
 

هو  الأول  ا�سا�سيني.  م�سدرين  على  اعتمد  احلديث  ادبنا  بان  الإقرار  علينا 
الدب الرو�سي وبخا�سة رواية القرن التا�سع  ع�سر وامل�سدر الغربي، الوربي 
المريكي، �سعرًا ونقدًا ورواية. وهذان لمينعان روافد اخرى متباينة التاأثري. 
الحتاد  ل�سعوب  كانت  هل  لكن  املح�سالت  و�سلتنا  حال،  اأية  على  نحن 
ثقافة  اوربا  لأمم  كانت  هل  اليوم:  ال�سوؤال  ونعيد  واحدة؟  ثقافة  ال�سوفيتي، 
واحدة؟ هل لكل �سعوب اوربا الثقافة نف�سها؟ اجلواب كال ونعم لالثنني. ذلك 
لن التناغم والتقارب حا�سل بني املختلفات و�سمات بارزة لل�ساحتني وا�سحة 
الدبية  للكتابة  م�ستويات  ان هناك  يعني  وهذا  العامل.  بلدان  ببقية  مقارنتني 
موجودين  كانا  ومعًا  تعا�سرها.  التي  الفنية  البداعات  م�ستويات  مع  تتماثل 
مع  حا�سرة  الفنون  ان  والوا�سحة  الثابتة  احلقيقة  الكبريتني.  ال�ساحتني  يف 

امل�ستويات املختلفة لالدب..
فحني نذكر اوربا، رمبا ذكرنا الر�سم قبل ان نذكر الدب ورمبا ذكرنا امل�سرح 
اليطاليني  اولئك   ،  16 و   15 القرن  يف  اليطاليني  ان  ونعلم  الر�سم.  قبل 
ويف  باأكملها.  اوربا  ا�ساتذة  هم  بالطه،  اىل  الول  فران�سو  دعاهم  الذين 
18 ا�سبح الفرن�سيون هم الذين جندهم يف رو�سيا ب�سفتهم مروجني  القرن 

احلدائق  ووراء  الفرن�سي  الدب  وراء  الفرن�سي  الفن  وكان  الكال�سيكي.  للفن 
الفرن�سية ووراء اللياقات احل�سارية. ونحن نعلم ان فن العمارة الذي ترعرع 
ف�ساء  على  �ُسّيَدْت  التي  – لينينغراد  بطر�سبورغ  يف  معجزة  حقق  فرن�سا  يف 
فارغ وهي بالتاأكيد اجمل مدينة يف القرن الثامن ع�سر جت�سم الر�سم املنظوري 

ور�سم املجموعات.
البداع  تداول  تتيح يف  الفن  املو�سيقى. فتقنيات هذا  مالحظات م�سابهة عن 
الدب.  يف  البداعية  والجنازات  متكافلة  الروحية  للتنمية  فر�سًا  الدبي 
 15  ،  14 القرنني  الكَن�سي يف  اوربا بداأت من الن�ساد  املو�سيقية يف  والجيال 
لت�سل اىل ال�سموفونية والورك�سرتا الكبرية اليوم .. وثورة الر�سم، من ايطالية 
ع�سر النه�سة اىل التكعيبية الفرن�سية – ال�سبانية يف القرن الع�سرين، وهذه 

كلها كانت دائمًا ُتخ�سب ارواح وعقول الدباء، كتابًا و�سعراء..
يف هذا التمهيد الطويل، اردت القول ان الدب يف تطوره الفني ل يعتمد اللغة 
وحدها والقراءات  القدمية. اأن ما �سنع اأوربا متفوقة وعظيمة هو الفن! الفنون 
هي التي غّذت مبدعيها وا�سهمت يف تكاملهم الثقايف، لقد منحتهم الكثري من 

الت�سورات والتقنيات .

الدباء الكبار، يف ر�سائلهم ومذكراتهم، كما يف نتاجهم، يك�سفون عن معارف 
فنية، عن متابعة ملدار�س الر�سم وامتيازات الفنانني يف املو�سيقى، يف الر�سم، 
الع�سر لبد من  روح  ويحمل  متفوقًا  اأدبًا  ان  والباليه.  امل�سرح  املعمار ويف  يف 
ريلكة  ق�سائد  من  العديد  وال�سا�سية.  املهمة  مراجعه  من  الفنون  تكون  ان 
قراءات للوحات فنية .. الر�سا بفقرنا الفني ونحن نكتب، هو ر�سا عن مناطق 

متخلخلة متنع اكتمال التفوق وتعيق ا�سراق روح الع�سر!
�سعة الثقافة الفنية 

و�سعت الثقافة الفكرية 
حتددان �سعة الفق الدبي والعمق احل�ساري لالأدب ومدى معا�سرته. 

كم عدد الدباء الذين يهتمون اهتماما جادًا بحركات فن الر�سم؟ باملو�سيقى؟ 
كم عدد الذين لهم ثقافة منا�سبة يف الوبرا والعمارة؟ هي ا�سئلة يقابلها كم 

عدد الدباء الذين حت�س يف ادبهم مذاقات احلياة اجلديدة واآفاق الفن؟ 
هي دعوة ل�سد النق�س، للتكامل الثقايف، لالنتماء اىل ع�سرنا مثلما هي دعوة 

لكتابة ادبية وراءها فنون وافكار، الكالم وحده ليكفي!

الثقافة الفنية للكتابة

في كتب..  عرض كتاب “يهود الواليات المتحدة”  ـــــــــــــــ  حسن علي سبتي الفتالوي

ثقافة الطريق
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مائة طريقة أميركية إلفساد العالم حسب كتاب "تكريم الديمقراطية"
الطريق الثقايف-خا�ص

100 حالة من الت�سرف المريكي اخلاطئ جتاه  اىل  فيه  ي�سري  تريمن  جان  ملوؤلفه  كتاب  عنوان  العامل" هو  لف�ساد  طريقة  "مائة 
العامل. وهذا الكتاب هو رواية جادة و�ساخرة يف الوقت ذاته عن انحراف امريكا عن املبادئ الخالقية والن�سانية. وهذا العمل هو 
كتاب جاد وعميق و�ساخر يف الوقت ذاته ملوؤلفه جان تريمن املدير التنفيذي ملركز الدرا�سات الدولية بجامعة “ام اي تي”. ويلقي 
فيه نظرة ثاقبة ونقدية على رواية انحراف امريكا عن املبادئ الخالقية والن�سانية كما يتحدث عن تدمري البيئة و�سول اىل ترويج 
العادات امل�سرة لل�سحة والتغذية وحجب التدفق احلر للمعلومات. ويرى املوؤلف ان احلالت 1 اىل 100 من قائمة هذا الكتاب متثل 
100 طريقة خمتلفة تلجاأ اليها امريكا لف�ساد العامل. ويقول هوارد زين يف مقدمة الكتاب ان جان تريمن يرى ان هذا الكتاب ياأتي يف 
وحدهم بل هو حق جلميع �سعوب العامل ان تتمتع باحلياة واحلرية والرخاء. اطار تقليده الذي ي�ستحق التقدير يف ابداء املعار�سة والتمرد واملقاومة �سد القوة غري امل�سروعة ويوؤكد انه لي�س من حق المريكيني 
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الساللم المتشابكة 
ترمز إلى رفض الفنان 

الفردية واالنعزالية

رواية المصري أحمد مراد 
“1919” أكثر الكتب مبيعًا

الطريق الثقايف-خا�ص
الكاتب  رواية  ال�سروق«،  »دار  اإ�سدارات  اأحدث  ت�سدرت 
املكتبات  يف  مبيعا  الأكرث  قائمة   1919 مراد  اأحمد 

طرحها  على  فقط  اأيام  خم�سة  مرور  الكربى،بعد 
يف الأ�سواق.حققت الراوية اأعلى مبيعات �سهدتها 
الأخرية،  ال�سنوات  يف  »ال�سروق«  مكتبات  فروع 
يف  الرواية  من  كاملة  طبعة  ن�سخ  نفذت  حيث 
اليوم الأول لطرحها يف الأ�سواق، ويرجع ذلك 

لنتظار اجلمهور لها منذ عدة اأ�سابيع.
مدير  م�سطفى  حممد  قال  جهته  ومن 
اإن  »اأ«  مبكتبات  العربية  الكتب  م�سرتيات 
القراء كانوا مرتقبني �سدور الرواية ب�سكل 
بتحقيق  جليا  هذا  وظهر  م�سبوق،  غري 

اليوم  يف  ن�سخة   1200 الـ  تخطت  مبيعات  الرواية 
الأول لطرحها يف فروع املكتبة. واأ�ساف م�سطفى اأن اإحدى 
القارئات قامت بالبكاء بعد اأن اخربها م�سوؤل خدمة العمالء 
اأن ن�سخ الرواية نفذت للتو. وقال م�سطفى الفرماوي، مدير 
م�سرتيات الكتب العربية مبكتبات »ديوان« اإن الرواية باعت 
يومني من طرحها يف  اأول  الن�سخ يف  من  م�سبوق  عدد غري 

الأ�سواق.

فيلم عن يهود العراق باللهجة 
العراقية

الطريق الثقايف-خا�ص
عر�س  موؤخرا  املحتلة  األرا�سي  يف  ال�سينما  �سالت  يف  بداأ 
الفيلم ال�سينمائي اجلديد “وداعا يا بغداد” وهو اول فيلم 
من  وهجرتهم  العراقيني  اليهود  ق�سية  يتناول  �سينمائي 
ديان  ن�سيم  ال�ساب  الإ�سرائيلي  اإخراج  من  موطنهم.الفيلم 

يف  احلوار  ويدور  عراقية  اأ�سول  من  اأي�سا  وهو 
الفيلم بالكامل باللهجة املحلية العراقية.

وتدور اأحداث الفيلم حول اأ�سرة يهودية عراقية 
ويربز  بغداد  العا�سمة  احياء  اأحد  يف  تعي�س 
الفيلم هذه الأ�سرة والطائفة اليهودية ب�سكل 
العراقي  املجتمع  من  يتجزاأ  ل  كجزء  عام 

ومندجمة فيه ب�سكل �سبه كامل.
اإل اأن المور تبداأ بالتغري اأوائل اخلم�سينيات 

ي�سور  حيث  اإ�سرائيل”  “دولة  قيام  بعد  خا�سة 
املجتمع  على  تغلب  بدت  التي  لليهود  العداء  م�ساعر  الفيلم 

العراقي يف ذلك الوقت.
اإل اأن الفيلم يتجاهل ب�سكل �سبه كامل دور اإ�سرائيل يف هذه 
الق�سية، ويتجاهل اأي�سا ما ك�سفت عنه الوثائق ال�سرائيلية 
من دور هام جلهاز ال�ستخبارات الإ�سرائيلية )املو�ساد( يف 
الهجمات التي ا�ستهدفت طائفة يهود العراق.وميتاز الفيلم 
بدقته يف ت�سوير احلياة يف املجتمع العراقي �سواء من حيث 
والأغاين  املو�سيقى  اأو  املنازل  ديكور  اأو  التقليدية  املالب�س 

ال�سعبية والرتاثية.

رواية "طائر الحسون" لدونا 
تارت تفوز بجائزة بوليتزر

الطريق الثقايف-خا�ص
تارت  دونا  المريكية  للكاتبة  رواية”احل�سون” 

تفوز بجائزة بوليتزر الدبية لعام 2014 اخلا�سة 
جلنة  اأع�ساء  اأمريكية.واأعلن  رواية  باأف�سل 
اآرت  وهم  اجلائزة  بهذه  اخلا�سة  التحكيم 
هذه  باأن  موراى  و�سابينا  ت�سارلز  رون  وين�سلو، 
دولر  اآلف  ع�سرة  قيمتها  البالغة  اجلائزة 
لكتابتها  الأمريكية  الكاتبة  اىل  تهدى  �سوف 
على  المريكية  احلياة  ت�سور  فاخرة  رواية 
لقت  التي  الرواية  وهذه  وجه.   اأح�سن 

و�سدتهم  قرائها  خواطر  واأ�سرت  النقاد  ا�ستح�سان 
نحوها بقوة، ت�سرد ق�سة النيويوركي اإبن الثالث ع�سر عامًا 
“تيودور” وجناته من هجوم اإرهابي يف متحف الفن وكذلك 
تناغم م�سريه مع لوحة تعود اىل القرن ال�سابع ع�سر. وقالت 
كتبت  والتي  عامًا  خم�سون  العمر  من  البالغة  تارت  ال�سيدة 
فوزها  خرب  �سماع  ال�سري”عند  “التاريخ  كتاب  ذلك  قبل 
باأنها فرحت كثريًا وهي ت�سعر بكل فخر حل�سولها على هذه 

اجلائزة.

“جسور مقاطعة ماديسون” 
تتصدر قوائم المبيعات

الطريق الثقايفـ  خا�ص
�سدرت الطبعة الثانية من رواية “ج�سور مقاطعة مادي�سون” 
بقلم روبرت جيم�س والرو التي تتحدث عن ق�سة حب اإمراأة 

مع م�سور �سائح.
حب  ق�سة  عن  حتكي  مادي�سون”  مقاطعة  “ج�سور  رواية 
1992 وت�سدرت خالل  �سدرت الن�سخة ال�سلية منها عام 
36 اأ�سبوع على التوايل قائمة اأكرث الكتب مبيعًا لدى نيويورك 
تاميز. وهذه الرواية تتحدث عن امراأة كانت تعي�س لوحدها 
يف �ستينيات القرن املا�سي حيث تدخل وب�سورة مفاجئة يف 
ق�سة حب مع م�سور �سائح. وذكر موؤلف هذه الرواية بهذا 
ال�سدد عن وجود ت�سابه كبري بينه وبني بطل هذه الرواية. 
هذا واأ�سدرت دار �سكة للن�سر هذه الرواية لأول مرة بعنوان 
من   1995 مادي�سون” عام  مقاطعة  ج�سور  حب؛  “م�سري 
زاهدي  زهره  من  كل  قامت  كما  حم�سني.  اأكرم  ترجمة 
ومما  الفار�سية.  اىل  الرواية  هذه  برتجمة  يا�سري  وحمريا 
جاء يف جانب من هذا الكتاب: “الن ل اأ�سك باإننا كنا ن�ساق 
منذ مدة اىل بع�سنا البع�س. ورغم اإننا قبل اأن نتعرف مع 
بع�سنا مل نتالق م�سبقًا، ولكن ومع عدم معرفتنا لالآخر فقد 
كان هناك هاتف يقول لنا باأننا �سوف نلتقي مع بع�سنا، مثل 

الطريقالثقايف

تحليل لغة وسرد الرواية من سرفانتس إلى إيتالو كالفينو
الطريق الثقايف-خا�ص 

�سدر كتاب “الرواية؛ اللغة وال�سرد من �سرفانت�س اىل كالوينو” ملوؤلفه اندره برينك وترجمة فرزانة قوجلو.ويدر�س املوؤلف اللغة وال�سرد 
يف الروايات منذ كتابة رواية دون كيخوتة ل�سرفانت�س وحتى روايات كالوينو. وي�ستمل الكتاب على ف�سول عدة منها “ال�ستارة املعلقة 
على عك�س”، “احلب يف البالط”، “العذاب الباطني”، “الفخ الن�سوي”، “العهد ال�سفهي”، “اللغة اخلر�ساء”، “لغة الف�سيحة”، 
“البناء والتدمري”، “اللغة امل�سيطرة”.  ويناق�س املوؤلف خ�سائ�س وميزات الروايات ال�سهرية يف عامل الدب يف العامل مبا فيها دون 

كيخوتة والمرية دوكلو ومدام بوفاري واملحاكمة ومائة عام من العزلة. 

اجلبل يتحول اإىل �سكل هرم، 
�سكل  اإىل  �سامراء  وملوية 
خمروطي، وهذا ما جعل اخلالفية كجزء 
العملية البداعية  لتطور يف موقف  طبيعي 
عن  البحت  يف  الفنان  اإنتماء  واإ�سرتداد 
جميع  نق�س  حماولة  و  ذاته  ال�سل  جذور 
وهو  الطفولة،  لذاكرة  النتماء  مفردات 
البيئات  ابن بيئته كما يقولون، و�سمن كل 
ظل  لهذا  �سغرى،  بيئات  توجد  الكربى 
يف  مطلقًا  ويطبع   وينحت  ير�سم  �سيتي 
يف  جندها  حيث  خلياله  العنان  اأعماله 
معر�سه الخري واملعنون )جمالت متوازنة 
"تيمورغراهن"  قاعة  يف  اخلطوط( 

بنيويورك.
ــ  كمعماري  �سيتي  وليد  الفنان  يوا�سل 
ــ ي�سّيد بناياته و�سرفاته الب�سرية  جمازيا 
الن�سان  لر�سد حالت  و�سيلة  متخذًا منها 
اأو واقع حال  غربته  الزاخرة بالقلق وعدم 
اخلفية  اجلوانب  عن  كا�سفًا  ال�ستقرار، 
ميكن  ما  بحثه  ذروة  يف  يبلغ  حتى  للفرد 
عمله  يف  الف�سل" كما  "املكان  من�سيه  ان 
وهو   )2013 اليوتوبيا  )مالحقة  النحتي 
�سغرية  بال�ستيكية  انابيب  من  مكون  عمل 
�سكل  على  وترتفع  بع�سها،   مع  مت�سله 
اإلقاء  يف  كرغبة  اجليوب  مائلة  خمروطي 
حركة  تداخالت  على   ال�سوء  من  مزيد 
الفراغ  النابيب ال�سغرية وين�سغل برتميم 
ومن  الفني  العمل  من  جزء  يجعله   الذي 
العمل  جماليات  وتتجلى  الفنية.  بنيته 
�سكل  جت�سيد  على  قدرته  يف  النحتي 
ملوية  او  البابلية  زقورة  ي�سبه  مرئ  غري 
مايا  ال�سامراء،او 
املك�سيكية.. نحن امام 
بنايات نحلم بها ..كاأن  
�سورته  يعلق  الر�سام  
القلق،  جدران  على 
بالبالد  احللم  انه 
ل  هزلية  تراجيديا 
غين�سربغ  عواء  ت�سبه 
ل  مدينة   انها  اإليوت،  ار�س  خرائب  ول 
امليتافيزقيا..انها  مبحرمة  وجهها  تغطى 
بها.. خالية  نحلم  مدينة من طراز خا�س 
مالحقة  وتبقى   .. والعويل  احلروب  من 
ال�سهيد   الكاتب  يقول  كما  اليوتيوبيا.. 
معيارًا  )اليوتوبيا  كتابه  يف  �سياع  كامل 
نقديًا(: "اليوتوبيا ل تتطلب خ�سوعًا للعقل 
ثابت..  نظام  وفق  للمعايري  مطابقة  اأو 
اإنها تروم الو�سول اىل حال تكون فيها كل 

ال�سراعات والالتوافقات قد اأيزيلت".  
من  ده�ستنا  �سيتي  وليد  الفنان  يثري  كما 
يف  عنا�سره  لفعل  خميلتنا  تنبيه  خالل 
والكتلة  الفراغ  ـ  الثالث  الفنية  تراكيب 
اىل  يعود  الوقت  نف�س  يف  �سواء  حد  على  ـ 
من  ف�سحه  فيه  الب�سري  الأداء  مو�سوع 
كون  الفنان  جتربة  يغذي  الذي  اليقني 

