت�سورات  وتنمط  الذهنيات  تعلب 
العبارة  ب�سريح  العالقات.  وتوؤطر  ال�سلوكيات 
االأ�سطورية،  ال�سرديات  يف  النب�ض  اإىل  ي�سار  اأن 
يف  والتنقيب  التاريخية،  الذاكرات  يف  واحلفر 
الدينية،  لالعتقادات  والتعرية  املخيالية،  التمثالت 
لالرومات  والتفكيك  النف�سية،  للرتاكمات  واالإزاحة 
االأ�سولية. واملالحظ على تلك البنى التحتية واالأطر 
اإن  املخفية،  واالأنظمة  العميقة  واالأمناط  اجلوانية 
الذي  الفرد  م�ستوى  على  تعمل  ال  ا�ستغالها  اأواليات 
�سخب  عن   - جدوى  دون   – بنف�سه  الناأي  يحاول 
تن�سط  ما  بقدر  ال�سراعات،  و�سجيج  التفاعالت 
على م�ستوى اجلماعات املختلفة واملكونات املتباينة، 
واأطر  امل�سرتكة،  فكرياتها  باأن�ساق  حتدد  التي 
التوافقية،  م�ساحلها  واأمناط  البينية،  عالقاتها 
املعني  املجتمع  طبيعة  امل�ستقبلية،  تطلعاتها  واأفاق 
احل�سارية  اخل�سو�سية  عليه  ت�سفي  بحيث 
هذا  ولعل  اآن.  يف  ومتيزه  تنا�سبه  التي  واالإن�سانية 
التاريخية""4"  "املجايلة  جلدليات  خا�سع  االأمر 
"�سيار  املعروف  العراقي  املوؤرخ  عنها  حتدث  التي 
التحقيبي   / الزمني  باملفهوم  فقط  لي�ض  اجلميل"، 
 / املعريف  باملفهوم  واإمنا  "الكرونولوجي" فح�سب، 
ي�ستتبع  "االب�ستمولوجي" اأي�سا". وهو ما  الرتاكمي 
الت�سورات يف  وتكثيف  الالوعي،  االأفكار يف  تقطري 
وتثخني  الذاكرة،  يف  املعلومات  وتخزين  املتخيل، 
االنطباعات يف الوجدان، بحيث يغدو من ال�سعوبة 
مبكان على الفرد كما اجلماعة، التحرر من تاأثريها 
والتخل�ض من اإيحائها واالإفالت من توجيهها. والأن 
ويدخل  التاريخية  املجايلة  نطاق  �سمن  يقع  ما  كل 
الدينية  املحرمات  حقل  اإىل  ينتمي  اإطارها،  يف 
االجتماعية  واملمنوعات  االأخالقية  والتابوات 
التقادم  بحكم  اأ�سحت  التي  النف�سية،  واملحظورات 
و�سرورات  املجتمع  �سريورات  عوامل  من  والرتاكم 
غائرة  اأخاديد  لها  حتفر  اأن  ترتب  فقد  بقاءه، 
بطانة  يف  وت�ستقر  كما  الفردي،  الوعي  بنية  يف 
حماولة  اأي  اإن  بحيث  االجتماعية.  ال�سيكولوجيا 
املعيارية  الكينونة  طبيعة  عن  الك�سف  ت�ستهدف 

لها  منا�ض  ال  للمجتمع،  االجتماعية"  "ال�سخ�سية 
املهملة،  واجلذور  املن�سية  االأ�سول  اإىل  الرجوع  من 
التنميط  يف  تاأثريها  مدى  على  للوقوف  فقط  لي�ض 
التحنيط فح�سب، ولكن  اإ�سهامها يف  ومعرفة حجم 
عنا�سر  عن  اللثام  الإماطة  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
يف  ت�سكيلها  ومقومات  الوعي،  بنيات  يف  تكوينها 
�س�ساتيم  يف  ا�ستغالها  ونواب�ض  الثقافة،  منظومات 
الفكر، واآليات تاأثريها يف اأمناط ال�سلوك. وبالرغم 
من كون اأن هذه االأ�سول وتلك اجلذور متار�ض فعلها 
من  ن�سيج   / �سبكة  مع  بالتوافق  �سلطانها  وتفر�ض 
واالأعراف  احلاكمة  والتقاليد  ال�سابطة  العادات 
ما  ملجتمع  حياة  ال  التي  املهيمنة،  والقيم  امل�سيطرة 
واملنافحة  عليها  واملحافظة  بها  التم�سك  دون  من 
كيانه  و�سيانة  االجتماعي،  ترابطه  ل�سمان  ؛  عنها 
اإاّل  االإن�ساين.  وجوده  على  واملحافظة  احل�ساري، 
نتائج هذه االأخرية تتمظهر يف خ�سم العالقات  اأن 
اأتون  يف  وتتبلور  بينية،  خطابات  ب�سيغة  اليومية 
التفاعالت االآنية على �سكل تعامالت متبادلة، االأمر 
الذي ي�سفي عليها طابع املرونة يف التغيري واملطاوعة 
الواقع  ملعطيات  حمايثة  تبقى  بحيث  التحوير،  يف 
اإن  املجتمع. هذا يف حني جند  الإرها�سات  ومواكبة 
ح�سائل االأوىل – بحكم طبيعتها النوعية - متيل اإىل 
والتمويه على  االجتماعية،   االأطر  دورها يف  اإخفاء 
وظيفتها يف البنى الفكرية، والتعتيم على تاأثريها يف 
قدرات  مينحها  الذي  االأمر  وهو  الثقافية.  االأن�ساق 
والتبديل  العالقات  التحويل يف  فائقة ال يف مقاومة 
يف التوا�سعات فح�سب، بل ويعطيها اأف�سليات عالية 
بحيث  للذهنيات،  واالأ�سنمة  للت�سورات  االأقنمة  يف 
ميكنها هذا االمتياز من التالعب بالدالالت والعبث 
انتقال  عمليات  ي�سهل  الذي  للحّد  بال�سياقات، 
جمال  اإىل  التاريخي   / الواقعي  حقل  من  حمتواها 
املباح   / املدن�ض  ميدان  ومن  املخيايل،   / الرمزي 
املمنوع  اإطار  ومن  املحرم،   / املقد�ض  م�سمار  اإىل 
املمتنع  نطاق  اإىل  ال�سو�سيولوجي   / املو�سوعي 
الثقافة  خطاب  دائرة  ومن  ال�سيكولوجي،  الذاتي/ 
اإىل رحاب بنية الوعي. من هنا تبداأ عمليات اجتياف 
ال�سعوري  ال�سعيدين  على  منتظمة  ولكنها  بطيئة 
احل�سارية"  "املثاقفة  طريق  عن  اإما  ؛  والال�سعور 
وهذا ما ينه�ض به املجتمع عرب موؤ�س�ساته التعليمية 
"املجايلة  بوا�سطة  اأو  واالإعالمية،  والرتبوية 
التاريخية" وهذا ما ي�سهم به التاريخ عرب اأر�سيفه، 
متثالته،  عرب  واملخيال  خمزونها،  عرب  والذاكرة 
�سردياتها،  عرب  والثقافة  حمرماته،  عرب  والدين 
اأ�سباحه.  عرب  والفولكلور  اأ�سولياتها،  عرب  والهوية 
تنطبق  اخللفيات  وتلك  املعطيات  هذه  كانت  واإذا 
على اأغلب املجتمعات االإن�سانية احلديثة واملعا�سرة 
املوطن  هي  التي  القدمية  املجتمعات  عنك  دع   –
– من منطلق  واملمار�سات  الفعاليات  لتلك  االأ�سلي 
يف  جدلياتها  ومتاثل  التكوين  يف  �سريوراتها  ت�سابه 
و�سارخ  فريد  بنحو  تتجلى  تكاد  فاإنها  االنوجاد. 
�ساذ  كونه  باب  من  لي�ض  العراقي،  املجتمع  يف 
عن  ومنحرف  العامة  ال�سو�سيولوجية  القواعد  عن 
واقع  من  واإمنا  امل�سرتكة،  االنرثوبولوجية  االأ�س�ض 
ا�ستمرار ارتهانه الأطياف للما�سي اأكرث من حت�سبه 
املوروث   ملالب�سات  واحتكامه  احلا�سر،  الأكالف 
وا�ستجابته  التحديث،  مبتطلبات  التزامه  من  اأكرث 
اأكرث من  واالأ�سطورية  االأباطيل اخلرافية  الإيحاءات 
والعلمانية.  العقالنية  ال�سرورات  ل�سوت  اإ�سغائه 
اجلوانية  امل�سدات  تلك  مظاهر  اأبرز  من  ولعل 
وتوّجه  االإرادات  ت�سرّي  التي  اخلفية،  والكوابح 
اخلطابات،  وتوؤطر  بالقناعات  وتتحكم  اخليارات 
التالية هي ما يت�سدر قائمة  فان املمانعات الذاتية 
اهتمامات وتوجهات، لي�ض فقط �سريحة االنتلجن�سيا 
اأ�سولها ال�سو�سيولوجية واأطيافها  العراقية مبختلف 
فح�سب،  االب�ستمولوجية  وم�ستوياتها  االإيديولوجية 
بل وت�ستحوذ على اأولويات وتطلعات الغالبية العظمى 
عن  النظر  ب�سرف  العراقي،  املجتمع  مكونات  من 
ومعتقداتها  الطبقية،  االجتماعية/  انحداراتها 
االثنية،  القومية/  وانتماءاتها  املذهبية  الدينية/ 
ووالءاتها ال�سيا�سية / احلزبية، واأروماتها القبلية/ 
املناطقية،  اجلهوية/  وجغرافياتها  الع�سائرية، 
وثقافاتها الفرعية / الهام�سية، وهوياتها التحتية/ 

البدائية.

ثامر عبا�ص
ال ريب من االعرتاف بان احلديث عن نخبة عراقية وا�سحة املعامل والق�سمات، من منظور مفهوم "االنتلجن�سيا" يعد �سربا"من املجازفة ال�سو�سيولوجية واالب�ستمولوجية 
على حّد �سواء. ذلك الأن ا�ستخدام هذا املفهوم لتو�سيف اإ�سكاليات املثقف العراقي، دون مراعاة طبيعة املجتمع الذي نتحدث عنه، و�سياق املرحلة التاريخية التي نق�سدها، 
ومنط البنية الثقافية التي ندينها، يعترب جتاوزا"ال حتمد عقباه ما مل ي�سار اإىل تو�سيح االأ�سباب املوجبة التي اأجلاأتنا ال�سرورة املنهجية ال�ستخدامه هنا، على الرغم من 

اقتناعنا امل�سبق بعدم وجود مثل هكذا نخبة ميكن ت�سنيفها �سمن اإطار ذلك املفهوم.

�سامل الزيدي

عرفت دياىل ال�سحافة خالل فرتة احلكم العثماين 
يف  العاملون  )املوظفون  االأفندية  كان  حيث  للعراق 
دوائر احلكومة( يحملون معهم اجلرائد التي كانت 
ت�سدر يف بغداد وا�سطنبول واأبرزها كانت )�سحيفة 
الزوراء( التي �سدرت بتاريخ 15 /6 /1869 يف عهد 
الوايل العثماين مدحت با�سا والتي مت اعتبار تاريخ 
وال  بعد.   فيما  العراقية  لل�سحافة  عيد  �سدورها 
ميكن الأي باحث مهما كان متبحرا ان يحدد التاريخ 
ب�سورة  دياىل   اإىل  �سحيفة  اأول  فيه  و�سلت  الذي 
دقيقة لكن هناك عوامل �سيا�سية واجتماعية وثقافية 
اأول مدر�سة  التعليم وخا�سة فتح  ن�سر  �ساعدت على 
عني  )مدر�سة  اأ�سم  حتمل    1886 عام  دياىل  يف 
كاوة( يف مدينة خانقني، ثم مدر�سة الر�سيدية عام 
على  اإيجابي  ب�سكل  واأثرت  بعقوبة  مدينة  يف   1891
االخبار  ومتابعة  بالقراءة  واالهتمام  للتعليم  التوجه 

وال�سحف. 
الكرخي  عبود  ملة  ال�ساعر  بعقوبة  اأبناء  ويتذكر 
القرن  الثالثينات من  الذي كان يزور بعقوبة خالل 
)حبزبور(  جملته  بتوزيع  يقوم  كان  حيث  املا�سي 
على املتعلمني من اأبناء بعقوبة والهويدر وخرنابات.   
بائع  اأول  يعترب  الذي  ح�سقيل(  )خ�سوري  وكان 
�سحف وجمالت يف بعقوبة حيث كان يجلب ال�سحف 

واملجالت اىل بعقوبة ويقوم بتوزيعها على املواطنني 
وتتلمذ على يده ال�سبي )حممد قدو( امللقب )فرهود 
اأبو اجلرايد( الذي ا�ستمر يف عمله كبائع �سحف من 
ثالثينات القرن املا�سي حتى عام 1960 وتوقف عن 

العمل النتقاله اإىل بغداد. 
كتاب  ال�سحافة من  اأ�سماء كبرية يف عامل  وظهرت 
واأدباء ن�سروا نتاجاتهم الثقافية واالأدبية وعملوا على 
وتاأ�سي�ض  واملجالت  ال�سحف  يف  دياىل  اخبار  ن�سر 
اأبرزهم  وكان  بعد  فيما  املحافظة  ت�سدر يف  جرائد 
وح�سن  مردان  وح�سني  ثروت  امل�سيح  عبد  املرحوم 
فليح البياتي ويا�سني البزاز واملحامي يا�سني ح�سني 
البكري  و�سليمان  الزيدي  و�سامل  العزاوي  وخ�سري 

و�سعدون �سفيق. 
اأ�سم )جملة  يحمل  دياىل  اأول مطبوع يف  وقد �سدر 
)اأ�سرة  عن  1968م  عام  الثاين  كانون  يف  الق�سة( 
الق�سة( وكانت جملة ت�سدر كل �سهرين مرة تعنى 
باالأدب الق�س�سي وحتمل �سعار )الق�سة فكر مفتوح 
لكل جتارب االأدب الق�س�سي( وهيئة التحرير تتاألف 
البكري  و�سليمان  للتحرير  رئي�سا  الزيدي  �سامل  من 
ثالثة  منها  و�سدر  اجلليلي،  وح�سني  ح�سني  ويا�سني 
اأجهزة  قبل  من  م�سايقات  ب�سبب  وتوقفت  اأعداد 

ال�سلطة انذاك. 
من  فرع  بعقوبة  يف  تاأ�س�ست   1968 عام  ني�سان  ويف 
موؤ�س�سة الب�سام لل�سينما وامل�سرح التي كانت ت�سدر 
رئي�ض  املعا�سرة(  )الفنون  باأ�سم  �سحيفة  عنها 

التحرير موؤيد الب�سام وانتقل اإ�سدار ال�سحيفة من 
وتوقفت  اأعداد  �ستة  و�سدر منها  بعقوبة،  اإىل  بغداد 

ب�سبب �سدور قانون جديد للمطبوعات. 
على  الزيدي  �سامل  ح�سل   1969 �سباط   3 يف 
موافقة ل�سدور جريدة باإ�سم )املدينة( ح�سب كتاب 
ثقافية  وهي جريدة   2371 املرقم  دياىل  مت�سرفية 
عامة، و�سارك معه يف التحرير ال�سادة عبد احلليم 
عبد  ومنذر  ال�ساحلي  واأ�سامة  املدين  الكرمي  عبد 
جلوالء  يف  �سدر   1969 عام  ويف  اجلنابي.   اجلليل 
حممد  ال�سحفي  حتريرها  رئ�ض   ) )فريال  جملة 

امني ال�سعداوي.
العام  االحتاد  عن  �سدر   1999 عام  خريف  يف 
)األق(  اأ�سم  دياىل جملة حتمل  والكتاب يف  لالأدباء 
وحتت اإ�سراف ال�سيد عبد احلليم عبد الكرمي املدين 

وهي جملة ثقافية تعنى مب�سهد دياىل الثقايف. 
)اأ�سنونا(  جريدة  بعقوبة  يف  �سدر   2001 يف عام 
ال�سمري وهي جريدة  الدكتور علي  التحرير  ورئي�ض 
ال�سدور  عن  وتوقفت  دياىل  حمافظة  عن  ت�سدر 

عام 2003. 
و�سدر يف ت�سرين االأول عام 2001 �سحيفة اأ�سبوعية 

باأ�سم )النبع( باإ�سراف �سعد عبد اجلبار. 
وتوقفت بعد 9 /4 /2003 ويف ظل االحتالل �سدر يف 

بعقوبة ال�سحف واملجالت التالية : 
اخلال�ض  ق�ساء  يف  �سدرت  التي  اقراأ  جريدة   .1
ال�سبلي  �سمرية  الزميلة  كانت  2003والتي  عام  يف 

رئي�سة لتحريرها وال�سحفي مهدي �سعنون �سكرتريا 
ب�سبب  توقفت  ثم  عامني  ملدة  وا�ستمرت  للتحرير 

الظروف االمنية.
 2003 عام  منت�سف  و�سدرت  دياىل  جريدة   .2

ورئي�سة حتريرها االعالمية هناء الداغ�ستاين.
3. جريدة دياىل اليوم و�سدرت عام 2004 وا�سرف 

عليها االعالميان ح�سني التميمي وعلي ال�سويف.
4. جريدة )ال�سرق العربي( يف �سباط 2004 ورئي�سة 
اأ�سبوعية  جريدة  وهي  الداغ�ستاين  هناء  حتريرها 

�سيا�سية عامة. 
5. �سحيفة )االأنباء( وهي جريدة اأ�سبوعية جامعة، 

�ساحب االمتياز ورئي�ض التحرير زكي ال�سعدون. 
6. جريدة )الربملان( ورئي�ض حتريرها عمر الدليمي 
جمل�ض  عن  ت�سدر  عامة  �سيا�سية  جريدة  وهي 

املحافظة. 
 2005 عام  يف  �سدرت  التي  �سعد  بني  جريدة   .7
�سعنون  ومهدي  ال�سبلي  �سمرية  عليها  وا�سرف 
الظروف  ب�سبب  توقفت  ثم  عام  ملدة  وا�ستمرت 

االمنية.
�سدرت  ا�سبوعية  جريدة  وهي  )دياىل(  جريدة   .8
2009 ومازالت م�ستمرة بال�سدور وا�سرف  يف عام 
عليها الزمالء فخري العبيدي ومهدي �سعنون وعلي 

ال�سويف ونخبة من ال�سحفيني.
يف  االإعالم  ق�سم  عن  �سدرت  )دياىل(  جملة   .9
�سمرية  الزميلة  عليها  وا�سرفت  املحافظة  ديوان 

ال�سبلي وال�سحفي علي ال�سويف. 
عن  �سدرت  اأ�سبوعية  وهي  )احلدث(  جريدة   .10

جماعة العلماء واملثقفني يف دياىل. 
ثقافية  �سيا�سية  11. جريدة )الرافد( وهي جريدة 
وتوقفت  اجلبوري  حممود  ال�سحفي  عليها  ا�سرف 

بعد عامني من �سدورها.

حتريرها  ورئي�ض  اليومية(  )احلياة  جريدة   .10
و�ساحب االمتياز ح�سن قا�سم  �سدرت خالل العام 

احلايل. 
عن  �سدرت  االأ�سبوعية  )امل�سري(  جريدة   .12
اإىل  اأ�سمها  وتغري  العراقية  الرتكمانية  اجلبهة 

)اإجني( ورئي�ض حتريرها نهاد البياتي. 
13. جريدة )�سدى املقدادية( وهي جريدة اأ�سبوعية 
عامة �سدرت عن قائمقامية ق�ساء املقدادية ورئي�ض 

حتريرها رعد �سريف جا�سم. 
وجمالت  �سحف  خانقني  ق�ساء  يف  و�سدرت   .14
املجتمع  وموؤ�س�سات  االأحزاب  عن  الكردية  باللغة 

املدين. 
ا�ستثمار دياىل �سحيفة �سهرية  15. وا�سدرت هيئة 
بعنوان )ا�ستثمار واقت�ساد ( يرئ�ض حتريرها جمول 

الطائي ومدير حتريرها كاظم النداوي.
وعلى �سعيد مت�سل تقوم موؤ�س�سات حكومية باإ�سدار 
واأدبية وتعترب جامعة دياىل  جمالت ثقافية وعلمية 
لالإمكانيات  وا�ستثمارا  عطاء  املوؤ�س�سات  اأكرث 
ومن  ومادية  ب�سرية  طاقات  من  لديها  املتوفرة 
اجلامعة.  �سدى  جملة  عنها  �سدرت  التي  املجالت 
باإ�سدار جملة   العامة ل�سحة دياىل  املديرية  وتقوم 
وت�ساهم  والطبية.  ال�سحية  باالأمور  تعنى  العلمية 
تربوية.  جريدة  باإ�سدار  للرتبية  العامة  املديرية 
جملة  دياىل  ل�سرطة  العامة  املديرية  عن  و�سدرت 
باإ�سم ) حماة دياىل( ورئي�ض حتريرها املقدم غالب 

عطية اجلبوري. 
وعلى �سعيد ال�سحافة االلكرتونية فقد كانت وكالة 
االنرتنت  �سبكة  على  حملية  وكالة  اول  بر�ض  اأقراأ 
ملدة  وا�ستمرت  دياىل  حمافظة  باأخبار  تخت�ض 
ال�سبلي  �سمرية  الزميلني  عليها  وا�سرف  اعوام   3

ومهدي �سعنون.

ضوء على صحافة ديالى
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عبد العزيز الزم
يكثف "جي�سون غلري" روؤية مثرية للجدل حول ق�سة الوم�سة واإن تكن غري حا�سمة فيقول : "ما ان يحل االبهام 
يف ال�سقيقة ال�سغرى لق�سة االلفني كلمة التقليدية ، تقلل ق�سة الوم�سة من اأهمية هذا االبهام لتن�سعل يف و�سعها 
الق�سرية  الق�سة  �سقيقتها  ح�سن  من  انبثقت  اوال  انها  يعني  ." وهذا  ال�سعب  الفكري  التعريف  وهو  اجلديد 
احلديثة وثانيا انها تواجه مع�سلة التعريف بجن�سها فهي ال زالت تثري اجلدل واليوجد اتفاق �سارم على تعريفها .، 
بل انها جتد و�سائج متعددة مع ق�سيدة الوم�سة اي ان ال�سعر يجد فيها بع�ض �سوره . لكنها تتميز بار�ساء البداية 
ال�سلبة والنهاية الفجائية.مع ذلك ا�ستطاعت الق�سة الق�سرية جدا ان تكت�سف منفذها و طريقها لتن�ساب بني 

ت�ساري�ض االدب وتتخذ طابع الهيمنة احيانا .

انها  للجدل  ومثري  الوا�سح    من 
�سقيقتها  انقا�ض  على  تربز  مل 
بل  احلديثة  الق�سرية  الق�سة 
يجوز انها انبثقت منها دون ان تكون بديال عنها 
، فهذه االخرية الزالت حتتفظ ب�سطوتها �سمن 

مملكة ال�سرد وال�سعر ال�سردي اي�سا. 
مع  م�سواره  بداأ  جميد  حنون  والروائي  القا�ض 
تعافب   " اقلها  لي�ض  جماميع  مطلقا  الق�ض 
الف�سول " و" البحرية " و" الطائر " و" لوحة 
" املنعطف" " و"مملكة البيت  " وروايتي  فنان 
ال�سعيد ". ف�سال عن م�سرحية " امللك يف عزلته 
" اخليانة العظمى"  "واأخريا �سدرت جمموعته 
هيمنت  لقد   . جدا  الق�سرية  للق�سة  مكر�سة 
االنارة  جهود  اعماله  على 
الداخلية لي�ض لل�سخ�سيات 
وللعالقات  بل  فقط 
حتاول   . اي�سا  االجتماعية 
جميد  حنون  اعمال 
امل�سريية  التغريات  و�سع 
واالجتماعية  ال�سخ�سية 
من  اال�سطوري  اطارها  يف 
خالل اال�ستغال على حرارة 
االحداث يف �سياقها امل�سروع و�سو�سائها املمكنة 
نحو  لها  الدافع  الداليل  ال�سحن  خالل  ومن 
االنفتاح  ذلك  حتقق  لذلك   . مفتوحة  م�سائر 
جدا  الق�سرية  والق�سة  الق�سة  بني  ال�سل�ض 
تنقطع  اأن  دون  يديه  على  وامل�سرحية  والرواية 
الو�سائج ال�سردية بني هذه االجنا�ض رغم ان كل 
منها متتلك خ�سائ�سها امل�ستقلة كاعمال فنية . 
ان حنون جميد يف جمموعتة " ميوتون والميوت 
تر�سه  الذي  اجلمال  بان  يقنعنا  ان  "يريد 
يوجد  ان  ميكن  البعيدة  واملعاين  االيحاءات 
حتى يف اكرث اال�سياء ب�ساطة . وقد وجد ميدانه 
املمكن يف اإثبات ذلك يف الق�سة الق�سرية جدا 
التي اكت�سبت ت�سمية اآخرى هي ق�سة الوم�سة . 