نهاية،  بال  )مواجهات  الرتكيبي  عمله 
2013، الرتكيب الفني(  يثري قلق املتفرج 
ال�سالمل  تنظيم  على  الت�سوي�س  خالل  من 
وم�سقولة  اخل�سب  من  وم�سنوع  البي�ساء 
احلجم،  �سغرية  الكريليك،   مبادة 
باملقلوب  بع�سها  مع  ومرتابطة  مت�سابكة 
اإ�سقاط  قانون  م�ستقرح�سب  غري  و   ،
القاعة  ا�سنادها على جدار  التوازن بفعل  
�سبه  ال�سالمل  تلك  الرتكيب من   في�سكل   ،
مائل..  ب�سلم  فوق  من  ينتهي  هرمي  جبل 
تغري  التي  الت�سورات  يف  نف�سية  كظاهرة 
جاذبية الآخرين على اأ�سا�س الأخطاء التي 
تك�سف حالت ان�سانية وعالقتها باخلربات 
احلياتية وكاننا نلمح انف�سنا امام  الت�سل�سل  
او ال�سالمل الوظيفي  وت�سابكهاغري املنظم، 
اآخر  ب�سلم  كليًا  ال�سلم  ا�ستبدال  وميكننا 
القوة  من  حادة  كرغبة  اأكرث�سعودا 
لبناءات  ا�سا�سًا  تنتج  التي  الدراماتيكية 
هو  اخل�سبي  ال�سلم   نعرف  ..و  الب�سرية 
البيت  ال�سطح  على  ل�سعود  ت�ستخدم  اداة 
املحالت  اويف  كورد�ستانية  القري  يف  كما 
الثمار  لقطف  الفالحني  وحتى  واملكتبات 
الكهرباء  وم�سلح  البيوت  لبناء  وال�سغيلة 
�سيتي  الفنان  بتفكري  وغريها..لكن  
 ، باملجتمع  وعالقته  الفرد  عن  يك�سف 
رف�سه  املت�سابكة  ال�سالمل  بتلك  يرمز  فهو 
اجل  من  املجتمع  عن  والنعزالية  الفردية 
الذات  انكار  ال�سعادة والراحة ال يف  جلب 
احتمال  او  الآخرين،  �سبيل  يف  والتفاين 
هناك تعار�س لت�سلق جبل ال�سالمل لطبيعة 
كونها  الجتماعية  والهوة  الفرد   ا�سل 
الدينامية  طريقة  لك�سف  ال�سباب  احد 

الدياكتيكية يف تفكري الفرد بعامة النا�س، 
يدعونا  �سيتي  وليد  الفنان  ان  والواقع 
للم�ساركة حول عالقة الفرد وا�سل انتمائه 
حالة  يف  ويرتكنا  ال�سلم،   برمزه:  الطبقي 

تاأمل لك�سفه لعماق النف�س دون حتفظًا.
اعمال  على  وال�سود  البي�س  اللونني  طغى 
ت�ستند اىل  ـ رمزية   تاأويلية  �سيتي  كدللة 
طبيعة العمل الفني ، جند حالة  التعار�س 
 ، واملعنوي  احل�سي  بني  لوين   الت�ساد  او 
و  الفرح  وال�سر،  ،اخلري  والقناعة  الر�سا 
اللوح  يف  ويعد   ، والثور  ال�سكينة  احلزن، 
تدرجات اللوين البي�س وال�سود كالرمادي 
اأو  النقي  اللون البي�س  وم�ستقاته، يحجب 
كي  البي�س  اللون  تدرجات  توزيع  يف  تارة 
امام  نقف  نحن   و  الثالث،  منظور  يخلق 
ثم  ابي�س  ال�سلم  اىل  ونتطلع  الفني  العمل 
اللونية  بتدرجاته  ال�سلم  بيا�س  يختفي 
حلجب  �سوداء  بخلفية  يرافقه  كالرمادي 
نور اخلطوط التي ر�سمت ب�سكل هند�سي  مع 
التالعب بال�سوء والعتمة والفراغ والمتالء 
والبي�س  ال�سود  اللون  بني  وتنا�سق 
املعمارية  هند�سة  طريقة  على  وتتال�سى 
من  انابيب  وكانها  ال�سلم  ت�سند   والتي 
حديد لرتميم واجهة املبنى كما يف اللوحة 
)تكوين برج 2014(، هذين اللونني جتعل 
الخرية  معر�سه  يف  �سيتي  الفنان   جتربة 
ا�سلوبه ، وتعبري  له  هذا،  ك�سوت معا�سر 
ت�سكيلي مغاير  كانه يبحث له تقنية انيقة 
لها من البعد الكوين والن�سانية واجلمايل 
،فهو ي�سعى من خالل التعبري عن احا�سي�س 
وب�سريات )قيمة اللون و احلركة وال�سكال 
�سيتي   الفنان  تكيف  �سمن  الهند�سية( 

لبيئته واحلنني اىل الطفولة كرموز احلرية 
او  اللوحة  ،فتتحول  والنت�ساء  والتعاي�س 
بحثًا  حاملة  رحلة  اىل  الفنية  الرتكيبات 
عن حقيقة العامل والوجود، بكل ما تتجلى 

القيمة الرمزية يف العمل الفني.

جائزة أفضل كتاب للقصص القصيرة 
الطريق الثقايف-خا�ص

فاز الكاتب اليرلندي ال�ساب برندان مك لولني بجائزة هن�سي الدبية 
بدورتها  ايرلندا  يف  اجلدد  للكتاب  الدبية  العمال  بباكورة  اخلا�سة 
الثالثة والربعني. وح�سل الكاتب اليرلندي النا�سئ برندان مك لولني 
والبالغ من العمر 23 عامًا على جائزة هن�سي الدبية لأول عمل له بعنوان 
اأقيم يف فندق  في�ستني بدبلن. وهذه الق�سة  “النف�س” وذلك يف حفل 
هي اأ�سبه ب�سرية ذاتية للولني اإ�ستلهمها من جتاربه لدى رعايته لوالدته 
“�سيون هان اوهر” يف دار امل�سنني ب�سان فران�سي�س يف راهني.  ويقول 
“ح�سب  هذه:  الق�سرية  روايته  حول  لولني 
الدبية  الن�سو�س  كتابة  فاإن  اإعتقادي 
عملية  اأي  يف  موؤثرًا  دورًا  تلعب  اأن  ميكنها 
رواية  اإ�سدار  على  عملت  وقد  �سفائية. 
ت�سهيل  يف  امل�ساركة  اأجل  من  “النف�س” 
توفيت  التي  والدتي  مع  �سمتني  عملية 
عندما كنت اأق�سي دورة تكميلية يف جامعة 
كوينز يف بلفا�ست حيث اأعترب هذه الرواية 
على  ح�سويل  اإن  كما  لها.  اجلميل  كرد 
املعاين.  من  الكثري  يل  تعني  اجلائزة  هذه 

مثاًل

وليد سيتي في قاعة “تيمور غراهن” بنيويورك

اليوتوبيا وبصريات الخيال
اأ�سامة عبد الكرمي ـ خا�ص

منذ فرتة غري قليلة كنت اتابع تخطيطات بالبي�س وال�سود للفنان وليد �سيتي )مواليد 1954 دهوك كورد�ستان العراق( 
على �سفحات جريدة احلياة اللبنانية، جعلتني ا�ستمتع بتخطيطاته من حيث تعبريها عن ا�ستب�سارات بلغ �سعور ايهامي 
متعمد او بعفوية الت�سور اخليايل فيها اىل  اق�سي حد،  وهذه التخطيطات هي جزء مكمل من جتربة الفنان �سيتي على 

�سعيد البناء الفني للوحة، فتحوله من حداثة الت�سخي�سية اإىل جتريدية ال�سكلية.

يعر�س اخلطاط اليراين حممد وحيد مو�سوي جزائري يف معر�س ابوظبي الدويل للكتاب �سورة “ي�س” وهي مكتوبة باخلط الكويف وذلك يف هيئة كتاب يعترب عمال فنيا نفي�سا. وهذا العمل 
يعد اول كتاب معا�سر باخلط الكويف يف العامل. ويعد اخلط الكويف وبعد اعوام من تنا�سيه، احيي يف العقد الخري على يد وحيد مو�سوي جزائري. واقدم هذا الفنان خالل هذه الفرتة على 
اقامة ف�سول وور�سات تدريبية لتعليم هذا اخلط وترويجه وكذلك كتابة القطع املختلفة. و �سي�سارك الكتاب يف معر�س ابوظبي الدويل كعمل فني نفي�س. و�سي�سدر يف كل من  ايران وامريكا 

ال�سيف املقبل.
إعادة اعتبار �ضوء

للخط الكوفي

الفنان وليد �سيتي اأمام احدى اأعماله
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الفكر الديني هو 
تفاعل االنسان مع بيئته 

والحاجة إلى اإلصالح

كان  الزراد�ستي  الدين  ظهر 
املجتمع الإيراين جمتمعَا رعويًا 
ــ زراعيًا وقد ا�ستثمر الإيرانيون �سهول بالدهم 
الف�سيحة يف الرعي والإنتاج الزراعي لذلك جند 
تعاليم  مهمًا يف  اأخذت حيزًا  الأر�س  ان فالحة 
اإلهًا  الزراد�ستية  خ�س�ست  فقد  الدين  هذا 
خا�سًا للرعي �سمته "اله املراعي " واعتربته اإلهًا 
يق�سَا ل تاأخذه �سنة ول نوم وانه يهب املراعي ملن 
"  كما  ي�ساء ول يوؤذي من يقوم بفالحة الأر�س.. 
لأن  تقدي�س  بنظرة  والكلب  الثور  من  كل  حظي 
الأول ي�ستخدم يف حراثة الأر�س واروائها والثاين 
ي�ستخدم يف حرا�سة الزرع وحماية املا�سية وهذه 
يدخله  الذي  "البيت  تقول:  زراد�ستية  مقولة 

القمح ل تدخله ال�سياطني"
وهكذا جند ان الفكر الديني �سواء يف بالد فار�س 
اأو غريها ما هو اّل نتاج تفاعل الإن�سان مع بيئته 

م�سافًا اىل هذا حاجة املجتمع اىل الإ�سالح. 
م�سركني  كانوا  زراد�ست  قبل  فالإيرانيون 
اآلهة متعددة كال�سم�س والقمر والزلزل  يعبدون 
مظاهر  من  يخ�سونه  كانوا  ما  وكل  والرباكني 
الظواهر  هذه  ل�سرت�ساء  حماولة  يف  الطبيعة 
وجتنب �سرها وغ�سبها 
املجتمع  كان  كما 
الإيراين متخلفًا ي�سوده 
والنهب  وال�سلب  القتل 
دعا  الذي  الأمر 
التفكري  اىل  زراد�ست 
فاأخذ   ، اأمته  اإنقاذ  يف 
نبذ  اىل  �سعبه  يدعو 
دعوته  وكانت  امل�ستقيم  الطريق  واتباع  ال�سرك 

هذه بوحي من الإله "مزدا" اله النور واخلري.  
املعجزات التي ن�سبها الفر�س اىل زراد�ست: 

والتاأليه  التقدي�س  يف  ال�سرقية  ال�سعوب  كعادة   
اأو  اآلهة  واعتبارهم  القيادية  لل�سخ�سيات 
اأن�ساف اآلهة كما هو احلال يف م�سر الفرعونية 
القدماء  الإيرانيون  ن�سج  فقد  الرافدين  وبالد 
اأو  ولدته  قبل  �سواء  زراد�ست  حول  الأ�ساطري 

ولقد  وفاته،  بعد  بل حتى  حياته  اأثناء  اأو  بعدها 
لواقع  انعكا�سًا  امل�سحكة  الأ�ساطري  هذه  كانت 
من  التخل�س  اأجل  من  ون�سالها  ال�سعوب  حال 
ان  فتجد  ال�سيئة  الجتماعية  املعا�سية  اأو�ساعها 
التفافها حول " بطل" منقذ هو �سبيل اخلال�س. 
زراد�ست  عن  الفار�سية  الكتابات  ذكرت  لقد   ،
العقل   اىل  قريب  هو  ما  منها   ، الكثري  ال�سيء 
ومنا ما ل ي�سدقه عاقل ، فالذي  قيل عنه قبل 
ولدته ب�سارة ب�سرت به تقول:  " .. ان ثورًا ظهر 
منقذ  مبولد  وتنباأ  وتكلم  الإيرانيني  قدامى  بني 
"  من  ال�سّر...   قوى  �سيطرة  من  العامل  ينقذ 
القادر  عبد  حامد   – احلكيم  زراد�ست  كتاب 
ان  الب�سارة جند  "  واىل جانب هذه  �س32..  
قدامى  اعتقاد  على  يدّل  ما  الأ�ساطري  بني  من 
وان   " اهلل  روح   " هو  زراد�ست  باأن  الإيرانيني 
هذه الروح تقم�ست ج�سد هذا املخلوق الب�سري 
وهبطت من ال�سماء اىل الأر�س وحلت برحم امه 
فحملته ثم ولدته ب�سرًا �سويًا.. " "نف�س امل�سدر 
"  وهذا ما ي�سمى مببداأ " احللول " الذي  �س33 
كان �سائعًا يف الهند وبالد فار�س وقد انت�سر اىل 

بلدان اأخرى كالعراق وال�سام وم�سر. 
كما اأن روايات اأخرى تقول عنه:.. " انه ولد بغري 
انها  بل   ، لأمه  ذكر  م�ساجعة  بغري  اأي   ، دن�س 
حبلت به من �سعاع نور الإله.. وملا ولد ظهر من 
على  �سحك  وانه  الغرفة  منه  اأ�ساء  نور  ج�سده 

"  "العقائد الوثنية  �س 84"  اأمه..
طفولته  اأثناء  اأي  ق�سرية  بفرتة  ولدته  وبعد 
وال�سياطني  ال�سحرة  حاكها  موؤامرة  اىل  تعر�س 
حيث خطفوه من ح�سن امه واأعدوا له كومة من 
وم�سوا  فيها  والقوه  النار  فيها  واأ�سعلوا  احلطب 
ولكنها  الطفل  �ستحرق  النار  ان  اعتقدوا  وقد 
�ِسنة  واأخذته  زراد�ست  على  و�سالمًا  بردًا  كانت 
انقذته  وقد   ، واأخذته  اأمه  فجاءت   ، النوم  من 
العناية الإلهية ، ولهذا فاإنه ما وقع يف حمنة الآّ 
وخرج منها �ساملًا ، وهذا م�سابه ملا وقع لإبراهيم 
باأن  التاريخ علمًا  اخلليل بح�سب ما تذكره كتب 

ابراهيم اخلليل ، �سبق زراد�ست بعدة قرون. 

اأم  �سماوية  ثنوية.  اأم  موحدة  الزراد�ستية  هل 
اأر�سية ؟ . املعروف عن الأديان املوحدة هي التي 
مفاتيح  بيده  منظور  غري  اأحد  واحد  باإله  توؤمن 
وامل�سيحية  كاليهودية  الإن�سان  وم�سري  الكون 
بوجود  تقول  الثنائية  الأديان  ان  غري  والإ�سالم 
لل�سر  واأخرى  للخري  اأحدهما  متناق�ستني  قوتني 
فاهورا   " وال�سّر  اخلري  خلق  عن  اأي�سًاَ  وتقول 
كل  خالق  هو  الزراد�ستية  يف  النور  اله   " فردا 
وال�سالم  واحلب  واحلق  النور  مثل  خري  �سيء 
هو  الظالم  اله  و"هرميان"  ال�سالح  والعمل 
والباطل  الظالم  مثل  �سرير  �سيء  كل  خالق 

والبغ�س والأفاعي والعقارب وغريها. 
يف  حتى  موجود  الثنوي  الفكر  ان  جند  وهكذا 
ال�سيطان  وجود  بفكرة  متمثلة  الأخرى  الأديان 
املناق�س للرحمن الذي هو الإله الأعظم وغالبًا 
التي  الأعمال  اإحباط  اىل  ال�سيطان  ي�سعى  ما 
يقوم بها الرحمن وجند هذا يف الدين اليهودي 
اليونانية  الفل�سفة  ويف  والإ�سالم  وامل�سيحي 
القدمية ويف اأديان بالد الرافدين.  " كما جند 
والنهار  الليل  بني  الطبيعة  يف  التناق�س  هذا 
والنور والظالم وال�سماء والأر�س واحلياة واملوت 
ماأهوًل  كان  القدمي  الإن�سان  نظر  يف  فالعامل   ،
البع�س  بع�سها  ت�سارع  التي  الثنائيات  بهذه 
" الوعي  ال�سراع  بوؤرة هذا  الآخر. وكان هو يف 

ون�سوء فل�سفة الرتميز. جمان حالوي �س428  
جاء يف املعجم الفل�سفي ، الثنوية: مذهب يقول 
اأحدهما  يدبرهما  اأو  العامل  يدبران  مببداأين 
الإله  باأثنية  تقول  ، كذلك: فرقة  الآخر  ويف�سده 
قالوا: جتد يف العامل خريًا كثريًا و�سرًا كثريًا فكل 
فاعل  املانوية:  وقالت  حدة.  على  فاعل  منهما 
اخلري هو النور وفاعل ال�سر هي الظلمة ، والنور 
حي قادر �سميع ب�سري ، واملجو�س قالوا ان فاعــل 
  " " اهرمن  ال�سّر  " وفاعل  " يزدان  هو  اخلري 

ويعنون به ال�سيطان. 
ويف املعجم الفل�سفي ــ روؤية مارك�سية:  يف الفكر 
يدل  الثنوية  م�سطلح  كان  الإ�سالمي.  العربي 
على النحل غري الإ�سالمية مثل املجو�س واملانوية 
مبداأين  بوجود  القائلة  واملزدكية  والدي�سانية 
اخلري  وال�سيطان-   اهلل   – الكون  يف  خالقني 
وال�سر ، النور والظلمة ، كما نعتوا بذلك املعتزلة 
لقولهم ان الإن�سان خالق افعاله مما يعني وجود 
اأكرب  ديكارت  وكان   ، والإن�سان  الإله  خالقني: 
لقوله  الفل�سفي  الفكر  تاريخ  يف  للثنوية  ممثل 

بوجود جوهرين: روحي ومادي. 
اأر�سي  اأم  �سماوي  دين  الزراد�ستية  كون  اأما 
موؤرخي  بني  فيه  م�سطربة  الروايات  كانت  فقد 
هذه  بع�س  ايراد  وباإمكاننا   ، وامل�سلمني  الفر�س 
الروايات والآراء.  ان بع�س املوؤرخني يقولون:ان 

الزراد�ستية منزلة من ال�سماء كالإ�سالم وهي يف 
الأ�سل ديانة موحدة ثم حتولت اىل ديانة ثنوية 
وتفرعت عنها الديانة املانوية. ويخلط امل�سعودي 
الزراد�ستية  بني  الذهب"  "مروج  كتابه  يف 
نبي  زراد�ست  "ان  يقول:  حني  واملجو�سية 

املجو�س" "مروج الذهب اجلزء الأول". 
والزراد�ستية  �سيء  املجو�سية  ان  البع�س  ويرى 
من  جماعة  دين  هي  فاملجو�سية  اآخر،  �سيء 

النا�س كانوا ميار�سون ال�سحر ويعبدون النار.  
راأي    " والنحل  "امللل  كتابه  يف  ولل�سهر�ستاين 
اآخر مغاير فهو يقول:  " ن�ساأ زراد�ست اىل اأن بلغ 
نبيًا ور�سوًل اىل اخللق.   ثالثني عامًا فبعثه اهلل 
الأ�سالم  موؤرخي  مقدمة  يف  ال�سهر�ستاين  ويعد 
القائلني باأن الزراد�ستية ديانة موحدة حني يقول 
اآخر:  وكان دين زراد�ست عبادة اهلل  يف مو�سع 
عن  والنهي  باملعروف  والأمر  بال�سيطان  والكفر 
املنكر ، وانه فر�س على اأتباعه خم�س �سلوات ، 
" ان زراد�ست  " بقوله   " القلق�سندي  ويعاك�سه 
الروايات  هذه  خ�سم  ومن    ." النبوة  اأدعى 
املت�ساربة ميكن اأن ن�ستنتج باأن الزراد�ستية دين 
من  و�سعية  ديانة  انها  كما  موحد  ولي�س  ثنوي 
�سنع زراد�ست وان كتاب " الأف�ستا " و�سعه هذا 
الرجل ومل يك منّزًل من ال�سماء كما كان يدعي 
وكذلك ميكننا معرفة خ�سائ�س هذا الدين وان 
زراد�ست مّر بنف�س املراحل تقريبًا وتعر�س لنف�س 
ال�سرق  انبياء  بها  مّر  التي  واملتاعب  امل�ساعب 
تقول:  الفر�س  موؤرخو  و�سفها  كما  حياته  ف�سرية 
انه عندما بلغ الثالثني من عمره جلاأ اىل الكهوف 
واملغاور متاأماًل امور الكون والأن�سان وعا�س حياة 
النا�سك ل ياأكل اّل جذور النباتات ولكن يف خالل 
الع�سر �سـنوات الأوىل من دعوته مل ي�ســـتجب له 
 " ميتوماه   " عمه  ابن  اّل  احلـزن  فلزمه  احد  
نه�س لي�ساعده وي�سد اأزره وحني بلغ "42" عامًا 
اأمره الأله "مزدا" اأن ي�سدع بدعوته. وبينما هو 
عمودًا  راأى  اذ  متاأماًل  الأنهار  اأحد  من  بالقرب 
انه  غري  الرهبة  فاأخذته  منه  يقرتب  النور  من 
طماأنه باأنه رئي�س املالئكة وان الإله اأر�سله له ، ثم 
قام   طلب منه خلع مالب�سه وعدما خلع مالب�سه 
رئي�س املالئكة ب�سق �سدره واأخرج  قلبه ثم غ�سله 
ال�سماء كي  اىل  به  لل�سعود  البارد متهيدًا  باملاء 
يقابل الإله  " مزدا " وعندما مت اللقاء القد�سي 
بالر�سالة  الإله  اأبلغه  والأله   زراد�ست  بني  هذا 
واأعطاه التعليمات اخلا�سة بها واأو�سح له طريق 
�ستنزل  اآيات  �سيملي عليه من  لأمته مبا  الهداية 
تباعًا عليه من كتاب "الأف�ستا" ثم زوده بتعاويذ 

وطال�سم حتميه من �سر ال�سحرة وال�سياطني. 
وهكذا جند ان للزراد�ستية خ�سائ�س مذكورة يف 
كتب الرتاث الفار�سي  منها مثاًل:  ان هذه الديانة 

تقد�س النار باعتبارها رمزًا للقوة الإلهية وبذلك 
"هياكل النار" وعلى  اأ�س�سوا معابد للنار �سموها 
عند  ال�سم�س  او  للنار  التوجه  الدين  هذا  اتباع 
الأخرى  باحلياة  توؤمن  فاإنها  كذلك     ، ال�سالة 
بح�سب  والثواب  العقاب  مبداأ  ووجود  املوت   بعد 
بالنواحي  تعنى  لأنها  وذلك  الإن�سان.  اأعمال 
ال�سّر  وجتنب  اخلري  عمل  اىل  وتدعو  الأخالقية 
، ويعدون اهلل م�سدر احلالل والإ�سراق. وتوؤمن 
الزراد�ستية بتعدد الزوجات لكرثة الن�سل ولذلك 
يقول عنها ابن اجلوزي.. " انها تبيح زواج الأب 

من ابنته والبن من امه والأخ من اأخته. " 
اأ�سبحت  اأن  وبعد  للزراد�ستية  النت�سار  بعد هذا 
الديانة الر�سمية لالإمرباطورية ال�سا�سانية طيلة 
اأربعة قرون لعبت عوامل داخلية وخارجية دورها 
على  زراد�ست  قتل  حيث  الدين  هذا  انح�سار  يف 
يف  وهو  هاجموه  حني  الأتراك  الطورانيني  يد 
دخول  فهو  الثاين  العامل  اأما  النار.  هياكل  اأحد 
الإيرانيني الدين الإ�سالمي على اأثر الفتح العربي 
الإ�سالمي لبالد فار�س  يف زمن اخلليفة الثاين. 
الأمر الذي اأدى اىل هروب كثري منهم اىل الهند. 
واليوم فهم ي�سكلون اأقلية بني �سكان ايران البالغ 
يتجاوز  ول  ن�سمة  عددهم اأكرث من "70" مليون 
 "300" من  اأكرث  وماحولها  ايران  يف  عددهم 
من  كل  يف  منهم  اأقلية  توجد  كما   ، ن�سمة  الف 

كندا والوليات املتحدة الأمريكية.

عندما

غريب دوحي
ق.م وتويف �سنة 583 ق. م .وانه  وزراد�ست هذا هو نبي الفر�س وحكيمهم  ، ولد يف اذربيجان �سنة 660 
جاء بكتاب ا�سمه " الأف�ستا " اأو " الأب�ستاق " وقد ادعى باأنه منّزل عليه من ال�سماء عن طريق الوحي ، 

وبذلك يعده الفر�س مقد�سًا وفيه تعاليم هذا الدين. 

الزرادشتية وجدل النور والظالم

ال لذة في الوالدة وال راحة في الشعر 
"سلوا النساء لتعلموا أن ال لذة في الوالدة , فالدجاج يبيض صائحًا.. والشاعر يبدع متألماًَ".            

                                                                نيتشه على لسان زرادشت

وحتولت  انتقالت  على  املغامرة  تلك  وتنطوي 
اأوحى  الذي  مفهومه  وتعدد  الثقافة  م�سطلح  يف 
حيويته  عنا�سر  تكمن  بغمو�سه  والذي  بغمو�سه 
فيتعدد  والتاريخ  احلياة  يف  املتعددة  وتاثرياته 
اي�سا  وميار�س  التاريخ  حتولت  تتعدد  وبه  ويتحول 
بالقدر  الثقافة  ان  التحولت  هذه  يف  ك�سافا  دورا 
عن  تتحدث  فانها  التاريخ  حتولت  به  ت�سوغ  الذي 
او ترتجمها فكرا ومعرفة وت�سوغها  التحولت  هذه 
تاريخ  اىل  جديد  ع�سر  اىل  التمهيد  يف  ثقافة 
ثم  نتاجه  هي  �سنيعته  هي  تكون  ان  لتلبث  جديد 
اخر  ع�سرا  هي  لتنتج  هي  لت�سنع  مبادرته  تاخذ 
م�ستمرة  لذاتها  انتاجها  اخر.فدورة  وتاريخا 
عامة  الن�سان  وتايخ  تاريخها  انتاج  على  وقدرتها 
قائمة منذ ان عرب الن�سان من الطبيعة وكانت هي 
البدين  الن�سان  با�ستقالل  فارتهنت  عبوره  ج�سر 
الن�سان- �سريورة  يف  تنخرط  وهنا  الطبيعة  من 

تاريخية  �سريورة  يف  انخراط  جمرد  ولي�س  ان�سانا 
عمق  وهو  الثقافة  يف  ال�سائك  العمق  يكمن  ،هنا 
ويت�سع  والتبا�سه  الثقافة  م�سطلح  بغمو�س  يوحي 
بكل  ويت�سابك  ويتعدد  الثقافة  يف  املعنى  يتو�سع  او 
يف  تاريخه  وتفا�سيل  الن�ساين  الوجود  مفا�سل 
على  وقدرته  وتعدده  عمقه  من  ممايزيد  وجوده 
للثقافة  والتعريف  الن�سان  حياة  ا�ساليب  �سناعة 
الجتماع  علماء  اأرتاآه  الذي  حياة   ا�سوب  بانها 
م�ستوعبا  الثقافة  مفهوم  يف  اخت�سارا  جاء  الذي 

اىل  ومنتميا  غمو�سها  ومتداركا  وتعددها  عمقها 
وظلت  غمو�سها  يف  اي�سايزيد  ولعله  انتقالتها 
عن  اخرى  جهة  من  معربة  النتقالت  تلك  مفاجاأة 
او  وحتولته  انتقالته  يف  الب�سري  الفكر  مفاجاآت 
هذا  ف�سياغة  بتطوراته  علميا  ثقافيا  عنه  يعرب  ما 
كل  تعك�س  كانت  ومفهوما  م�سطلحا  للثقافة  الفكر 
الوجودية  مف�سليته  يف  �سواء  فيه  حتول  او  انتقالة 
الب�سري  الفكر  كان  وحني  التاريخية  تف�سيليته  او 
وهو يبداأ بان�سنة ذاته تنويريا وهي مف�سل وجودي 
كانت الثقافة يف ف�سلها التاريخي تعبريا عن العلم 
الن�سان  بقيم  املرهونة  وال�سعادة  والتطور  والتقدم 
يف احلداثة منذ القرن الثامن ع�سر امليالدي وحني 
علميا  اجتماعيا-  الوجودي  مف�سله  يف  الفكر  �سار 
تعبريا  التاريخي  تف�سيلها  يف  الثقافة  �سارت 
والفن  واملعتقدات  املعارف  يف  املركب  الكل  عن 
الجتماع  عامل  وفق  والتقاليد  والخالق  والقانون 
تطور  ان  وبعد   )1917 ـ   1832( تايلور  النكليزي 
الثقافة  عالقة  معه  تطورت  النرثوبولوجي  الفكر 
عالقة  ي�سكل  و�سار  الطبيعة  نظام  �سمن  مف�سليا 
فهي  ثقافة  ــ   طبيعة  تف�سيلية  متقابلة  ثنائية 
ــ  بايولوجي  ان�ساين،  ــ  حيواين  مقاربات  يف  تدخل 

 . مكت�سب  ــ  غريزي  اجتماعي، 
ان  اعتبار  هو  التطور  هذا  يف  النظر  يلفت  ما  لكن 
يف  الطبيعة  دور  او  الثقافة  يف  البايولوجية  ال�س�س 
عند  الوظيفي  التحليل  يف  ت�سبح  الثقافة  تكوين 

وان  الثقافة  لعلم  بالن�سبة  ثانويا  �سيئا  مالينوف�سكي 
الهم  هي  الولية  احلاجات  عن  الثقافية  الجابة 
حد  اىل  �سرتاو�س  ليفي  عند  الهتمام  هذا  ويتطور 
معطى  جمرد  فالطبيعة  الطبيعي،  الن�سان  الغاء 
ا�ستيعابها  م�سوؤولية  تتحمل  والثقافة  عام  ان�ساين 
�سيء  جمرد  فالطبيعة  معينا  حتويال  وحتويلها 
ثقافة  ان  مطبوخ  �سيء  اىل  بالثقافة  تتحول  ينء 
مرور  عرب  حتولت  او  الن�سان  عند  تكونت  الطعام 
ا�سارة  النيء  والطعام  الطبيعة  من  بالنار  الطعام 
نحو  ونزوعه  البايولوجية  الن�سان  رغبات  كل  اىل 
�سار  الثقايف  واملطبوخ  احلياة  يف  والبقاء  التوا�سل 
وهي  احلياة  وابواب  �سوؤون  كل  يف  الن�سان  زاد  هو 
املعنى على اجلانب  بهذا  الثقافة  ا�سارة اىل هيمنة 
تكت�سب  ان  الن�سان وقبل  والعملي يف حياة  النظري 
فانها  الوربي  الغرب  يف  املعاين  هذه  كل  الثقافة 
الو�سطى  الع�سور  ويف  الغرب  هذا  يف  تعني  كانت 
يف  الب�سري  الفكر  كان  فقد  الدينية  الطقو�س  حالة 
فانعك�ست  ميتافيزيقيا  دينيا  فكرا  الع�سور  هذه 
والعقيدية  الدينية  وم�ساراته  الفكر  هذا  حقيقة 
و�سعائره  الدينية  طقو�سه  عن  الثقافة  تعبريات  يف 
مع  ا�سطالحا  الثقافة  تطابق  يوحي  العباديةمبا 
امللزم  غري  التاأ�سيل  من  ونوعا  الدينية  املعرفة 
املثقف  هذا  وان  ل�سيما  الديني  املثقف  مل�سطلح 
ــ  تاأويلي  الدين يف نظام  الفكرية من  ي�ستمد قدرته 
باعتبارها  احلديثة  املعرفة  ـ  الثقافة  ومن  معريف، 

اآليات يف التاأويل وقدرة على اكت�ساف املعنى مبعزل 
عن تاأليه مقولته او تعليم كالمه كعلم الهي وحري 
يقول  اخالقه  ويوؤله  �سلوكه  يوؤله  ان  الديني  باملثقف 
يف  اهلل  باخالق  ال�سادق)تخلقوا  حممد  بن  جعفر 
الدين  بل هو  الدين  التاأليه �سرورة يف  ار�سه( لن 
الكالم  تاأليه  او  املقولت  تاأليه  هو  لي�س  لكن  بعينه 
ب)علم  امل�سلمني  عند  عليه  تعارف  ما  او  الب�سري 
او  نظرية  معرفة  الثقافة  كانت  و�سواء  الكالم( 
والتطور  التقدم  مفاهيم  بذلك  توحي  كما  تنظريية 
احلياة  عنا�سر  من  املركب  الكل  ذلك  انها  ام 
ا�سياء  على  تعبرياتها  وت�ستمل  الب�سري  بالجتماع 
تاأخذجمال  انها  ام  ا�سافية  او  احلياة  يف  �سرورية 
جتعل  ا�ستثنائيا  او  ثنائيا  الطبيعة  يف  تقابليا 
متهد  وبذلك  معطى  جمرد  او  ثانويا  �سيئا  الطبيعة 
بهذا  كانت  �سواء  الطبيعة  على  الثقافة  هيمنة  اىل 
ال�ستدراجي  املظهر  فاأن  غريه  او  ذاك  او  املعنى 
ال�سياء  �سنع  على  قدرتها  هو  الثقافة  يف  والفاعل 
وبناء مقولت املعرفة التي اخذت زمام املبادرة يف 
ملمو�سا  وتقدما  تطورا  �سنعت  انها  احلديث  العامل 
جمتمعات  و�سنعت  العامل  هذا  يف  وحم�سو�سا 
الهوية  وتعريف  تايلور  تعريف  �سوء  على  وهويات 
باأنها بناء ثقايف واللغة هي هند�سة هذا البناء امنا 
حياة  يف  الثقافة  متار�سها  �سناعة  اهم  عن  يف�سح 
�سنعت  ان  بعد  و�سخ�سية  هويته  حيث  الن�سان 
حتويلها  بعد  الطبيعة  وعلى  يف-  الن�سان  �سلطة 

اىل جمرد معطى .
الثقافة  فاأن  املعقول  نحو  الفاعل  ا�ستدراجها  ويف 
الب�سري مبا حوله،  الكائن  تاأويل يف عالقة  متار�س 
بعد  ذو  تاأويل  لكنه  والطبيعة،  ،واملجتمع،  التاريخ 
�سرورة  ويوؤكد  ي�سدد  مما  ذرائعي  نفعي-  م�سلحي 
ولكن  الثقافة  بذاتها يف  تطلب  ل  فاحلقيقة  التاأويل 
الن�ساين  فالفكر  م�سروعة  م�سالح  من  تكفله  ما 
عن  يبحث  لذاته  بعمومه  مغر�س  بذاته  مغر�س 
غاية  لي�ست  فاملعرفة  املعرفة  بوا�سطة  غايات 
الن�سان  اغرا�س  خلفها  تختبئ  و�سيلة  هي  واأمنا 
الفهم  ط�س  يف  ال�سويف  احلالج  يقول  وم�ساحله 

)اأفهام اخلالئق ل تتعلق باحلقائق(  وهو ما يدفعه 
تلك  م�سروعية  ويف  التاأويل  حدود  اأق�سى  اىل  دفعا 
غاياته  حتقيق  يف  وين�سط  التاأويل  يتمدد  امل�سالح 
ولي�س  تعاىل  اهلل  نكت�سف غر�س  النبوية  المية  ويف 
املعرفة  لن  امية  كلها  فالنبوة  الن�سان  غر�س 
كتاب  قراءة  �سابقة  معرفة  بغري  فيها  تنح�سر 
نبوة  ح�سول  يف  يقال  فيما  عربة  ول  قلم  خط  او 
فانها  اهل كتاب  توجيه من  او  بتعليم  حممد )�س( 
الب�سري-  الغر�س  –من  مغر�سة  ان�سانية  فكرة 
را�سمالية  ثقافة  ثم  كن�سية  دينية  ثقافة  �سنعتها 
او م�سطلح  النبوية  المية  تاأويل  ويف  –ا�ست�سراقية 
ثقافة  تعريفا لالمي يف  فان هناك  المي-  –النبي 
من  ا�ستقاقه  يو�سحه  او  به  يوحي  اللغوية  العرب 
هذا  ا�ستقاقه  يف  مفهوم  وهو  الم  ومعنى  لفظ 
الم  فان  اللغة  ن�س  ويف  الطبيعة  يف  املعنى  يوازي 
هي  ال�سياء  يف  ال�سل  فان  تاأويلها  ويف  ال�سل  هي 
الطبيعية  المية  يف  النبوة  تن�سهر  هكذا  الطبيعة 
احلقيقة  فت�سارف  الثقافية  احلالة  عن  وتند 
يف  الكربى  احلقيقة  وت�سرق  الوجود  ا�سل  يف 
احلقيقة-  النبوة  م�سارفة  من  قو�سني  قاب  حلظة 
الفوؤاد  ماكذب  وفيها  الدينية،  الوجودية،املعرفية، 
ح�سول  نور،  قذف،  الهام،  نبوة  وكل  انها  ماراأى.  
النبوة  امكانات  يف  التاأويل  يختفي  لذلك  حم�س، 
�سرورة  التاأويل  لكن  بذاته   مكت�سف  املعنى  لن 
والتاأويل  التاأويل  هي  الثقافة  لغة  ان  او  الثقافة  يف 
يوازي  الذي  الن�س  جتاه  معرفية  ثقافية  ممار�سة 
معطى  الن�س  في�سري  املعطى  يف  حتى  الطبيعة 
هذه  عالقة  يف  وتاأويل  افكار  �سناعة  فالثقافة 
هنا  من  والطبيعة  والجتماع  بالتاريخ  الفكار 
الدين احلديث  نوؤ�س�س مدخال يف بحث  ان  ن�ستطيع 
الفكار  �سناعة  على  الثقافة  قدرة  اىل  ي�ستند 
وتقود  امل�سلحة  ت�سرعنه  موجز  وبغر�س  وال�سياء 
على  التاأويل  قدرة  اليه  والطريق  املعرفة  اليه 
العقدي  املعطى  وتكوين  الديني  الن�س  مداخلة 
منك�سف  الن�س  هذا  �سار  اأن  بعد  خالله  من 
لذاته  ومنك�سفا  الوحي   – النبوة  يف  بذاته  املعنى 
ويف  )اإقراأ(  القراأن  يف  معرفة  ال�سل  يف  فالدين 
قوله  تف�سري  ويف  الكلمة  كانت  البدء  )يف  الجنيل 
قال  ليعبدون(  ال  والن�س  تعاىل )وما خلقت اجلن 

يعرفون. مبعنى  اأي  املف�سرون 

البخاتي حكمت 
خاطئة  بداهة  )الثقافة  موران  ادغار  يقول  الثقافة،  م�سطلح  من  والتبا�سا  غمو�سا  اكرث  واملعرفة  العلوم  جمالت  يف  م�سطلح  هناك  الي�س 
انه   6- �س  لبيب  الطاهر  الثقافة  �سي�سيولوجيا  خائنة(-  ملغمة  منومة  خاوية  فخ  كلمة  انها  واحلال  ثابتة  حازمة  كلمة  وكانها  تبدو  كلمة 
فالحة  من  املتوقعة  غري  م�سطلحه  انتقالت  يف  يبدو  الغمو�س  لكن  موران  ادغار  وفق  الن�سانية  العلوم  يف  ومتعدد  ومت�سكك  غام�س  مفهوم 
ميثل  الذي  الوعي  هذا  عن  تعبريا  ف�سار  الب�سري  الوعي  مركز  اىل  ذلك  من  اكرث  بل  واملعرفة  العلم  ميدان  اىل  احلقل  وحراثة  الر�س 
ال�سريورة  هذه  وغمو�س  الثقافة  م�سطلح  يف  التحول  هذا  خطورة  تكمن  هنا  املتعاقبة  �سريوراته  او  الب�سري  التاريخ  �سريورة  خال�سة 
الطاهر  وقد و�سف  انرثوبولوجيا المريكيان كروبيد وكهوت  به عاملا  قام  للثقافة وفق جرد  تعريفا  بـ )16(  اوحت  الثقافة  وحتولت مفهوم 
لبيب هذه ال�سريورة املعرفية بانها مغامرة تاريخية لكلمة الثقافة منبها اىل تخ�س�س بحوث واعمال اكادميية يف تتبع تاريخ هذه املغامرة، 
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احلقيقية  الأ�سباب  جيدًا  يعي  كان  كوهيغل 
التي تقف وراء �سعوبة وغمو�س بع�س اأعماله. 
ب�سدد  تالميذه  اأحد  اإىل  كتب   1812 ففي 