والثابت تاريخيا ان الت�سميات التي اطلقت  على 
وتفرعت  تعددت  قد  الق�ض  من  الظرب  هذا 
للجدل  املثري  تعريفها  �سمات  احدى  وهذه 
فال�سينيون يطلقون عليها احيانا ت�سمية طريفة 
القارىء  ان  مبعنى   " ال�سيكارة  "ق�سة  هي  
�سيكارته. وهناك  بينما يدخن  ي�ستطيع قرائتها 
ت�سمية طريفة اي�سا حتاول حتديد �سكلها الفني 
"ذات  انها  فتقول   " غوزمن  "ليلي  اطلقتها   ،
هدوب  ازالة  بذلك   تريد  و   " العارية  العظام 
الزينة و�سرائط الزخرفة ثم حتدثت عن بداية 
وو�سط ونهاية للق�سة الق�سرية جدا . وبالن�سبة 
ت�سميتها  ا�ستطيع   " املقالة  هذه  كاتب   " يل 
"ق�سة احلافلة " فانا مثال قراأت معظم ق�س�ض 
تلك  وان  خا�سة   ، احلافلة  يف  وانا  املجموعة 
احلافلة تتطلب فرتة طويلة كي  تكمل رحلتها واإن 
خطر تفجريها قائما مما يجعل مو�سوعة املوت 
مو�سوعا  وهما   . حا�سرين  القوت  جانب  اىل 

تاأمل �سا�سع يف ج�سد املجموعة .
امللفت ان املجموعة قد و�سعت يف فرتات متفاوته 
بداأت من عام 2001 " اإحتفال مبوت " واختتمت 
مبجموعة كتبت على امتداد عام 2011 . وهذا 
يعني ان جمموعة الق�س�ض الق�سرية جدا لدى 
الكاتب قد التقت على ا�سا�ض ذات القاع الفكري 
والوجداين الذي احت�سن اجنا�سا �سردية اخرى 
الق�سرية  الق�سة  خا�سة  جميد  حنون  كتبها 
جنبا اىل جنب مع �سدور رواية " مملكة البيت 
اأن  بعد   ، الزمنية  الفرتة  تلك  " �سمن  ال�سعيد 

ظهرت رواية " املنعطف" يف فرتة خمتلفة . 
اإن اإمكانية ت�سمية الق�سة الق�سرية جدا "بق�سة 
احلافلة" وارتباط ذلك بالقوت واملوت املجاين ، 
اختار  فالكاتب   ، بامتياز   عراقي  ت�سريف  هي 
ليلقيها  فيها  وتو�سع  العراقية  البيئة  من  ثيمته 
 . الكونية  بله  االإقليمية  ال�ساحة   امتداد  على 
عنوان  اكتنف  الذي  الغمو�ض  اجالء  والأجل 
والميوت  "ميوتون  ق�سة  ان  نقول  املقالة  هذه 

واملعرفة  للثقافة  االزيل  بالتمجيد  م�سحونة   "
احلياة  حلقائق  متوا�سال  ك�سفا  باعتبارهما 
ووقائع االن�سان وهذا يع�سم �ساحبهما من املوت 
. اإن ثيمة ا�ستمرار العارف واملثقف باحلياة حتى 
تناولها  جدا  واقعية  ثيمة  هي  املادي  موته  بعد 
 ، والعاملي  العراقي  امللحمي  ال�سعبي  الق�س�ض 
لكن ما مييز عمل حنون جميد هو ذلك الظرب 
بالثقافة  التم�سك  على  املمركزة  الب�سالة  من 
رغم  النا�ض  حياة  يف  قيمتهما  واإعالء  واملعرفة 
هيمنة اولويات مت�سعة اخرى يف حياتهم تتعلق يف 
االمن ال�سخ�سي املهدد والقوت النزر وال�سعب . 
با�ستعارة الكاتب تقنيات ا�سافية من  امل�سرح يف 
هذه الق�سة يكون قد قذف باملزيد من احلطب 
يف تنور الدراما ال�سردية دون ان يكون ذلك على 
انقذ  وبذلك  الق�سري جدا  الق�ض  ح�ساب هوية 
�سغله  نقل  بان  املمكن  الوعظ  م�سحة  من  عمله 
ال�سردي اىل ل�سان كور�ض يت�سم بالن�ساط املكثف 
للثقافة  املت�ساعد  متجيده  الكاتب  يوا�سل    .
املعنى  يحت�سن  مكان  يف  و�سعها  طريق  عن 
االق�سى الذي ميكن ان يتو�سل اليه االن�سان يف 
 " م�سريته احلياتية النتاج اجلمال ، ففي ق�سة 
53 يجري حوارا طريفا  " مرقمة  رد من ع�سل 
لكن  هويتهما  تت�سح  ال  �سخ�سني  بني  خمت�سرا 
هومريو�ض  احلكيم  لقيمة  ينت�سر  احدهما 
ق�سيته  لتو�سيح  مادية  �سورة  وي�ستنطق  العالية 
حول ذلك ، فالع�سل يت�سبب من فم هومريو�ض 
حني يتحدث وهذا هو ما مييزه عن رجل طموح 
هنا  .ال�سورة  الطموح  مقومات  الميلك  اآخر 
الق�سري  للق�ض  البارزة  املميزات  احد  تت�سمن 
جدا وهو عن�سر ال�سدمة القائم على املفارقة .

اجلانب  تثوير  يحاول  الكاتب  ان  لنالحظ 
منا�سبة  اجواءا  را�سما  التامل  لعملية  الدرامي 
قدر  باكرب  املتلقي  عقل  خماطبا  ذلك  لتحقيق 
من الدماثة ، بل انه يبدو يف غري عجلة من امرة 
التي  التامل  لعملية  الكايف  الوقت  املتلقي  مانحا 
الرحبة  الف�سحة  يف  اال  تزدهر  ال  بطبيعتها  هي 
تعتمد  ال  جميد  حنون  عند  اال�سياء  تاأمل  ان   .
ببع�ض  وربطها  املطروحة  احلقائق  ح�ساب  على 
با�سلوب الريا�سيات اجلامدة ، بل ان ذلك اليتم 
رغم  الن�سيط  الوجداين  ال�سحن  اجواء  يف  اال 
غنيمة   " فق�سة   . الفل�سفية  الريا�سية  �سمتها 
هذا اليوم " ت�ستغل على كوميديا امل�سري االأزيل 
ح�سرات  فهناك  االق�سى  احلد  اىل  لالن�سان 
ال�سارد كي تنعم بغنيمة د�سمة  تنتظر ان ميوت 
، لكن ال�سارد حني يخاطب النمل املتزاحم يخلق 
�سوؤال   . املوت  ق�سية  حول  كوين  �سوؤال  مكونات 

االن�سان  ان  رغم  عليه  االجابة  الميكن  رمبا 
اليكف عن طرحه . تتكرر مو�سوعة املوت 

يف اأكرث من ق�سة وتتكرر معها مو�سوعة 
ا�سا�سي  عامل  باعتباره  القوت 

وحتاول   . املادية  احلياة  ال�ستمرار 
م�سحة  ذي  حوار  اثارة  الق�س�ض 

كما  الظاهرة  تلك  حول  فل�سفية 
 " بعنوان   60 رقم  الق�سة  تعلن 
فبا�ستخدام   .  " مبوت  اإحتفال 
ذلك  يقرر  ال�سدمة  عن�سر 
الكائن احلكيم وهو طائر اللقلق 
بانه  يفيد  عنوانا  اكت�سب  الذي 
عالقته  لت�سوير  القرية  لقلق 
املتفق عليها مع قرية  الطوعية 
م�ستقرة  تقرر موا�سلة احلياة 
مغادرة  يقرر  حكيمها  لكن   .
املاء  كائنات  وتقرر  احلياة 
يف  العي�ض  على  اعتادت  التي 
ظل وقفته املهيبة اأن ت�سارك يف 

االحتفاء مبوته . 
املعريف  خزينه  الكاتب  يعزز 

اال�ستعارات  مبزيد  الدرامي 
متخما  عادة  يكون  الذي  ال�سعبي  املوروث  من 
بدرو�ض احلكمة التي ي�ستمتع النا�ض يف تداولهم 
 " مداعبة   " ق�سة   . جمال�سهم  يف  حلكاياتها 
تكور بثها الداليل من خلف حكاية �سعبية توؤ�س�ض 
ملوقفني ثقيلني يتخذهما رجالن وجدا نف�سيهما 
يف بوؤرة حدث جمع بني املمكن املقبول واملمكن 
املرفو�ض . لكن ارجتال املوقف ال�سعب انت�سر 
هذه  ان  اىل  ون�سري   . للتناحر  املناق�ض  للتوافق 
�سنجده  ما  وهو  مايكملها   افتقدت  الق�سة 
الواحد  عبد  للدكتور  االنكليزية  الرتجمة  يف 
يف  ال�سعبية  احلكاية  على  .ونعرث  م�سلط  حممد 
حكاية  من  " امل�ستعارة  "ا�سكنجبيييييل  ق�سة  
ولكن   . اال�سكنجبيل  �سراب  ولي�ض  اللنب  عن 
ميكن  خا�ض  رنني  اكت�ساف  ا�ستطاع  الكاتب 
للق�سة  عنوانا  ا�سبحت  التي  املفردة  تطلقة  اأن 
بعد م�ساعفة حرف الياء مرات عديدة الطالق 
داللة  حتميلها  من  وليتمكن  ال�ساخر  ال�سوت 
ملقت�سيات  اخ�ساعها  ومن  جهة  من  مطلوبة 
ال�سجيج  اطالق  على  القادر  املكتوب  اللفظ 
جهة  من  احلكاية  ج�سم  يف  واملنطقي  الطريف 
اأخرى ، وهي حركة متثيلية عالية التعبري ب�سبب 
مبثاث  �سوت  اىل  احلرف  حتويل  على  قدرتها 
وعايل ال�سحن، ومعروف ان �سوتي "�ض" و "ك" 

هما من اال�سوات املرنانة يف العربية .  

ن  اإ

يف  او  الكلمة  يف  الداخلي  الرنني  عن  البحث 
طوفان  ا�ستنفار  يف  فقط  ف  يو�سّ ال  احلرف 
بل   ، الق�س�ض  معظم  �ساد  الذي  ال�سخرية 
املفردة  مببثوثات  ال�سردية  البنية  تاأثيث  ويف 
اللفظية بو�سعها يف �سياق جديد ، كما يح�سل 
" ميوتون  ق�سة  " يف  "ميوت  مفردة  تكرار  يف 
وال ميوت" خلم�ض مرات بعد ان ترتقي اىل قمة 
مهدت  ال�سردية  اجلملة  داخل  �سائته  لفظية 
" ياكل  التواتر  ذات  اتبعت  اأخرى  مفردات  لها 
دراما  وت�ساعدت   " ميوت  ثم  وينام  وي�سرب 
"ثم"  حمل  "ال"  كلمة  حلت  عندما  الداللة 
 . والميوت"   " اجلديدة  الرتكيبة  فا�سبحت 
بذلك و�سل الرنني اىل نقطة التكامل املطلوب .

 وميكن مالحظة تقلبات لفظية اأخرى يف ق�سة 
" ....وال�سياد يتقلى " يلجا الكاتب هنا اىل خلق 
فراغ حمجوز بنقاط ويقذف بوعد موؤجل مبلئ 
الفراغ مبفردة اخرى ونكت�سف ذلك يف اخلتام 
فتربز تركيبة " الع�سفور يتفلى ..." باعتبارها 
الذي  املمراح  اللحن  الإكمال  املوعودة  الرتكيبة 
يتفلى  الع�سفور   " اجلديدة  الرتكيبة  تطلقه 
�سردية  جتربه  امام  نحن   ." يتقلى  وال�سياد 
مطاوعة  ا�ستطاعت  النها  ا�ستثنائي  طابع  ذات 
لت�سكن ن�سيجا �سرديا  الفل�سفية ال�سعبة  الروؤى 

عايل االمتاع وعميق التعليم .

اأنامل  ن�سجتها  التي  الرواية  والزمرد"  و"الذباب 
دار  واأ�سهمت  العبيدي  عبدالكرمي  مبدعها 
ميزوبوتاميا يف ن�سرها وانت�سارها/2014.. والتي 
يقوم بناوؤها على اأحداث ومواقف تنثال عرب خطوط 
احلدث  من  خلت  لذا  ال�سارد..  ذاكرة  من  الزمن 
والرتكيبية  املكانية  البيئة  على  وركزت  املحوري 
التي  الع�سرة  املورفولوجية  بف�سولها  االإن�سانية.. 
و�سكل  احلدث  طبيعة  تبئر  رقمية  عنوانات  حتمل 
التجربة  تفا�سيل  ا�ستطالع  يف  املعتمدة  الرواية 
م�سار  ت�سكل  عامة  لبيئة  قواما  تعد  التي  احلياتية 
الوعي الذاتي والذاتي اجلمعي االآخر.. واحلياة بكل 
االختزالية  العبارة  العنوان  من  ابتداء  تفا�سيلها.. 
عرب  املعاين  من  بالكثري  ت�سري  والتي  الن�سي  للمنت 
ي�سكالن  وهما  عطف  بحرف  "فونيمني" مرتبطني 
جملة ا�سمية لثنائية متناق�سة حتمل داللتني، اأولهما 
داخل  مبكونيه  تردد  وقد  تاأويلية  وثانيهما  حقيقية 
هذا  االأخري..  الغالف  على  وحت�سر  احلكائي  املنت 

يعني اأن اختياره كان بق�سدية م�سبقة..
االإن�سان  اأن  حقا  اأت�ساءل:هل  زلت  ما  "لكنني 
ذلك..  من  اأوطاأ  انه  ال  منها؟،  فائدة  ال  عاطفة 
انه ذبابة.. نحن وعبيد نريون من �سجرة واحدة.. 
ي�سطادها  ال  التي  امللوك  ن�سوة  ي�سنع  ذليل  ذباب 

اإال زمردهم..".
تعود  خ�سراء  خلفية  على  روحها  فر�ست  والتي   
مبحموالتها الداللية للطبيعة واالأمل واحلياة والرغبة 
املتميزة  الغالف  واجهة  �سكلت  والتي  التغيري..  يف 
للن�ض  ي�سيف  الذي  االيقوين  الداليل  بطابعها 
العالمات  باحت�سانها  مكثفة..  كداللة  يختزله  اأو 
لرت�سيخ  الثقافية  والت�سكيلية  والل�سانية  الب�سرية 
ب�سكل  والرتاكيب  االأ�سكال  يف  متمثلة  الن�سي  املنت 
الن�سق  بناء  يف  والب�سري  اللفظي  الن�سقني  ميزج 
اعتلى  وقد  "املبدع"  املنتج  ا�سم  فهناك  الداليل.. 
العنوان الذي تو�سد اجلن�ض االإبداعي ولوحة ت�سكيلية 
"بو�سرت" بخطوطه املكثفة واملوجزة "اأ�سالك �سائكة 
املختلفة  الزمردية  اجلواهر  من  ثالث  بوجه  تقف 
االأ�سكال".. اأما الغالف االأخري فقد اقرتن بالواجهة 

االأمامية اقرتانا عميقا عرب اللون االأخ�سر مع ن�ض 
من املنت بجانبه االأمين عنوان اجلن�ض االأدبي باللون 
املوؤلف..  �سورة  علتهما  وقد  النقاء..  داللة  االأبي�ض 
وظيفته  يتجاوز  بواجهتيه  الغالف  اأن  يعني  وهذا 

التداولية ويقوم مبهمة اإيحائية خللق اأفق تاأويلي.. 
"ال"  من  البد  اله�ض..  ي�ستحق  ال  ذباب  "نحن 
واحدة..  ملرة  ال  البارد..  الطنني  هذا  يف  واحدة 
يدور من حولنا..ولكن  ما  بال�سد من كل  نقف  اإننا 
الياأ�ض  اإىل  تقودنا  اأن  ينبغي  ال  الكره  هذا  مرارة 
يعيد  تفاوؤل  اإىل  باأنف�سنا..  الثقة  من  املزيد  اإىل  بل 
االإن�سان  �سياغة  نعيد  اأن  ال�سروري  فمن  توازننا 
والواقع معا.. واأن ال ندع االأحداث تت�سكل وتنك�سف 
يف  التاأثري  من  البد  تدخلنا..  دون  من  اخلارج  يف 
�سياغتها وفق ما نريد ال اأن ندعها ملكا �سرفا له.. 
اإىل  النظر  واأمعنوا  التفتوا  �سورته..  اإىل  انظروا 
يبت�سم،  انه  نريون..  عبيد  مع�سر  يا  �سيدكم  �سورة 
مبا  يثق  والأنه  ذبابا..  يراكم  الأنه  ملاذا؟،  اأتدرون 
تعك�سه بلورة الزمرد.. يا لبوؤ�سه.. اإن للذباب طنينا 
�سماعه..  على  موالنا  اأدمن  الذي  هذا  غري  اآخر 
احموا  �سرخة..  كونوا  الذباب..  �سرخة  انتظروا 
ل�ستم  اإنكم  له  قولوا  لغديه..  عن  االبت�سامة  هذه 
ذبابا.. ل�ستم ذبابا ولو بالتمني.. هذا لي�ض هذيانا.. 
يف  العجوز  للفالح  الح  الذي  الب�سري  الب�سري..  انه 

فجر يوم مولدي..".  �ض61
متف�سالتها  بكل  االإن�سانية  الذات  ميثل  فالن�ض 
ت�ساعديا  منوا  ينمو  �سرد  عرب  واالإيحائية  الداللية 
بني  ميازج  وهو  ال�سروع  نقطة  من  ابتداء  متوترا 
مما  تخييلي  وثانيهما  واقعي  اأولهما  فنيني:  ن�سقني 
واالبتعاد  االقرتاب  ما بني  الذاكرة  تاأرجح  اإىل  دعا 
عمق  يف  والبحث  والتذكر  الذكرى  حلظات  من 
التاأمل..  طريق  عن  واحلياة  االإن�ساين  املكنون 
من  اأمنوذجا  تنتج  ال�سارد  عند  الروؤية  ففاعلية 
بتنظيم  واحلدث  امل�سهد  بني  باملزج  يتحقق  القول 
مل  التي  ال�سردية   االنتقاالت  عرب  الوجود  مدركات 
وت�سكيل  الوعي  اإىل  جتاوزت  بل  بالزمكانية  تكتف 
الذات عرب ا�ستنطاق الوجود واالأحداث.. با�ستح�سار 

ال�سخ�سيات يف بناء الكون ال�سردي واعتماد االأماكن 
واالأ�سياء للك�سف عن االأفعال  االإن�سانية..

من  الدائمة  �سخريتك  �سر  �سليمان  يا  اأدركت  "االآن 
زبائنك  تلفظها  طاملا  التي  بن"  "بك  �ساعة  دقات 
قبل  عليها  �ساعاتهم  بتوقيت  يطالبونك  وهم  خطاأ 
ت�سلمها منك، ما جعلك تنده�ض من �سر توقيت �سلة 
البياتي  اأيها  االآن  الب�سريني..  لدى  املف�سل  القمامة 
غرينت�ض  من  �سخرت  ملاذا  موؤخرا  اأدركت  املاكر 
"كرانتي" الب�سريني جميعا ورف�ست �سربك الطويل 
اخلا�ض،  الرتكماين  توقيتك  مرددا  نح�ض  حلظة  يف 
بيزلر  "بيزلر  االمريل  احلربي  اأجدادك  ن�سيد 
بيزلرك.. قانلي كفن كييه رك"، مف�سال املوت على 
دينار.."  اأكرث من  يتجاوز  ال  قد  �ساعة  ت�سليح  �سعر 
�ض64 ـ �ض65..   فالروائي يحاول اأن يك�سف الواقع 
االجتماعي واالإن�ساين باإ�ساءة الن�ض ب�سور متعددة 
واحلركة..  الفعل  من  يخلو  ال  الذي  املكان  بدالالت 
بتعدد  ت�سهم  التي  ال�سخ�سية  منظور  من  وو�سفه 
الفنية  وتقنياته  املفتوحة"  "املغلقة/  ف�ساءاته 
"املونتاج/ الر�سد الب�سري/ امل�سهدية ال�سيمية..".. 
ذات  املفردات  بع�ض  الروائي  ا�ستخدام  عن  ف�سال 
اإىل  ا�سطره  مما  باملكان  املرتبطة  املحلية  الداللة 
�سرحها يف الهام�ض لو�سع املتلقي يف �سياق االأحداث 
من  عليها  والواقعية  املحلية  والإ�سفاء  وال�سخ�سيات 
جهة وخدمة ال�سياق والبيئة املكانية للحدث من جهة 
اأخرى.. ف�سال عن ا�ستلهامه املثل ال�سعبي واالأهزوجة 
وجعلهما عن�سرا بنائيا لت�سكيل الن�ض ملا يحمله من 

دالالت ت�سهم يف تاأويل الواقع واإعادة اإنتاجه..
�ض18 حمل" /  واحلمل  �سا�ض  "ال�سا�ض 

�ض27 واطعمه"/  ثورة  حلم  "من 
�ض28 يلوح"/  والب�سري  طوكي  بيع  "ما 

�ض61 نريده" /  جندال  ميت  "حي 
فال�سرد ينطلق من منطلق ذاتي منح اللغة ان�سيابية 
واخلوف  باحلب  حمطاته  تلون  مع  �سعريا  وتدفقا 
والبحث  اخليال  يتلوى  ومعها  والتعذيب  واحلرية 
�سفيق  ب�سريالتمار/  "داود/  ال�سخو�ض  م�سائر  عن 
ق�سة  عن  تبحث  التي  املاأزومة  االخ�سيباوي..." 

للخال�ض قبل اأن ي�ساقوا اإىل م�سانق االإعدام حيث ال 
عزاء وال ت�سييع �سوى نباح كالب �سجن اأبي غريب.. 
كالب ت�سج بالنباح مع كل وجبة اإعدام.. ف�سال عن 
ت�سكل  التي  ال�سخو�ض  بع�ض  يوظف  فالروائي  ذلك 
وحتتفظ  الب�سرة  مدينة  تراث  من  م�سيئة  عالمة 
بها الذاكرة منهم.. "يحي الطالب اجلامعي املن�سغل 
يكن  يدور من حوله ومل  بكل ما  اآبه  والغري  بدرا�سته 
كتب  قراءة  على  االإدمان  من  اأكرث  �سيء  ي�ست�سيغه 
ومزاولة  ومدار�سهم  ور�سائلهم  وطرقهم  املت�سوفة 
الك�سنزانية  القادرية  التكية  يف  االأ�سبوعي  احل�سور 
الناي  يعزف  الذي  العبد  و"تومان  الزبري.."  يف 
ابو  كاظم  وهناك  الع�سار"  �سوارع  يذرع  وهو  بانفه 
الذي  خبالو  ورا�سي  احلب  ابو  وزرزور  البا�سورك 
ابو  وجا�سم  املرور  �سرطة  مقلدا  ال�سيارات  يوقف 
ال�سفرطا�ض �ساحب اقدم مطبعة التامي�ض.. وهوؤالء 
جميعا ي�سكلون جزء من ن�سيج املدينة التي ا�ستباحتها 

احلروب اللعينة..
قد  جنة  اىل  بليد  بامل  مت�سي  خطواتنا  "ظلت 
�سوق  �سوارع  من  خرجنا  الوقحني..  �سيفيها  نكون 
جمار  �سبكة  من  نخرج  وكاأننا  ال�سيقة  ال�سيخ  حنا 
�سوق  باجتاه  اجل�سر  عربنا  عقود..  منذ  مرتوكة 
املغايز وكان كل منا يحث االآخر ال اإراديا على امل�سي 
اإىل حيث خامتة غري جمدية لنهار غري جمد.. كان 
ت�سكعنا يتجه اإىل �سقة ب�سري مبتعدا عن �سخب �سهرة 
�سفيق  اإ�سرائيل  عا�سق  مع  اليهود  مقربة  يف  حمتملة 
ويتقل�ض  ي�سمحل  خجلنا  راح  بينما  االخ�سيباوي.. 

اإزاء ذلك احللم املكرر.." �ض19
با�ستخدام  ال�سرد  ثنايا  يف  حا�سر  العليم  فالراوي 
ب�سقيه  احلوار  "اال�سرتجاع/  حداثوية  تقنيات 
الزمان  عن�سري  بني  التقاطع  واملو�سوعي/  الذاتي 
يف  املتكلم  �سمري  ا�ستخدام  عن  ف�سال  واملكان/.. 

�سرد االأحداث اإمعانا يف التماهي باالأ�سياء..
فم�سكت  تتماوج  بداأت  الغرفة  اأر�سية  اأن  "�سعرت 
وحاولت  قليال  اخللف  اإىل  وزحفت  الكر�سي  بحافتي 

اأن اأمتالك نف�سي ولكن من غري جدوى..
ـ �س�ساعرتف بببكل �س�س�سيء

ـ اأها..ممتاز..
الع�س�سكرية  اأياااام  اأاأاأ �سفيق �س�س�سديقي مممن  ـ 
فهو  ااا�س�س�سفيق  داوووود..اأما  وووالااعرف 
�س�س�سديق قدددمي كالنننا من قرييية واحدة وووال 

اعععرف عن اااحلزب.." �ض96
وال�سراع   والتوتر  الدرامية  على  يقوم  فالن�ض    
ن�سيج  داخل  املتحركة  الذات  انعكا�سات  يف  متمثال 
التحوالت  فيها  تتجلى  التي  واأن�ساقه  املكاين  الن�ض 
كونه  و�سرديا..  دالليا  عنها  ينجم  وما  الرتكيبية 
حدث/  "لغة/  ال�سرد  عنا�سر  يحت�سن  ف�ساء 
�سخ�سية/ زمان/.." ويف داخله تتم عمليات التخييل 
واال�ستذكار والتذكر عرب ال�سخ�سو�ض التي ت�سهم يف 
تطوير االأحداث ومتثل �سورا بكل م�ستوياتها التي مل 

تكن بعيدة عن الواقع.. لذا فعالقتها باملكان بو�سفه 
عالقة  حياتية  وروؤية  موقف  عن  معربة  ثقافية  بوؤرة 
بل  معني  ملعيار  تخ�سع  وال  الثبات  تعرف  ال  دينامية 
هي خا�سعة مليزان التغيري املقرتن بالظروف النف�سية 
وحمتوياته  فو�سفه  لذا  واالقت�سادية..  واالجتماعية 
يك�سف عن فل�سفة ال�سخ�سية وموقعها الفكري الذي 
تتحرك يف ف�سائه.. ف�سال عن احلوار الذي ي�سفي 
ويوؤدي  الفني  والبناء  ال�سردي  ال�سياق  على  احليوية 
وال�سخ�سية  باحلدث  يتعلق  عما  الك�سف  يف  وظيفته 

امللت�سقة بهمها..
للطوائف  اإن�سانية  توليفة  الروائي  قدم  وبذلك 
اأحداثها..  يف  املراأة  ح�سور  مع  واأ�سواقها  الب�سرية 
وهي تعلن عن �سقوط كل اأقنعة الزيف بتنوع �سردها 
وثرائه املرتبط جماليا بفكرة انهيار الواقع يف حقبة 
"الت�سعينيات واحل�سار االقت�سادي" وهو ي�سبح بني 
احلكي  وثانيهما  التخييلي  ال�سرد  اأولهما  �سفتني: 
امل�ستثمر تقنيات ال�سرية الذاتية.. اإذ اأن ذات الروائي 
وجتربته احلياتية خمزون املادة امل�سرودة عرب ن�سه 
الذي ي�ستغل على خامات م�ستوحاة من واقع تاريخي 
معا�سر زمانيا  بلغة اأكرث قدرة على االإي�سال وتقنية 
التاريخي  احلدث  داخل  غو�سها  جانب  اىل  مميزة 
الروائي  اأن  يعني  وهذا  الداخل  من  ر�سمه  وحماولة 
لي�سخ  حيزه  من  ويخرجه  املا�سي  الزمن  يقتن�ض 
بتوظيف  زمنيتها  من  املتحررة  احلركة  حيوية  فيه 
الن�سيج  وطبيعة  بحيويتها  ومتفاعلة  فاعلة  �سخو�ض 

احلكائي وكثافة االأحداث..

رواية “الذباب والزمرد” لعبد الكريم العبيدي                                                                  
الحكي المستثمر لتقنيات السيرة الذاتية 

اأي�سًا

الجمال يمكن ان يوجد 
حتى في اكثر االشياء 

بساطة

حنون مجيد في “يموتون وال يموت” 

التكثيف السردي وجبروت االيحاء  

ال�سلمان علوان 
وليم فوكرن..  تعبري  اللغة على حد  واملالحظة واخليال".. ف�سال عن  "امتالك اخلربة  املتجاوزة البد من  االإبداعية  الكتابة  المتالك معارج 
والكتابة الروائية اخلالقة مراآة الع�سر التي ن�ستقريء فيها اللحظة والذات والذات اجلمعي.. كون عملية اخللق االإبداعي ال تتم اإال عرب تفاعل 
التجربة يف اأعماق الذات حتى ن�سجها ال�سعوري باإ�سهام اخليال كقوة خالقة يف اإ�ساءة التجربة ون�سجها جم�سدة بلغة �سفيفة بعيدة عن التقعر..
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ال�سعرية:"اإىل  جمموعتها  )ليلى(  اأهدت 
اأحبوا  الذين  واىل  احلبيبة..  اأمي  روح 
تعود  )�ض5(.  الوطن"  هذا  ب�سدق 
تواريخ  اإىل  و�سفر(  وحمطات  ق�سائد)ليل 
املعاناة  رحلة  بتج�سيد  وتنفرد  خمتلفة، 
واجهتها  التي  واللحظات  واالأيام  والعذاب 
ال�سبعينات،  نهاية  منذ  )ليلى(  ال�ساعرة 
ال�ساعر  وزوجها  مطاردتها  مت  حيث 
واملنا�سل  الوطني،   واملثقف  ال�سعبي، 
الذي  ال�ساوي(  ال�سهيد)جنم  ال�سيوعي 
عام  نهاية  يف  املوت  حتى  �سنقًا  اعدم، 
جمل�ض  اإقامة  من  اأ�سرته  وُمنعت   ،1984
عن  حتى  االإعالن   عن  ناهيك  له،  عزاء 
باالإ�سافة  الأ�سرته  جثمانه  ت�سليم  اأو  اإعدامه 
توؤكد  لهم  وثيقة  تقدمي  عن  االمتناع  اإىل 
ت�ست�سلم  اأو  لعيبي(  )ليلى  تلن  مل  ذلك!!.  
واجهتها  التي  واملطاردات  املحن  رغم  على 
 ، غيابيًا  عليها،  احلكم  بعد  فعمدت   ،
االنتقال  اإىل  الثمانينات  يف  باالإعدام 
ال�سابة،  وهي  وحتملت،  الآخر.  مكان  من 
ال�سلطات  مطاردات  حينها،  والوحيدة 
تخّفيها  خالل   من  القامعة،  البعثية 
قرار  بعد  خا�سة  �سكنها،  عنوان  وتغيري 
الب�سرة   امن  مديرية  حمكمة 
وهو  بحفها   اأ�سدرته  التي 
غيابيًا،  باالإعدام  احلكم 
كل  على  �سورتها  وعممت 
وال�سيطرات  االأمنية  املراكز 
املحافظات  بني  الع�سكرية 
حزب  منظمات  وكذلك 
منت�سرة  كانت  التي  القتلة، 
�سرًا  فانتقلت  املحافظات.  مناطق  كل  يف 
ابة  )الع�سّ مرتدية  بغداد  اإىل  الب�سرة  من 
البهيات  االأمهات  ارث  واجلرغد(، 
وعمدت  العراقيات،  الكرميات  واجلّدات 
)الرحمانية(  منطقة  يف  ال�سكن  اإىل 
موؤجرة  غرف  يف  طوياًل  وعا�ست  ال�سعبية، 
البغدادية،  ال�سعبية  االإحياء  بع�ض   ويف 
ال�سكانية،  بالزحمة  واملكتظة  املهم�سة، 
بها  تعباأ  ال  والتي  االإهمال،  على  واملنطوية 
اإال  املتع�سفة،  الفا�سية  ال�سلطة  وب�سكانها 
يف  املجاين  للموت  اأو  للبط�ض  كم�ساريع 

والتي  اخلا�سرة  التافهة  العبثية  حروبها 
وعمدت  كثريًا.  العراقي  ال�سعب  كلفت 
ا�سم  حتت  متخفية  هناك،  للحياة  )ليلى( 
مت�سمية  و  بدقة  مزورة  ووثائق  منتحل 
منتمية   ، علي(  )اأم  هو  اأي�سًا  مزور  با�سم 
املعروفة  وميزته  العراقي  القاع  عامل  اإىل 
بتلك  ولتدراأ  واملطاولة،  واجللد  بال�سرب 
والعذابات  واملحن  ال�سيم  �سنوات  الوثائق، 
تنفيذ  و�سبح  االأمنية  واملطاردات  اخلا�سة، 
حكم االإعدام الذي كان يطاردها ، وكاد اأن 
يهم به يف كل غفلة منها، كما عمدت )ليلى( 
نب�ض  على  املحافظة  اإىل  نادرة  وبب�سالة 
موقفها  على   باإ�سرارها  النا�سعة،  احلياة 
الفا�سية  ال�سلطة  مداهنة  عدم  يف  االإن�ساين 
، متجاوزة عوامل  الباط�ض  والوقوع يف فخها 
املحيطة  واالأخطار  وال�سعف  اال�ستكانة 
بوح�سية  متيزت  التي  املرحلة  تلك  يف  بها 
وبقيت  ال�سلطوية.  االأمنية  االأجهزة 
وال�ساعرة،  العراقية  املراأة  لعيبي(  )ليلى 
منتمية  باإ�سرار  موقفها  ب�سالبة  متم�سكة 
عليه  راهنت  الذي  الزمان  من  القادم  اإىل 
اإىل  االأ�سيل  بانتمائها  املعروفة  واأ�سرتها 
رغم  على  العراقي  و�سعبها  وطنها  ق�سايا 
طوال  عليهم  ترتبت  التي  الباهظة  االأثمان 
اإىل  اأغلبهم  دفعت  التي  الفا�سية  العقود 
تنتمي  بو�سائل عدة.  العراق،  الهجرة خارج 
ال�سعري  اجليل  اإىل  �سعريًا  لعيبي  ليلى 
موؤثرات  بقوة  القادم  و  حتديدًا،  ال�سبعيني 
عراقيًا  ومتيزها  ال�ستينات  مرحلة  وروؤى 
اإىل موؤثرات �سعراء  وعامليًا وعربيًا، وكذلك 
نقلة  اأحدثوا  الذين  العراقي  ال�سعبي  ال�سعر 
الق�سيدة  وروؤى  منت  يف  نوعية  و  اإجرائية 
احلداثة  ومقاربة  العراقية  ال�سعبية 
متيزت  اإذ   راقية،  فنية  بروؤى  ال�سعرية 
على  العراقية،حينها  ال�سعبية  الق�سيدة 
بحجة  لها،  ال�سلطوي  واملنع  التجاهل  رغم 
بالذات  ال�سعبي  وال�سعر  املحلية،  اللهجة  اأن 
ال�سعب  ويفرق  العربية  الوحدة  "يفتت 
البعثي،   ال�سعار  هذا  الواحد"،  العربي 
الثقافة  على  يق�سي  والذي  ال�سوفيني، 
ويدمر  وتنوعها،  ال�سعبية  االجتماعية 
بالذات.  العربية  املجتمعات  خ�سو�سية 

تلك  يف  ال�سعبي  ال�سعر  �سعراء  وعمد 
واحلجر،  االإهمال  ذلك  ملواجهة  املرحلة 
واملتميزة  املتداولة  املفردات  باإ�ستكناه 
ولغة  متجددة  بروؤى  اليومية،  احلياة  يف 
البوح،  وعالية  مرتفة  وغنائية  مطواعة 
فربز: عزيز و�ساكر ال�سماوي وطارق يا�سني 
كزار/  ذياب  واملغدور  ال�سباين،  وعلي 
الكاطع  اإ�سماعيل  وكاظم  �سرحان/  اأبو 
فتاح،  �سعيد  وزامل  خلف  ال�سيد  عريان  و 
الطائي،  فالح  املوت  حتى  �سنقًا  واملعدوم 
الخ،  الفهد..  وري�سان  احللفي  وجمعة 
ا�سمه  يرد  مل  ملن  واأخوية  �سادقة  ومعذرة 
بالن�سبة  جدًا  ال�سعوبة  فمن  اأعاله،  الكرمي 
يل ذكر كل االأ�سماء ال�سعرية املبدعة خالل 
تاريخيًا  بحثًا  اأكتب  ال  فاأنا  املرحلة،  تلك 
ال�سعبية  الق�سيدة  وكانت  ال�ساأن،  حول هذا 
وجارحة  حائرة   اأ�سئلة   وزمالئهم،  لديهم 
متون  يف  اأجوبتها  يحمل  بع�سها  ومتوا�سلة، 
عمدوا  كما  مق�سودة،   بتورية  ق�سائدهم 
التاريخية-  و  املعا�سرة  الرموز  ال�ستخدام 
ال�سعبية  وكذلك  بالذات،  الثورية   ، الدينية 
التي  )اللوعة(  تلك  بـ)اللوعة(..  املتميزة 
وجروحه  و�سجنه  العراقي،  غري  يعرفها  ال 
تاريخ  عرب  املتوا�سلة  وعذاباته  الغائرة 
وطنه الذي ميتد الأكرث من �سبعة اآالف عام. 
مدينيه  وتوجهات  و�سائج  خللق  عمدوا  كما 
ال�سعرية  اللغة  مفردات  بلورة  على  تعمل 
تعزيز  مع  احلديثة،  العراقية  ال�سعبية 
اخلا�ض  ال�سعري  والقول  االأ�سلوب  فرادة 
ال�سعبي  الرتاث  على  واحلفاظ  منهم،  بكٍل 
واالندثار،  واالإهمال  ال�سياع  من  الوطني  
بال�سد من روؤى وتوجهات املوؤ�س�سة الر�سمية 
لتكري�ض  ال�ساقطة،  احلكومية  والثقافية 
على  عمل  الذي  )القوماين(  م�سروعها 
بق�سدية  والعمل  العراقية  الروح  اإق�ساء 
املتاألق.  ال�سعبي  تراثها  واأد  حماولة  على 
و�سفر(  وحمطات  )ليل  ق�سائد  تندرج 
ال�سائعة  ال�سبعينية  العوامل،  تلك  �سمن 
طيلة  االأحادي  اخلطاب  �سيادة  بعد  االآن، 
املنهار  النظام  فيها  كر�ض  عقود  ثالثة 
االنتهازية  التوجهات  خلدمة  �سيء  كل 
والتع�سف  الت�سلط  والعنف، عرب  والعدوانية  
وغائية  بنفعية  والوح�سية  واحلروب 
يف  والتح�سيد  التهييج  طبول  وا�ستخدام 
واأعقبتها  ال�سابقة،  الدم  والئم  مهرجانات 
�سل  الذي  الظامل،  احل�سار  �سنوات 
واملتميزة  املعروفة  وقيمها  العراقية  الروح 
االجتماعي  والتكافل  واالنفتاح  بالتجدد 
البنية  واأ�ساب  االإن�سانية،  تطلعاتها  وبدد 
باهظة  وخ�سارات  اإ�سابات  االجتماعية 
يعتدها  مل  و�سائنة  غريبة  و�سلوكيات 

املجتمع العراقي، وا�ستمر  ذلك بعد �سقوط 
عرب   ،2003 ني�سان   9 يف  البعثية  الفا�سية 
الراديكايل  الطوائف،  خطاب  ت�ساعد 
امليثولوجيات اجلمعية  والبحث يف   ، بالذات 
واحلد  العزل  توجهات  وتفعيل  ترفده،  التي 
االجتماعي  اخلطاب  وانعدام  الطائفي، 
يعمد  اآخر  مقابل  خطاب  وثمة  الت�ساحمي. 
املتلب�سة  االإجرامية  ال�سلوكيات  لتـاأ�سيل 
لبع�ض  وتزين  ُت�سّوق  �سائنة  انتقامية  بافعال 
واالنتقام  القتل اجلماعي  العراقيني حمارق 
لــ)املقاومة(  وجهًا  باعتباره  الغادر  الثاأري 
اإجرامي  �سلفي  وخطاب  فعل  خالل  من 
 ، ذاتهم  العراقيني  من  لالنتقام  مقيت 
والفتك   ، وجن�سهم  توجهاتهم  عن  بعيدًا 
واملدار�ض  واجلامعات  ال�سوارع   يف  بهم  
واملقاهي  واالأ�سواق  ال�سعبية  واملالعب 
املعوزين،  امل�ساطر  الفقراء وعمال  ومطاعم 
واحل�سينيات  كاجلوامع  اهلل،  عبادة  ودور 
يوؤمها،  َمـْن  عن  النظر  بغ�ض   ، والكنائ�ض 
دون   ، �ساكنيها  روؤو�ض  على  البنايات  وهّد 
بيع  اأ�سواق  ، وحتى  اآثام  اأو  اأو معا�ض  ذنوب 
حب  طيور  وب�سمنها  املختلفة،  احليوانات 

االأليفة.                             العراقيني 
 توؤكد ليلى لعيبي يف مقدمة جمموعتها)ليل 
الق�سائد  هذه"  اإن  و�سفر(  وحمطات 
عندما  والثمانينات  ال�سبعينات  يف  مكتوبة 
وبع�سها  باالإعدام،  ومهددة  مطاردة  كانت 
القرن،  هذا  من  االأوىل  االألفية  يف  كتب 
تن�سرها  اأن  قررت  النظام  �سقوط  وبعد 
الفا�سي  البعثي  النظام  على  �ساهدًا  لتكون 
ملدة)30(  �سعبنا  رقاب  على  ت�سلط  الذي 
ق�سائد  بع�ض  احتوت   .  )7  - عامًا")�ض6 
)ليل وحمطات و�سفر( على روح ال�سبعينات 

ال�سفافة: و  املرتفة  وخطاباتها  املتاألقة 
حبيبي "اميرين 

القطار يجيبه  وهلبت   
املحبه  يا مواعيد   

ال�سفري  بينه  مير  �سما 
و�سافرتنه 
نار  اأتزيد 

والليل وال�سبح 
املحطة ليل  وْي 

وتغار نع�سانه  اأعيوين 
احلبيبه كل  عالوطن 
خ�سار مطرز  ثوبها 

) 28 ثكيله" )�ض  العا�سك  ولهفة 

**
اأعيوين  تقره  اأعيونك  "خلي 

بّيه ي�سعر  اإح�سا�سك  وخلي 
مد جّفك يح�سن يل اجفويف

بحّنية  �ساعة  ا�سعر  وخل 
عينك  بنظرة  كلبي  يرجف 

م�ستاكتلك تفرح  وروحي 
بّيه وح�ض  لفرحه  م�ستاكه 
تكلك  اعيوين  تخلي  اأنت 

تنظر �سما 
هّيه �سفناتك 

" �ض63  وكلبي احلبك باول عمره 
ال�ساعر  و�سفر(  وحمطات  لـ)ليل  قدم 
اإ�سماعيل  "كاظم  الراحل  ال�سعبي 
ال�سعري  اخلطاب  انفراد  موؤكدًا  الكاطع"، 
ما  يف  االإن�سانية  واهتماماتها  لل�ساعرة 
حياتية  جتارب  عن  نابع  �سعر  من  تكتبه 
اأكرث  متلك  ال�ساعرة  وان   ، وقا�سية  مريرة 
جاء  وما  للطبع  معدة  �سعرية  جمموعة  من 
خمتارات  اال  هو  ما  االأوىل  جمموعتها  يف 
خمتلفة  مراحل  يف  كتبته  الذي  �سعرها  من 
"ليلى  متنت   كما  ال�سعرية.  م�سريتها  من 
ت�سيف   اأن  الق�سرية  مقدمتها  "عرب  لعيبي 
ب�سيطًا  �سيئا   ، هذا  االأول  ديوانها  بق�سائد 
حتتفظ  والذي  اخلا�ض،  اأر�سيفها  من 
ال�سعبي  ال�سعر  مكتبة  اإىل  منه،  بالكثري 

العراقي. 