كتابه )املنطق(.
العر�س.  �سعوبة  من  ي�ستكي  اأن  يوؤ�سفني   "
ذاتها  املجردة  امل�سائل  هذه  طبيعة  لأن  ذلك 
الكتابة  تناولها  امل�ستطاع عند  جتعل من غري 
عادي.  كتاب  يف  املمكنة  ال�سهولة  بذات 
فالفل�سفة التاأملية احلقة ل ت�ستطيع اأن ترتدي 
رداء جان لوك اأو الفل�سفة الفرن�سية العادية. 
وبالن�سبة للمبتدئني ينبغي اأن تظهر من جهة 
يف  اأنها  لو  كما  مقلوب  بعامل  اأ�سبه  حمتواها 
تناق�س مع كافة املفاهيم التي اعتادوا عليها 
باملعنى  ن�سميه  وما  موافقًا  لهم  يبدو  ما  ومع 
دونت،  عن،  املرا�سالت،  هيغل،   (  " املقبول 

هيغل والهيغلية. ت . ح. هنداوي(
خمتلفة  فل�سفة  واجنل�س  مارك�س  طور  لقد   (
يعتقدا  مل  لكنهما  هيغل.  فل�سفة  عن  جدًا 
اإجمال.  اأقاماها انطالقًا من ل �سيء  باأنهما 
الهيغلية  مع  تعار�س  يف  يجعالنها  وهما 
ل  لكنهما  اجلوانب،  من  لعدد  بالن�سبة 
اأفكارًا  يعتربانه  ما  اأخذ  باملقابل  يرتددان 
بالن�سبة  الديالكتيكي  فاملنهج  فيها.  اأ�سا�سية 
لهما ينطبق على قاعدة فل�سفية مادية مثلما 
ينطبق على قاعدة فل�سفية معاك�سة اأي املثالية 
" ) امل�سدر ال�سابق (. ومارك�س يحدد بو�سوح 

الختالف اأو التعار�س بقوله.
الهيغلي.  املنهج  لي�س  التطور  يف  منهجي   "
فالديالكتيك  مثايل.  وهو  مادي  لأنني 
ديالكتيك،  لكل  الأ�سا�سي  ال�سكل  هو  الهيغلي 
ال�سويف،  طابعه  من  جتريده  بعد  فقط  لكن 
ذلك،  على  الدليل  �سوفيًا،  هيغل  يكن  )مل 
اللتان  والأبيقورية  الرواقية  اإىل  املوجه  نقده 
الواقع  عن  النعزال  �سرورة  على  اأكدتا 

الدقة  وجه  على  وهذا  اللذة   على  للح�سول 
ما مييز منهجي" وهكذا فالتمايز والتعديل ل 

يعنيان الإلغاء. )م�سدر �سابق(.
ع�سر  غري  ع�سر  يف  عا�س  ومارك�س 
فيل�سوف  دور  الأخري  لهذا  واأعطى  هيغل. 
عامل  يف  يتطلع،  هو  كان  بينما  الربجوازية، 
يكون  اأن  اإىل  اآخر  واجتماعي  اقت�سادي 
التي مل تكن قد عربت  فيل�سوف الربوليتاريا 
كان  م�ستقلة، عندما  ب�سورة  بعد  نف�سها  عن 
والجتماعية  القت�سادية  احلياة  يتابع  هيغل 
" ) امل�سدر ال�سابق(. )هذا ل يعني رجاحة 
"خرافة  الطبيعة  جدل  اإىل  املوجه  النقد 
جدل  على  والقت�سار  الطبيعة"  يف  اجلدل 
املارك�سية  باأن  لوكا�س  ت�سوره  كما  الإن�سان 
ورف�ست  الهيغلية  يف  حق  هو  مبا  احتفظت 
تعار�سها، وهو يحتفظ مبقولة  التي  املفاهيم 
الكل(،  هو  احلقيقي  و)  العيني(  )ال�سمول 
اإل يف جدل التاريخ  وهذا الت�سور ل ي�ستقيم 
اقرب  كان  مارك�س  باأن  ين�سى  لكنه  وحده، 
)الي�ساريني الهيغلني( اإىل هيغل، لكنه مل يكن 
يعترب  لأنه  للكلمة،  احلقيقي  باملعنى  هيغليًا 
عالقة  عن  عبارة  هي  التاريخية  ال�سريورة 
اأن  والفكر.  الواقع  بني  ومرتابطة  متبادلة 
هيغل الذي �سجب الدوغمائية والطوبائية، قد 
جهد با�ستمرار لالحتفاظ بوحدة وثيقة بيت 
بربطهما  والعامل  الروح  بني  والوجود،  الفكر 
ربطًا ل فكاك فيه )كورنو( اأما �سارتر فيوؤكد 
"بان اجلدل املارك�سي للطبيعة اخرتاع طبيعة 
"ل ميكن اأن  بال اإن�سان، اأما كوجيف فيقول، 
اأن�سطة  وبغري  اإن�سان  بدون  جدل  ثمة  يكون 
الإن�سان" )جدل الإن�سان اأو الفكر(، اأو عقل 
يالحظ  كما   Dialectiser مبادئه  يُجّدل 
كان  اإذا  اإل   ( خطاأ  وهذا  با�سالر  جا�ستون 
اأن يتبع العقل الطريقة الديالكتيكية  يق�سد، 

كمنهج( لأن العقل ل ميكن اأن يُجّدل مبادئه، 
قانون،  لأنه  العقل،  لأن اجلدل موجود خارج 
مثل قانون اجلاذبية. وعلى العقل اأن يكت�سفه، 
وهم بذلك ينفون اأن يكون الإن�سان جزء من 

الطبيعة.
للتاريخ  اجلديل  للتطور  هيغل  مفهوم  " كان 
انقطاع  ل  �سريورة  الواقع،  يف  ي�ستلزم، 
له  يعنّي  اأن  ميكن  ل  م�ستمرًا  وتغريًا  فيها، 
واقع  كل  اإن  نهاية.  اأو  حد  مبثابة  معني  �سكل 
واجتماعية  و�سيا�سية  اقت�سادية  �سفة  ذي 
اأ�سا�س  على  احلقيقة،  يف  ينزع  حقوقية  اأو 
يتلب�س  ما  فقدان  اإىل  الديالكتيكي،  التقدم 
واملنطقية  التاريخية  ال�سرورة  طابع  من  به 
غري  ي�سبح  وهو  معينة،  حلظة  يف  معًا 
يف�سح  اأن  ويجب  الواقع،  هذا  ب�سبب  عقالين 
حمكوم  جديد  لواقع  عنه،  عو�سًا  املجال، 
فبعك�س  واحلال،  ما.  يومًا  يتال�سى  اأن  عليه 
هيغل،  فان  اجلديل،  اأملفهومي  الت�سور  هذا 
النزعة  نحو  فالأكرث  اأكرث  مييل  كان  الذي 
مينح  اأن  على  حممول  كان   ،) )املحافظة 
امل�سيحي  الدين  وبخا�سة  زمنه،  موؤ�س�سات 
والدولة الربو�سية، قيمة مطلقة ويوقف بذلك 
فيورباخ  اأجنل�س،   (" التاريخ  �سري  عندهما 
على  يتجنى  اأجنل�س  باأن  احلقيقة  ونهاية(. 
للدين  املطلقة  القيمة  مو�سوعي  يف  هيغل 
يف  يرد  مل  لأنه  الربو�سية،  والدولة  امل�سيحي 
موؤلفات هيغل ما يثبت ذلك، ي�ساف اإىل ذلك 
اأن  ميكن  فال  ديالكتيكي  فيل�سوف  هيغل  باأن 
ي�سفي اأي قيمة مطلقة لأي واقع ويوقف �سري 

التاريخ!!
مقولة  حول  اخلاطئ  املفهوم  �سن�سحح  كما 
خاطئة،  ب�سيغة  نقلت  التي  ال�سهرية  هيغل 
فيور   ( اأجنل�س  مبقالة  كالتايل:  وردت  حيث 

باخ ونهاية الفل�سفة الكال�سيكية الأملانية( 

)كل ما هو واقع هو معقول، وكل ماهر معقول 
هو واقع (

 Tout Ce qui est réel est rationnel”
 ”et tout ce qui rationnel est réel
ما  عك�س  تذهب  اخلاطئة  ال�سيغة  وهذه   ،
فكر  مع  تتعار�س  وهي  هيغل،  اإليه  ذهب 

هيغل الذي قال:
 Ce qui est rationnel est réel ; et ce

 » qui est réel est rationnel
واقعي،  هو  وما  واقعي،  فهو  عقالين،  )ماهو 

فهو عقالين( 
 Was vernünftig ist،das IST(
 wirklich، und was wirklich ist، das

IST vernünftig
يقع  باأن  الأ�سنغراب،  ا�سد  ا�ستغرب  اإين 
اأجنل�س بهذا اخلطاأ الفادح. الظاهر باأنه مل 
يطلع على مقولة هيغل ب�سورة مبا�سرة، لكن 
من  القتبا�س  اأو  ال�سفهي،  النقل  طريق  عن 
يف  اأجنل�س  فاأن  ذلك  مع  دقيق.  غري  م�سدر 
هيغل  اإليه  ذهب  ما  اإىل  ذهب  ال�سرح  �سياق 

حول الرتابط بني الواقع وال�سرورة.
ولكن  بال�سرورة،  الواقع  يربط  وهيغل 
غري  ي�سبح  معينة  حلظة  يف  ال�سروري 
لواقع  املجال  يف�سح  اأن  وعليه  �سروري، 

�سروري جديد.
برتحاب  الفرن�سية  الثورة  هيغل  ا�ستقبل  لقد 
األهوت،  مبهد  تلميذ  كان  يوم   ،1789 عميق 
مع  وغر�س  عاما،  ع�سر  ت�سعة  عمره  وكان 
اأطراف  يف  احلرية  �سجرة  �سيلنج  �سديقه 
مدينة توبنغن احتفًا بتلك الثورة، وكان يعترب 
واأول  الفل�سفة  وليد  باأنها  الفرن�سية  الثورة 

حماولة لإقامة دولة قائمة على العقل. 
يوؤ�س�س  الإن�سان...  راأينا  اأن  قط  يحدث  "مل 
لها...  تبعًا  الواقع  ويبني  الفكرة  على  نف�سه 
)هيغل:  لل�سم�س"  رائعًا  �سروقًا  اأذن  كان 
اأكرث  وذهب  الفل�سفة".  تاريخ  يف  درو�س 
الروب�سبريي،  الإرهاب  برر  عندما  ذلك  من 
الدولة  اإىل  النظام  لإعادة  حماولة  باعتباره 
الفتية. كان هيغل معجبًا بنابليون ولقد حياة 
عندما دخل "اأينا" و�سحق اجلي�س الربو�سي، 
)ر�سالة   1807 خريف  يف  امل�سهورة،  ومقولة 

اإىل �سديقه نيتماير(.
على  العامل،  روح  الإمرباطور  راأيت  لقد   "
على  ويهيمن  الأفق  يف  يرنو  جواده،  �سهوة 
ي�سف  مل  هيغل،  باأن  )احلقيقة  العامل". 
تقابل  التي   Geist  ، العامل  بروح  نابليون 
 Seele اأنه  قال  بل  بالفرن�سية،   Esprit
التي   âme، souffle بالفرن�سية  تقابل  التي 
مفهوم  لأن  ن�سمة،  اأو  نف�س  بالعربية  تعني 

فل�سفي  مفهوم  هيغل  اإىل  بالن�سبة  الروح 
وهذا  العقل(.  اهلل،  الفكرة،  )املطلق،  يعني 
لينطبق على نابليون اأوعلى اأي �سخ�س اآخر.

لقد تعاون هيغل مع الحتالل الفرن�سي لبلده، 
 Gazette )بامربج  �سحيفة  بتحرير  وقام 
الإدارة  التام مع  بالتفاق   ) de Bamberg
الفرن�سية، وهو بهذا املوقف ينظر اإىل نابليون 
باعتباره �سرورة واقعية، وميثل بنف�س الوقت 
�سكل من اإ�سكال متو�سع )الروح التاريخي(. 
من  موقفه  هيغل  غري  الزمن  مبرور  لكن 
اجلمهورية الفرن�سية ومن نابليون بناءًا على 
ما  واعترب  الغري �سروري،  الإرهاب  ا�ستمرار 
قامت به فرن�سا يف اأملانيا هو) طغيان اأجنبي 
هيغل  خطاب  �سروري.)  يعد  ومل  بربري( 
الفل�سفة  لق�سم  كاأ�ستاذ  مركزه  ت�سنم  عندما 
بع�س  يرى   .1818 خريف  برلني  جامعة 
الباحثني باأن هذا املوقف ل ينم عن انتهازية، 
لميكن  الهيغلي.  النظام  �سلب  من  هو  بل 

مقارنة الأم�س باليوم .
البحتة  الأكادميية  الدرا�سة)  هذه  تهدف  ل 
اأي مقارنة  اإىل  اأطروحة(  التي هي جزء من 
)�سيا�سية- فل�سفية( بني املا�سي واحلا�سر.. 
اأي مقارنة فل�سفة وعي األذات، وفل�سفة النقد 
الديني جلماعة "الي�سار الهيغلي" التي كانت 
الواقع  عقلنة  اإىل  النقد  طريق  عن  تهدف 
الفل�سفة،  عن  الالعقالنية  العنا�سر  باإزالة 
وب�سورة خا�سة فل�سفة النقد، وفل�سفة النقد 
غري  املقارنة  واعم..  ا�سمل  ب�سورة  الديني 
اإىل  تعود  واجتاهات  اأفكار  بني  مو�سوعية 
ع�سر  فكل  الزمن،  من  قرنيني  يقارب  ما 
املو�سومة  واهتماماته  اخلا�سة  فل�سفة  له 
وعالقاته  الب�سري  الإنتاج  بطابع  واملحددة 
)الي�سار  فان  ذلك  على  عالوة  الجتماعية. 
اأطروحاته  باأغلب  الهيغلي( مل يكن من�سجما 
الالحقة،  )ال�سيا�سية(  وتوجهاته  الفل�سفية 
وظهرت خالفات عميقة بني )اأع�سائه( اأدت 
–�سن�سرحها  متعددة  واتهامات  قطيعة  اإىل 

لحقا- 
روج(  اأو  )روغه  روغ  قاله  ما  �سمنها  ومن 

اجتاه مارك�س.
اأ�سار  الذي  مارك�س  على  غ�سبًا  يغلي  " كان 
و"يهوديًا  متامًا(  حقري  )رجل  باأنه  اإليه 
بعد  عمد  روغ  اإن  لينكر  اأحدا  اأن  وقح".كما 
اإىل  توبة  اإر�سال ا�سرتحام  اإىل  ب�سنوات  ذلك 
وزير الداخلية الربو�سي يخون فيها رفاقه يف 
)ال�سباب(  هوؤلء  ويحمل  باري�س  يف  املنفى 
�سحيفة  يف  اقرتفها  التي  اخلطايا  م�سوؤولية 

)فورواتز("
)فران�س مهرينج، كارل مارك�س(.

بعك�س كارل مارك�س وزوجته جيني، الذي كان 
اأخوها غري ال�سقيق وزير داخلية ملقاطعة غرب 
م�ساعدة،  اأي  منه  يطلبا  مل  فاأنهنا   ، اأملانيا 
اأطفالهم  مع  عا�ساه  الذي  املدقع  الفقر  رغم 
منهم   1852-1855 اثنني  وفقدا  لندن،  يف 
ال�سحية.ومن  والعناية  التغذية  �سوء  نتيجة 
مارك�س  بني  ظهر  قويا  خالفًا  فاأن  املعروف 
دفاع  وهو  كاملة  قطيعة  اإىل  بينهما  ادا  وروغ 
ال�سيوعي  احلزب  بناء  �سرورة  حول  مارك�س 
التي  الديغماوية  من  نوعا  روغ  اعتربه  الذي 

ت�سبه اإىل حد كبري ديغماوية الأديان. 
كان �سرتاو�س ابعد الهيغليني للعمل بال�سيا�سة، 
وكذلك روغ بعد اإطالق �سراحه، اأهتم بالآداب 
الن�ساط  عن  بعيدا  عامة  ب�سورة  والثقافة 
�ساعدته  وان زيجة موفقة  ال�سيا�سي، ل�سيما 
على العمل بجامعة )هال(، وكان يعترب نف�سه 
اأفكار باجلملة. ) اأدت به زيجة موفقة  تاجر 
اإىل اأن ي�سبح حما�سرا يف جامعة هال.فعا�س 
ال�سابقة)ق�سى  م�سائبه  رغم  مريحة  حياة 
�ست �سنوات بال�سجن(و�سمح له ذلك اأن يعلن 
وكان  وعادل.  حر  الربو�سية  الدولة  نظام  اأن 
م�سداقًا  �سخ�سه  من  يجعل  اأن  يود  بالفعل 
لقول املوظفني الربو�سيني الكبار من اأن اأحدًا 
ل ي�ستطيع النجاح اأكرث من دمياغوغي مرتد( 
)حوليات  �سحيفة  اإن  واحلقيقة  )كورنو(، 
�سيا�سي  طابع  ذات  البدء  يف  تكن  مل  هال( 
ويحث  والآداب،  بالفن  فقط  تعني  وكانت 
مهما  مركزا  منحه  على  الر�سمية  ال�سلطات 
باعتباره مدافعا  يقدمها  التي  جزاء خدماته 

عن الدولة الربو�سية.
بني  توافقا  ثمة  اأن  حينئذ  يعتقد  روغ  )كان 
الديني"،  "الإ�سالح  ومبادئ  احلرية  فكرة 
روغ  )اإن  وكذلك  الربو�سية(  الدولة  ومبادْي 
الكني�سة  �سد  الربو�سية  احلكومة  بدعمه 
احلكومة  تلك  ك�سب  ياأمل  كان  الكاثوليكية 
الن�سال  جانب  اإىل  الأقل  على  ما  حد  اإىل 
ال�سيا�سية(  الرجعية  يخو�سه �سد  كان  الذي 

)كورنو، اأوك�ست. مارك�س واجنل�س(. 

اليسار الهيغلي.. ال يسارًا وال هيغليًا
د. �ساكر ال�ساعدي*

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سحيح خطاأ �سائع ا�ستمر طويال باعتبار جتمع )نادي الدكاترة يف برلني( "ال�سباب الهيكلي" 
يف بداية ثالثينيات القرن التا�سع ع�سر، )�سرتاو�س، باور، روك، �سيازف�سكي، كوبن، فيورباخ، مارك�س، اأجنل�س، مو�سى 
هي�س واأخرين.( باأنهم من اإتباع الجتاه الي�ساري يف ذلك الوقت، ومن ورثة واأن�سار الفكر الهيكلي، الذي انت�سر حينئذ 
اأنها �ستلقي ال�سوء،  1818 يف برلني، الذي ظل �ساغرا بعد وفاة )فيخته(.كما  بعد ت�سنم هيكل كر�سي الفل�سفة عام 
وت�سحح بع�س املفاهيم اخلاطئة حول الفكر الهيكلي، باعتباره ميثل نوعني من املفاهيم )اليمني والي�سار(، اأحداهما 
خارجية وهي رجعية تربيرية )النظام الفل�سفي(، والأخرى داخلية وهي تقدمية، على �سوء املنهج الديالكتيكي، )لكنه 
مقلوب (، الذي �سور خطاأ وهو ي�سري على راأ�سه بدل من قدميه. واحلقيقة بان الديالتيك الهيكلي له قاعدته املثالية 
املن�سجمة مع الفل�سفة التاأملية الهيكلية، وهو ي�سري على رجليه. "الفل�سفة التاأملية هي وعي الفكرة، وهي وعي اإىل درجة 
" " فالنظام الهيكلي ينطلق من  اإل الفكرة  اأن يكون  "اأن مو�سوع العمل الفل�سفي ل ميكنه  اأن كل �سي يفهم كفكرة"، 
الفكرة ويعود اإىل الفكرة، دون الكف اأبدا عن املرابطة يف الفكرة" هذه الفكرة لدى هيكل تبقى مرتبطة بالواقع، وعلية 

ففل�سفة هيكل هي فل�سفة تاأملية مو�سوعية، فديالكتيك هيكل يقول )الكل يتف�سخ(. 

ت  كد اأ و
بع�س 

ئل  �سا و
العالم 
ملحلية  ا

ت�سكيك  بعد  وفاته،  نباأ  املا�سي  اخلمي�س 
بعد  فيما  اأكده  حتى  اخلرب،  ب�سحة  البع�س 
الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �سانتو�س عرب 
تغريدة من ح�سابه اخلا�س على موقع التوا�سل 
الجتماعي تويرت، قائاًل مان�سه »األف �سنة من 
اأعظم  الوحدة و احلزن ب�سبب وفاة واحد من 
اأردفها  ثم  التاريخ«،  مر  على  الكولومبيني 
ميوت  العمالقة  »حتى  تقول  اأخرى  بتغريدة 

اأي�سًا«.
املك�سيك  يف  ماركيز  غار�سيا  غابرييل  وعا�س 
با�ستثناء  دائم،  �سبه  ب�سكل   1961 العام  منذ 
يف  ق�ساها  التي  الق�سرية  الأوقات  بع�س 
تقاعده  بعد  وهافانا،  وبر�سلونة  كارتاخينا 

واعتزاله احلياة العاّمة منذ �سنوات عدة.
بف�سل  وا�سعة  عاملية  �سهرة  الكاتب  وحقق 
بف�سل روايتيه »مائة عام من العزلة« و»احلب 
قبل  اخل�سو�س،  وجه  على  الكولريا«  زمن  يف 
املزيد  عليه  �سلطت  التي  نوبل  جائزة  ينال  اأن 

باللغة  كاتب  اأف�سل  النّقاد  ويعده  ال�سواء،  من 
واحد  �سرفانت�س،  دي  ميغيل  من  الأ�سبانية 
الرئي�سيني،  ال�سحرية  الواقعية  وا�سعي مفهوم 
اخليال  من  عنا�سر  بدمج  يتميز  اأ�سلوب  وهو 
اأحد  كونه  عن  ناهيك  الواقع،  مع  املجنح 
الأدبية  الطفرة  بتحقيق  الرئي�سيني  امل�ساهمني 
�ستينات  يف  الالتينية  اأمريكا  يف  ح�سلت  التي 

و�سبعينات القرن املا�سي.

اأ�سبح كاتبًا بف�سل كافكا
ولد غابرييل غار�سيا ماركيز يف بلدة اأراكاتكا 
اآذار/  من  ال�ساد�س  يف  ال�ساحلية  الكولومبية 
اىل  انتقل   1947 العام  ويف   .  1927 مار�س 
نا�سيونال  جامعة  يف  احلقوق  لدرا�سة  بوغوتا 
دي بوغوتا، لكّنه مل يكمل درا�سته التي مل يقتنع 
بها، وبرر ذلك بتغيري قناعاته بعد قراءة رواية 
»امل�سخ« لكافكا، وقرر اأن يكون كاتبًا و�سحفيًا.

جريدة  يف  عمود  ككاتب  لحق  وقت  يف  وعمل 
ولحقا  بوغوتا،  يف  ال�سادرة  »برانغويال« 
كمرا�سل وناقد �سينمائي ملجلة »اإي�سبكتادور« ، 
وبعد ن�سره ق�سة مثرية عن الدعاية احلكومية 
يف العام 1955، مت ار�ساله لفرتة وجيزة اإىل 

اأوروبا، وبعد �سنوات قليلة ا�ستقر يف فنزويال.

كا�سرتو
بارانكيا يف كولومبيا  اإىل  1958 عاد  العام  يف 
وتزوج من مر�سيد�س بار�سا، ثم انتقل اإىل كوبا 

حيث  ورودريجو  غونزالو  وولديه  زوجته  مع 
كتب عن الثورة الكوبية وزعيمها فيدل كا�سرتو 
واأ�سهم  وطيدة  �سداقة  به عالقة  ربطته  الذي 
فيما بعد بتاأ�سي فرع لوكالة اأنباء برن�سا لتينا 

كا�سرتو يف بوغوتا. يف العام 1961 انتقل اإىل 
نيويورك كمرا�سل لربن�سا لتينا، بعد تهديدات 
الأمريكية  املركزية  املخابرات  وكالة  من 

والالجئني الكوبيني، ثم انتقل اإىل املك�سيك.

نوبل
يف العام 1967 ن�سر عمله الأكرث �سهرة »مائة 
عام من العزلة«، تلك الرواية التي ترجمت اإىل 
خم�سني  من  اأكرث  منها  وبيع  لغة   25 من  اأكرث 
مليون ن�سخة، وذاع �سيته منذ ذلك احلني حتى 

منحه جائزة نوبل لالأدب يف العام 1982.
»احلياة  الذاتية  �سريته  ن�سر   2002 العام  ويف 
 2004 العام  اأواخر  يف  ثم  تروى«،  اأن  ت�ستحق 
ق�سة  وهي  احلزينات«،  العاهرات  »ذكريات 
عاهرة  و  عجوز  رجل  بني  تقليدية  غري  حب 

�سابة.

غابرييل غارسيا 
ماركيز: مانديال األدب

 
قد  ال�سهري  الكولومبي  الكاتب  وفاة  نباأ  وكان 
اثار موجة من احلزن والأ�سى يف جميع اأنحاء 
العامل، وفيما ياأتي عدد من ردود الأفعال تلك:

» األف �سنة من ال�سعور بالوحدة واحلزن لوفاة 
اأكرب كاتب كولومبي يف كل الع�سور«.

الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �سانتو�س.
»مع وفاة ماركيز، خ�سر العامل واحدًا من اأكرث 
منذ  املف�سل  كاتبي  كان  لقد  ب�سرية،  الكتاب 
عندما  النف�سية  راحتي  اجد  وكنت  الطفولة 
اقراأ له، و�ستعي�س �سخ�سية غابو املحببة فرتة 

طويلة يف ذاكرة الأجيال«
الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما.

ت�سارلز ديكنز  اإىل زمن  العودة  »يتوجب علينا 
للعثور على كاتب بوزنه، لقد كان يتمتع باأجود 
�سلطة  ميار�س  وكان  الأدبية  ال�ساليب  اأنواع 

كبرية على �سعوب باأكملها«.
الكاتب الربيطاين اإيان ماك اإيوان

من  عام  »مائة  قراأت  التي  اللحظة  »منذ 
واأنا متعجب  40 عاما،  اأكرث من  العزلة«، منذ 
وقدرته  نوعها،  من  الفريدة  اخليالية  ملوهبته 
اأرى  و�سدق.  بو�سوح  اأفكاره  تو�سيل  يف  الفّذة 
اأنه ل�سرف عظيم اأن اأكون �سديقًا له على مدى 
على  والطالع  املا�سية،  الـع�سرين  ال�سنوات 
ذي  كاأن�سان  معه  والتوا�سل  كثب  عن  اأفكاره 

قلب كبري و عقل مده�س«.
الرئي�س الأمريكي ال�سابق ، بيل كلينتون.

الذي  الأثر  ب�سبب  وذلك  الأدب،  مانديال  »اأّنه 
كان يرتكه على القراء يف جميع اأنحاء العامل. 

نفوذه عاملي مطلق، وهذا نادر احلدوث«
كري�ستوبال بريا، مدير التحرير ونا�سر راندوم 

هاو�س البطريق يف املك�سيك.

غابرييل غارسيا ماركيز.. الرحيل في الزمن الخطأ

العمالقة يموتون أيضًا

الرئي�ص خوان مانويل �سانتو�ص والكاتب غابرييل غار�سيا ماركيز.

الطريق الثقايف ـ خا�ص
توفى الكاتب الكولومبي غابرييل غار�سيا ماركيز، املعروف برواياته ال�سهرية مثل »مائة عام من العزلة« و»احلب يف زمن الكولريا«، 
يف منزله يف مدينة مك�سيكو. وكان ماركيز )87 عامًا( قد عاد اإىل منزله الأ�سبوع املا�سي بعد مّدة ق�ساها يف امل�ست�سفى نتيجة 

لأ�سابته باتهاب رئوي حاد. 
اللمفاوية قبل خم�سة ع�سر عامًا، ويبدو  الغدد  1982، قد ا�سيب ب�سرطان  العام  الفائز بجائزة نوبل لالأدب يف  الكاتب،  وكان 
ان املر�س انت�سر فيما بعد لي�سل اإىل الرئتني والكبد، ومنذ ذلك احلني خ�سع الكاتب لدورات عالج مرّكزة، حتى قررت عائلته 

ة له. والأطباء امل�سرفون على عالجه نقله اإىل املنزل وتوفري رعاية طبية خا�سّ

كولومبيا تعلن الحداد الوطني لثالثة أيام 
احلداد  الكولومبية  احلكومة  اأعلنت  ماركيز  غار�سيا  غابرييل  الكولومبي  الكاتب  وفاة  بعد 
الوطني ملدة ثالثة اأيام، كما اعلن ذلك الرئي�س الكولومبي خوان مانويل �سانتو�س م�ساء اأّول 

اأم�س بالتوقيت املحلي.
وقال يف كلمة ق�سرية وجهها من التلفزيون الوطني »تقديرا لذكرى غابرييل غار�سيا ماركيز 
نعلن احلداد الوطني ملدة ثالثة اأيام"، وامر  بتنكي�س الأعالم على جميع املباين احلكومية، 

كما طلب من مواطنيه فعل ال�سئ نف�سه. 
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�سعدت مرتني بلقاء ال�ساعر الفنان حممد �سعيد 
ال�سكار يف بغداد واربيل، وعرفت منه، من بني ما 
عرفت، اأنه حينما يتهياأ للخط او ال�سعر او املقالة 
او لكتابة م�سرحية ما، ولعله لي�س فريدًا يف ذلك، 
حمتدمة،  طاقة  من  معينة  بكمية  م�سحونًا  يكون 
له  يهداأ  ول  العمل، ل ي�سرف عنه،  يبداأ  وحينما 
بال، حتى يفرغ كل ما يف �سدره وينتهي من هذا 

العمل.
الفنان،  ال�ساعر  هذا  و�سفاف  واأنيق  جميل 
يف  معه  املتكررة  لقاءاتي  اثناء  خ�سو�سًا 
الفعاليات  احدى  خالل  اربيل  )�سرياتون( 
الثقافية املهمة التي ا�ستمرت طوال ا�سبوع، وكان 
يف �سحبته على الدوام الفنان املو�سيقي الب�سري 
الدباء  من  كبرية  �سلة  بوجود  غايل،  طالب 
مروة  كرمي  امثال  والعرب،  العراقيني  والفنانني 
�سوداين  وفا�سل  حمزة  وكوكب  بي�سون  وعبا�س 

و�سادق ال�سائغ وفا�سل خليل.
عام  مطلع  يف  عليه  تعاريف  من  الول  اليوم  يف 
2005، �ساألته عن ظروف الغربة خارج الوطن 
الديكتاتوري  النظام  من  املعروفة  ومعاناته 
�سالت  ان  بعد  ب�سجن  يل  فقال  ال�سابق،  العفلقي 
عام  العراق  غادرت  ان  منذ  بالدموع:  عينيه 
الديكتاتوريى  نظامه  �سقوط  يوم  حتى   1079
املقيت يف 9/4/2003 كنت   اتلقى من ممثلي 
ومن  والعالمي،  الثقايف  ال�سعيدين  يف  النظام 
املهرجانات  حل�سور  دعوات  رموزهم،  اعلى 
رغم  اقامتها  يوا�سل  النظام  كان  التي  املختلفة 
ما مير به الوطن من دمار وفقر وح�سار وبالء، 
�سواء منها مهرجانات بابل او مهرجانات امل�سرح 
الدعوات  هذه  وكانت  الت�سكيلية،  الفنون  او 
اىل  نزهة  يف  جئت  وكاأنني  العودة،  اىل  تدعوين 

مغرتبي الباري�سي!
وي�سيف ال�سكار: .. كم من املرات كان يعلن عن 
وكم  والتلفزيون،  العراقية  ال�سحف  يف  ح�سوري 
ابتزازي حتت  �سعيد  البعثي حميد  ال�ساعر  حاول 
بيننا، خ�سو�سًا �سمن  ال�سابقة  ال�سداقة  عنوان 

م�سوؤولياته املتعددة يف امل�سهد العراقي حتت حجة 
املجيئ يف زيارة، او التفكري يف القامة، طاملا انني 

مل افاجاأ بابتزازات اأخرى من براغي اآلة النظام
على  نتعرف  ان  لنا  وهل  مالطفًا:   لل�سكار  قلت 
هوؤلء الرباغي؟ قال بثقة: .. اولهم حميد �سعيد 
العالم  وزارة  يف  الآخر  �سنوه  ثم  ا�سلفت،  كما 
اوفده  الذي  املر�سومي،  جنم  نوري  ال�سيد 
ن�سيف  لطيف  وقتذاك  العالم  وزير  خ�سي�سا 
معار�س  لقامة  العراق  اىل  لدعوتي  جا�سم، 
وام�سيات �سعرية، فلم ا�ستجب، ف�سال عن الدعوة 
التي وجهها يل رئي�س احتاد الدباء يف العراق رعد 
درا�سية  حلقة  لقامة  الت�سعينيات  مطلع  يف  بندر 
معار�س  واقامة  الفنية،  واعمايل  �سعري  عن 
واأم�سيات �سعرية يف بغداد والب�سرة ودياىل، التي 
هي ح�سيلة اقامتي يف الوطن قبل ان تبداأ �سنني 
الغربة، بال�سافة اىل الدعوة ملهرجان بابل التي 
ب�سري،  منري  الفقيد  الفنان  �سديقي  يحملها  كان 

وغريها من املهرجانات.
هنا، دق جر�س الغداء يف مطعم الفندق املذكور، 
يف  احلديث  ا�ستكمال  على  وال�سكار  فاأتفقت 
غري  امتعا�سًا  فاأبدى  للمهرجان،  التالية  اليام 
معلن، ا�ست�سففته من جوابه املهذب، حينما قال: 
.. مل يا �سديقي تثري يّف مواجع ال�سنني؟ ارجوك 
دعنا نعي�س كرنفال اربيل احلايل، دعني �سخ�سيًا 
الوطن اجلميل.  الثمالة احلقيقية يف هذا  اعي�س 
يف  وتكرارًا  مرارًا  الغربة  معاناة  عن  كتبت  لقد 
العديد من و�سائل العالم، ول طائل يل او قدرة 
على الت�سريح بها جمددا.. ارجوك دعني بحايل.
ايام اخرى  اربيل، ويف  التالية ملهرجان  اليام  يف 
ابت�سامته  فت�سع  ال�سكار  اواجه  كنت  ببغداد، 
او طبع  امل�سرقة بوجهي، قبل احت�سانني ل�سدره 
فكان  ال�سعيفتني،  الواهنتني  كتفيه  القبالت على 
جبهتي،  على  قبلة  طبع  هو  معي  يفعله  ما  كل 

مرددًا: اهلل يا عراقنا العظيم!

محمد سعيد الصكار 
وبراغي النظام السابق

عدنان من�سد  

القمر
ال�سكار �سعيد  حممد 

كان  لياًل  مغم�س الأجنم   ..........   
القمر  م�سلوب 

باردًا كاملوت               ......... 
يق�سى  والب�سرة 

         ل تنام 
اإنها ل تعرف  النوم  اإذا غاب القمر 
الترت     باملوت ع�سابا ت  تر�سق  اإنها 

 . اإن ت�سدت للقمر  
والب�سرة   ....... باردًا كاملوت  لياًل  كان 

يق�سى 
الليل احتوتنا    ومع 
عفنه  �سوداء  غرفة 

كرواق املجزرة ..... رطبة 
كاملبخرة  خانقة 

....... يا �سديقي 
للقمر  ن�سجنا  الليل  ومع 

غنية  اأ
و�سجاير   غناء  كان  ليلنا 
مغامر  واأحالم  وبطولت 

البنادق  اأعقاب  الليل  �سكون  يف  و�سمعنا 
كاملطر  تتهاوى 

البنادق   اأعقاب   ، العزة   ت�سحق 
لينا  واإ

تت�سرب  كانت  التعذيب  غرفة  زوايا  من 
اأ�سوات جريحة   ، الورد  كاأنني 

اأحبابنا  اأنهم 
اإخواننا  اأنهم 

�سديقي  يا 
دورنا  �سياأتي  ال�سبح  ينبلج  اأن  قبل 

ها هما عامان مرا 
.... يا �سديقي 

اأب�سرك يومًا يف طريقي  اأنا مل   
للقمر  نغني  كنا  اأن  منذ 

الأم�سية  تلك  اخلفا�س  فرقنا  اأن  منذ 
الترت  ع�سابات  اأغرتك  حيث 

ال�سجن  غيبني  اأنا 
ويف �سدري قمر  

امطار وبرتقالة 
في سورة الماء

ري�سان اخلزعلي
* ما زالت /امطاره/ تبلل معاطفنا، وما زلنا معه ندور يف / �سورة 
يف  تلقيه  ان  كادت  التي  ابجدته  يف  نتمعن  كذلك  زلنا  وما  املاء/ 

التهلكة يومذاك. 
املاء« وجمدد  �سورة  »برتقالة يف  و�ساعر يف  امطار/  �ساعر يف /   *
ذلك  وغري  امل�سع،  احلرف  ورا�سم  ال�سكار/  ابجدية   / يف  حرويف 

الكثري من ال�سفات البداعية ال�سيلة. 
* ولن املنفى ا�ستطال زمنيًا، فلم نعد نتوافر على ما ا�سدره هناك، 
ال�سطراري،  الغياب  مل�ساحة   / �سكارًا   / كان  ح�سوره  ان  غري 

و�سكارًا ملن حاول ان ي�سطاد برتقالته املائية.
تراب  يف  �سّراتهم  مدافن  عن  بعيدًا  املبدعون  ميوت  اذن  هكذا   *
وال�سط  النخلة  عن  ال�سكار  �سعيد  حممد  ميوت  وبعيدًا  الوطن، 
كان  ومتى  املنايف؟  موت  ايقاع  جاء  اين  من  واملنحنى.  واجلرف 
المطار  ورذاذ  العراقية،  ال�سماء  حتت  اجلميل  املوت  عن  بدياًل 
ال�ساعر  موت   / التمويهي  القول  ن�سدق  ان  نا  هل  املاء؟!  �سورة  و 
حياته/ انها لعبة الكوميديا ام لعبة الرتاجيديا؟ يبدو ان الرق�سة 
الوهاب  عبد  احليدري،  بلند  »اجلواهري،  و�ساحتها  واحدة 
ال�سماوي،  عزيز  الدين،  جمال  م�سطفى  املالئكة،  نازك  البياتي، 
الرثاء  كلمات  ان  وارى  جديد«،  من  ال�ساحة  ال�سكار  يقتحم  والآن 
البداع.  �سرار  طال  الذي  الفجائعي  املوت  هذا  امام  ا�ستهلكت  قد 
بيننا حينما  وكانه حي  ال�سكار  �سعيد  �سا�ستح�سر حممد  غري اين 
وال�سعر  الدب  الثاين، عن  العدد   »69 »ال�سعر  اآراءه يف جملة  قال 
والتلقي والرتاث: » الرتاث ال�سعري الذي بني ايدينا هو بناء متكامل 
البدوي   – فتغيري  والجتماعية،  والخالقية  الفل�سفية  جذوره  وله 
الكامن- هو ال�سكل العلمي لهذا التكامل. نحن لكي نقنع اجلمهور 
ينبغي ان نو�سل ل ان نعزل، اي نبداأ من البداية. وباعتقادي ان هذا 
الفا�سل بيننا وبني اجلمهور هو نظرتنا الفوقية التي ل تعطي اجلذور 
اية اهمية، ونحتاج اىل نقاد يبينون قيمة ال�سعر احلر وقيمة اجلذور، 
كما نحتاج اىل �سعراء ينظرون اىل هذا البناء املتكامل لواقع ينبغي 
ان يدر�س، ومن خالل الدرا�سة تطرح و�سائل التغيري، وفهمنا اجلديد 
املبا�سر  تاأثرنا  نتيجة  بل  للرتاث  ا�ستقرائنا  عن  ناجمًا  لي�س  لل�سعر 
الن�سانية  ماأخذًا، فاحل�سارة  لي�س  وهذا  العامل،  معينة يف  بتيارات 
واحدة، فنحن حتى نطرح تفاعلنا اجلديد مع احل�سارة، نقوم بطرح 
تاأثراتنا بالتيارات ونحن مقطوعو اجلذور، وانا اعتقد ان العودة اىل 
اجلذور ميكن ان تخدم ق�سيتنا ال�سعرية اجلديدة وتعطي من خالل 
فهمنا الع�سري نتاجًا رائعًا وجمهورًا مهتمًا ومتابعًا. ول بد لل�ساعر 
كاي فرد اآخر ان ينطلق من نقطة فكرية معينة، ومبا انه ينطلق من 

هذه النقطة فبال�سرورة له موقف يف احلياة«.
نعم يا �سكار.. لقد كنت من اجلذور، ويف النقطة الفكرية املعينة، 

واملوقف يف احلياة، و�سنلهوا كثريا بربتقالتك التي يف �سورة املاء.