عمدت بعد الحكم 
عليها، إلى االنتقال من 

مكان آلخر

“ليل ومحطات وسفر”.. قصة صمود ليلى لعيبي وبسالتها

خطابات مترفة برغم المعاناة والمطاردة

د. زهري البياتي
وال�سينمائية  امل�سرحية  العر�ض  دور  ت�سكل 
خا�ض  ب�سكٍل  الروائية  االأفالم  واإنتاج 
االإبداعية  املجاالت  باقي  اإىل  اإ�سافًة 
واملو�سيقى  الت�سكيلية  والفنون  كامل�سرح 
واالأدب وفروعه ت�سكل ظاهرة ثقافية عالية 
باهتمامها  ال�سعوب  ثقافة  وُتقا�ض  امل�ستوى 
واإزاء  املجاالت  هذِه  خالل  من  عدمه  اأو 
هذِه احلقيقة فاأن الرتاجع يف جمال اإنتاج 
العر�ض  دور  واندثار  ال�سينمائية  االأفالم 
ُتعطي  ت�سكل ظاهرة خطرية  بها  اخلا�سة 
دالالت ال ت�سب يف �سالح املجتمعات التي 
ترنو اإىل التح�سر ما لها حال بقية �سعوب 
اأكتب  اأمام،  اإىل  حثيثًا  ت�سري  التي  االأر�ض 
بع�ض  التاأكيد على  اأبغي  واأنا  املقدمة  هذه 
ال�سينما  تاريخ  منها  املن�سية  احلقائق 
)�ستوديو  تاأ�سي�ض  منُذ  وار�سفتها  العراقية 
بابل(  )اأفالم  و�سركة  لالأفالم  بغداد( 
عام1947 كما جاء يف كتاب )ق�سة الفن 
)حممد  ملوؤلفه  العراق(  يف  ال�سينمائي 
ح�سن اخلال�سي( ال�سادر عام 1955، وما 
اأنتج من اأفالم عن طريق هاتني ال�سركتني 
من اأفالم، مثل فيلم )عليا وع�سام( الذي 
)ليلى  وفيلم  �سوتان(  )اندرية  اأخرجه 
كامل  )اأحمد  اأخرجه  الذي  العراق(  يف 
اإخراج  بغداد(  )القاهرة  وفيلم  مر�سي( 
ال�سرق(  )ابن  وفيلم  بدرخان(  )اأحمد 
ومن  م�سطفى(  )نيازي  اأخرجه  الذي 

الفيلم باالإ�سافة  باأن هذا  بالذكر  اجلدير 
فقد  فيه  م�سريني  ممثلني  ا�سرتاك  اإىل 
اإىل  باالإ�سافة  العراق  من  فيه  ا�سرتك 
علي(  و)عزيز  عزيز(  اأبو  )ح�سريي 
)عادل عبد الوهاب( الذي غادر )بغداد( 
وقد  االأمريكية(  املتحدة  )الواليات  اإىل 

اأقام هناك ومل َيُعد. 
كما مت اإنتاج فيلم )طاهر وزهرة( و)اآزرو 
الذي  وح�سن(  )فتنة  وفيلم  وقمرب( 
�سركة  اإنتاج  من  العمر(  )حيدر  اأخرجه 
علي  )يا�ض  بطولة  ومن  الفن(  )دنيا 
النا�سر( وقد �سادف وان داهم )بغداد( 

كان  مما   1953 عام  امل�سهور  الفي�سان 
ب�سبب  الفيلم  ت�سوير  تاأجيل  يف  �سببًا 
اإىل  العراقي  اجلي�ض  خميمات  انتقال 
اأن  وما  اال�ستوديو،  وحدائق  )بالتوهات( 
زال خطر الفي�سان حتى اأخذ )يا�ض علي 
اأخرى،  مرة  للعمل  لال�ستعداد  النا�سر( 
ويف هذِه االأثناء احرتق مكتب )دنيا الفن( 
الفيلم  اأدى احرتاق  يديره مما  كان  الذي 
وقد  هناك،  حمفوظًا  كان  الذي  اخلام 
باالإ�سافة  اإىل جانبه يف حمنته هذه  وقف 
اإىل )�سالح الدين البدري املحامي( الذي 
وقف  الفن(  م�سوؤواًل عن جملة )دنيا  كان 

الكتبي  والد  املالك(  )حبيب  جانبِه  اإىل 
واال�ستاذ املعروف )قحطان املالك( اإذ اأنُه 
وبدون هذِه امل�ساعدة مل يظهر فيلم )فتنة 

وح�سن( اإىل الوجود.
الذاكرة  يف  را�سخًا  ذكره  َمر  ما  بقى  وان 
اأ�سبحت  اأقالمًا  هناك  فاأن  العراقية، 
فيلم  االأفالم  هذِه  من  الن�سيان  طي  يف 
اأخرجه )دانيال ق�ساب(  الذي  )ال�ساي( 
وان كان هذا الفيلم قد اأُنتج لغر�ٍض جتاري 
حل�ساب �سركة )م�سيو نتالبتون( لكنُه اأتاح 
املجال لبع�ض الفنانني بالظهور وخا�سًة اإذا 
اإىل جميع  ُترجم  الفيلم  ان هذا  ما علمنا 

ا�سم  كون  اإىل  وباالإ�سافة  العامل،  لغات 
املطرب وامللحن )ر�سا علي( الذي ا�سرتك 
�سهرة  اكت�سب  اأنه  اإال  معروفًا  الفيلم  يف 
اأو�سع بعد اأن و�سع املو�سيقى واالأحلان لهذا 
االأوقاتي(  )مهدي  املاكري  وكذلك  الفلم، 
الذي قام مبهام املاكياج وقد �ساهم يف هذا 
)معهد  طالب  من  جمموعة  اأي�سًا  الفيلم 
كما ذكر )حممد ح�سن  الفنون اجلميلة( 
)ق�سة  الذكر  املار  كتابه  يف  اخلال�سي( 
اإذ  ونحن  العراق(،  يف  ال�سينمائي  الفن 
ن�ستذكر بع�ض ال�سفحات املن�سية من تاريخ 
ال�سينما العراقية فال ُبد من اأن نذكر فيلم 
)يحيى  اأخرجه  الذي  املقد�سة(  )العتبات 
جميد(.  )كرمي  بت�سويره  وقام  فائق( 
هذا الفيلم من االأفالم الق�سرية وهو فيلم 
ملون وقد انتج من ِقبل )اإ�سماعيل �سريف( 
فكرة عن  اإعطاء  هو  اإنتاجِه  من  والغر�ض 
والذي  االأثرية  واالأماكن  املقد�سة  العتبات 
كان من املفرت�ض ان يعر�ض كمقدمة قبل 
الفيلم املقرر عر�سُه للجمهور، وقد ا�سرتت 
ن�سخًة  الربيطانية(  اجلغرافية  )اجلمعية 
واالإطالع  الدرا�سة  لغر�ض  الفيلم  من هذا 
ب�سكل جيد عن العتبات املقد�سة واالأماكن 

االأثرية وال�سياحية.
على  تركيز  اأكرث  ب�سكٍل  ال�سوء  ولت�سليط 
ال�سينما  تاريخ  من  املن�سية  ال�سفحات 
ال�سينمائية  ال�سركة  ذكر  يتوجب  العراقية 
مع  بالتعاون  باآخر  اأو  ب�سكٍل  �ساهمت  التي 
�سركة )�ستوديو بغداد( املارة الذكر والتي 
و)طاهر  وقمب�سر(  )اآرزو  فيلم  انتخبت 
وزهرة( هي �سركة )اآرمان كارد�سلر( قوام 
هذِه ال�سركة جلهم من هواة امل�سرح الذين 
باالإ�سافة  م�سرحية  عرو�ض  عدة  قدموا 
اأفالمًا  ال�سركة  هذِه  اإنتاجهم مب�سرح  اإىل 

عديدة بع�سها مت ت�سويرها يف اليونان.

واأنا اإذ اأذكر بع�ض ال�سفحات املن�سية من 
كانت  هي  والتي  العراقية  ال�سينما  تاريخ 
�سناعة  لبداية  اأثرت  الأفالم  مكماًل  جزءًا 
قلتها  من  فبالرغم  العراق  يف  ال�سينما 
اأن  اإال  والتقنية  املادية  االإمكانات  و�سعف 
�سكلت  اأفالمًا  �ساهد  العراقي  اجلمهور 
جزءًا من ذاكرته اجلمعية واأغنت ذائقته 
حقيقة  ذكر  من  هنا  يل  والبد  اجلمالية، 
العر�ض  دور  واندثار  تال�سي  وهي  اأال  ُمرة 
ال�سينمائية وامل�سرحية والتي �سكلت ظاهرة 
مدنية متح�سرة، ونحُن قد جتاوزنا العقد 
املوؤملة  وللمفارقة  الثالثة.  االألفية  االأول من 
كان   )1949 عام  )يف  نحُن  هنا  اأذكر 
ماليني(  )خم�سة  اآنذاك  و�سكانه  العراق 
منها  لل�سينما  دارًا   )71( ي�سم  ن�سمة 
وهو  الرتدد  وبلغ  الطلق  الهواء  يف   )32(
عاٍل بالن�سبة للعامل العربي )5-4( تذاكر 
للفرد �سنويًا، وبني اأعوام )1947-1960( 
يف  تقرينا  طوياًل  فلمًا  ع�سرون  حققت 
العراق الذي بات يحوي يف �سنة )1960( 
مائة  مقا�سدها  تعداد  دائمة  دارًا   )85(
تقريبًا  متنقلة  دارًا  وع�سرين  مقعد  األف 

وعددًا من املن�ساآت يف الهواء.
االأرقام حتيلنا  �سريعة على هذِه  نظرًة  اإن 
يف  االآن  احلا�سل  املرتدي  الواقع  اإىل 
ال�سينما العراقية وامل�سرح كذلك واجلهات 
على  بيدها  والوا�سعة  واملتنفذة  امل�سوؤولة 
تتحمل  التي  هي  احليوية  الدولة  مفا�سل 

م�سوؤولية هذا الرتدي قبل غريها.
اأن  على  اأاأكد  اأن  اأَوُد  البداية  اإىل  وعودًة 
من  املن�سية  ال�سفحات  من  الكثري  هناك 
االأ�سياء  ومن  العراقية  ال�سينما  تاريخ 
املفرحة اأن يتم ت�سليم ال�سوء عليها، الأنها 
الذاكرة  من  جزءًا  �سكلت  ذكرنا  وكما 

اجلمعية للفرد العراقي وتكوينه املعريف.

صفحات منسية من تاريخ السينما العراقية   
في العام 1949 كان العراق وسكانه خمسة ماليين نسمة 

يضم 71 دارًا للسينما منها 32 في الهواء الطلق

العايف جا�سم 
عائلة،  اإىل  وتنتمي  )الفي�سلية(  حملة  يف  لعيبي"  "ليلى  ال�ساعرة  وتخرجت  درا�ستها  واأكملت  عا�ست 
عن  ليلى"  انفردت"  بداياتها  منذ  والثقافية.  واالأدبية  الفنية  باالهتمامات  ومتميزة  ومتنورة  حمرتمة 
�سعريًا  بعد متكنها  و  املدر�سية.  ال�سعرية  باملهرجانات  ف�ساهمت وهي طالبة  ال�سعبي،  ال�سعر  بكتابة  عائلتها 
االأوىل،  ال�سعرية  جمموعتها  اأ�سدرت  والعراق.  الب�سرة  يف  ال�سعبي  ال�سعر  مهرجانات  اغلب  يف  ا�سرتكت 
بغداد.  ــ  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  الكوثر  مكتبة  و�سفر"،  وحمطات  "ليل  وبعنوان  النظام،  �سقوط  بعد 

ق�سيدة.  )25( على  املجموعة  احتوت 
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، ُيدَعى "وارنيف"  تدور الرواية حول جنديٍّ رو�سيٍّ
فيودورفيت�ض"، بعد مرور فرتة ق�سرية من انتهاء 
ة الثانية، و بينما كان غائًبا �سنوات  احلرب العامليَّ
يه،  حمبِّ وكلِّ  واأطفاله  وزوجته  منزله  عن  عديدة 
من  ت�سريحه  على  اأ�سهر  ب�سعة  ت  تبقَّ اأن  وبعد 
اأنه  امراأًة جميلًة، رغم  دفة  بال�سُّ يلتقي  اخلدمة، 
وبني  االأوىل.  زوجته  بعد  يحبَّ  اأن  يتخيَّل  يكن  مل 
يف  يكن  مل  ٌع  ُمروِّ حادٌث  له  يقع  و�سحاها  ليلٍة 
ليلٍة  ويف  تها،  بُرمَّ حياته  جمرى  ُيغريِّ  احل�سبان، 
دوريَّة  "وارنيف" يف  كان  بينما  القمر،  فيها  بكى 
فت  احلرا�سة يف الطريق اإىل م�ستودع الذخائر، توقَّ
، يطلق  �سيارة مدنيَّة يقودها م�سئوٌل بريطاينٌّ ُمهمٌّ
بوجود  منه  اعتقاًدا  حتذير،  اإ�سارة  "وارنيف" 
الرجل يف  ُي�سيُب  ل�سوء احلظِّ  لكنه  داهم،  خطر 
يدِر  ومل  واخلوف،  بالهلع  "وارنيف"  �َسَعَر  َمقَتل. 
ب�سرورة  ُم�سبًقا  االأوامر  ى  تلقَّ لكنه  يفعل،  ماذا 
الطريق  يحاول اخرتاق  ار على كل من  النَّ اإطالق 
ي ملُ�ستوَدع االأ�سلحة، انقلبت حياته راأ�ًسا على  املوؤدِّ
ة ومل يكن  عقب؛ الأنه حاول تنفيذ االأوامر بكلِّ ِدقَّ

ذ �سوى واجبه! ينفِّ
حتَّى  الكرام،  مروَر  احلادثُة  ت  مرَّ االأمر  بادئ  يف 
�سغوط  طائلة  وحتت  تقعد،  ومل  نيا  الدُّ قامت 
باحتجاز  يق�سي  قرار  �سدر   ، الغربيِّ االإعالم 
اإخباره  مت  االأوىل  للوهلة  "وارنيف"،  اجلنديَّ 
اأيام ثم ُيخلى �سبيُله  باأنه �سُيجَرى اعتقاله ب�سعة 
ًة،  ُمعاَمَلًة خا�سَّ ُيعاَمل  كان  ة،  جَّ ال�سَّ تهداأ  اأن  بعد 
ف  تعرَّ واحدة،  غرفة  من  يتاألَّف  �سجن  يف  ـَع  وُو�سِ
على �سديق جديد يف اخلم�سني من عمره، ُيدَعى 
ن�ساأت  لل�سجن،  حار�ًسا  يعمل  "كاخنوفيت�ض" 
يعتقد  كان  نوع خا�ض،  من  فريدة  �سداقة  بينهما 
الزنزانة  الأنَّ  اآجاًل؛  اأم  �سينال احلرية عاجاًل  اأنه 
، لكن  حتمل )الرقم 4( الذي كان يجلب له احلظَّ
فن، لي�سُدر قراٌر  ياح جتري مبا ال ت�ستهي ال�سُّ الرِّ

يق�سي باإعدامه باأق�سى �سرعة ممكنة!
االأيـَّام  يعي�ض  اأن  "وارنيف"  ر  يقرِّ ذلك  اأثناء 
اأيام  علَّمته  لقد  خاطر.  طيب  عن  االأخرية 
االحتجاز كيف يواجه قَدَره ب�سالبة �سديدة، كانت 
�سربًة  �سربته  التي  امِلْطَرَقة  ة  الغربيَّ حافة  ال�سَّ
ُموِجعًة ومل ي�ستطع هزميتها، بينما وقفت احلكومة 
اإبَّان احلرب الباردة، ومل تود  ندان  و�سيَّة كال�سَّ الرُّ
ته  اإثارة امل�ساكل مع الغرب، وا�ستثمرت املوقف بُرمَّ
ل�ساحلها،  الق�سية  وك�سب  اخلال�ض  اأجل  من 
وبالتايل ت�سفية "وارنيف" وهو خملوق �سعيف ال 
حول له وال قوة.  لعب "وارنيف" وحار�ض ال�سجن 
واية،  الرِّ يف  الرئي�َسنْي  ورين  الدَّ "كاخنوفيت�ض" 
مع احلبيبة  ال�سجن ذكرياته  يروي حلار�ض  حيُث 
ان ال�سباب، بينما  اجلديدة وعذاباته ومغامراته اإبَّ
االأخرية،  االأيام  "كاتنيكا" دور �سديقته يف  لعبت 
ا زوجته "نتاليا" فقد لعبت دوًرا ثانويًّا يف حياة  اأمَّ
واية االأُحِجيات واالألغاز  ز الرِّ "وارنيف".  الذي مييِّ
ذكره  ر  تكرَّ الذي  رقم احلظِّ )4(  مثل  املختلفة، 
حتَّى  "وارنيف"،  حياة  وواكب  واية،  الرِّ يف  مراًرا 
اإىل  قاده  الذي   )44  ( بالرقم  بالنهاية  فوجئ 
جرى  بينما  للموت!  املطاف  نهاية  ويف  النَّح�ض 
ان  ا�ستح�سار اخلواطر التي ت�سادف "وارنيف" اإبَّ

فرتة ال�سجن. 
يف  الباردة  احلرب  تاأثري  مدى  وايُة  الرِّ تعر�ُض 
امل�ستمرة  والعداوة  ة  الغربيَّ ول  الدُّ بني  العالقات 
، وتاأثريها القوي  بني املَُع�سَكَريِن: ال�سرقيِّ والغربيِّ
املطاف،  نهاية  يف  "وارنيف"  ت�سفية  باختيار 
احلادث  لت  هوَّ التي  الغربية  دورال�سحافة  كذلك 
بني  كاأنها  الق�سية  فتظهر  اإعدامه،  حلظة  حتى 
ين يريدان ت�سفية احل�سابات بينهما،  طرفني عُدوَّ
ومل تلعب اإرادة "وارنيف" اأيَّ دور ُيذَكر، كما لو اأنَّ 

العن�سر الب�سريَّ كان غائًبا. 
ـ البحث عن  اوي  الرَّ "وارنيف" ـ ح�سب  مل يحاول 
حلول بديلة للخال�ض من حمنته، وا�ست�سلم لقدره 

بكل طواعية.
قٌة تدور حول �سخ�ضٍ ال حول له اأو قوة  روايٌة ُم�سوِّ
القارئ  لكن  اآخر،  �سيء  وال  االإعدام  حكم  ينتظر 
بعناية  ُكتبت  اأنها  يدرُك  واية  الرِّ يف  ن  املتمعِّ
وفريدة  احلوارات،  اأو  االأ�سخا�ض  �سواٌء  ة،  تامَّ
�ساحبت  التي  واالأفكار  واعي  الدَّ ا�ستح�سار  يف 
"وارنيف" حتَّى النهاية، كذلك التفا�سيل اليومية 
روايٌة  احلادث.  وقوع  قبل  بها  مرَّ  التي  ال�سغرية 
تتخلَُّلها  التي  قة  املُ�َسوِّ الق�سرية  باحلوارات  تنفرد 

عة. ُمفاَجاآٌت غرُي ُمَتوقَّ

      مقطع من الرواية

وُء للحظاٍت، كاأنَّ اأحًدا  من حنٍي الآَخَر يتوارى ال�سَّ
مي�سي اأمام امل�سباح، رمبا تكون العرباُت، نظر اإىل 
ريق الذي يتوىلَّ حرا�سته،  اوية االأخرى، اإىل الطَّ الزَّ
الم  الظَّ لواأنَّ  �سعر كما  زه،  اأن مييِّ ي�ستطع  لكن مل 
ي�سغط على عينيه، ولكن للي�سار يف الطريق الكبري 
ي اإىل فيينا، تتاأرَجُح با�سطراب �سفوٌف من  املوؤدِّ
بعيدة  م�سافة  من  وُء  ال�سَّ ُح  يلوِّ حيُث  امل�سابيح؛ 
املمطرة  حب  ال�سُّ مقابل  تلمع  ادة  ب�سجَّ اأ�سبه 
نظر  للَعَيان.  ماِثَلًة  كانت  التي  املنخف�سة  العميقة 
افذة حيُث  ة اإىل ي�سار النَّ "وارنيف" من جديد بِحدَّ
�سه يف �سجرة، وَغَرز يده يف  وجد الباب، ثـبَّت م�سدَّ
اوية االأخرى من ِمعَطِفه الثَّقيل وفتَّ�ض يف  ِبطانِة الزَّ
العلبة،  من  طويلة  �سيجارة  تناول  بنطاِله،  جيوب 
اأثناء ذلك طوى  ا،  تني ببع�سها عموديًّ �سغطها مرَّ
ين  رَّ الزِّ فتح  ذلك  بعد  للعلبة،  الكارتوينَّ  املْب�َسم 
ل من ياقته، اأرخى راأ�سه، يف  نْي مِلعَطِفِه، عدَّ الُعلويَّ

حني ذلك جذب ذراعيه ثم �سقط بعمق.
احلرا�سة،  بريد  مركز  اإىل  ا  اأي�سً نظر  حمرت�ًسا 
باأنَّ  كئيٌب  �سعوٌر  ُمفاِجئة.  بَرْجفة  انتف�ض  ثم 
ي�ستعل،  �سوف  اإبهاًرا  واالأقل  امللتهب  الثقاب  عود 
بعينني  اخل�سن،  امي  ال�سَّ وجهه  اأُ�سيئ  ذلك  عرب 
زرقاوين �َسَحَب َنَف�ًسا عميًقا من �سيجارته ثم نفخ 
�سريًعا  احتوى  الثِّقاب،  عود  يف  خان  الدُّ ًدا  دَّ جُمَ
النقطة امل�ستعلة ونظر للخلف، لكن يبدو اأنَّ اأحًدا 

مل يالحظ �سيًئا.
وا�ستند  قدميه  بني  امل�سد�ض"  "وارنيف"  و�سع   

بظهره اإىل املكتب خلف ال�سجرة.
كان  واالآخر،  احلني  بني  متقطعة  با�سرتاحات 
خان غريزيًّا يف  ي�سع ال�سيجارة يف فمه، ينفث الدُّ
النقطة ال�سوئية احلمراء، �َسَعَر دوَن َوْعي اأنه اإذا 

بها. لها بالتايل لن يجرِّ مل يتاأمَّ
من حنٍي الآخر يتناول املزمار من �سيارته ثم يبوق 
حزيران  ليايل  من  دافئة  ليلة  يف  الطريق،  يف 
لديه  الأنَّ  �سعيًدا؛  كان  "وارنيف"  لكن  ال�ساكنة. 
ًدا اأنها �ستمطر عاجاًل اأم اآجاًل،  ِمْعَطًفا؛ كان متاأكِّ
حاول اأن ي�ستوعب امَلْوِقَف االآيِن، بانتفا�سات غدوًة 
اأنه لن ي�ستطيع اال�ستلقاء يف هذا  ورواًحا، كما لو 
ا عن اللمعان املفقود.  اأي�سً الظالم املُطبق، باحًثا 
احلرا�سة،  نقطة  �سوب  واأخرى  حلظة  بني  يلتفت 
لكن  اإليه،  ينظر  اأحد  يوجد  ال  اأنه  قلياًل  د  ليتاأكَّ
ي�ستطيع  الزال  اأنه  من  د  يتاأكَّ كي  حامل؛  ب�سعور 

الروؤية ولن ي�سبح اأعمى فجاأًة!
اأخذ  قته  ـوَّ طَّ التي  الـُمِريبـَة  االأجواء  تلك  اأثناء  يف 
َبٍة  بَّ ُ ُدوَن انقطاع امَلَقاِطَع االأوىل من اأغنيٍة حُمَ ُيَرنِّ
نف�سه  مع  ي  ُيَغـنِّ كان  اللحظات  تلك  يف  قلبه.  اإىل 
 ُ ُتعربِّ اأغنية  كانت  واإياًبا؛  ِذهاًبا  كاملٍة  بتنهيدٍة 
الغاربة  م�ض  ال�سَّ مع  ي  ُيَغـنِّ والَوَلِه،  اال�ستياِق  عن 
املُْبَهَمة،  باأ�سرارها  العميقة  العري�سة  واخلطوات 
االأحالم:  بالد  نهايتها...  يف  َتْرِب�ُض  التي  والبالد 

الطهارة والطيبة والع�سق. 
رو�سيا،  يف  ينوتافي�سك  يف  املنزل،  يف  بعمق  َر  فكَّ
االأوىل  ة  للمرَّ و�سمع  يافًعا،  ا  �سابًّ كان  عندما 
األيكوفانا" اأمه،  و"اآنا  فا�سيلفيت�ض" اأباه  "فيودور 
افئة  ة الدَّ يِفيَّ وجميع رفقاء القرية يف االأَما�ِسي ال�سَّ

ُيغنُّون ببطء وقّوة مثلما هي احلياة. 
ى فيما بعُد خلَف الفريق، ي�سُرُخ اأحياًنا   وكيف َغـنَّ
على  الحًقا  ف  تعرَّ وكيف  مفاجئة.  م�ساعر  بفورة 
"نتاليا مياوفا" -التي اأ�سبحت زوجته فيما بعد- 
لدى  كازان،  يف  مدر�سته  من  خارًجا  كان  حينما 

ه الذي كان يقُطُن فيه. عودته من منزل عمِّ
ى َمقَطًعا كاماًل، وفيما بعُد عنَد  يف بادئ االأمر َغـنَّ
ى املقطع التايل، وهكذا َدَوالْيك  البلدة املجاورة َغـنَّ

حتَّى اأكمل االأغنية كلها. 
يف  والثاين  ابعة  ال�سَّ يف  اأحدهما  طفالن  �سمعه 
ارة  ر كيف َغـنَّى يف �سيَّ اخلام�سة من ُعمريهما، فكَّ
الثانية،  العاملية  احلرب  اندلعت  عندما  حكوميَّة، 

و�سارع للهرب مع االآخرين. 
ًدا  دَّ جُمَ "وارنيف"  راأى  املُظِلَمة  الليلة  هذه  يف 
�ستَّة  قبل  االأخرية  املرة  يف  راآها  مثلما  زوجته، 
حاماًل،  كانت  بعيدة:  م�سافة  من  خلت،  اأعوام 
ح بِو�َساِحها االأحمر وكان ُمرَغًما  ا، ُتَلوِّ ق�سريًة جدًّ
�سانها عرب  على عدم البكاء، لكن ظلَّت عيناه تتح�سَّ
�سغط  اه،  يَّ حُمَ االبت�سامُة  غادرت  فجاأًة  لمة.  الظُّ

ر ب�سديقه امللعون "زوبراو"،  يه عندما فكَّ على فكَّ
بها دوًما، بعد مرور عام، فيما اإذا  الذي كان يتعقَّ
الرجال،  وعده  كما  املنزل،  اإىل  العودة  ا�ستطاع 
اأكيد  حينها عندما �سريى "زوبراو" يف منزله، بالتَّ

�سيقتله.
ذلك؟"  فعل  من  �سيتمكن  هل  احلال،  واقع  "يف 
لكنه  قبُل،  من  اأحًدا  يقتل  مل  نف�سه،  يف  ت�ساءل 
َن�َسَب  عندما  ُرفَقائه  على  َغلُّب  التَّ من  ن  متكَّ
َمَهرًة  ا�سني  قنَّ كانوا  االأوىل،  ة  للمرَّ ِعَراٌك  بينهم 
الِعَراك  يف  لكنهم  خوًفا!  بناطيلهم  يف  لون  ويتبوَّ
مثل  الّثَّالثة،  ة  املرَّ يف  كذلك  عليه،  تغلَّبوا  الثاين 
كل اجلنود يف كافة اأرجاء العامل، ما عدا �سديق 
القلب "�سوباكوف" الذي فقده يف ملح الب�سر. كان 
ُد الهدف ثم  جال دائًما، حيث ُيحدِّ ُب اأمام الرِّ ُي�سوِّ
الثاين من اخلوف.  الر�سا�َض، حتَّى يهرب  ُيطِلُق 
ه، يف  دَّ ا كان يوجد دوًما من يعار�سه ويقف �سِ اأي�سً
ات �ساندته عائلة �سيا�سية، لكن يا ُترى  اإحدى املرَّ
ة  َلَكَمُه ِعدَّ ا،  "زوبراو"! كان �سجاًعا جدًّ ُقِتل  ملاذا 