 زهري بهنام بردى
الكهرباِء  يهربُ  من رهبةِ  كقــّدي�س  امل�سْني 
بابا  وبقجةِ  بهلوان  بزّي   العاب  اىل مدينةِ  
وامراة  نوئيل   و�سحبةِ  م�سبحة �سندلو�س 
تت�ساقطُ   �سمتٍ   يف  وتهتفُ   الروح  تعتمر 
وام�سِ    ،ٍ �سم�س  كلـّما نظرتْ  اىل  رمو�َسها 
دجاجاتٍ   ا�سناُن  ت�سحبها  مبركبةٍ   اىل ّ 
عقرٍب   �سبه  كموم�سٍ   تقبـّلني   ل   . فخمة 
،مرغْت حيَل انكيدو املهان  يف الرباري ،وقد 
وراَء  را�َسه  وادخل   ، قزح  قو�سِ   من  تهيـّب 
ثعلٍب يكمُن يف لهفةِ افراخ من رخام ، وعاجِ  
فيل افريقي ا�ساَعه ماّلح فوق فخِذ امراةٍ  
ا�سنانها  لونِ   �سوى  منها  يفهْم  مل  �سوداء 
يف  �سغرية  بعجنيٍ   حلم  قطعة  يف  املرّكب  
ا�سفلها وقطعة همربكر ابو يونان اعالها يف 
�ساحةِ  مي�سلون متامًا اماَم امل�ستن�سرية وقد 
ن�سف  طالبة  الطويل  �سارِعها  يف  اخفْت 
النه�سِ  ون�سفه الخر من  املتعب من  فمها 
النفخِ  قبَل اخلام�سة فجرًاوكنُت يف التنـّومة 
اع�ساء  �سرقةِ   من  تتعب  ل  امراةً   اقوُد 
الرجال يف الليل ِ لت�سبَع افواَه يتامى يحطبوَن 
الالفتات  ثياب  وبردَ  والهذيانات  الظالَم 
وانواُع  والتيب�س  واجلوع   ُ احلب ّ عا�س 
وْليمت  امل�سوؤول  وفم  والثعابني  القوار�س 
ح�سنِ   يف  قدمي  ازيل  وعٍد  يف  اجلميع  
وحذاَء  دينا�سور  جلَد  تلب�ُس  التي  احلرّية 
فندقٍ   يف  وحدي  عجوزًا،  ولدْت  جمهوريـّة 
�سطحه �سدر امراةٍ ذابل يهطُل حليبًا يعدنا 
بالعناقِ فوق �سجرٍة ن�سْت اّمي ان مت�سحَ من 
الكذِب  يف  امعنْت  عّرافة  ثمرهانفايات 
وجاءت بي على �سكلِ  نطفةٍ  جل�سْت طويال 
النفي  علُم  احتاَر  لذا  الوفيـّات  خانةِ   يف 
؟  هذيانات  باثمنِ  تكلـّمت  كيف  واملوت 
ق�سُف اخلليج امامي وفرقةُ  ام علي خلفي 
هم�سٍ   يف  وتقوُل  ا�سابعي  تت�سلـّق  وامراأة 
حام�س  النومي  فمك  بعيد  كم  اآه  خفيف 
م�سباَحها  تطفيء  ان  جنمةٍ    من  وتطلبُ  
وهي تخلُع مالب�َسها الداخلّية ال�سوداء لأنها 
من  غرفة  احالم   غيومَ   وتعرقل  تزعجها 
لوحةِ   من  الفُق  هرَب  ا�سّرتها  غبارِ   �سّدة 

من  ومرَق  �سوداَء  عباءًة  وارتدى  الفجرِ  
نقطةِ تفتي�سٍ  جنوب غرب دار خلعْت زاَنها 
و�سحَك  ام�س  ماَت  عندليب  قلَب  وعلـّقْت 
فم  يف  وينهُق  الر�َس  ينب�سُ  حماٌر  عليه 
�سفاه  ت�سعُل  ال�سقـّيثة   يف  مك�سورٍ   ِ�سنبورٍ  
ان  ا�ستطْع  مل  الرباكني  بنزيزِ   َالعابرين 
كا�سنانِ   اليها  الو�سول  منحدرات  احفظَ  
قذفت  بالعناكبِ   امل�ساك�سِ   را�سبوتني 
ُالدركـّي ب�سوؤالٍ  �سعبٍ  كانفا�سِ  طفلٍ  مل يلْد 
راآُه ينا�سب حجمي البلـّوري املثري يف حجمِ  
�سعري  وت�سريحة  باردو  بريجيت  حلمةِ  
بفِمها  �سّمورات  قاي�ستها  وقد  الفو�سويـّة 
اخلمري قذفتُ  يف وجِهها ما يجبُ اْن يكون 
من نعاماتٍ  وقروٍد تليُق بها و احرتام ف�سيح 
امام  عادل  وفمِ  يا�سني  ا�سماعيل  كبنطالِ 
املليء بال�سحارى وندى مر�سو�س كحاويات 
و�سوًل  ال�سورجة   يف   وغبُت  القذارةِ  
كاخلياناتِ  يف ازقـّةِ  امليدان اىل حانةِ  بردى 
يف ح�سنِ  قّواٍد �سغريٍ  يف ال�سعدون عاهرته 
تنكـّرْت يف �سكلِ  قنينة وجل�سْت هي مكاين 
على  اك�سباير  عالمَة  وتر�سُم  حتت�سينى 
موؤّخرِة �ساحبها ال�سمني وقد تعجـّب  النادُل 
وطلَب طريقةً  جميلة وطلـّ�سم ما فعلتُ  كي 
يتّحوَل الليلةَ اىل حمامةٍ  ينقُر �سفتي امراة 
وترتُك  ها  منقارِ  ق�ّسة من  تتعلـّق يف  حائرة 
ق�سائدا ترق�ُس الفال�َس مع �سل�ساٍل قدمي 
ن�ساُه اله ٌ مراوغ �سهوة مللكة م�ستلقية ت�ساجُع 
امللكَ   وتعلـّق  النائم كخ�سي  �سريرها  ري�سَ 
وزهرتها  احلريَر  وحترُق  ا�سِبِعها  على 
وكتبًا  يتعب  ل  الهٍ   عن  وتبحثُ   و�سرفاتها 
على   وتعلـّقُ  رّواَدها  تخ�سُر  مقاهي  يف  تدور 
املراة  تعرف  ومل  ال�سابَع  الدوارقِ   رقبِة 
وغنجٍ   برفقٍ   تدفعني  كانْت  فقط  ا�سمي 
اجلميل،   امل�سيح  امل�سالوي  اأيـّها  وتقوُل 
وكرّب  اغريقي قدمي فقَد طّل�سما يف �سفتي 
والعلوي  حرا�سف  ال�سفلي  ن�سفها  خملوقة 
فتحة  بركان ،  �ساقيم  طقو�سي يا ع�سب َ ابا 
نوؤا�س كم ا�ستهلكتُ  من ولع؟ يف بحث �سِقي 
مّرة  على  وتدلـّعت  اىل ّ  به  تف�سي  �سّر  عن 
فاختة ٌ تهدلُ   ما اقرُا وتدلقه يف �سحنِ  بّر 
قبلي وكانْت بالدوارقِ  تدلق ماءا اآ�سنا ُمّرا و 
تقذفُ  خلفي �سربًامن عيونٍ  وانا ا�سحبُ  

فمي  من  ال�سعرَ   اّن  وتقوُل  اجلانِ   ارملة 
اجمل من بختِ  رملٍ  وح�سن طلـّ�سم ياه يا 
�سلع َدجلة الرومان�سي يا ابا نوؤا�س احلب كم 
عط�سٍ   من  تفتحُ   ؟  فيك  افواهٍ   يف  بّوقُت 
امل�ْسني  وت�سيح  �سكفها  قبَل  تلبطُ   ك�سمكةٍ  
وارق�ْس انا تـّوا جمعتني بيدي من  ان�سكابي 
، اواه  يا... كم  فقدتُ   اجزاًء  مني ؟  كما 
وانا  ذاكرتي  واخلرافة  حربٍ   بعد  الر�س 
الهث ُ يف  ممّرات  جتل�س ُ يف ّ  كرماٍد م�سم�س 
الرقيق  اخلبُز  ال�سرقي ّ تنـّوري  يف  وحده    ٍ
ينفخني  وانا اهبط ُ كنبّي  يرتدي تاريخـَه يف 
جتّز   وامراة  مّر  نبيذ  يتقا�سمها  �سريٍة  
والكالُم  الوردُ  وميرُق  الليل  طول  ظفائَره 
والرتاُب من فِمه  ويجل�ُس امام َكاهنٍ  مرّددا  
نزفـَه الغريب ، ويا ال .....ياه ،،،،يا ال�سهي 
تنظر  ل  الرتاب  جتاعيدِ  يف  املعابدِ  ك�سوؤ 
اطبْق كفـّيك  ينفتح املاُء والليُل اهيُم بهما و 
البئرِ   من  تدلقُ    الكوؤو�َس  اجعُل  اعلـّقهما 
حزَن يو�سف ومالب�س ت�سلُح ان تكون �ساهدا 
قدمي  حتت  �سلـّوا  قدمية  معابد  يف  لكهنةٍ  
و    عالية  �سوامع  وت�سلـّقوا  نزقة  خاطئة 

ترق�ُس  وا�سري،  وا�س.  وبيبون  نا  �سنديا 
فقط   .. ال�سم�س  �سفتي  على  اجلماجمُ 
تفركني  ذائب  يتناثرك�سمع  ه�سيم  الفطنة 
على القّل من اناملي وتتـّدىل ال�سماُء كنجم 
واعمى  مذبوح  كحيوانٍ    تاأّوَه  وبليد  حائر   ٍ
مينُح انثى �سّر عّرافة �سرَق فنجاٌن فَمها من 
يح�سن  مل  كابو�س  مطلعِ   يف  ا�ساَبه  ملٍل 
احلمراء  واملرورببطاقِته  البداية  مو�سيقى 
وينتعلون  املدعووَن  فيه  ي�سحُب  كرنفاٍل  اىل 
َالكماَن واللت املو�سيقّية ويغو�سون يَف رماٍل 
تتمّوج كذيلِ  كالبٍ  �سلوقية وغانية ي�سبقها 
�سبقـَها اىل ال�سرير، ها  انا اح�سي بال�سبط 
قالئدٍ   بال  ام�سي  �سوفَ   و  يّف   تناثر  ما    ِ
باعجوبةٍ   حتملني  وار�س  عّرافات  و�سفاه  
واعرف  ان ل بخت  يل �سوى خامتني ا�سعُت 
اجملهما يف ا�سابع نخلةٍ  بكيُت مقتلـَها ليلةً  
كاملة يف ظالم حرب اخلليج  وافتنها كانت 
يف ا�سبعِ  جنيـّة ظلـّت ثمان من احلّب يف اّم 
الليلِ   طوَل  وتهدُل  حولها  ترق�ُس  الربوم 
وب�سعة   �سي�سبان0  بطاقم  وتطـّوقني 
منمنمات و�سل�سلة نحا�س على را�سي احلليق 

باملاِء والرمِل والرماد،   يا بخت  انه�ْس  من  
م�سيًا  اوروك جاَء  �سرقي يف  ح�سنِ   ديكٍ  
فاقدا  ورجعَ   نزال  واقاَم  الهرج  �سوقِ   اىل 
ابريق   او  اجلوع  من  عينيِه  واحدى  ري�َسه 
نحا�سٍ   عتيق نزلَ  ليغ�سَلَ  ثياَبه العتيقة يف 
اظافر  او   با�سطابيا   يف  ون�سَيها  اخلو�سرِ  
عفاريت  يف  خرابةٍ   مهجورةٍ   قبل وقوعِ  
الفقِ   و�سقوِطه  من فوَق ظهر الر�سِ  وهي 
تزرعُ من الطال�سم غريبها غفرية بالعجيِب 
تقلْ   من عرفِ  هدهدٍ  بني  املالوف ل  ل 
ري�ِسه ترقُد ا�سراٌر وو�ساية ل ترحم ربـّما يف 
ح�سنِ   ملكة عجوز نبتْت يف ع�سبٍ   مرتوك 
ا�ساعْت فوقـَه �سيئًا من دِمها وورقة لنقالٍب 
على عر�سِ  ابيها مع ع�سيقها الله ال�سغري 
املتمّرد حلملِ  طبولِ  احلربِ  على كّل �سيٍء 
الطويل  ال�سراجي  ليلـَه  نزوات  لُي�سبَع  جميل 
خملُبه  مت�ّسك  ام�ِس   منذُ   دينا�سور   او  
ن�سطة   منلة ٌ  لال�سفلِ    ودحرجته  بالفقِ   
تطقُّ  من  ال�سحكِ   ومت�سي مبوؤنِتها وخلفها 
�سرب ٌ ا�سود ٌطويل   ك�سوارب  دايل  يتوتـّر 
ما  املوعود  ال�سباتي   والفرحِ    احلّب   من 
يجعلني  اطمئن  ان ّ ا�سابعي ما زالْت  تخرُج  
جمنون  بده�سةِ    اقُف   منالٍ  بذكاِء  منـّي  
قا�سمني جزءا  من م�ساحة ِ ار�س ٍ  تخا�سْمنا  
عليها يف  الياِم اخلم�سة لعتقاِلنا امل�سرتك 
ا�ساله  والهذيان  احلب  وانا  الهذيان  تهمته 
القربان  الكاهن  يوّزع  وّزَع احلّب ؟ كما  من 
يف  يتكّرردائما  اخلاطئ  على  والكرازات 
ا�سرَب  حيوان  حديقِة  يف  كقرٍد  امل�سهِد 
الوبرالّية  احلركات  عن  حيواناتها  ن�سف 
ال�سماء    زرقِة  اىل  النظر  عن  ن�سفها  ومثل 
م�ستقيمة عني الرخام كم�سطرِة  عاطلة عن  
،تقيم  والنواقي�س    الربِق  ورائحة  الكالم 
طقو�َس  التعاويذ   ببالدٍة وتوؤ�ّسر لن�ساعةِ   
ا�سناِنها وتقوُل ويلك  هي اجمل  من  عينيك 
وفمك  املدّور ك�سفري  جنب قريتي  الطازج 
وانفك الذي ي�سبه نفـّاخة اطفال كيف ام�سي 
يطرُق   الباب  اىل   اي�سًا   مي�سي   ؟ورا�سي 
هذا   ؟   من  ها::     هو....    ........ بابي 
املختلف الذي  يقفُ كحمارٍ  خمذولٍ  امامي  
لتنبيهي  وجاَء  افهمه  مل  �سيء  حدَث  ربـّما 
كنـّا نعمُل  قبل قليلٍ  �سويـّه هو  اأخطاأ  اكرث  
منـّي فلماذا  خرج منـّي  قبلي ؟ لي�س  هذا  
�سحيحًا ، نادرا ما بقيُت حيـّا طليقا ً. ام�سُح 
با�سابعي وجهي ، ال�سموُع يف الطريقِ  اليك 
تتعثـّر يف قلعِة اربيل  وما من احٍد يلّوح لَك 
من �ساعِة الق�سلةِ  و�سط العرب بعينيه يتمّتع 
باجازته الجبارية اه يا اياَم احلرب املغم�سة 
ل  كعاهرٍة  احلمراء  اياّمها  يا  اجل�سِد  بورِد 
تتعب يا الكتابة يف غ�سقِ  املوؤلفني تخفُت يف 
ال�سابع، اخلُع اليوميـّات غليظةً  يف �سحِف 
من  ي�سيلُ  ما  ون�سٌف  حرٌب  ن�سفها  الفجر 
ويعط�ُس  فِمها  من  تعزُف  تظّل  امراة  �سفِة 

ل  باملذكـّرات  واهتُف  ال�سماُء  وتدوُخ  البحُر 
ومّرات  فقط  للبولِ   مـّرات  احلائط  تهربي 
لوَح هذه  يا  الفرا�ساِت  واملطّرز من  للتاليِف 
الربق  كالم  ي�سبه  ل  العازف  خلف  النكهة 
جوقة  مذوِد  يف  اأيـّاَمه  يا  الرعد.   والهذيان 
خلف  بعيٍد  عازف  قيثارة  الليل  طول  تعزفه 
قتيٍل يهروُل  حيطان ن�سب برونزي جلندي 
من  احميه  اليه  املرور  احاوُل  الفجرِ  اىل 
�سماء  تلك  الورقِ   غبارِ   يف  يلمُع  الظالمِ   
تاج  ال�سوؤ  هذا  من  لكَ   ، تخف  ل  تتقّدم 
ح�سارةٍ ومن ورٍق يتكـّلم  نكهة الدمعِ  متامًا 
حتَت اأبطَك ما يلمُع وبني عيوِنك بّخة مطٍر 
�سيفي ل ترحل يف مهّب النهرين كاَن لـُطـَّخ 
عهد  منُذ  املطبوع  البهاء  هذا  بال�سعاداتِ 
و�سبع يف رخام اجلبل ل بد ان نفّك يف ب�سعة 
واملطر  بال�سعرِ   ونلّمع  الليل  قب�سة  وقت 
اور   من  ن�سيلُ  البحرِ   مثل  ونظّل  والفجر 
وح�سر  بالتاليفِ  وا�سور  بالكليلِ   املن�سغلة 
بال�سم�سِ  وبابل مبواكبِ  املجد  واوروك بتاج 
بغداد  من  كوكبٍ  و�سهقة  والبهاء  احلّب   ِ
مالذاِت  حتفُر  وكمنجة  ونوؤا�سها  وحاراتها 
ع�ستار  وخرز  �سهرزاد  واقراطَ   ع�ّساِقها 
املزك�سة مباٍء ي�سيُل من فمِ دّموزي وا�سابعه 
لال�سفلِ  يف ولٍه تعمُل نحتًا وخطوطًا وخيوطًا 
وع�ستار بغنج ٍ تبعُد وبغداد بالقو�س ِ والن�ّساب 
من  كبندولٍ   وتهتّز  لع�ّساِقها  ايائَل  ِت�سيُد 
اوتارِ ها املرنـّمة يف �سفةِ  الكرخِ  فناء قدمي 
ورائحة  ع�سل  ينابيع  تطّق  ال�سي�سبانِ   من 
النخل يف الريموك و�سوت الع�سِب من قلب 