ة.  ات وابتهج طوياًل؛ الأنه ظلَّ ُمتما�ِسًكا ب�سدَّ مرَّ
كان  لكنه  اأخرى،  اأغنيًة  ًدا  دَّ جُمَ "وارنيف"  َد  ردَّ
يف  �سيجارته.  ُدَخاَن  ينُفُخ  عندما  فقط  ف  يتوقَّ
تقريًبا.  ليلة  كلَّ  ي  ُيَغنِّ كان  االأربع  �سنوات احلرب 
كينة يف  ال�سَّ م�ساُر  اهتزَّ  البداية، عندما  ُمثاًرا يف 
من  للزَّ املفاجئ  التَّ�ساُرع  عرب  �ض  وت�سوَّ حياتهم 
الذي كان ينق�سي ب�سبب احلرب، مكتئًبا يف طريق 
يف  احلرب  وقع  كان  عندما  ما،  رحلة  يف  العودة 
قوا النَّ�سر  ميم، وُمكتئًبا يف الغالب عندما حقَّ ال�سَّ
ي�سعب  حيُث  ًدا،  دَّ جُمَ للمنزل  العودة  واأرادوا 
بقَي  اإليه  �سبة  بالنِّ والهزمية.  الفوز  بني  التمييز 

�سيٌء واحٌد: احلرب اأ�سبحت بعيدة عن منزله!
هنا  يزال  وال  عامني  قبل  احلرب  انق�ست  حالًيا 
ِة ُمراقبة  ًدا يف هذا املكان، عندما ُكلَِّف مبهمَّ دَّ جُمَ
يارات،  لل�سَّ ريع  ال�سَّ ريق  للطَّ املحاذي  ارع  ال�سَّ
اأيِّ  اعرتا�ض  و�سرورة  برات�سالفا  اإىل  فيينا  من 

�سخ�ضٍ يحاول اخرتاقه الأيِّ �سبٍب من االأ�سباب. 
املكان  ذلك  مبغادرته  كثرية  ُوُعوٍد  على  ح�سل 
لكن  اأ�سهر،  �ستَّة  انق�ساء  بعد  املنزل  اإىل  وعودته 
امل�سئولون  فيها  يعده  التي  االأوىل  املرة  لي�ست هي 
اأنـَّه  يبدو  ُمطلًقا،  االأمر  تنفيذ  يتم  ومل  بذلك، 
�سركاء  رحل  البقعة.  تلك  يف  بقائه  من  الَمَنا�ض 
وعده  ة  املرَّ تلك  لكن  تقريًبا،  والظروف  القدر 
جال و لن يقف اأيُّ حائٍل يف طريقه، �سوف نرى. الرِّ
ان�سغل  �سيجارته،  �َسَحَب  ثم  "وارنيف"  د  تَنهَّ  
مب�سغ بقايا ورقة اللَّفِّ يف فمه، االأمر مفروغ منه، 

ن �سيجارة جديدة؟ ر: هل ُيدخِّ فكَّ
�سيء  كلُّ  كان  فيه،  ي�سكن  الذي  منزله  اإىل  نظر   
افذة مفتوحًة،  �ساكًنا تقريًبا، يبدو اأنهم تركوا النَّ
الأن عالمة التَّقاُطع اختفت. فتَّ�َض ُم�سِرًعا يف جيبه 
يجارة  ال�سِّ من  ُي�سِعَلَها  كي  جديدة  �سيجارة  عن 
ًدا.  دَّ جُمَ الثقاب  عود  الإ�سعال  يعود  وال  القدمية 
جديدة  ب�سيجارة  جرة  ال�سَّ اإىل  ًدا  دَّ جُمَ ا�ستند 
الذهاب  ي�ستطيع  بقدميه،  ي�سعر  بداأ  فمه،  يف 
من  ك  و�سيتحرَّ االأمر  يطول  لن  لكن  لال�ستلقاء، 

مكانه.
ة.  كينة، مل يلحظ وجود �سيارة مارَّ عرب َطِننِي ال�سَّ
توم�ُض  �سريعٌة  وظالٌل  متال�سيٌة  خفيفٌة  �سحكاٌت 
تكون  رمبا  ورواًحا.  ُغدوًة  امل�سيئة  النافذة  خلَف 
بـ"غريتلر"  ًدا  جُمدَّ ر  فكَّ �سوة.  النِّ من  جمموعًة 
م�ساوية  التي قابلها االأ�سبوع املا�سي، تلك الفتاة النِّ
�سيًئا  �سيقول  اأنه عرف رمبا  لو  زوجته،  "نتاليا"، 

لـ"زوبراو". 
 نفخ دخان �سيجارته يف النقطة احلمراء املُْطَفاأَة؛ 
كي تلتهب. بعد مرور ثواٍن قليلة، تخلَّ�ض من تلك 

ا�ستيقظ على �سوت خ�سخ�سة خفيفة يف  االأفكار. 
اأوراق االأ�سجار اأعاله، ثم اأخذت مُتطر... اللعنة! 

ال توجد ا�سرتاحة هنا.
املطر  قطرات  اأوىل  بللت  الأعلى،  ياقته  ل  عدَّ
اأكرث  الحًقا  الأ�سفل،  وجهه  االأوراق  من  املت�ساقطة 
واأكرث. هبَّت ريٌح هادئٌة ومن م�سافة بعيدة اأ�سبح 
ماء  اء م�سموًعا، بينما اأُ�سيئت ال�سَّ �سوت نغمة �سمَّ
ق الربُق امللتوي الذي  وايا. فجاأًة مزَّ من جميع الزَّ
عن  ُمتباعًدا  فوقه،  من  الهواء  العا�سفة  ي�سبق 
�سديدٌة  ريٌح  هبَّت  نف�سها،  اللحظة  يف  بع�سه. 
عالية  طقطقات  اأ�سوات  اأخرى  ًة  مرَّ وجلجلت 
رعديَّة  موجات  عن  ناجتة  متتالية  واحتكاكات 
ة، مراًرا  قا�سية، كانت ت�سري ُطوليًّا ب�سفة م�ستمرَّ

وتكراًرا باهتزازاٍت وفرقعاٍت �سريعٍة.
كان  املت�ساقطة،  املنت�سرة  الكثيفة  الَقَطرات  يف 
ل�سوء  البارد  الهواء  الأ�سفل. عرب  ُيَخ�سِخ�ض  املطر 
منظًرا  زمنية  حلظة  يف  "وارنيف"  راأى  الربق 
ان�سطر  عة  ُمتقطِّ زمنية  بفرتات  ًزا.  مُميَّ طبيعيًّا 
وايا،  ماء، اأ�ساء االأر�ض من جميع الزَّ الربُق يف ال�سَّ
وقف  كينُة.  ال�سَّ انعدمت  ُيَدمِدُم،  عد  الرَّ كان 
احُك  ال�سَّ وجُهه  ظلَّ  املطر،  و�سط  "وارنيف" يف 
كانت  حوَله.  تتدفق  املياه  تاِرًكا  الأعلى  ًزا  ُمَركَّ
�سيجارُته تبدو وا�سحَة املعامل عرَب قطراِت املياه، 

األقاها -ُمبتلًَّة- بعيًدا.
املوتور،  �سوت  �سمع  اأنه  ظنَّ  جانًبا،  نظر  فجاأًة 
مياه  عدا  ما  ابتعد،  لقد  ال،   ... برتكيز  ا�ستمع 
عد البطيئة اأ�سبحت  املطر املن�سكبة وفرقعات الرَّ
وت  ال�سَّ كان  اللحظات  تلك  ًدا يف  دَّ جُمَ م�سموعًة. 
حن  ارات ال�سَّ ا. بطبيعة احلال عادت �سيَّ هناك جليَّ
بالعتاد  َلة  مَّ حُمَ �ساعات  ة  عدَّ قبل  م�ست  التي 
"وارنيف"  تناول  وت.  ال�سَّ اقرتب   ، احلربيِّ
وم�سى  جرة  ال�سَّ على  اليزال  كان  الذي  �سه  ُم�سدَّ
ى اأن  ز �سيًئا، متنَّ ريق. مل ي�ستطع اأن مييِّ اه الطَّ باجتِّ
اللحظات كان بحاجة  ُي�سِعَفه الربُق؛ الأنه يف تلك 
ة له، لكنه بقي بطبيعة احلال يف اخلارج، مل  ما�سَّ
جال  اأغلقه الرِّ يَر �سوى نافذة مكتب الربيد الذي 
امل�سابيح،  من  �سفٌّ  يظهر  للي�سار  اأخرى.  مرًة 

تر�سُل يف تلك اللحظات ملعاًنا طوياًل.
ًة وبعد مرور حلظات  اأ�سبح �سجيج املوتور اأكرث ِحدَّ
املت�ساقطة،  املطر  مياه  وبفعل  ق�سرية،  زمنية 
م�سى  اأ�ِسيَّة،  الرَّ امل�سابيح  من  اثنان  ببطء  دنا 
فت  توقَّ نف�سها  اللحظة  ويف  بَحَذر  "وارنيف" 
"وارنيف"  ب  اتَّخذت مو�سع االلتفاف. قطَّ �سيارة 
على  اإ�سبعه  وو�سع  �سه  ُم�سدَّ ز  جهَّ حاجبيه، 
وهل  راأوه،  هل  كانوا؟  الب�سر  من  نوع  اأي  ناد.  الزِّ
العربات  كانت  بينما  فجاأًة،  حيًّا؟  �سمريهم  كان 
مركز  من  وء  ال�سَّ الح  الطريق،  يف  عر�سيًّا  واقفة 
ارة يف  ـيَّ ة لل�سَّ وافذ اجلانبيَّ بريد االنتظار. عرب النَّ
ة راأى "وارنيف" بو�سوح رجاًل واحًدا  حلظة زمنيَّ
عادت  املقود.  خلف  بح  ال�سَّ مثل  جل�ض  بداخلها، 
ما  قراءة  "وارنيف"  حاول  احنات.  ال�سَّ جميع 
االأحمر  اأ�سيئ  املعدنية،  اللوحة  على  مكتوب  هو 
اأن  ي�ستطع  مل  اخللفية،  امل�سابيح  بفعل  اخلاطف 

ز اإن كان رو�سيًّا؟ مييِّ
ريق،  الطَّ ُمنت�سف  اإىل  و�سل  حتَّى  ُم�سِرًعا  م�سى 
راأى  ثم  الربق  ومي�ض  ملح  ي�ستطيع،  ما  باأق�سى 
بو�سوح حرف "G". ظلَّ "وارنيف" واقًفا. ظهرت 
ارة بعجلة حم�سورة داخل حفرة طينية، كان  ـيَّ ال�سَّ
"وارنيف" مع  ت�ساور  ًة.  حادَّ اأ�سواًتا  ُيطِلُق  املوتور 
نف�سه، حول ماهيَّة ما يفعله يف اللحظات املُقِبَلة، 
الرغم  على  حتذيرية،  ر�سا�سة  اإطالق  ر  قرَّ اأواًل 
ه  ى االأوامر باإطالق الر�سا�ض فوًرا. وجَّ من اأنه تلقَّ
�سه لالأعلى ثم اأطلقه، لكن الر�سا�سة  م�ساَر ُم�سدَّ

ي�سمعه  مل  لذلك  املرتخي.  عد  الرَّ عرب  ارُت�ِسفت 
التي  ارة  ـيَّ ال�سَّ يف  جل�ض  "وارنيف"،  ر  فكَّ ُمطلًقا! 
الأعلى  واحًدا  مرًتا  ه  توجَّ ببطء،  ك  تتحرَّ اأخذت 
ابت�سم  اليمني.  ناحية  من  اخللفيِّ  وء  ال�سَّ
ابت�سامًة عري�سًة، لدى تفكريه بطبيعة وجه 
اأمام  فجاأًة  دفع  ما  اإذا  املركبة،  �سائق 
الر�سا�سة  بفعل  لليمني  العمود  وخلف 

املطلقة.
الر�سا�ض،  "وارنيف"  اأطلق 
اأنَّ  يبدو  احلال  واقع  يف  �سحك! 
�سغط  الأنه  ة؛  ب�سدَّ ارتعب  جل  الرَّ
ة  �ِسدَّ من  البنزين  ا�سة  دوَّ على 
ي�ستطيع؛  ما  باأق�سى  عب،  الرُّ
كي ينطلق املوتور ب�سرعة، لكنه 
ثم  ُمبتِعًدا،  فجاأة  قدمه  رفع 
وت �سريًعا بعد اأن  انح�سر ال�سَّ
االأخرية  الزجمرات  تال�ست 
كوُن االأجواَء،  للموتور، لفَّ ال�سُّ
اخللفية  االأ�سواء  وملعت 
بني  ُمَقطَّ بحاجبني  بهدوء. 
من  حلظات  "وارنيف"  وقف 
ًقا  حُمدِّ لمة  الظُّ يف  من  الزَّ
مبقدوره  كان  حيُث  ارة،  ـيَّ بال�سَّ
طح الذي كان  روؤية جزء من ال�سَّ

بارًزا قبالة النافذة امل�سيئة.
 - اأ�سبح املطر اأقلَّ ِحدًة.

ما  معرفة  امل�ستح�سن  من  لي�ض 
اإىل  "وارنيف" ببطء  م�سى  �سيفعله، 
الأنَّ  املرور؛  عوبة  ال�سُّ من  كان  العربة، 
االآن  يقرتب  اأن  يجب  منزلقة.  االأر�ض 
ارة  ـيَّ ًدا حُماِواًل اقتنا�ض ال�سَّ دَّ اأكرث، انحنى جُمَ
ترُب�ض  هناك  نعم،  النافذة.  �سوء  خالل  من 
�ساحنة منخف�سة، من املحتمل �سيارة �سخ�سيَّة. 
مرور  وبعد  اخلارج  من  �سه  م�سدَّ �َض  حت�سَّ
ة  اأهبَّ على  �سه  وُم�سدَّ باملعدن.  لكزه  قليلة  ثواٍن 
اال�ستعداد ظلَّ "وارنيف" واقًفا. �َسَعَر بقلق غري 
اأطلق  الذي  امللعون،  الذئب  جل  الرَّ مثلما  مريح. 
ى اأن يرتك خمزن  الر�سا�ض للفور على راأ�سه، متنَّ
خرية يتطاير يف الهواء، ولي�ض مرتكًزا باإحكام  الذَّ
يف مر�سد االنتظار. هراء طفل �سغري يعلم جيًدا 

خرية. روع يقف يف خمزن الذَّ اأنَّ حار�ض الدُّ
مفتوح-  -بفم  واأن�ست  اأنفا�سه  "وارنيف"  َحَب�َض 
عدا  ما  �ساكًنا،  �سيء  كلُّ  كان  �سيًئا!  ي�سمع  علَّه 
وهدوء.  ة  بِخفَّ تت�ساقط  كانت  التي  املطر  ات  زخَّ
من املحتمل اأن ميوت يف اأيِّ حلظة، قال مع نف�سه، 
اأطلق الر�سا�ض حتديًدا باجتاه اليمني، عندئٍذ يف 
حرف  راأ�سه:  يف  تغلي  موع  الدُّ اأنَّ  �َسَعَر  واحد،  اآن 
لهث  لليمني!  املقود  اإجنليزية!  �سيارة   !"G"

"وارنيف".
جل مات! اأ�سابه حتديًدا يف راأ�سه! -الرَّ

– الباب  �ض  وحت�سَّ "وارنيف"  انحنى  مرجتًفا 
الم  الظَّ ذلك  يف  امل�ستحيل  عمل  لكنه  منكِفًئا- 
وبقي  غدوًة،  العربة  حول  بحذر  م�سى  امللعون. 
يف  �سقط  طوله،  بكامل  املتقاطع.  ع  املربَّ اه  باجتِّ
لالأمام  ورك�ض  ًدا  دَّ جُمَ مبا�سرًة  وقف  مياه،  ِبركة 
الباب  لكن  املنزل،  اإىل  يندفع  اأن  اأراد  ًخا،  ملطَّ
ة.  ب�ِسدَّ يده  �سه، �سرب  ُم�سدَّ كان مقفاًل. مبقب�ض 
�سوة اخلائفات، يجلجل  جال واأ�سوات النِّ �سراخ الرِّ
اخل. بعد مرور دقيقة واحدة، اأثناء ذلك مل  يف الدَّ
 ، بالباب اخل�سبيِّ "وارنيف" عن االرتطام  ف  يتوقَّ

قيب "كوبا�سيف". الذي َفَتَحُه الرَّ
 -ماذا يف االأمر؟ اللعنة! �ساأله بغ�سب، بينما كان 

ر بدلته الر�سمية. ُيزرِّ
مبا  "وارنيف"  اأخربه  الكلمات  عن  وباحًثا  الهًثا 

بط.  حدث بال�سَّ
ُم�سِرًعا  وم�سى  "كوبا�سيف"  قال  "حلظة"،   -

اخل.  للدَّ
واحد  كلِّ  مع  جنود،  اأربعة  مع  و�سل  هنيهة  بعد 
ق خلَفهم  دِّ هوا باأنف�سهم. حُتَ م�سباح جيب ثم توجَّ
ع امل�سيء يف الطريق.  �سوة باملربَّ عيوُن خم�ٍض من النِّ
"كوبا�سيف"  َدْمَدَم  اأكيد م�سباح"،  بالتَّ "لديك   -
اخلارجيِّ  للهواء  املفاجئ  االنتقال  عرب  بغ�سب 
وء  ر "وارنيف" حزمات ال�سَّ طب. ُمندِه�ًسا تذكَّ الرَّ

ة التي انزلقت فوق العربات املبتلَّة. احلادَّ
"كوبا�سيف"  قال  ع�سكريًة!  �سيارًة  لي�ست  اإنها   -
وفتح الباب االأي�سر. بعينني كبريتني نظر "وارنيف" 

فلى: "بدون مقود!" حول ذراعه، ع�ضَّ �سفته ال�سُّ
الهامدة  اجلثَّة  اجلنود  �َسَحَب  االآخر  الباب  من 
يده  وو�سع  ه،  قمي�سَ ق  مزَّ اأحُدهم   ، املديِنِّ جل  للرَّ

على قلبه.
 - "ميتة مور�ض"، قال هو.

ع�ساي  "ماذا  "وارنيف"،  لهث  اإلهي!"،  يا  "اأوه   -  
اأفعل!".

�سحبه  كبريتني.  بعينني  "كوربا�سيف"  اإىل  نظر   
ارة.  ـيَّ ال�سَّ وت�سلَّق  "كوبا�سيف" جانًبا 

هي  هل  فتى.  يا  يحدث،  مل  ذلك  اأنَّ  "افرت�ض   -  
ة االأوىل التي ت�سرع فيها اأحًدا بالر�سا�ض؟" املرَّ

 اأراد "وارنيف" االإمياء، لكنه حب�ض َنَف�َسه.
�سرخ  االأوىل؟"  ة  املرَّ هي  هل  "ح�سًنا،   -  
املقعد  على  جل�ض  بينما  اإليه،  ونظر  "كوبا�سيف". 

ارة. ـيَّ االأماميِّ بقدم خارج ال�سَّ
ك "وارنيف" راأ�سه.  َحرَّ

اجليوب  يف  وبحث  هو  قال   ،" اإًذا  م  تتربَّ ال   "  -
واالأدراج عن االأوراق. 

اخل".  - "�سع رجلك بالدَّ
ارة، وو�سع الرجل  ـيَّ م�سى "وارنيف" ببطء حول ال�سَّ
االإجنليزيَّ فوق ظهره. ُم�ساًء من ِقبل اأحد اجلنود، 
ًها اإىل بريد االنتظار. حمل امليت الثقيل الوزن متوجِّ

رواية للكاتب الهولندي هاري مولش

بين المطرقة والسندان
ترجمة: انت�سار الغريب

نداِن" عندما كان يف التَّا�سعة ع�سرة من عمره، وبعد  كتب املوؤلُف الهولنديُّ روايته "بنَي امِلْطَرَقِة وال�سَّ
غم من الـنَّجاح الهائل واجلوائِز التي  حها مرًة اأخرى، وعلى الرَّ مرور خم�ض �سنواٍت على ن�سرها، نقَّ
ز من  واية، اكت�سف اأنَّ عن�سرالفكاهة يعوزها. مما ال �سك فيه اأنَّ هذا النجاح عزَّ ح�سدها بعد ن�سر الرِّ
ة اأعمال  نداِن" عن بقيَّ مكانة "هاري مولي�ض" يف عامل الكتابة الحًقا. وتختلف رواية "بنَي امِلْطَرَقِة وال�سَّ
م  ه يف هذا الكتاب يقدِّ دة، لكنَّ مولي�ض ال�سابقة التي كان يعربِّ فيها عن اأفكاره با�ستخدام ُجمل فل�سفية ُمعقَّ

اتها معاين اإن�سانيًة �ساميًة حول اإن�سان يقابل املوت بكلِّ �سجاعة وكربياء رغم  ة ب�سيطة حتمل يف َطـيَّ ِق�سَّ
اإح�سا�سه بالرباءة.
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)الق�سائد  االآتية:  املوؤلفات  للكاتب  �سدرت 
نزار قباين،  �سعر  ا�سلوبية يف  املائية: درا�سات 
)الثقافة   ،)2008 بريوت،  الفارابي،  دار 
الفارابي،  دار  الرتجمة،  يف  اأوراق  والرتجمة: 
�سعر،  ــ  والرماد  )الوردة   ،)2010 بريوت، 
)حتوالت   ،)2010 دم�سق،  الينابيع،  دار 
املوؤ�س�سة  النقدي،  اخلطاب  يف  العباد:  زهرة 
العربية للدرا�سات والن�سر، 2011(، )الزنبقة 
العربية  املوؤ�س�سة  النقد،  جادة  يف  ال�سوفية: 
)الغاب:   ،)2012 والن�سر، بريوت،  للدرا�سات 
دار  احلديث،  ال�سعر  يف  اأ�سلوبية  درا�سات 
الزرقاء  )الوردة   ،)2012 بريوت،  الفارابي، 
 Bloomington: عند الغ�سق )باالإنكليزية(، 

 .)authorHouse، 2012
لدى  املعرفة  ينابيع  تناولنا  احلوار  هذا  يف 
الكاتب ومدارات ا�ستغاالاته اإ�سافة  اإىل الثقافة 

وفل�سفة التاريخ.