حديقة الزوراء
بالهيل  النبيل  مطيـّبة  ال�سواد  ال�سالم  ودار 
ِ وامل�سك والزعفران ومن مهّب ال�سم�سِ  يف 
وال�سوق  النوافري  نديف  الربحي  ر�سافةِ  
يف  وانزلُق  كثريًا  امل�ُس   ، اجلنـّي  والرطب 
و�ساحةِ   املتنبي  وعاقول  اورفيو�س  حليةِ 
الن�سرِ  يف اخرياِت الظالم كّل احد �سوت 
ال�ساحليـّة  مايكات  ميالُ   املاّلية  �سديقة 
ويوقد كوكو الذاعة احلطَب لعمـّال امل�سطر  
ِيف البابِ  ال�سرقي والربُد ي�سّدنا اىل بع�سٍ  
كما ال�سّمون احلار  بلوٍن واحد . رماٌد ثقيٌل 
يتابـّط  والظّل  وحده  الليل  و  املقاعِد  على 
ويغيُب يف عمقِ  دجلة وخطى  ذراعَ   قاربٍ 
العّمال وهي تبتعُد  و�سموٌع تندلُق يف اجليوِب 
اىل  تخلُد  ال�سم�ُس،والتماثيُل  وت�ستعُل 
مفاتيَح  كعادِتها  حتفظُ   والر�س  ال�سمتِ 
والج�ساُد  منها  تبتعُد  واخلطى  الظالم 
يدخُل  والنهاُر  تغيُب  احلب ّ  من  مرهقةً  
اجلفونِ   يف  يذبُل  الذكرى  وه�سيم  القرَب 
تف�سُده  �سهوًا  والليل  بالنبيِذ  متامًا  املثقلة 
العمر  يف  نهرم  ل  هكذا  ونحُن  الكوابي�ُس 
اأيـّاَمنا يف حنظلِ   نحفُر  نقف  يف خيبٍة  ِول 
الن�سيان ............. اقوُل اعوذُ  بـِما كتبْت 

...
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اأخرى  جمموعة  هناك  فاأن  ذلك 
تنامت  التي  النرثية  الكتابات  من 
بذلك  ونعني  وفاته  منذ  اأهميتها 
ر�سائله. يزعم )لزار فلي�سمان( اأحد دار�سي  
التي  مقدمته  يف  البارزين  با�سرتناك  اأدب 
ر�سائل  باأن  عائلية(  )ر�سائل  لكتاب  كتبها 
با�سرتناك )هي اأعمال اأدبية بارعة و يف غاية 
من  ال�سعري  نتاجه  ت�ساهي  وهي  الأهمية 
والإ�ستخدام  وال�سراحة  الفكرية  القوة  حيث 

الإ�سلوبي الباهر(.
لقد كتب با�سرتناك الكثري من الر�سائل والتي 
بع�سها  بلغ  حتى  بالإطالة  اأغلبها  اإت�سمت 
با�سرتناك  يحتفظ  مل  �سفحة.  ع�سرون 
اإبنه  وح�سب  لكنه  بيومياته، 
ي�سرفان  كانا  اللذان  وزوجته 
لر�سائله  الرو�سية  الطبعة  على 
العام  يف  قال  قد  العائلية، 
منعه  )وب�سبب  اأنه  من   1959
من  حياته  وطيلة  امل�ستمر 
خالل  من  اأفكاره  عن  التعبري 
اأن  ياأمل  فاأنه  املطبوعة،  الكتب 
يعرّب يف ر�سائله هذه عن الكثري مما كان يفكر 
من  الكثري  اإن  الوقت(.  ذلك  يف  ويفهمه  فيه 
ر�سائله مل يتم اإر�سالها يف حينها، ودون اأدنى 
�سك فاأن هناك الكثري اأي�سًا من هذه الر�سائل 
ولالأ�سف  لكنها  اإ�ستالمها  ومت  اأر�سلت  قد 
فاأن  ذلك  ومع  حاليًا،   متوفرة  غري  ال�سديد 
التي  املرا�سالت  من  كبرية  جمموعة  هناك 
)ر�سائل  كتاب  �سدور  قبل  بع�سها  �سدر 
عائلية( الذي ن�ستعر�سه، ولعل من اأبرز هذه  
املرا�سالت  هي  الإنكليزية  باللغة  الإ�سدارات 
التي متت مع اإبنة عمه اأولغا فريدينربغ والتي 

عام  مو�سمان  اإليوت  اإ�سدارها  على  اأ�سرف 
.1981

وباإختالف  املوجودة  الر�سائل  جميع  اإن 
قد  الر�سائل  هذه  اليها  ار�سلت  التي  الأ�سماء 
ا�ستخدمت ب�سكل جيد وكاأنها جزء من ال�سرية 
على  ال�سوء  م�سامينها  األقت  حيث  الذاتية 
وافكار  جتربة  من  وخمتلفة  عديدة  جوانب 

و�سخ�سية با�سرتناك.
وبحد  اأيدينا  بني  التي  احلالية  املجموعة  اإن 
ذاتها، لتقدم  تلك ال�سورة الذاتية املتكاملة 
عن با�سرتناك ، لكونها مقت�سرة على ر�سائل 
اإنها  املقربني كما  اأقاربه  واىل  با�سرتناك من 
اأية مناق�سات عن نتاجاته املن�سورة  لتت�سمن 
با�سرتناك،  لنتاجات  الدار�س  يفيد   قد  مما 
حمتفظًا  يبقى  الكتاب  فاأن  ذلك  مع  لكن 

باهمية م�سامينه التاأريخية.
يف  الر�سائل  لهذا  خمتلفتان  طبعتان  هناك 
تتبع طبعة  اأيدينا  بني  التي  والرتجمة  رو�سيا، 
و�سروحات  تعليقات   واملت�سمنة  مو�سكو 
املحررين الرو�س على م�سامني هذه الر�سائل. 
ورمبا  كاملة،  لي�ست  الر�سائل  ترجمة هذه  اإن 
ملقاطع  حذفًا  يجد  حني  بالأ�سف  املرء  ي�سعر 
الق�سائد،  بع�س  وبالتف�سيل  تناق�س  معينة 
اإ�سافة اىل الرتكيز على الر�سائل املر�سلة من 
باأن  القول  ميكن  لكن  نف�سه.  با�سرتناك  قبل 
)اإبن  �سالتر  با�سرتناك  نيكول�س  املرتجم  
اأخت ال�ساعر( قد قام بعمل جدير بالإحرتام 
املعنى،  لإ�ستحظار  وبقوة  كافية  بحرية  وكتب 
بالإخال�س الكايف لينقل لنا �سيئًا من غرائبية 
با�سرتناك من حيث اإ�سلوبه الرفيع، غمو�سه ، 

وبالغته غري املاألوفة.
يف  الرئي�سية  "الدرامية"  ال�سخ�سيات  اإن 
هي:  الكتاب  ت�سمّنها  التي  الر�سائل  هذه 
واأمه  ليونيد  الر�سام  والده  نف�سه،  ال�ساعر 
اإ�سافة  كاوفمان،  رو�سالينا  البيانو  عازفة 
كانتا  واللتني  ليديا  و  جوزفني  �سقيقتيه  اىل 

�ساعرتني اأي�سًا. ورغم 
الأم  من  الواردة  للر�سائل  الفعلي  الغياب 
الذكريات  هو  مانقراأه  فاأن  وال�سقيتني 
اأو ماميكن ت�سميته بالرواية  احلافلة باملا�سي 
اأولئك  اأدوارها  لعب  التي  )الر�سائلية( 
با�سرتناك،  عامل  اىل  ينتمون  الذين  النا�س 
واملثالية،  العالية  بالثقافة  املت�ّسم  العامل  ذلك 
1921 عندما ترك والداه  لكنهم تفرّقوا عام 
وعلى  اأملانيا.  اىل  متوجهني  رو�سيا  و�سقيقتاه 
الرغم من تخطيطهم امل�ستمر لغر�س الإلتقاء 
جمددَا والعودة اىل رو�سيا لكنهم مل ينجحوا يف 
ذلك ومل يت�سنى للوالدين من م�ساهده اإبنهم 
هتلر،  حكم  واأثناء  مطلقًا.  اخرى  مرة  البكر 
اأ�سبحت حياة هذه العائلة اليهودية )جزئيا( 
اىل  العائلة  اإنتقلت   1938 عام  ويف  خطرة، 
با�سرتناك  والدة  هناك  توفيت  حيث  اإنكلرتا 
تاريخ  ميتد   .1945 عام  ووالده   ،1939 عام 
هذه الر�سائل من عام 1921 حيث تفّرق �سمل 
لكنها   1960 ال�ساعر عام  وفاة  العائلة وحتى 
كما  ال�سنني،  هذه  جميع  على  موزّعة  تكن  مل 
اأن اأكرث هذه الر�سائل تركيزًا هي تلك املكتوبة 
 1925 عامي  بني  املمتدة  من  الفرتة  خالل 
هذه  اأ�سبحت  الفرتة،  هذه  وبعد   .1936 و 
م�ستحيلة  تكن  اإن مل  �سعوبة  اكرث  املرا�سالت 
الثالثينات  اأواخر  ال�سيا�سي  لالإرهاب  نتيجة 
جتدد  اىل  اإ�سافة  الثانية،  العاملية  واحلرب 
�ستالني.  وفاة  وحتى   1945 عام  الإ�سطهاد 
الفرتة  هذه  يف  املرا�سالت  اإعتمدت  وقد 
واحلظ  ال�سانحة  الفر�س  على  كبري  وب�سكل 
للفيل�سوف  امل�سهورة  الزيارة  يف  كما  اأحيانا 
برلني(  )اأ�سعيا  ال�سري  الربيطاين  الرو�سي/ 
اىل رو�سيا عام 1945. اإن جميع الر�سائل التي 
اأر�سلت بالربيد الإعتيادي كانت مكتوبة بعناية 
ال�سلطات  من  خوفًا  م�ّسفرة  وحتى  فائقة  
بلغة  الرو�س  ماي�سميه  ي�ستخدمون  وكانوا 

)الأي�سوب( وهي لغة حتمل يف داخلها دللت 
يف  ي�سري  مثاًل   )با�سرتناك(  فهو  خا�سة، 
اإحدى ر�سائله يف بدايات عام 1930 اىل اأحد 
قائالآً  �سيا�سية  لأ�سباب  اعدم  الذي  زمالئه 
مات  الذي  املر�س  نف�س  ب�سبب  مات  )لقد 
الإنفراج  �سمح  لقد  الأول(.  ليزا  زوج  ب�سببه 
املزيد  اىل  بالعودة   1956 عام  حدث  الذي 
�سقيقتيه  مع  الإعتيادية  الر�سائل  كتابة  من 
اأوك�سفورد والتي كانت تدور حول ال�سجة  يف 
)التي  نوبل  جائزة  منحه  �ساحبت  التي 
برف�سها(  ملزمًا  كان  باأنه  با�سرتناك  �سعر 
على  اأجربته  والتي  رافقتها  التي  والأحداث 

التهرب والكتابة بالإجنليزية.
اأحيانًا  با�سرتناك  اىل  النظر  ميكن 

اأو  حمظوظًا  اإن�سانًا  كان  وكاأنه 
حتى �سعيدًا يف ظل تلك الأجواء 
التي كان ي�ساق فيها زمالئه من 

الرتاجيدي،  م�سريهم  اىل  واملثقفني  الكّتاب 
ومع ذلك فاأن ماواجهه با�سرتناك اآنذاك كان 
واحلزن  اخلوف  الدائم،  القلق  حيث  مريعًا، 
البقاء  اإختار  لقد  طوياًل.  يكابده  ظل  الذي 
ال�سفر،  يف  الكبريه  رغبته  رغم  رو�سيا  يف 
الأثري  مكانه  هي  رو�سيا  باأن  ي�سعر  وكان 
تزداد  احلياة  اأ�سبحت  لقد  اإنتمائه.  وهي 
والإبعاد،  النفي  حيث  فاأكرث  اأكرث  �سعوبة 
على  اأو  الكيفي،  والإعتقال  الإعدام،  واأحكام 
املادية  )ليل  بـ  با�سرتناك  ما�سماه  الأقل 
الأدبية  ال�سهرة  اأن  من  الرغم  على  املظلم(. 
اأنه  اإل  اإمتيازًا خا�سًا،  لبا�سرتناك قد منحته 
وكاأي �سخ�س اآخر حتّمل م�سقة احلياة، وكان 
غالبًا مايواجه م�سكلته املتكررة باإيجاد و�سائل 
العي�س املالئمة لعائلته، لكن، اإذا كانت معاناة 
ي�ساركه  عامة  معاناة  هي  ال�ساعراحلياتية 
اأكرث  اأخرى  فيها الآخرون، فاأن هناك معاناة 
خ�سو�سية  ويف املقام الأول منها والتي اإزدادت 
حدتها منذ عام 1928 وما تالها، هي عالقته 
"يفغيني"  "يفغينيا" واإبنه  الآوىل  زوجته  مع 
الر�سائل(.  هذه  اإ�سدار  على  اأ�سرف  )الذي 
باأن  با�سرتناك  �َسعر  الع�سرينات،  نهايات  يف 
عامله وحياته ك�ساعر قد قاربت على الإنتهاء. 
ويف عام 1931، كانت عالقته ومن ثم زواجه 
من "زينايدا" الزوجة ال�سابقه لعازف البيانو 
"هرنيك نيهاو�س"  مبثابة ولدة حياة جديدة 
اأنها  من  جوزفني  لأخته  و�سفها  كما  اأو  له 
نف�س  التامة(. ويف  لل�سعادة  املطلقة  )احلرية 
الوقت فقد خلقت له ن�سيجًا معقدًا وموجعًا يف 
كانوا  الذين  واأولدهما  الزوجتني  مع  العالقة 
يعي�سون يف مو�سكو وتّوزع ال�ساعر فيما بينهم 
اأحدًا  ليوؤذي  اأن  الدوام  على  يحر�س  وكان 
واحلب  ال�سعاده  عن  يبحث  كان  حيث  منهم، 
لإبنه  حتى اأنه ويف اإحدى املنا�سبات قد حاول 
الإنتحار. اإن كل ذلك يتكرر يف هذه الر�سائل 
التي ك�سفت الكثري املقرتن لي�س فقط بالإتهام 

الذاتي بل بالتربير الذاتي اأي�سًا.
ال�سوؤال  كان  طويلة  زمنية  فرتة  مدى  وعلى 
يف  مكانته  عن  هو  اإليه  بالن�سبة  املوؤمل 

وجه  على  الرو�سي  والأدب  الرو�سي  املجتمع 
ب�سدمة  �سعر  لقد  اخل�سو�س. 

كبرية جراء الإ�ستخفاف الذي 
لوالده  الفنيه  النتاجات  لقيته 
با�سرتناك  وجد  لقد  ليونيد. 

وكاأنه  الثالثينات  نهاية  يف  نف�سه 
اكت�سبتها قوة ق�سائده  التي  بال�سمعة  ي�ستمتع 
الثقافية  ال�سيا�سة  ق�ساوة  وب�سبب  املبكرة. 
ال�سوفييتي  الأدب  يف  كنجم  ومتّيزه  للنظام، 
وهو  نف�سه  يجد  ماكان  غالبًا  فاأنه  اجلديد، 
روؤية  ملتطلبات  امل�ستمرة  العراقيل  "يواجه 
واحدة،  نظر  وجهة  الراهن من خالل  الواقع 
فقط،  وق�سرية".  �سمولية،  جاهزة،  معينة، 
ال�سعداء  با�سرتناك  تنف�س   ،1937 العام  يف 
عندما اأحلقق بـ "�سفوف امل�سطهدين" حيث 

وقد  الداخلي،  بالتحرر  �سعورًا  له  ذلك  وّلد 
نف�سه  يكّر�س  وجعله  لديه  ال�سعور  هذا  منا 

ووقته لكتابة ق�سة دكتور زيفاكو.
هذا  يف  امل�سرتك  القا�سم  باأن  القول  ميكن 
الكتاب هوالعالقة بني الأب )ليونيد( والأبن 
)وري�س(، فكالهما تزوجا من فنانتني ف�ساًل 
عن كونهما ي�سرتكان يف الكثري من املثل، لكن 
هناك بع�س الإختالف يف طبيعتهما. ل�سك 
يف اأن هناك �سعوبة يف قراءة مابني �سطور 
كانت  مدى  اأي  اىل   : مثاًل  العائلة،  ر�سائل 
تّعرب  الر�سائل  اأظهرتها هذه  التي  امل�ساعر 
عن حقائق واقعية وم�ساعر �سادقة ؟ وكما 
و�سفه اإبنه، فاأن ليونيد الأب يبدو وكاأنه 

متم�سك  بارز  وفنان  �سيخ جليل 
مببادئه الفنية. ويف ر�سائله 
عن  فيها  يتحدث  التي 
فاأنه  زوجته  وعن  نف�سه 
يبدو حكيمًاعلى نحو بديع، مت�ساحمًا وذو 
مزاج رائق، اإنه غالبًا ما يكتب لإبنه وكاأنه 
ي�سجعه  حيث  فنان،  اىل  فنان  من  يكتب 
ويحثه على املثابرة يف حرفته الفنية، ويف 
مكان اآخر جنده اأبًا عاطفيًا، وم�ستعدًا لو 

دعت احلاجة اىل توبيخ اإبنه العنيد. 
قد  كان  بوري�س  اأن  من  الرغم  على 

عمره   من  الثالثني  بلغ 
كبريًا  �ساعرًا  وكان 

كتابة  بداأت  عندما 
هذه الر�سائل،فاأنه 
باأعمال  يقوم  كان 
يف  طفوليه 
ت  ينا لع�سر ا
 ، ت ثينا لثال ا و
عنيدًا  فكان 
يف  وم�ساك�سًا 
نف�سه،  الوقت 
مايكون  وغالبًا 
لأن  م�ستعدًا 

ي�سكب كل م�ساعر 
والياأ�س،  الأمل 

لقد  والقلق.  البهجة 
املبكرة  ر�سائله  يف  بدا 

اأخته  من  جدا  واثقًا 
جوزفني التي ت�سغره 

بع�سرة �سنني، والتي 
كانت  ما  غالبًا 
حتب اأن اأن تبدو 
الأخت  وكاأنها 

له وهو  الأكرب 

الذي طاملا كان يجد �سعوبة يف قبول وجهات 
كل  قبل  ولكن  عديدة.  اأمور  يف  والده  نظر 
�سيء، فاإن بوري�س كان اإبنًا حمبوبًا وحمرتمًا 
اأي�سًا. وعلى الرغم من �سعوره بالفخر مبهنته 
ككاتب لكنه  كتب عام 1934  قائاًل ) وقد 
 "  :  ) اأخرى  اأماكن  يف  امل�ساعر  هذه  ترددت 
واجه �سورتك، طوًل وعر�سًا كما لو اأنها العامل 
�سوى  ل�سيء  اأنا  املطلق،  الالوجود  اأنا  نف�سه، 
طفل �سغري ". وبعد ذلك بعامني يكتب بوري�س 
من انه اأجنز كل �سيء ككاتب، واأنه فعل ذلك 
لعائلة  الإنتماء  م�ساعر  اإن  والديه.  اأجل  من 
خا�سة و لعامل خا�س هي م�ساعر مل تربح اأبدًا 
با�سرتناك.  بوري�س 
الر�سائل  هذه  اإن 
لنا  ُتظهر 
طة  بب�سا
ح  �سو بو و
تعنيه  مالذي 

عائلة با�سرتناك. 