• اجلمال واحلرية جناحان غمريان يف مائية 
كتابك  يف  تقول  كما  الفل�سفة،  وزرقة  ال�سعر 
)الزنبقة ال�سوفية(، فما ينابيع الروؤيا لديك؟

      
العظيم  فاملولد  متحولة،  اأزمنة  الكاتب  اأزمنة 
بنات  من  يومًا  يكن  مل  وهو  يهزل،  ال  للوعي 
االأزمنة املرتتبة، اإمنا هو الرواية الكربى تلهمه 
الفكرة الفل�سفية للكون والدور الذ ميكن لذلك 
دراما  يف  يلعبه  ان  )الكاتب(  االإن�ساين  الروح 
الوجود. فالوجود الرواية الكربى.. رواية الفكر 
تت�سكل  الكاتب  ــ  الفرد  م�ستوى  على  الب�سري 
من خمتلف املعارف والثقافات  واملرئيات التي 
الالمتناهي  املعريف  ال�سعود  من  وتعدل  ُتَخِلق 
اأق�سى  اإىل  احلر  النقدي  الفكر  يندفع  حيث 
مدياته خملفًا وراءه هام�سيات الثقافة املتدنية 
ــ ثقافة الِعرق واللون والطائفة والتدين الزائف 
والتي تغذي دوافع العنف تغذية راجعة. واأح�سب 
فالفن  بالفن.  بداأت  قد  لدي  الروؤيا  ينابيع  ان 
ا�سكال  يف معتقد )هربرت ريد( حماولة خلق 
اح�سا�سًا  ت�سبع  االأ�سكال  هذه  ومثل  ممتعة. 
جمموعة  بني  والتناغم  الوحدة  عرب  باجلمال 
التي  االأ�سياء  بني  من  ال�سكلية  العالقات  من 
كنت  املمتعة  االأ�سكال  هذه  حوا�سنا.  تدركها 
)املتو�سطة  مر�سم  جدران  على  معلقة  اراها 
 1965 االأعوام  بني  )العمارة(  يف  املركزية( 
الفنان  خالقها  كان   .)1967 ــ 
الربيعي(  )�سوكت  الت�سكيلي 
االآن،  ايطاليا  يف  يقيم  الذي 
فيما كان يغذي خميلتي �سديقي  
الذي  �سامي(  )مازن  الت�سكيلي 
االآن  املتحدة  الواليات  يف  يقيم 
وهو ي�سرح يل فن الكوالج ومعنى 
اللون. هذه  الغائية اجلمالية ما 
التداعي  لوال  تكون  لتكون  كانت 
يف  املركزية(  )املكتبة  يف  احلر. 
)العمارة( قراأت )نزار قباين( اأول مرة. كانت 
الوعي  تعمق  االأنوثة  حد  املنمنة  الدواوين  تلك 
بالفن لدي. واأفرت�ض انني قراأت فل�سفة اجلمال 
عند )كانت( على �سبيل املحاكاة. ثمة نبع اآخر 
ال�سينما. ففي نهاية  االأ�سطورة يف فن  ــ  للروؤيا 
اخلم�سينات ومنت�سف �ستينات القرن الع�سرين 
التي  وال�سندل(  )ال�سيف  اأفالم  موجة  راجت 
ت�سور ماآثر )هرقل(  واالأفعال اخلارقية التي 
كان يقوم بها، متخذة هذه االأفالم احل�سارات 
الفكرية  اخلزانة  وامل�سرية  كالبابلية  القدمية 
بعد  ــ فيما  تلك قد غدت  الفن  ينابيع  لها. كل 
يف  النقدية  درا�ساتي  �سكلت  التي  الزرقة  ــ 

م�سارها الثقايف. 

مفردات  ثمة  وال�سعري  النقدي  نتاجك  يف   •
هذه  اأفهل  )الزرقة(.  )الوردة(،  مثل  تتكرر 
هناك  ان  اأم  لديك  الكتابة  حلى  من  املفردات 

فل�سفة ما عرب الرمز؟

ب�سورة  كاتب  لغة  يف  ما  مفردة  تتكرر  عندما 
واعية فاإنها  �سوف ت�سبح رمزًا بعد اآن. الوردة 
جمالية،  رمزية  الب�سري  اجلمعي  الوعي  يف 
الوردة  اآخر.  بعدًا  ت�سكل  يل  بالن�سبة  لكنها 
هي  ــ  الواقع  يف  لها  وجود  ال  والتي  ــ  الزرقاء 
اجلمال الفكري املثايل الالمتناهي. رمبا ت�سلل 
اإىل كتاباتي بفعل طول م�ساحبتي  الرمز  هذا 
للرومان�سيني االإنكليز، اإذ ي�سكل )جون كيت�ض( 
مرجعيتي   م�سرقيًا  قباين(  و)نزار  غربيًا 
و)كروت�ســه(  )كانت(  ي�سكل  فيما  ال�سعرية، 
لذا،  اجلمال.  نظرية  يف  الفل�سفية  مرجعيتي 
لي�ض من الفجاءة اأن تكون )النقدية اجلمالية( 
)الق�سائد  االأول  كتابي  يف  طرحتها  الذي 
التحليل  املائية( مقاربة نقدية تقوم على ربط 
ـ عند  ـ ولنقلـ  الل�ساين للخطاب بفل�سفة اجلمالـ 
)�سانتايانا( يف اإدراك معنى الزرقة يف �سعرية 
اأي�سًا  الوردة  تداعيات  ارتبطت  رمبا   قباين. 
هي  واقعية   �سعورية  وجتربة  �سيكولوجي  ببعد 
جتربة )روزا األي�سيا اأ�سيعيا ( ــ الغادة امل�سيحية 
اجلامعية  املرحلة  يف  ا�سرتاليا  من  القادمة 
بالن�سبة يل  اأ�سبحت  والتي   )1975 ــ   1971(
الوله  قد علمتني  التجربة  م�سدر غبطة. هذه 
املحبة  معنى  علمتني  مثلما  باجلمال  الطفويل 

يف االأديان.

واملدار�ص  الفكرية  التيارات  اختفت  ملاذا   •
الفل�سفية من االأدب العربي؟

لي�ض  حتوالت  ثمة  احل�سارات  حيوات  يف 
م�ستوى  على  بل  ح�سب  الفكر  م�ستوى  على 
احل�سا�سية اجلمالية والثقافية كذلك.  �سحيح 
ان احل�سا�سية اجلمالية  ثابتة وولكن ال�سحيح 
اأي�سُا اأن املتغري هو اأدراك االإن�سان وفهمه مثلما 
هذا   التعبري.  هو  الفن  يف  املتغري  العن�سر  ان 
النمو الثقايف اجلمايل ياأتي عرب ذلك االإدماج 
بني الثقافات يف الزمان واملكان، كما حدث يف 
الثقافة الهلينية والثقافة العربية االإ�سالمية يف 
الع�سر العبا�سي االأول ) 812-712( و ما تاله 
من قالئل القرون. لكن هذا الوريق قد احرتق 
ب�سقوط غرناطة العام 1492 وانح�سار الفل�سفة 
بعد ابن ر�سد. هذا الفراغ الفكري قد قاد  اإىل  
�سطوة املوؤ�س�سة الدينية الكهفية التي غالبًا ما 
اأجل  الفكر احلر من  ارتقاء  وتقف �سد  وقفت 
درا�سة  بو�سفه  واالأدب  االإن�ساين.  النوع  تطور 
ــ  كف  قد  التخييل  ممر  عرب  االإن�ساين  النوع 
ــ  االإن�ساين  املعريف  الف�ساء  غياب  من  وب�سبب 
اجلادة  الثقافية  الفكرية  االأمناط  توليد  عن 
واملعنية بت�سريح النف�ض الب�سرية عميقة الغور. 
فالفل�سفة يف ال�سعر، مثااًل،  قد غادرت مملكة 
ال�سعر منذ اأبي متام واملعري لتورق وب�سكل نادر 

يف �سعرية ) ادوني�ض(.

• اإذا قلنا اإن التاريخ فان، كما قال هيغــل، فما 
براأيك الغائية التي ي�سعى التاريخ لتحقيقيها؟

اال�ستنارة.  �سكل  معتقدي  يف  التاريخ  ياأخذ 
على  القدرة  ــ  كانت  يقول  كما  ــ  فاال�ستنارة 
اإىل  اإحالة  دون  الفرد  م�ستوى  على  التفكري 
التاريخ  كل  والتاريخ  خارجية،  قهرية  �سلطة 
نظرية  اأ�سحاب  يرى  احلرية.  ق�سة  هو   اإمنا 
التقدم ان تاريخ الب�سرية مير يف م�سار تقدمي 

�سيئًا تتطور خالله  وتقرتب  االإن�سانية  املعرفة 

الب�سري  للمجتمع  النهائية  الغاية  نحو  ف�سيئًا 
على  التامة   وال�سيطرة   احلرية  حتقيق  وهو 
املادي  واالإ�سراق  االإن�سانية  فالنزعة  الطبيعة. 
كليتها  يف  ت�سكل  التقني  والتطور  والروحي 
الك�سف  تروم  التاريخ  غائية   التاريخ.  غائية 
عن النظام واالإ�سطراد اإذا ما اعتربنا التاريخ 
جممل  من  تت�سكل  اإن�سانية  وبنية  كونية  وحدة 
الهيغلي  الفل�سفي  الفكر  الب�سرية.  احل�سارات 
واأن  العامل،  على  ي�سيطر  العقل  ان  بفكرة  اأمن 
تاريخ العامل ميثل اأمامنا بو�سفه م�سارًا عقليُا. 
اأمن هيغل مببداأ التطور مثلما هو مارك�ض عرب 
فكرة )اجلدل( اأو )الديالكتيك(، كما اآمن ان 
التاريخ هو تقدم الوعي باحلرية.. احلرية التي 
عرفتها اأمم الغرب )بالطبع( دون ال�سرق. اإال 
اأن هيغل ربط تف�سريه  العقالين للتاريخ مب�ساألة 
منوذجًا  االأملانية  الدولة  متخذًا  الدولة  قدا�سة 
ــ وب�سبب من ع�سبية  مثاليًا،  فهي بالن�سبة له 
يف  فالدولة  التاريخ(.  )نهاية  ــ  رمبا  قومية 
واالأخالق  والقانون  الفن  نظر هيغل هي مركز 
والدين والعلم ون�ساط الروح كله لي�ض له اإال هذه 
الغاية وهي ان ت�سبح واعية بهذه الوحدة، كما 
الفكرة  الدولة يف نظره هي  يقول هيغل نف�سه. 
االإلهية كما توجد على االأر�ض. هذا الربط بني 
الدولة وم�ساألة احلرية مل يتحقق بعد ذاك، بل 
كان ظهور النازية والدولة النازية واالجتاهات 
الفا�سية احل�ساد املر لهذا الربط الق�سري ما 

بني الدولة واحلرية. 

وهل  التاريخ(؟  نهاية   ( م�سطلح  ترى  كيف   •
هنك فعل نهاية للتاريخ من وجهة نظر فكرية؟

ال  االأمريكية  كال�سيا�سة  الكونية  ال�سيا�سات 
مقوالت  اإىل  ت�ستند  هي  اأمنا  فراغ  يف  تنبت 
فل�سفية. والفل�سفة بكونها علم القوانني العامة 
والتفكري   واملجتمع(،  الطبيعة  )اأي  للوجود 
االإن�ساين وعملية املعرفة، كما تقول )املو�سوعة 
الوعي  اأ�سكال  من  �سكل  وبكونها  الفل�سفية(، 
ت�سبغ  ان  الفل�سفة  �ساأن  من  فاإن  االجتماعي، 
اأو  �سدقًا  كونيًا  تربيريًا  بعدُا  ال�سيا�سات  على 
االأمر  بادئ  االأمريكية  ال�سيا�سة  قامت  كذبًا. 
االأوائل  االآباء  الفل�سفة الربغماتية. وكان  على  
نبت  ديوي(  جيم�ض،  )بري�ض،  الفل�سفة  لهذه 
املنظومة  �سقوط   وبعد  االأمريكية.  االأر�ض 
ال�سوفيتية وحدوث الفراغ الكبري، كان ال بد من 
فكان )فوكوياما(  العامل،  لقيادة  فل�سفة جيدة 
الهيغلية  خطى  متبعًا  التاريخ(  )نهاية  وموؤلفه 
ويف  احلرية.  ب�سرط  احلديثة  الدولة  ربط  يف 
معتقدي ال نهاية للتاريخ بو�سفه �ِسفر االإن�سانية 
دولة  من  هناك  ولي�ض  التقدم،  نحو  الزمن  مع 
اأم ا�سالمية  اأم مارك�سية  �سواء كانت  ليربالية 
للناقد  ميكن  التطور.   نهاية  ت�سكل  اأن  ميكن 
العارف ان يلحظ  يف خطاب )فوكوياما( بنية 
�سطحية مع�سولة  توؤكد نهاية تاريخ اال�سطهاد 
وقيم  الليربالية  واإحالل  ال�سمولية،  والنظم 
الدميقراطية الغربية بدياُل  حلل اأزمات العامل. 
ان  املتحدة  الواليات  على  بل  لي�ض هذا ح�سب، 
اإذ  للدميقراطية  ترويجها  يف  القوة  ت�ستخدم 
)على ال�سا�سة وهو يقيمون االأخطار ان يدر�سوا 
بعناية اكرب القدرات الع�سكرية ال النوايا(، كما 
يقول ) فوكوياما(. ولكن البنية العميقة تظهر 
ان )نهاية التاريخ( اإمنا هو )االإجنيل( اجلديد 
االإجنيليني  امل�سيحيني  وان )فوكوياما( عراب  
اآ�سكروفت(  يوؤكد )روبرت  اليمينني اجلدد.  اأو 
الواليات  عن  الدفاع  مهمة  اإليه  اأوكل  اهلل  ان 
الغربية  الدميقراطية  عن  وبالتايل  املتحدة 
ذلك  تنقل   كما  االإ�سالم،  اآفة  �سد  وامل�سيحية 
)احلرب  كتابها  يف  فيكتور(  )باربرا  الكاتبة 
امل�سيحي  اخلطاب  بذات  االأخرية(.  ال�سليبية 
الرئي�ض  اإىل  )الرب(  اأوحى  فقد  الليربايل 
االأمريكي بغزو العراق العام 2003 منطلقًا من 
اأن ال ميكن للمرء ان يكون رئي�سًا لهذه  مقولته 
البالد )الواليات املتحدة( من دون قناعة باأننا 
االأمة الوحيدة اخلا�سعة الأوامر اهلل. من �سفة 
ثانية قاد اخلطاب اخل�سبي واملراهقة ال�سيا�سية 
اإىل هذا التحول الدرامي يف  واحلروب العبثية 
العراق يف بواكري القرن اجلديد. فل�سفيًا، يرى 
اأالإيديولوجي  ال�سراع  تاريخ  ان  )فوكوياما( 
الدميقراطية  احلكومة  بانت�سار  ينتهي 
ذلك  حتقيق  امكانية  يدرك  هو  الليربالية، 

واالأودي�سا  املهولة  الع�سكرية  القوة  بفعل 
االإعالمية ذات التاأثري. وكان من ا�سرتاجتيات 
االنت�سار من اجل ن�سر الليربالية الدميقراطية 
التي    shock and awe والرعب(  )ال�سدمة 
بغداد.  على  الهجوم  يف  )رام�سفيلد(  طبقها 
تاأمني م�سادر الطاقة للحياة  اأبعد من  فامل�ساألة 
االأمريكية. يقول )فوكوياما( ان املحور الرئي�ض 
بعد  حدث  الذي  ولكن  احلرية.  منو  هو  للتاريخ 
ذاك منو االإرهاب. والنوايا اخلرية التي قال بها 
)النظام  منظومة  يف  حتولت  قد  امل�سيح  ال�سيد 
اجليد( ومنهج )التدمري اخلالق( اإىل جرثومة 
قادت اإىل تدمري اآثار اأعظم ح�سارة يف التاريخ. 
يعرتف )فوكوياما( ملجلة )املعرفة ( الربيطانية 
العدد 10 اآذار 2010 ان جورج بو�ض لن يتمكن 
رغبته  مبجرد  للعراق  الدميقراطية  جلب  من 
حتمية  ان  )فوكوياما(  يدركه  مل  الذي  بذلك. 
و�سرط  االإن�ساين  احل�ض  انت�سار  توؤكد  التاريخ 
ال�سلم  اإىل   النزاعة  االأر�ض   امم  لدى  احلرية 
واملحبة  ال اإىل الهيمنة والتدمري.فاحل�سارات قد 
ُتدمر ماديًا بفعل اآلهة العدوان ولكنها لن ُتهزم.  

ُن�سرت  التي  )الكاما�سوترا(  يف  مقاالتك   •
اهتماما  اأثارت  موخرًا  الثقايف(  )الطريق  يف 
هل  املفهوم؟  يف  تو�سعت  اأن  �سبق  هل  وا�سعًا. 

�ست�سدر كتابًا ما؟

)الكاما�سوترا( تقع يف دائرة ما اأدعوه )الفكر 
)كليات  هناك  فمثلما  للثقافات(.  العابر 
فاإن  التوليدية(  )النحوية  بها  قالت  ل�سانية( 
كتابي        يف  اأ�سميته  ما  اأو  ثقافية  كليات  هناك 
اإن  الثقافة(.  )كونية  والرتجمة(  )الثقافة 
)اجلن�ض(،  )اجلمال(،  قبيل  من  مفاهيم 
)احلب( هي مفاهيم كونية جتدها مطروحة يف 
اجلمالية(   )االأ�سلوبية  بعد  االأمم.  ثقافات  كل 
دائرة  يف  القادم  كتابي  يقع  �سوف  ومفرداتها 
جتد  الثقافة  اأمناط  حيث  الثقافية  الدرا�سات 
جتلياتها ال يف النماذج االأدبية املتعالية ح�سب، 

بل اأي�سًا يف ال�سعبي املتداول.

يف �سوء تخ�س�سك االأكادميي قدمت مفهوم   •
)االأ�سلوبية  فما  اجلمالية(.  )االأ�سلوبية 

اجلمالية ( حقًا؟

توحدن  نقدية  مقاربة  اجلمالية(  )االأ�سلوبية 
الو�سف الل�ساين بالتاأويل اجلمايل منطلقة من 
ت�سور مفاده ان اللغة حاملة للثقافة. وملا كانت 
لغة ال�ساعر )ولي�ض ال�سعر( ت�سكل خرقًا ق�سديًا 
ملمكنات اللغة، فهي جمالية بهذا  املعنى.. لغة 
ال�سورة  تخليق  عرب  والالتوقع  االإدها�ض  تثري 
املتنافر  التعالق  مبداأ  على  تقوم  التي  ال�سعرية 
ــ من منظور  داخل جمرة االأ�سلوب. فاالأ�سلوب 
واملتجلية  املغايرة  التعبريية  ال�سياغة  ــ  ل�ساين 
وال�سوتي  بل  الداليل،  ــ  النحوي  امل�ستوى  على 
املتفردة  باأ�سولبيته  املغاير  فاخلطاب  اأي�سًا. 
خطاب يثري الغبطة اجلمالية لدى وعي القارئ 

اجلاد.

الثقافة  خطوط  ر�سم  ميكن  اأ�س�ص  اأي  على   •
امل�ستقبلية براأيك؟

املعرفية،   حتديداتها  من  واحد   يف  الثقافة، 
وال�سلوك  العقائد  ُنُظم  من  املعقدة  ال�سبكة 
وطرائق التفكري. والثقافة حتيل بوجه عام اإىل 
اأمناط الن�ساط االإن�ساين واالأبنية الرمزيةالتي 
جاء  كما  اأهميتها،  االأن�سطة  هذه  على  ُت�سبغ 
كانت  وملا  العباد(.  زهرة  حتوالت   ( كتابي  يف 
فمن  االإن�ساين،   والروح  العقل  نتاج  الثقافة 
ثالثة:  احداثيات  على  تقوم  ان  املفرت�ض  
االتعبري احلر والتفكري النقدي والبحث العلمي. 
�سد  تقف  اال�سرتاطات  هذه  ان  املوؤكد  ومن 
دون  االآخر  ــ  الفكر  وَتقُبل  الفكري  االنغالق 
ميادين  كل  يف  رمبا  ي�سح  هذا  عقلي.  حتليل 
احلياة ويف مقدمتها ال�سيا�سة واالقت�ساد.               

امل�ستقبل  فن  الرواية  ان  يوؤكد  من  هناك   •
العربي؟ هل تقف مع هذا الراي؟

 ،2009 العام  املتحدة  للواليات  زيارتي  يف 
العمالقة )بارنز ونوبلز(  املكتبات  اإحدى  زرت 
وجدت  )بالتيمور(.  ثم  ومن  )وا�سنطن(  يف 
فيما  ــ  اأجنا�سيته  بجل  ــ  )االأدب(  يقول  دلياًل 
اآخر يقول )الرواية(. هذا ي�سي ان الرواية فن 
الع�سر.  قد يرتبط االأمر رمبا  بثقافة الع�سر 
وهي ثقافة عقلية. و قد يف�سر هذا هيمنة رواية 
ال�سينما  يف  بل  االأدب  يف  لي�ض  العلمي  اخليال 
ح�سب،  باملعرفة  لي�ست  الرواية  لكنما  اأي�سًا.  
بل هي م�سوؤولية اإزاء م�سكالت االإن�سان بو�سفه 
اأعلى حلقات التطور يف االأر�ض، وهي م�سوؤولية 
عام  بوجه  فاالأدب  اخالقي.  ح�ض  من  تخلو  ال 
اللفظي   بالهذيان  لي�ض  اأدق  والرواية على وجه 
من  للعامل.  روؤية  يحمل  تخييلي  نتاج  هو  اإمنا 
للتعبري. االأعظم  الف�ساء  الروائي  يجد  هنا 
فن  فالرواية  احلذف،  فن  ال�سعر  كان  فاإذا 
التف�سيل. الروائيون وهم يقدمون ال�سرد اإمنا 
ي�ستدعون اخلليقة وهم يتماهون معها حتى ولو 
االآخرين.  جتارب  عن  خمتلفة  جتاربهم  كانت 
عن  مبناأى  لي�ض  احلداثي  العربي  والروائي 

م�سكالت العامل واإيقاع الع�سر. من هنا.

• ما الدرا�سات التي ت�سغل حمور تفكري ؟

االآن  ي�سغلني  ما  فاإن  الرواية  فن  اإىل  اإ�سافة    
نظرية الرمز اأو نظرية العالمات. فبالرغم من 
الكرثة الكاثرة من الرتجمات لهذا النظرية اإال 
اأن النتاج املرتجم ياأتي برطانة ل�سانية تعبريية 
نح�سبها اإبهامًا يف اخلطاب االأ�سل، واالأمر لي�ض 
بق�سد  ال  النظرية  بتقدمي  اأفكر  اأنني  كذلك. 
تطبيق  اأمكانية  بق�سد  بل  املتعايل  التنظري 
نظرية  العالمات يف �ستى �سروب الفن ومنها 
وحتى  بل  وال�سينما  والت�سكيل  والرواية  ال�سعر 
االأ�ساطري بو�سفها ال�سياق االإن�ساين اأو املغامرة 

الكربى لوعي االإن�سان االأول بهذا العامل. 

حاوره: �سعدون هلّيل
الدخول اإىل الكون الثقايف  للناقد واملرتجم وال�ساعر �سميـر ال�سيــخ يعني الدخول اإىل متاهة اجَلمال. فاجلمال كل ما يثري امل�سرة لدى املتلقي عرب فعل 
الطبيعة التلقائي اأو فعل الكاتب املُخلق. مبداأ اجلمال لديه مرقوم يف كل الواح الوجود. والتب�سر الثاقب يف  ال�سرية الثقافية  للكاتب تظهر انه  حاز 
على �سهادة )البكالوريو�ض( من جامعة بغداد ــ ملية االآداب العام 1975. وحاز على �سهادة )املاج�ستري( يف )االأ�سلوبية االأدبية( من جامعة الب�سرة 
ــ كلية الرتبية العام 1997. يكمل االأ�ستاذ امل�ساعد ال�سيخ درا�سة )الدكتوراه( يف ال�سيمياء املقارنة يف االأ�سطورة يف جامعة بغداد، كلية االآداب، فيما 
ـ كلية الرتبية منذ العام 2004. �سارك يف موؤمترات عاملية يف الواليات املتحدة واإنكلرتا اإ�سافة  يلقي حما�سراته يف ال�سعر االإنكليزي يف جامعة مي�سانـ 

اإىل العراق، وهو ع�سو يف جمعية TESOL يف الواليات املتحدة، وع�سو يف جمعية )الل�سانيات الوظيفية( SFL يف )�سدنــي(.

الفلسفة علم القوانين 
العامة للوجود 
 والتفكير  اإلنساني 
وعملية المعرفة

التاريخ هو تقدم الوعي بالحرية   
األكاديمي والناقد والمترجم سمير الشيخ

غرناطة  بسقوط  انتهى  الثقافات  بين  االندماج 
العام 1492 وانحسار الفلسفة بعد ابن رشد. هذا 
الفراغ الفكري قاد  إلى  سطوة المؤسسة الدينية 
ارتقاء  وتقف ضد  وقفت  ما  غالبًا  التي  الكهفية 

الفكر الحر من أجل تطور النوع اإلنساني.

ينابيع الرؤيا لدي بدأت بالفن الذي يحاول خلق أشكال ممتعة
الفلسفة في الشعر انحسرت منذ أبي تمام والمعري 



صدور رواية “جحيم تحت الثياب" للكاتب خالد ساحلي
الطريق الثقايف ـ خا�ص

�سفحة من احلجم  الكبري  عن وزارة الثقافة اجلزائرية  �سدر عن "دار ميم" املجموعة الق�س�سية الثالثة الروائي والقا�ض خالد �ساحلي بـ  271 
بعنوان: "جحيم حتت الثياب"، الق�س�ض ن�سرت يف عدة �سحف و يوميات  وطنية و عربية منها �سحيفة اإيالف و �سحيفة الزمن الدولية و اليوم 
االأدبي  و اجلزائر اليوم وغريها، قدم للمجموعة الدكتور �سرف الدين �سكري.ومما كتبه يف حق املجموعة و الكاتب :" خالد �ساحلي من االأ�سماء 
الق�س�سية اجلزائرية التي تر�سم طريقها ب�سكل متاأن، وبحذر �سديد ال ينعك�ض على �سخو�ض ق�س�سه التي حتمل يف كمونها جزءا منه فقط، واإمنا 
اأي�سا عليه هو ذاته. ميكن اعتباره اإًذا،مبثابة ال�سهريج  االبتدائي، الذي ترتبى فيه �سخ�سيات ق�س�سه التي ترت�سم على الواقع ب�سكل ب�سيط وعادي 
عها اإال عند اجلملة االأخرية من  جدا، يحيلنا دون عناء اإىل نهج االأدب الواقعي بامتياز... �سرٌب كبري يربط اأغلب ال�سخو�ض اإىل نهاية ال ميكن توقُّ
ة. وكذلك �سرب خالد �ساحلي، يف خلقه لتفا�سيل ق�س�سه "ال�سينية" ال�سنعة. تتطلب قراءتها اأي�سا �سنعة كبرية من ال�سرب كي منهل االأنا�ض  الق�سّ

العاديني فر�سة قوِل �سيء ما يف هذا الوجود،وبخا�سة على القارئ املتمّر�ض الذي ال يهداأ اإال على املذهل يف الكتابة".
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مجلة “الهامشيون”
عن منتدى دار الحقيقة للثقافة

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
من   19 العدد  �سدر  للثقافة"  احلقيقة  "دار  منتدى  عن 
احلرية،  بثقافة  تعني  التي  "الهام�سيون"الف�سلية  جملة 
والنقد  وال�سعر  الق�سة  يف  عدة  متنوعة  مواد  املجلة  �سمن 
اأجل  نذكر"من  العدد  حمتويات  من  والفكر. 
للكاتب  درا�سة  العراقية"  الهوية  ا�ستعادة 
الرتجمةوال�سراع  ابراهيم."  �ساحب 
"الهوت  العلي  كاظم خلف  واحلكاية"للدكتور 
نور  ال�سيا�سي"للكاتب  واال�سالم  التحرير 
كتب  الرتجمة  عبدالعال.ويف  الفراتني 
واجلن�ض"  عن" اللغة  ها�سم  عالء  اال�ستاذ 
جدا  الق�سرية  الق�سة  يف  كتب  فيما 
وحتت  عدة  ق�س�ض  ال�سباعي  علي  القا�ض 
عوده""قطيع  ن�سي  منها:"عازف  نذكر  خمتلفة  عنوانات 
حقل  االأموات"وغريها.ويف  �سائع""غا�سل  املاعز""حمار 
ال�سعر كتب ال�ساعر ح�سام الدين نايف ق�سيدة حتت عنوان 
"موتي املبلل بافت�سا�ض املوا�سم"جاءت املجلة بـ65 �سفحة 

من القطع الو�سط.

“دمعة شاعر” قصائد جديدة 
لماهر عياد عبد النور

 
كتاب  النور  عبد  عياد  ماهر  لل�ساعر  �سدر  الرفاه  دار  عن 
عديدة  ق�سائد  الكتاب  �سم  �ساعر  عنوان"دمعة  حتت 
"االأ�سمر  عنوان  حتت  كانت  االأوىل  الق�سيدة 
اأوطانا"  ليحت�سن  وطنًا  اخلجول..يبكي 
�سافرة  والقا�سة  املناظلة  اىل  مهداة  وهي 
جاءت  االأخرى  حافظ.الق�سائد  جميل 
منها"اأرخبيل  خمتلفة  عنوانات  حتت 
املبحوح""املتنبي  الفردو�ض""العطر 
الكومبار�ض""اىل  هناك""الوطن  كان 
متعبة""تنهيدة  امراأة""اأمنيات""اأوراق 
يرف�ض  االعدام""حذاء  من�سة  على 
الكتاب  املفارقة.جاء  العنوانات  من  ال�سري"وغريها 
عبدالنور  ال�ساعر  اأن  الو�سط.علما  القط  من  �سفحة  بـ70 
جماميع  خم�ض  وله  �سعرية  جماميع  اأربع  اأ�سدر  واأن  �سبق 

حتت الطبع.

" اإلقامة في جسد الشعر" 
إصدار نقدي جديد 

بعنوان  جديد  نقدي  كتاب  �سدر  ال�سيخ  لل�ساعرن�سري 
جمموعة  نقدية"،وهو  ال�سعر/قراءات  ج�سد  يف  "االإقامة 

مقاالت يف نقد ال�سعر..ق�سم املوؤلف كتابه اىل ق�سمني:
فيها  عنوان"تطبيقات"،تناول  حتت  االأول 
امل�سهد  املوؤثرة يف  ال�سعرية  التجارب  عددا من 
وبدر  دروي�ض  بهما"حممود  واعني  العربي 
لهما  املوؤلف  قراءة  ال�سياب"،وجاءت  �ساكر 
ذات منحى حتليلي بغية الو�سول اىل ا�ساءة 
تناول  املناطق اجلمالية يف ق�سائدهما..ثم 
عددا من ال�سعراء العراقيني املعا�سرين يف 
ا�ساءات  مع  ل�سعريتهم  م�ستفي�سة  قراءة 
ومن  منهم  واحد  لكل  الكتابية  للمنطقة 
وجاء  لديهم.  ال�سعري  اال�ستغال  كيفية  ثم 
الق�سم الثاين حتت عنوان "مهاد نظري" �سم مفهوم املوؤلف 
وتاريخا.  واأداء  الف�سيحة،لغة  وعواملُه  ال�سعر  عن  ال�ساعر 
املتو�سط،  القطع  الكتاب جاء يف واحد وت�سعني �سفحة من 

وهو من ا�سدارات احتاد ادباء وكتاب مي�سان.

عدد جديد من مجلة 
“قضايا إسالمية معاصرة”

55 و56 من  �سدر عن مركز درا�سات فل�سفة الدين العدد 
درا�سة  تت�سدره  الذي  معا�سرة،  ا�سالمية  ق�سايا  "جملة 
"  لـ �سورن  عنوانها  "االميان الوجودي وديانة ال�سمري الفردي
كريكورد )1813 - 1855(  مبنا�سبة مرور مائتي عام على 
والدة الفيل�سوف الدامناركي. ملف �سارك فيه نخبة كبرية 
من الباحثني منهم رئي�ض التحرير د.عبد اجلبار الرفاعي، 
"�سورن كريكورد وم�ساألة الفرد  د. قحطان جا�سم، بعنوان 
واالميان" ودرا�سة الدولة امل�سيحية، ن�ض لكريكورد. وكتب 
د. ح�سن يو�سف طه عن "احلب واالميان عند كريكورد" و 
"العقيدة وجدلية الوجود عند كريكورد" للباحث 
هريمان دمي. وكتب �ستيفني ايفانز "حب الذات 
واجلار" – "النزعة االميانية عند كريكورد" 
"املوت  لـ ر�سا اكربي. وكذلك درا�سة بعنوان 
والياأ�ض عند كريكورد" د. عبا�ض ا�سكوتيان. 

وكتب رئي�ض التحرير د. عبد اجلبار الرفاعي 
 " قائاًل:  منجزه  واهمية  ملكانته  تقديرًا 
لذات  مراحل  ثالث  كريكورد  ير�سم 
واملثل  الكمال  مدارج  يف  وتطورها  االن�سان 
يف احل�سرة االلهية، كذلك ير�سم املت�سوفة 
والعرفان مقامات ثالثة يف بيان مدارج ال�سري وال�سلوك اىل 

اهلل".جاء العدد بـ 248 �سفحة من القطع الكبري.    

 إصدارات..

االأمكنة  ال�سهيد(  )زيد 
�ساعر،و�سردّية  مبخّيلة 
اإن�سان  ناثر،وروحّية 
املكان،  عند  الوقوف  �سوى  له  هّم  �سفيف،ال 
تاأوهاته،بلغة  خلجاته،وا�ستقبال  وا�ستنطاق 
يعي  م�سادر  من  الكتاب  على  تنث  �سعرّية 
جماليات  اإبراز  يف  ت�سهم  اأّنها  متامًا  املتلقي 
ت�سكيل  تتحكم يف  قدرات خمفّية  تك�سف عن 
اأهم  من  لعّل  الن�سو�ض  يف  الل�ساين  القانون 

م�سادرها:
الو�سف:

اأ�ساليب  من  جملة  على  الكتاب  لغة  تنفتح 
اأهمها:)الو�سف( من  لعّل  ال�سعرّية  الكتابة 
الب�سرّية  ال�سورة  حتديد  يف  ي�سهم  الذي 
)حتويل  اىل  للمكان،وموجوداته،�ساعيا 
املرئي اىل مقروء(، بهدف االت�سال باملتلقي، 
االإحاطة  خالل  من  املكان  قلب  يف  وو�سعه 
عندها  النف�سّية  وتف�سيالتها  باجلغرافّية، 
ي�سبح الو�سف خطابًا ي�سم كّل ما هو موجود 
بالتحديد معطيا اإياه التميز اخلا�ض، والتفرد 
داخل ن�سق املوجودات امل�سابهة له،اأو املختلفة 
تعمل  �سعرّي  مهيمن  والو�سف  ،فكيف  عنه 
املتنامية اىل  ال�سرد  اإبطاء حركة  وقفته على 
االأمام بهدف تقدمي م�سهد ممزوج بالتاأمل.  

يعي�ض  واالأمكنة(  )الروؤى  يف  ال�سارد 
حلظة  ده�سته  فتتفجر  معا  الو�سف،وال�سرد 
الن�ض  ج�سد  اىل  تقفز  االأ�سياء  يب�سر  اأن 
ميكن  ال  الذي  ن�سيجه  من  بع�سا  لتكون 
و�سفه  ،لنقراأ  احلدث  م�سار  من  ا�ستئ�ساله 
لتمثال الفتاة: النافورة: )اإنثناء �ساقّي الفتاة 
هيئة  عاتقه  على  ياأخذ  متف�سّيا  �سبقا  يعك�ض 
للفخذين،بينما  حتمّي  انفراج  مع  اجللو�ض 
ارتفاع الذراع اليمنى يطّوق عنق الغزالة كاأنه 

ا�ستنجاد مل�ساركة،اأو دعوة الإنقاذ....( .
امل�ساهدة  على  املبني  الو�سف  هذا 
احل�سّية،والنف�سّية امل�سبعة بالروؤّية التج�سيدّية 
حدود  من  جمّردًا  تقدميًا  ال�سردّية  تقدمه  ال 
بالفجوات  االت�سال  الهواج�ض،وطرائق 
يتّم  الال�سعور،واإمنا  يف  الراك�سة  احللمّية 
يك�سف  الذي  ال�سعرّي  البوح  برغبة  تقدميه 
للتف�سري  للتزيني،واإمنا  ال  النظر  وراء  عّما 
الو�سف  اأن  ال�سارد  املتاأمل،فعند  ال�سعري 
�سعرّية  حلمة  يف  يت�سافر،والتاأمل  ح�ساب 
ح�ساب  اجري  )اأنا  الزمان:  هاج�سها 
ثمل  يف  التاأمل...اأغرق  الو�سف/التفا�سيل: 

النهل،واأ�سرب عّبًا تاأوهات اللحظة.
املنبهرة  اللغة  وفق  على  املبني  فالو�سف 
التاأمل  ف�سحة  املتلقي  يعطي  املكاين  باملنجز 
)الوجه  البهيج:  بالتخّيل  مقرونة  املكاين 
كبري  لقراآن   – مالحمه  اأتبني  مل  الذي   -
العتيقة  البنّية  اأوراقه  على  تتفاعل  مفتوح 
املنحوتة  بالكلمات  اخلفي�ض  الرتتيل  نربات 
ال�سارد  عناه  الذي  فالوجه  الر�سيخة(، 
مظاهر  عن  يك�سف  بالو�سف،واالإحاطة 
اخلفي�ض  الت�سويت  من  مت�سّكلة  روؤيوّية 
املنحوتة من حجر  بالكلمات  الرتتيل  لنربات 

ال�سمع،والرتديد.

وهناك الو�سف االإ�ستهاليّل الذي ي�سّكل عتبة 
تتوىل مهّمة االنفتاح االأّول على ذاكرة املتلقي 
ليّكون بنية �سعرّية تقوم باإ�ساءة املنت بو�ساطة 
ن�ض)البحر(  يف  كما  جامعة  �سردّية  �سربة 
الذي يتوىل فيه اال�ستهالل ال�سعرّي ذو البنية 
املكّثفة تقدمي �سورة وا�سحة لطبيعة املكان-

البحر:
تاأبَط املرايا

وا�ستعاَن باالألق 
البحُر

الذي رداوؤه الن�سيم �ض 14
اإّن الو�سف اال�ستهاليل ال�سعري غالبا ما تبنى  
�سورته على تاأمل النمط املكاين،وحتديد اأبرز 
وهذا  االإب�سار،والتلقي  يف  الفاعلة  مفا�سله 
)الغزالة(  ن�ض  هو  اآخر  ن�ض  يف  يبدو  ما 
اأمام  الوقوف  املخّيلة  فيه  توّلت  الذي 
�سورة  يف  الغزالة  اأن�ساق  النافورة،وا�ستعارة 
اجلمالّية  التفا�سيل  اأدّق  اىل  لالإنتباه  فتاة 

التي تغطي جغرافّية املكان:
متاي�ست الن�سمُة حتاكي جناَح التنهد

ت�سند كوعًا على �سور االإمتالء
تربعَم الهواُء

انثال في�ُض ال�سجن
ارت�سَف من كاأ�ض اإ�سراقة العيون

وانطلقت ..غزالٌة تلتهم البوادي �ض 24
يقوم  تعريفّيا  اال�ستهاليّل  الو�سف  يكون  وقد 
مبهّمة �سرد العنوان،وحتليل الدالالت املّت�سلة 
الواحات.. من  روؤية)قالدة  ففي  باملنت 

املتلقي  بتعريف  اال�ستهالل  اجلفرة(يقوم 
بداللة املكان )اجلفرة:اإيقاع جغرايّف مت�سّكل 
ممّوهة  خ�سر  �سذرات  ت�ستفّزه  ات�ساع  على 
ب�سوائل مائّية توّلدها اآبار من مّد �سحرّي يهب 
طراوة تقاوم ق�سوة اجلفاف...مالمح تتعاىل 
فوق قبح االأخاديد واللفح(، ف�سياق التعريف 
ينحاز اىل اللغة املجازّية التي تتجّنب اخلو�ض 
يف  لي�سهم  املوجودات  وحقائق  الثوابت،  يف 

ر�سم �سعرّية �سردّية تنحاز اىل املكان.
الذي  الزمني  اال�ستهاليل  الو�سف  وهناك 
متتّد داللته اىل زمن ما ليكون بّوابة للدخول 
الذي  االآتي  اال�ستهالل  يف  كما  املكان  اىل 
دخويل  يكن  مل  )هون(:  واحة  عن  يتحدث 
الواحة من واجهتها ال�سمالية، اأو اجلنوبّية،وال 
من  اإمنا  اأوالغربي  ال�سرقي،  اجتاهها  من 
اخلام�سة  ال�ساعة  وحتديدا   ،1928 العام 
نوفمرب، فهو  اليوم اخلام�ض ع�سر من  ع�سر 
مع  اأذرعها  تت�سابك  زمنّية  بنية  ذو  ا�ستهالل 
اجتاهات مكانية معروفة،فالعام 1928 ميثل 
اأخرى  زمنّية  مظاهر  تتبعه  زمنّيا  ا�ستهالال 
يف  لت�سهم  لها  ثابتا  حّيزا  املكان  من  تتخذ 
التقدمي ل�سعرّية االأمكنة يف مظان اآتية يرغب 

املوؤلف التحليق بها.
والو�سف اال�ستهاليّل تنه�ض مهمته من طبيعة 
الن�سي،وحالة  ت�سّكله  بني  الرابطة  العالقة 
ا�ستهالله  ال�سارد،لنقراأ  تتلب�ض  التي  ال�سرد 
م�سهدّي/  )هيكل  للكاتدرائية:  الو�سفي 
املنبهرة  فاللغة  هند�سّي/اأخاٌذ..(،  نحتّي/ 
من  املقت�سد  انبهارها  �سكل  تاأخذ  باملكان 

املكان  �سورة  مراقبة  من  اأي  نف�سه،  امل�سهد 
النافورة  هند�سّيا، وهذا ما يبدو يف:))تاأخذ 
�سكل زهرة عباد ال�سم�ض حتملها روؤو�ض اأربعة 
حتت  يتوارى  �سامتا  �سهيال  تطلق  الأح�سنة 
نثيث املاء املندفع من زغب نافر يوؤّلف �سورا 
دائرّيا حتيطه االأوراق الطويلة املنحنية برتاخ 

هارموين(.
على  املتكئ  الو�سفي  اال�ستهالل  وهناك 
الغيمة  تلك  )هّمت  املجازي:  املعطى 
هالمي  قطيع  من  واحدة  وهي  الدكناء، 
ج�سدها  من  بع�سا  ال�سماء،ومّوه  زرقة  بّقع 
ال�سمح،ف�سفحت ظال كان يدّب على تعرجات 
بال  اأماد  �سوب  امتداداتها  الباعثة  االأر�ض 
اأن  لفكرة  جت�سيدا  تهّم  فالغيمة  حدود...(، 
املجاز يفعل ما ال تفعله احلقيقة،وت�سفح ظال 
امل�سرقة  للمهمة  ا�ستكماال  احلركة  فيه  تدب 

من حدود احل�ض واحلركة.
االإ�سرتجاع:

غلبت االإ�سرتجاعات على منت الكتاب تاأكيدا 
الن�سو�ض  الوا�سحة،فجميع  �سردّيته  على 
على  ذهنّية  ُجمال  ت�ستح�سر  االإ�سرتجاعّية 
ل�سان ال�سارد يتّم �سردها بو�ساطة التداعيات 
النف�سّية،واملونتاج الزماين، واملكاين،وال�سور 
اللحظة  املا�سي يف  معاي�سة احلدث  احللمّية 
كانت  لو  كما  املوؤلف  في�ستح�سرها  احلا�سرة 
اأمكنة  (يف  لل�سرد)  االآنّية  اللحظة  يف  كائنة 
يف  واآلياته،وهي  بال�سرد  عالقة  لها  معلومة 
املا�سي،  الزمن  تقتن�ض  اأن  حتاول  جمملها 
وتزج به يف احلا�سر،اإما ملحاكمته،اأو الإ�سفاء 
ت�سّكله  على طبيعة  العابرة  اللحظة  جماليات 
الن�سّي، اأوال�سرتجاع مالمح تفاعله االإطاري 

التاريخي.
اىل  امللتفتة  الزمنّية   بتقنّيته  واال�سرتجاع 
اإنها�ض الن�ض �سعريا لي�ض  املا�سي ي�سهم يف 
معروف  هم  كما  بال�سرد،وال�سرد  مبني  الأنه 
يك�سف  الأنه  ال�سعرية،واإمنا  فروع  من  فرع 
اللعب بالزمن،فـ)طرابل�ض(مثال  عن مفارقة 
املدينة القدمية باأقوا�سها ومناراتها،و�سورها، 
دواخلها،اأي  واأزقتها،واأ�سرارها،وخلجات 
ت�سرتجع  الكتابة  تخّيل  يف  الفاعلة  باأمكنتها 
ن�سقهاال�سخ�سي:))ب�سرخات  من  جزءا 
املخا�ض،واأ�سباح  بخناجر  املقتحمات  الن�سوة 
وراء  من  لهن  اخلارجة  اأو  املرت�سدة،  املوت 
قرين  هنا  (،اال�سرتجاع  التخفي(()  اأ�ستار 
التذّكر الوقائعّي املبنّي على ا�ستالل احلكاية 
تلغيز  ال�سارد  يريد  عارفة  م�سادر  من 

داللتها،والبوح بها يوما بو�ساطة التاأويل .
لغر�ض  االأمكنة  �سور  ت�سرتجع  والذاكرة 
مع  مكانني-ماءين:بحر،واآخر  بني  املوازنة 
العام  �سيف  اىل  واحد:))اأعود  البحر  اأن 
امليناء  بريوت  عند  املتو�سط  اأمواه   1974
�سفريات  من  واحدة  يف  اأج�سامنا  ت�سربل 
ذاتها  الذاكرة  ت�سرتجع  (،ثم  ال�سياحة(() 
اأنا  ليبيا:))وها  طرابل�ض  يف  املتو�سط  اأمواه 
الذكرى  دقائق  جرت  بعدما  اأمواهه  اأح�سي 
�سراعا ..اأقول لعّلها املياه نف�سها التي غط�ست 
– (،اإّن  عقدين(()  قبل  طراوتها  هالم  يف 

التمني  حجم  جّم  بتوا�سع  تك�سف  هنا  لعّل- 
نف�سّية  ا�ستحالة  ظل  يف  املكان  �سنعه  الذي 

قاهرة ال ميكن حتققها.

يدخل

د. فا�سل عبود التميمي
)الروؤى واالأمكنة(، كتاب جديد لالأديب)زيد ال�سهيد( �سدر عن دار الينابيع يف 
�سورّية ط1: 2010،وهو منت نرثّي مبالمح �سعرّية يقراأ االأمكنة)الليبّية(التي 
عا�ض فيها ال�سهيد اإّبان الت�سعينيات من القرن الع�سرين، واأوائل االألفية الثالثة 
النظر مدونات  وراء  ما  الب�سر،واجتالب �سور  التاأمل،وا�ستنطاق  بني  مّوزعا 

�سفيفة الأماكن مّر عليها م�سافرًا،اأو مقيمًا ل�ساعات،اأو الأيام،اأو �سنوات.

توقع موؤ�سر "النا�سر الذاتي" املتخ�س�ض بقيا�ض حركة توزيع الكتب وانت�سارها يف عموم العامل، ان يتحول اأكرث من ن�سف الكتب التي �ستن�سر يف العام 2020 اإىل الن�سر االإلكرتوين، بينما 
العالقات  الداخلية وتنظيم حمالت  وتن�سيق �سفحاتها  وتوزيعها وت�سميمها  ة  اأعمالهم اخلا�سّ ن�سر  الكتاب يف عملية  املوؤ�سر تعاظم دور  اإىل ما دون ذلك،وتوقع  التقليدية  الكتب  �ستنح�سر 
العاّمة، ويف املح�سلة فاأن اأكرث من ن�سف الكتب التي �ست�سدر يف العام 2020 �ستكون مملوكة حقوقها ملوؤلفيها ب�سكل مبا�سر، يذكر ان الن�سبة بلغت يف العام 2013 املا�سي 10 % فقط.

50 % من الكتب ستكون �ضوء
رقمية في العام 2020

قصور الثقافة تصدر كتاب “المرأة فى أدب العقاد”
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

�سدر كتاب "املراأة يف اآدب العقاد للكاتب اأحمد �سيد حممد عن الهيئة العامة لق�سور الثقافة ويقع الكتاب يف 283 �سفحة من القطع 
املتو�سط ويحتوي على خم�سة ف�سول ومقدمة التى تتحدث عن التمهيد احلركة الن�سائية يف م�سر احلديثة وعوامل نه�ستها.

والف�سل االأول ينابيع اآرائه يف املراأة امل�سادر الثقافية - امل�سادر االإ�سالمية - امل�سادر العربية وال�سرقية - امل�سادر االوروبية - البيئة 
وامليول النف�سية - التجارب والعالقات الن�سوية - مظاهر اال�سالة والف�سل الثاين يتناول �سفاتها اجل�سمية والنف�سية، والف�سل الثالث 
يت�سمن املراأة يف اال�سرة واملجتمع املراأة، ويتناول الف�سل الرابع ما اإذا كان العقاد عدو للمراأة اأم �سديق دعوة عدائه للمراأة وملاذا مل 

يتزوج. ويتناول الف�سل اخلام�ض اأ�سلوب العقاد واأثر املراأة فيه، وداللة ا�سلوبه على �سخ�سيته واأثر املراأة يف اأدبه، فكرة واأ�سلوبا .

 معارض الكتاب..

الروايات العربية األكثر مبيعًا 
في معارض الكتب

الطريق الثقايف ـ خا�ص
جمال  يف  املتخ�س�سة  اللبنانية،  االآداب"  "دار  اأعلنت 
املبيعات  ت�سدرت  التي  اخلم�ض  الروايات  باأن  الرواية، 
اإليف  الرتكية  للكاتبة  روايتان  هي،  منها  الكثري  نفد  والتي 
�سفق "لقيطة اإ�سطنبول" و"40 قاعدة للحب" اللتان نفدتا 
وا�سيني  اجلزائري  للروائي  الفرا�ض"  و"مملكة  بالكامل، 
اإىل  حولت  التي  ابراهيم،  اهلل  ل�سنع  و"ذات"  االأعرج، 
"يا�سني  والرواية ال�سوفية  تلفزيوين �سبق عر�سه،  م�سل�سل 

قلب اخلالفة" للكاتب املغربي عبداالإله بن عرفة.
واالأدب  اخليال  باأدب  املخت�سة  ال�سورية  ورد"  "دار  اأما 
هو  لديها  مبيعًا  االأكرث  الكتاب  اأن  اإىل  فاأ�سارت  الواقعي 
يونيفا�ض،  با�سكال  الفرن�سي  للكاتب  املزيفون"  "املثقفون 
الذي يحكي فيه عن الن�سر االإعالمي خلرباء الكذب، ويليه 

اأعمال وا�سيني االأعرج والروائي ال�سوري حيدر حيدر.
واأ�سارت "دار ال�ساقي" اللبنانية اإىل اأن اأكرث الروايات مبيعًا 
املنازل"  و"�سريد  الغاوية" لعبده خال  "لوعة  روايات  كانت 

جلبور الدويهي و"اأوكي مع ال�سالمة" لر�سيد ال�سعيف.
"دار  مبيعات  يف  اأي�سا  ال�سدارة  مركز  الرواية  واحتلت 
اأحالم  الروائية  اأعمال  مقدمتها  ويف  اللبنانية،  ال�ساقي" 
البولي�سية  والروايات  قباين  نزار  واأ�سعار  م�ستغامني 
التاريخية  والرواية  كالرك،  هيغنز  ماري  للكاتبة  املرتجمة 
�سريكا�ض،  خافيري  االإ�سباين  للكاتب  �ساالمينا"  "جنود 
بوتر  هاري  روايات  لكاتبة  �ساغر"  "من�سب  رواية  تليها 
الربيطانية ج ك رولينغ. ويف دار "ال�سروق" امل�سرية تربعت 
رواية "نادي ال�سيارات" لعالء االأ�سواين على راأ�ض القائمة، 
دار  كتب  اخلطيئة" قائمة  "كاهن  رواية  ت�سدرت  حني  يف 
"ف�ساءات للن�سر" االأردنية للكاتب االإعالمي حممد برهان، 
"عائد اإىل حلب" لعبداهلل مك�سور. كما حازت كتب  ورواية 
اأدب الرحالت االأف�سلية يف املبيعات يف جناح هيئة اأبوظبي 
لل�سياحة، واحتل كتاب "االإمارات وما جاورها من البلدان" 
اإ�سدار عام 2013 قائمة االأكرث مبيعًا يف �سركة الوراق للن�سر 
املحدود بربيطانيا، فيما تنوعت مبيعات الكتب املتخ�س�سة 
ما  باعت  والتي  للم�سرح،  العربية  الهيئة  جناح  يف  بامل�سرح 

يقارب 13 األف ن�سخة. 

المغرب ضيف الشرف في 
معرض فلسطين الدولي للكتاب

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
�سيفا  املغرب  يحل  الفل�سطينية،  الثقافة  وزارة  من  بدعوة 
�سينعقد  الذي  للكتاب  الدويل  فل�سطني  �سرفيا على معر�ض 
اأنها  الثقافة،  وزارة  واأعلنت   .2014 اأبريل   20 اإىل   10 من 
املغربية،  الثقافة  اإىل  املوجه  التكرمي  هذا  مبنا�سبة  اأعدت 

برناجما متنوعا يتوخى اال�ستجابة لرمزية املنا�سبة.
مغربي  ثقايف  وفد  اهلل  رام  اإىل  �سيتوجه  ال�سياق  هذا  ويف 
الذي  الثقافة،  وزير  ال�سبيحي،  االأمني  حممد  برئا�سة 
اخلمي�ض  م�ساء  يقام  الذي  االفتتاح  حفل  يف  كلمة  �سيلقي 
10 اأبريل. اأما على م�ستوى العر�ض الوثائقي، ف�سيتم عر�ض 
نتاج مغربي من الكتب يتاألف من 1100 عنوان مبجموع ن�سخ 
اإىل  منها  مهم  ق�سم  يهدى  اأن  على  ن�سخة،   4000 تتجاوز 

وزارة الثقافة الفل�سطينية بعد املعر�ض.
االأمر  ويتعلق  مبا�سرا،  عار�سا   12 اإىل  النتاج  هذا  ويعود 
القد�ض  مال  بيت  ووكالة  االأوقاف  ووزارة  الثقافة  بوزارة 
والرابطة املحمدية للعلماء واملعهد امللكي للثقافة االأمازيغية 
اجلالية  الرباط وجمل�ض   - االإن�سانية  والعلوم  االآداب  وكلية 
اإفريقيا  مثل  ن�سر  دور  اإىل  باالإ�سافة  باخلارج،  املغربية 
ال�سرق ودار التوحيدي ودار توبقال، ودار االأمان، التي تنوب 
الفعاليات  و�ستتمحور  وموؤ�س�سة.  ن�سر  دار   24 من  اأكرث  عن 
الثقافية املغربية املواكبة للتظاهرة، بعدد من الندوات منها 
ندوة "فل�سطني يف اأعني املغاربة واملغرب بعيون فل�سطينية"، 
وندوة  والفل�سطينية"،  املغربية  الرواية  يف  "م�سارات  وندوة 
اإىل قراءات �سعرية، وتوقيعات  "مغاربة القد�ض" باالإ�سافة 
كتب، وكذا فقرات مو�سيقية وعرو�ض �سينمائية. وي�سارك يف 
هذه الفعاليات كتاب ومبدعون مغاربة منهم: حممد برادة 
واأحمد املديني وح�سن جنمي ويو�سف فا�سل وعبد الرحيم 

بنحادة واإدري�ض امللياين ووفاء العمراوغريهم.

معرض بولونيا لكتب األطفال 
الحادي والخمسين في إيطاليا

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
جتمع  نا�سرو كتب االأطفال من جميع اأنحاء العامل يف معر�ض 
كتاب االأطفال ال�سهري )االأمل امل�سرق( احلادي واخلم�سني 
يف مدينة بولونيا االإيطالية، الذي نُظم يف الفرتة بني 22 اإىل 

27 اآذار/ مار�ض املا�سي.
وت�سمن املعر�ض اأجندة وا�سعة من  االجتماعات وور�ض العمل 
تفاعلية  ومعار�ض  كتب   وتوقيع  لالأطفال  خمتلفة  اأن�سطة  و 

)مبا يف ذلك القبة ال�سماوية داخل القاعة الرئي�سة(.
الكال�سيكية  االأطفال  كتب  بني  العرو�ض  وتراوحت 
واجلوائز  بااللقاب  الفائزة  والكتب  اجلديدة  واالإ�سدارات 
املخ�س�سة  والكتب  امل�سّورة  الكتب   مثل  الفئات،  يف جميع 
لبع�ض الفئات العمرية املحددة وكتب الفنون واحلرف وكتب 
الكوميديا والرق�ض، وخ�سو�سًا الكتب امل�سّورة التي و�سعها 
هي  الربازيل  كون  الربازيليينن  الر�سامني  من  كبري  عدد 

�سيفة املعر�ض هذا العام .

“الرؤى واألمكنة” لزيد الشهيد

شعرية النثر



وقد يكون �سبب ذلك االم�ساك بفرادة جوهرها 
تلك اال�سكال، فكان العديد من هوؤالء يبلقون قدرا 
جتربتهم،  يف  ال�سكلية  ال�سمات  من  قريال  لي�ض 
وهو ما يبدو ا�سماعيل خياط حري�سا عليه فبعد 
على  املعتمدة  بتقنيته  بغداد  قاعات  يف  ظهوره 
ا�سماعيل  الر�سام  اخذ  امللونة  اخل�سبية  االقالم 
الثوابت  تلك  ير�سم  وبدا  االولية  ثوابته  خياط 
االول:  ال�سلها  وفية  ف�ستبقى  تنوعت  وان  مبواد 
االلوان اخل�سبية؛ فهو ومنذ عقود طويلة بقي وفيا 
لتجربته التي بدت وكانها اثرية لديه اكرث من اأي 

�سيء اخر.. 
 مثلما ت�سكل النحت الرافديني القدمي من ح�سود 
غفرية من الدمى النا�سكة يف ح�سرة االإله وهي 

وخ�سوع  بفزع  و�سعها،  بعيون مفتوحة على  تنظر 
جتربة  ت�سكلت  اأمامها،  املمتد  التاريخ  فراغ  يف 
مئات  من  خياط  اإ�سماعيل  الكردي  الر�سام 
فقدت  التي  الرمداء  الواجمة  ال�سارخة  االأقنعة 
قدرتها  وفقدت  واالإب�سار،  الكالم،  على  القدرة 

اأ�سكالها،  جغرافية  �سبط  على  حتى 
�سكلية  فورة  فغدت  اللوين؛  وتكنيكها 

ولونية دموية ال قرار لها، ومتاما 
هيثم  النحات  اأ�س�ض  مثلما 
ح�سن جتربة احد معار�سه 
مانيكانية  ن�سخة  على 
واحدة اأجرى عليها خمتلف 
التحويرات،  �سروب 

معر�سه  فبدا  مرة؛  كل  ال�سكلية  واالإزاحات 
ملونة  مانيكانات  من  ومقلقا  غريبا  ح�سدا  ذاك 
اتخذ كذلك  عينه،  الوقت  ومت�سابهة يف  خمتلفة 
اإ�سماعيل خياط �سكل القناع مانيكانا ي�ستن�سخه، 
من  �سروبا  عليه  فيجري  ا�ستن�ساخه،  ويعيد 
مرة  كل  متنحه  التي  واللونية  ال�سكلية  االإزاحات 
خ�سو�سية عن اأ�سكال  االأقنعة االأخرى التي وان 
بدت مت�سابهة اإال اأنها خمتلفة كطبعات االأ�سابع 

املت�سابهة واملختلفة يف الوقت عينه. 
فتاح  اإ�سماعيل  الراحل  النحات  كان  ومثلما 
الرتك، ي�سّرف بع�ض �سحناته من خالل الر�سم، 
يتخذها  ب�سرية  الكثريون وجوها  يعتقده  ما  عرب 
مانيكانات ميار�ض بها وعليها مهاراته التعبريية 
يوؤ�س�ض جتربته  اإ�سماعيل خياط  الر�سم، فاإن  يف 
بتجارب  ومنّظم  مهوو�ض  ا�ستغال  على  االن 
"وهي  االأقنعة  جغرافية  حدود  �سمن  يجريها 

وحدود  ا�سكال  جغرافية  ذاتها 
دون  ير�سمها  التي  لوحاته" 

فكانت  م�سبقة،  خمططات 
وجوها ت�سيح يف اجتاهات 
اإال  �سوابط  دومنا  �ستى 
ومتاما  الر�سام،  اإح�سا�ض 

علي  الر�سام  اتخذ  مثلما 
"الوجه"  جغرافية  طالب 

"الربوفيل"  اجلانبي 

�سكال للوحة، اتخذ اإ�سماعيل 
االأمامي  "القناع"  �سكل  خياط 
�سوداء  روؤيا  فكانت  اللوحة  ل�سكل  هند�سة 
حمروقة  لوجوه  جتّمعت  لذكريات  وماأ�ساوية 
واالحرتاق  املا�ساة  ف�ساعة  بفعل  حتولت  �سوداء 
اىل اقنعة تخفي الوجوُه ماأ�ساتها خلفها، جماميع 
ندوَبها  املجازر  وتركت  املاأ�ساة  �سكنتها  اقنعة 
عليها، فكانت فوراَن ذكريات اأيام ع�سيبة عا�سها 
واأ�سدها  واأعنفها  لها،  تعر�سوا  وجمازر  الكورد، 

ق�سوًة حلبجة واالأنفال، واحلروب الطويلة.
على  كائناته  يوزعها  خياط  اإ�سماعيل  كان 
يتجه  االن  به  فاإذا  م�سى  فيما  لوحاته  �سطوح 
�سيئي  وجود  عرب  الكائنات  تلك  جت�سيدات  اىل 
الت�سخي�سية  ال�سكلية  تعيناتها  عن  منف�سل 
تتوزع  وهي  تبدو  فكانت  ال�سردية،  دالالتها  وعن 

على �سطح اأقنعته وكاأنها عودة اإىل تلك  املادة 
املو�سوع  عنا�سر  تبدو  الهيوالنية،  االأولية 

م�سا�ض  دومنا  فجوة  تركت  قد  وكانها 
يغري جوهرها؛ فكانت تظهر االأ�سكال 
اإح�سا�سا  يعطي  ب�سكل  واملوجودات 
املادة  اأمام  لوجه،  وجها  باأننا، 
وهي  االأول"  "=اجلوهر  الغفل 

بال�سكل،  االأويل  متازجها  طور  يف 
"العماء  مرة  اأ�سميته  مزيج  يف 

ال�سكلي".

• 1944 ولد يف خانقني.
• 1966 تخرج يف  دار املعلمني االبتدائية – بعقوبة.

داخل  �سخ�سيا  معر�سا   45 اقام   2007  -  1965  •
العراق "بغداد – ال�سليمانية – اربيل - كركوك".

داخل  معر�سا   "60" بـ  ا�سرتك   2007  -  1965  •
– �سويد  ال�سرقية  اوربا   - "رو�سيا  العراق وخارجه 

اأردن".  - – �سوريا  – هولندا  – فرن�سا 

• 1965 ع�سو جمعية الت�سكيليني العراقيني.
مدينة  يف  املدر�سي  الن�ساط  يف  عمل   2007  -  1967  •

ال�سليمانية م�سرفًا للفنون الت�سكيلية.
• 1980 ع�سو الرابطة الدولية للفنون الت�سكيلية.

- 1998 مدير دائرة الفنون الت�سكيلية يف وزارة   1992 •
الثقافة - اقليم كرد�ستان العراق.

• 2004 - 2007 اقام معار�ض �سخ�سية "باري�ض ـ ظهران 

ـ لندن ـ بروك�سل ـ نيويورك ـ او�سلو - عمان".
• 2004 ُمنح جائزة االبداع يف جمال الفن الت�سكيلي من 

قبل حكومة كرد�ستان العراق.
يف  كتابات  يف  الفنية  اعماله  العراقيني  النقاد  تناول   •

ال�سحف واملجالت العراقية وال�سحافة الكردية.
تفرغ للفن بعد تقاعده من الوظيفة.

ـ  �سرية ذاتية اإ�سماعيل خياط ـ 

المعرض التشكيلي

althakafya@iraqicp.com  للت�سال بهياأة التحرير •  Sillat Media  الت�سميمwww.iraqicp.com
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حممد حّياوي

             m.shather@gmail.com

خالد خ�سري ال�ساحلي
�سرعة  بااليقاع  ونق�سد  االيقاع،  بطيء  ر�سم  العراقي  الر�سم  ان  اعتقد  زلت  وما  كنت 
التحوالت ال�سكلية والتقنية واملو�سوعاتية، فكان الغالبية الر�سامني العراقيني يحافظون 
على ثوابتهم ال�سكلية دومنا م�سا�ض، ولذلك ا�سباب قد تكون احيانا مرتبطة بالرغبة يف 
ادامة النجاح الذي يحققه الر�سام فيحاول املحافظة على عنا�سر ذلك النجاح واهمها 

ا�سكاله التي �سكلها خالل �سنوات من الكد والعمل امل�سني،.

أثار غضبًا في إيطاليا 
إعالن يصور تمثااًل لمايكل 

انجيلو يحمل بندقية 
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

اأعرب وزير الثقافة االيطايل عن غ�سبه ازاء اعالن ل�سركة �سالح 
بندقية.وقال  يحمل  اأجنلو  ملايكل  ديفيد  متثال  ي�سور  امريكية 
داريو فران�سي�سيني اإن االعالن م�سيء ويخرق القانون.ون�سر عدد 
الذي  االعالن  �سورة  االيطالية  االنرتنت  مواقع  من 
ي�سور ديفيد يحمل بندقية.ويحمل االعالن، الذي 
يروج ل�سالح من اإنتاج �سركة اآرماليت االمريكية، 
تبلغ  التي  البندقية  لي�سف  فني"  "عمل  �سعار 
فران�سي�سيني  دوالر.ودعا  اآالف  ثالثة  قيمتها 
على  تغريدة  يف  االعالن.وقال  ل�سحب  ال�سركة 
ديفيد  "�سورة  االجتماعي  للتوا�سل  تويرت  �سبكة 
اإجراء  �سنتخذ  القانون.  وتخرق  م�سيئة  م�سلحال 
�سد ال�سركة االمريكية حتى ت�سحب حملتها على 
التاريخي  الرتاث  جمل�ض  مديرة  الفور".ورفعت 
�سد  ق�سائية  دعوة  ا�سيديني  كري�ستينا  والفنون 
فنيا.وتقول  عمال  حترف  اإنها  قائلة  ال�سورة  ل�سحب  ارماليت 
احلكومة االيطالية اإنها حتمل حقوق الن�سر ال�ستخدام �سور متثال 
اكادمييا  معر�ض  مدير  تارتوفريي  اأنغيلو  الدعاية.وقال  يف  ديفيد 
"القانون  ريبوبليكا  ل�سحيفة  التمثال،  يعر�ض  حيث  فلورن�سا،  يف 
للعمل"واأ�ساف  اجلمالية  القيمة  حتريف  يجب  ال  انه  على  ين�ض 
لي�ض االختيار غري الئق فح�سب، بل غري قانوين  "يف هذه احلالة 
اي�سا".ونحت مايكل اأجنلو التمثال امل�سنوع من الرخام بني 1501 

و1504 ويعد من اأ�سهر اأعمال ع�سر النه�سة.

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

متثال مايكا اجنيلو ال�سهري يحمل بندقية امريكية ال�سنع.                     

  AN
P ال�سور

المثقف واالستبداد

ال يحتاج الباحث واملثقف املدقق يف امل�ساألة الثقافية عناء كبريا 
لكي يكت�سف عمق االزمة يف املرحلة الراهنة. وال�سوؤال اذًا ؟ هل 
ميكن اأن تزدهر الظاهرة الثقافية يف ظل اال�ستبداد، ونحن جند 
الكثري من االأعمال العظيمة التي كتبت يف اأحلك عهود الطغيان، 
فكثريا ماكان الظلم حافزا يف تفجري الطاقات االبداعة للمثقفني 
ورجال الفكر التنويري. ان مايحدث االن يف عاملنا العربي لي�ض 
فقط حالة غياب الدميقراطية، بل ياأ�ض من امكان وجودها، اذ 
اأ ن هناك عالأقة بني الدميقراطية واالبداع، وان العالقة بينهما 
ع�سرية  و�سيلة  اأف�سل  هي  الدميقراطية  اأن  نرى  ونحن  وثيقة، 
ل�سمان  الية  اأف�سل  انها  كما  والديكتاتورية،  ال�سلطة  ملواجهة 
تداول ال�سلطة وتطبيق احلريات وحماأربة الف�ساد،واليوم الميكن 
انت�سار  من  العربي  عاملنا  يف  يحدث  الذي  الرتدي  عن  ال�سكوت 
فال�سجال  ال�سيا�سي،  العنف  ظاهرة  وتو�سيع  اال�سولية  احلركات 
بطبيعته،كما  �سرير  االن�سان  ان  يعتقد  من  بني  الدائر  الطويل 
كائن  االن�سان  ان  يعتقد  هوبز،ومن  توما�ض  الفيل�سوف  يزعم 
الفال�سفة  من  وغريهما  ومارك�ض  فولتري  يرى  كما  اجتماعي 
جوهرها  التي  بالدميقراطية  اليوؤمنون  فاال�سوؤلني  العقالنيني   
العامة للمثقفني  التعبئة  االعرتاف باالخر،وبالتايل يجب ان تتم 
الثقافة  �سد  موحد  بعمل  كل خطانا  لت�سري  واملفكرين  واملبدعني 
الطائفية واملحا�س�سة املقيتة، وظاهرة االرهاب الذي اأخذ يتو�سع 
ب�سكل غري معقول واأ�سبح جزءا من وعي زائف يف بنية املجتمع 
العراقي،خا�سة ونحن نرى الثورات التي تنبثق �سد الديكتاتوريات 
تاأخرنا  فقد  واملتمرد،ولهذا  املتنور  ال�سباب  قادها  التي  العربية 
التي  العوامل  هذه  حقيقة  اكت�ساف  عن  كثريا  العراقيني  نحن 
القاطرة  هذه  الن  العمياء"  التاريخ  ومازالت،"قاطرة  كانت 
هوجاء وعارية من اأية قيمة اأخالقية وان�سانية، واذا حتدثنا عن 
الثقافة لن ندخل يف متاهات امل�سطلحات والتعريفات وال�سروح 
الكثرية التي ت�سج بها اأدبياتنا املعا�سرة، ومعنى ذلك اأن الثقافة 
النقد  االبنمو  التنمو  الثقافة  وهذة  االءن�سان،  يوجد  حيث  توجد 
للواقع االجتماعي،واظن ان هذا ال يتم اال اذا توفرت له احلرية 
الثقافة  اعاقة  ان  الت�ساوؤل،  لنا  يحق  هنا  والدميقراطية،ومن 
تعني اعاقة التنمية وتدمري الو�سط الذي يزدهر فيه االبداع.واذا 
وال  الروائي  وال  ال�ساعر  ال  انه  ذلك  فمعنى  احلالة  هذه  تكر�ست 
غريهما من املبدعني ي�ستطيع اأن يوا�سل ابداعة، فالكل �سي�سقط 
يف العبث والعدمية.فاذا اردنا ان�سانا جديدًا،علينا اأن ن�سعى من 
اأجل تغيري الواقع و�سوف تاأتي الثقافة االبداعية من حياة معنوية 
باأ�سرها،وما  واأخالقية جديدة. بامل�سوؤوليةالكلية ال�ساملة لل�سعب 
الثقافة اال جانب من جوانبها، فالكفاح يف �سبيل الثقافة الوطنية 
امنا هوكفاح يف �سبيل احلرية ". اأذا مهمة املثقف االآن ا�ستثنائية 
ومزدوجة حمملة بالكثري من  امل�سوؤوليات والهموم وهو لي�ض خموال 
بالتنازل عن حلم احلرية،فنحن نعتقد اأن  املثقف العراقي �ساأن 
العربي يحمل م�سوؤولية متعددة اجلوانب،انها  العامل  املثقفني يف 
م�سوؤولية احلياة واملجتمع،اننا حمكومون باالمل ومايحدث اليوم 
علية  مثقفا  يظل  ان  اراد  وان  التاريخ.  نهاية  يكون  اأن  الميكن 
التجديد  بوحدة  ويوؤمن  املجتمع  يف  مثقفني  عن  يبحث  ان  علية 
واالختالف ومن ثم فاأن اأزمة املجتمع امنا تكمن يف اأزمة املثقفني، 
ن�ستنتج من ذلك ان الثقافة هي تعبري عن تراكمات تتداخل فيها 
اأفعال متنوعة ولي�ض من باب امل�سادفة ان تلجاأ القوى الت�سلطية 
القائمة يف العامل العربي والعراق ب�سكل خا�ض اىل تعميق ظاهرة 
اأو  اأو �سجنهم  اأو تهجريهم  ، و�سوال اىل قتلهم  املبدعني  ترهيب 
و�سف  وقد  والرتهيب.  الرتغيب  بو�سائل  ال�سكوت  ارغامهم على 
الكواكبي يف كتابه: "طبائع اال�ستبداد "مان�سه: اال�ستبداد ان كان 
رجال واأراد ان يحت�سب وينت�سب لقال،اأنا ال�سر وابي الظلم،واأمي 
اال�ساءة واأخي الغدر واأختي امل�سكنة، وعمي ال�سر، وخايل الذل، 

وابني الفقر، وابنتي العاطلة ووطني اخلراب وع�سريتي اجلهالة.

إضاءة 

الفنان إسماعيل خياط       �سعدون هلّيل
الوجوه واألقنعة 