بوريس باسترناك 

رسائل عائلية 

كتب بوريس باسترناك 
الكثير من الرسائل اتسمت 

أغلبها باإلطالة

بقلم : بيرت فران�ص 
ترجمة: قحطان املعموري

في العام 1958، كتب بوري�س با�سرتناك اىل �سقيقته مت�سائاًل وبقلق 
زيفاغو  دكتور  رواية  بني  الوا�سعة  الهّوة  تلك  القراء  ليدرك  )ملاذا 
وبني تلك التفاهات ال�سابقة التي كتبتها يف ال�سعر والنرث(. ويف �سنّيه 
الأخرية، كرر با�سرتناك مرارًا براءته من كتاباته املبكّرة وب�سمنها 
ق�سائد " اأختي اأيتها احلياة" و " مو�سوعات وتنويعات" تلك الكتابات 
التي جعلت من اإ�سمه واحدًا من اأعظم �سعراء الع�سر من الرو�س. لقد 
ل الكثريمن معجبيه ول زالوا يف�سلون تلك الإثارة التي ت�سمنتها  ف�سّ
ق�سائده املبكره، لكن ال�ساعر ومنذ الثالثينات كان قد حاول اإعادة 
مدينتني  )ق�سة  الديكنزي  القالب  وح�سب  نرثي  ككاتب  نف�سه  خلق 
با�سرتناك  1945، كتب  له(. يف عام  بالن�سبة  اأزليًا  كانت متّثل حبًا 
اىل �سقيقته قائاًل باأن هدفه الأ�سا�سي هو " �سرد الأحداث الرئي�سية 
واأكرث  �سهل  وباإ�سلوب نرثي  بلدنا  التي حدثت يف  تلك  الأخ�س  وعلى 
كان  التي طاملا  الواقعية  وهذه هي  ال�سابق"،  كتبته يف   اإنفتاحًا عما 
اإن لبا�سرتناك وبدون  با�سرتناك يحرتمها لدى �سك�سبري وتول�ستوي. 
اأدنى �سك طريقته يف الكتابة ، وهذه الطريقة جعلت الكثري من القراء 
وخ�سو�سًا اأولئك الذين يتحدثون الإنكليزية، يعتقدون باأنه يقف على 
روايته  األقت  لقد  الواحدة.  الرواية  كتبوا  الذين  الكّتاب  جميع  راأ�س 
دكتور زيفاكو بظاللها لي�س على نتاجه ال�سعري فقط بل على كتاباته 
اأوهام  جمرد  كونها  �سخ�سيًا  عليها  حكم  طاملا  التي  املبّكرة  النرثية 

وب�سمنها اأعمال مهمة كال�سرية الذاتية )ال�سلوك املاأمون( مثاًل.

مع

يف  ان�سم  الذي  ايلوار  مع  خمتلف  الأمر  لكن 
الع�سرينات من القرن املا�سي اإىل احلزب ال�سيوعي، 
مع اأندريه بروتون، ومل يبق فيه �سوى اأ�سبوعني فقط. 
لكّنه عاد اإليه اأثناء الحتالل النازي لفرن�سا، اأي يف 
الفرتة التي كان فيها من اخلطر اأن تكون �سيوعيا، 
كما يقول اآراغون. ويبدو الأمر اأكرث غرابة، اإذا متعن 
املرء يف ق�سيدة ايلوار "اأكتب ا�سمك اأيتها احلرية" 
يف  كبرية  �سعرية  قامة  فايلوار  التهام.   مو�سوع 
ما  ين�سى  اأن  للمرء  ميكن  كيف  الفرن�سي.  ال�سعر 
تريد  كنت  اإن  بول  يا  يل  قل  ليلوار:  بروتون  كتبه 

والق�سيدة  و�ساأفعل.  هذا  قل  تنتهي،  اأن  لل�سريالية 
الق�سائد  من  احلرية" واحدة  ايتها  ا�سمك  "اكتب 
ويدر�سها  قلب،  الفرن�سيون عن ظهر  يحفظها  التي 
فما  درا�ستهم.  من  الأوىل  املراحل  منذ  التالمذة 
ب�ساحبها!  العار  تلحق  كهذه  ق�سيدة  يجعل  الذي 
الفرن�سي  ال�ساعر  يرويها  حكاية  الق�سيدة  ولهذه 
"غال"  الأوىل  زوجته  بعد طالقه من  األن جوفروا: 
ايلوار  تعّرف  دايل،  �سلفادور  لتعا�سر  هجرته  التي 
و�سارت  �سديدا  واأحبها حبا  "نو�س" وتزوجها  على 
م�سدر اإلهامه. وابان احلرب العاملية الثانية وخالل 

زوجته  مع  الورق  بلعب  اأيلوار  يق�سيها  كان  اأم�سية 
اخل�سارة  يحب  ول  الورق،  بلعب  مولعا  )كان  نو�س 
مع  فت�ساجرا.  اللعب،  يف  خ�سر  زوجته(  مع  حتى 
عنه  متنع  كي  بو�سعها  ما  وفعلت  حتايلت،  نو�س  ان 
اخل�سارة، امنا دون جدوى. مل يهداأ غ�سبه، وانتهت 

امل�ساجرة  ب�سفقه الباب وذهابه اىل النوم. 
ويف الليل، وهو خري النا�سحني كما يقول الفرن�سيون، 

ندم على ما فعل، وراح يكتب:
نو�س

اأكتب ا�سمك على دفاتري املدر�سية
على طاولتي، على ال�سجر، يف مداخل ال�سحب، فوق 

تاج امللوك، فوق �سدى طفولتي..الخ
تغفر  كي  الق�سيدة  هذه  عليها  قراأ  ال�سباح  ويف 
البيت  يف  عندهم  وكان  املا�سية.  الليلة  �سطط  له 
انها  اليها  ا�ستمع  ان  بعد  اأحدهم  فاأعلن  اأ�سدقاء، 
كلمة  و�سعت  لو   حقيقية،  مقاومة  ق�سيدة  �ستكون 

احلرية مكان كلمة نو�س! فوافق ايلوار على الفور. 
مقاومة،  ق�سيدة  اإىل  ق�سيدة حب   وهكذا حتولت 
األن جوفروا  ويعترب  باأخرى.  كلمة  ا�ستبدال  مبجرد 
لأّن  بعيد،  حد  اإىل  ج�سيم  الق�سيدة  هذه  �سرر  اأّن 
الأفكار  من  خمتلفة  ب�سروب  م�سّبعة  احلرية  كلمة 

هكذا،  ح�سرها  ل�ساعر  يت�سنى  فكيف  الثورية، 
واأثناء  دم،   وبربودة  مفاجئ   وب�سكل  ال�سباح  يف 
باحلرية.  لها  ل عالقة  واأ�سياء  اأ�سياء  احلديث عن 
اأّن هذا الل�سق بداية لنهيار ايلوار  ويعترب جوفروا 

�سعريا.
ل اأح�سب اأن بنجمان برييه كان يعرف هذه احلكاية، 
لكّنه  ال�سغري.  اإليها يف كّرا�سه  ي�سري  ثّمة ما  فلي�س 
ح�سب  �سرفة،  �سعرية  نظر  وجهة  من  تناولها 
ومن هذه  حياته.  عنها طوال  يدافع  كان  مفاهيم 
املفاهيم ف�سل ال�سعر عن كاتبه، فالكتابة تبداأ يف 
بانتونان  ارتبطت  نقطة  وهي  عليا،  ذهنية  نقطة 

ل وحجته الأثرية،  اآرتو حيث جعلها مو�سوعه املف�سّ
ل مكان لغري ال�سعر فيها. 

من حق ال�ساعر كاإن�سان، يقول برييه، اأن ين�سم اإىل 
ويقيم  املظاهرات  يف  وي�سرتك  ال�سيا�سية  الأحزاب 
الإ�سراب ويطالب بزيادة الأجور ويدخل النقابات، 
حلظة  �سعره  اإىل  هذا  كّل  يت�سلل  ل  اأّن  �سريطة 
عار  فمن  �ساعرا،  يكون  اأن  كّف  فعل  فاإن  الكتابة، 
يو�سف  �سعدي  يقول  لغريه.  �سوتا  يكون  اأن  ال�ساعر 
برييه  وكان  احلياة،  عن  ال�سعر  لأبعاد  طريقة  هذه 

�سيقول ، بل هو تخلي�س ال�سعر من �سوائبها. 

عدنان حم�سن
اأ�سدر ال�ساعر الفرن�سي بنجمان برييه يف اأربعينات القرن املا�سي كّرا�سا بعنوان  "عار ال�سعراء" 
رّدا على كّرا�س �سدر يف املك�سيك اأثناء احلرب العاملية الثانية بعنوان "�سرف ال�سعراء"، وهو 
جمموعة من ق�سائد املقاومة الفرن�سية �سد الحتالل النازي، كتبها لوي�س اآراغون وبول اأيلوار 
واآخرون. للوهلة الأوىل، يع�سى على املرء فهم عنوان الكّرا�س هذا، فالأمر ل يتعدى ق�سائد 
يخ�ّس  ما  يف  مفهوما  الأمر  يبدو  وقد  النازي.  الحتالل  ومقاومة  احلرية  اإىل  تدعو  مقاومة 
لوي�س اآراغون، لن بنجمان برييه مل يكن بو�سعه اأن يتجاوز حتامله على اآراغون، بعد ان�سمام 
الأخري اإىل احلزب ال�سيوعي الفرن�سي وتقدميه الن�سباط احلزبي على الن�سباط ال�سريايل. 

عار الشعراء.. تخليص الشعر من شوائب الحياة

ANP ال�سورة بول اأيلوار ونو�ص يف العام 1935  
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هذه الق�سائد التي كتبت بكلمة بكلمات ب�سيطة 
غاية الب�ساطة ، قد تبدو اعتيادية مالوفة وغري 

ذات �ساأن او مغزى لدى النظرة الوىل ، بيد ان 
القارىء �سيدرك ان كل ق�سيدة متتلك  معنى 

عميقا اذا ماقراأها قراءة متاأنية. )املحرر(
 
 

قصائد من ديوان 
"نحن كتبنا لكم هذا" 

يف امل�ست�سفى 
يف امل�ست�سفى 
عاجلت نف�سي

الطبيب مثل عامل 
و�سع دواء يف ماكنتي 

فظننت اين ان�سان اأيل 
ــ �سيكوتو�سي )14( �سنة 

 
غراب 

ريح تهب
ثلج يت�ساقط

وغراب
ذهب ودخل الغابة

ــ تاكاوكيمورا)9( �سنة

برتقالة
الربتقالة ال�سغرية

برتقالة طفلة
انا طفل ب�سري

ــ �سيكيواكو�سو)12( �سنة
 

غيمة
ال�سماء �سافية

والغيمة ت�سبح طائرة
او �سفينة
او موجة
وتتحرك

وتقف
وانا اريد ان اركب

وازور اماكن كثرية
ــ �سيدهايودو )15( �سنة

 
عصا

رميت ع�سا يف الربكة
غا�ست ثم �سعدت

فكرت ان ذالك �سيء غريب
ــ �سيكا�سهكا�سي )12(�سنة

 
المعلمة )متسو(

ملا قلت لالن�سة
)مت�سو( اوكي

فاأنها فورا
و�سعت يدها على يدي

وج�ست نب�سي
وت�ساءلت :

هل هي امي ؟
ــ اكري هايونوا )14( �سنة

 
سلحفاة

ملاذا ت�سبح ال�سلحفاة
وحدها؟

انها تتحرك
وتقول انها تريد

ان تذهب اىل  بيتها
اريد ان
احررها

ولكن مادامت هي
�سلحفاة ، كيكو

فاأين ل ا�ستطيع ان احررها،
ــ جيمي ماروتا )13( �سنة

 
الجبل

اجلبل حمبة
لأن

يجد فيه حبيبته
الطائر املغرد

ويطري ب�سعادة
اجلبل حمبة

ــ �سيكوتو�سي )14( �سنة

 
الريح

يف اثناء نزهتنا
انا واو موتو

ت�سابقنا،
قال اوموتو قرب الربكة 

اترى؟ انا ا�سرع،
فقلت له:

 حقا، الريح ا�سرع منك
ــ �سيكيتواينو )13( �سنة

 
 

كتبت
كتبت

)�ساأكتب �سياأ( 
هذا كل ماكتبت . 

ــ �سيكيوا كا�سونوكي )14(�سنة
 

زهور
يامعلمي، انت مل تذهب

اإىل النزهة، الي�س  كذالك؟ 
فخذ هذه لك

هناك زهور بي�س كثرية
متفتحة

فقطفت هذه الزهور لك
ــ كي�سني مات�سوموتو )17( �سنة

 
 

بيتنا
اريد ان اذهب اىل بيتنا

واأتناول الطعام وا�سرتخي
مع ابي

اريد ان العب
مع اخي ال�سغر

وابي
معهما

اريد ان ارتاح ظهرًا
اريد ان ا�ستحم.

ــ ما�سا�سي ياما موتو )9( �سنة
 

صباح الخير
حني قلت )�سباح اخلري(

قلدين كازوهريو
وقال: )�سباح اخلري ( اي�سا.

فكرت باأنه �سيء مبدع
لأن كازو هريو قالها

اأّول مرة .
ــ ناكاو كيمورو )17(�سنة

 
 

قوس قزح
بر�سا�س ماء بخخت ماء

نحو �سوء ال�سم�س،
فظهر قو�س قزح �سغري،

وكان جميال
ــ اكرياها يودو)14( �سنة

 

العصفور
على التل

خلف مدر�ستنا
يغرد الع�سفور على ال�سجار

ويغرد
عندما ن�سنع طابوق ال�سمنت

وحني يغرد الع�سفور
اح�س اين اود العمل بجد اكرث
ــ تو�سيو كيكو جي )16( �سنة

 
 
 

أطفال معاقون من اليابان 

نحن كتبنا هذه القصائد  
حترير:ناكي�سي نوكانو وناو�سي كورياما 

ترجمة : كاظم �سعد الدين
توطئة : بقلم الربوفي�سور كورياما 

يف ربيع 1981 عرفت بديوان )الطفال يعربون عن انف�سهم ( وهو ق�سائد �سعرية نظمها 
تالميذ نومورا كاكوين ، وهي مدر�سة الطفال املتخلفني عقليا يف نامورا – جو . كان ال�سيد 
تاكي�سي ناكانو احد معلمي مدر�سة نامورا كاكوين ، يعلم تالمذته كيف يعربون عن انف�سهم 

بكتابة الق�سائد وخطها على الواح الطني ، ويفخرونها يف فرن ويجعلون منها زخارف 
يعلقونها على اجلدران .. وكان  عدد كبري منهم يكتب ق�سائد وبع�سهم غزير النتاج ب�سكل 

مذهل . 
من ثالثة اللف ق�سيدة لالطفال املتخلفني عقليا يف هذه املدر�سة التي طبعها ال�سيد 

ناكانووا يف اكرث من �ستني جملدا وحررها ، ترجمت منها زهاء )240( ق�سيدة ون�سرتها 
يف احدى اجلرائد اليومية يف احتفال بال�سنة العاملية للمعوقني . ومن الـ)240( ق�سيدة 

اخرتت زهاء )130( ق�سيدة لهذا الديوان . 

De muzikantbeer gaat zitten om fluitmuziek 
te spelen، maar hij  kan niemand vinden die 
naar hem wil luisteren. Op een dag komt een 
oude wolf in het bos. De beer wordt blij en 
zegt tot zichzelf: 
،،Aha، ik vind iemand die naar me luistert!›› 
Hij roept luid: ،،Hoi، mijn vriend de wolf! Wat 
denk je ervan als ik mooie muziek voor jou 
speel op de fluit!?›› 
De oude wolf kijkt nieuwsgierig naar de grote 
beer en vraagt: 
،،Wat zeg je?››
Beer، de muzikant، antwoordt: 
،،Kom zitten mijn vriend de wolf. Ik zal 
speciale muziek voor jou spelen، die niemand 
anders hoort.››
De oude wolf kijkt onverschillig naar de beer 
die voor hem zit. Hij vindt het maar vreemd. 
De muzikantbeer voelt zich blij en zit voor 
de wolf. Hij pakt de kleine blokfluit en begint 
een melodie te spelen. 
De oude wolf krijgt de zenuwen، als hij naar 
de enorme beer kijkt، die zwaaiend voor hem 
staat. Hij probeert goed te luisteren، maar de 
beer blijft spelen en slingert van links naar 
rechts. Hij is heel blij dat er eindelijk iemand 
is gekomen om te luisteren naar zijn muziek.
Plotseling raakt de oude wolf overstuur. Hij 
wil weggaan، maar de beer houdt op met 
spelen en wil dat de wolf blijft. De beer zegt: 
،،Waarom wil je weg gaan mijn vriend de 
wolf!? Vind je mijn muziek niet mooi!?›› 
Maar de oude wolf blijft hem dom aankijken 
en zegt: ،،Wat zeg je?››

Nederlandse kinderverhaal van het boek «Dank je wel, Olifant» 

Niemand luistert naar de beer
De beer schreeuwt hard: ،،Vind je mijn muziek 
niet mooi!?››
De oude wolf zegt: ،،Wat zeg je?››
Beer roept met een luide stem: ،،Ik zeg: vind je 
mijn muziek niet mooi?››
De oude wolf schreeuwt: ،،Wat zeg je?››
De beer staat dichtbij het hoofd van de wolf en 
schreeuwt hard: ،،Hoe vind je mijn muziek، ik 
bedoel mijn melodie.››
De oude wolf zegt: ،،Wat zeg je?››
De beer slaat hem op zijn hoofd en schreeuwt 
wanhopig: ،،Oh mijn god، ben je doof?!›› 
De oude wolf zegt: ،،Duif welke duif??››
De beer schreeuwt: ،،Ooowooh .. Je bent doof، 
doof .. de oude wolf is doof!!››
De oude wolf zegt: ،،O، arme beer je praat weer 
over de duif.›› 
De muzikantbeer ligt op zijn rug en begint hard 
te lachen: ،،Hahahahahaha ... .. Haaaaaaaaaaa.›› 
Als de oude wolf de beer op zijn rug ziet liggen 
dan begint hij ook hard te lachen:
،،Haahahahahahaha Haaaaaaaaaaa .. .. Hahaha-
hahahahaha››

قصة هولندية لألطفال من كتاب »شكرًا يا أيها الفيل«

ال أحد يستمع إلى الدب  
جل�س الدب املو�سيقي حتت �سجرة وارفة يعزف 
حلنًا �سجيًا على الناي، لكن ل اأحد ي�ستمع اليه. 

يف احد اليام مّر ثعلب عجوز يف الغابة.
�سعر الدب املو�سيقي بال�سعادة وقال لنف�سه:

.. ثم  ــ اأهاااااا.. اخريًا وجدت من ي�ستمع اإيلَّ
نادى ب�سوت عال:

ــ هيييي.. مرحبا يا�سديقي الثعلب.. ما رايك 
لو اأعزف لك على الناي؟

اأقرتب الثعلب العجوز وهو ينظر بف�سول اإىل 
الدب الكبري وقال: 

ــ ماذا قلت؟ 
اأجابه الدب املو�سيقي:

ــ تعال واجل�س هنا يا�سديقي الثعلب، �ساأعزف 
لك مقطوعة مل ي�سمعها اأحد غريك.

جل�س الثعلب العجوز ب�ساأم ومّد خطمه وهو 
ينظر اإىل الدب الذي يجل�س قبالته بحرية. لكن 

الدب املو�سيقي �سعر بال�سعادة وام�سك بالناي 
واخذ يعزف والثعلب العجوز ينظر بده�سة اإليه 

وهو يتمايل ميينًا وي�سارًا، ثم �سرعان ما �سعر 
بامللل وهم بالن�سراف.

�ساح الدب:
ــ مَل تريد الذهاب يا �سديقي الثعلب؟.. امل 

يعجبك عزيف ؟ 
لكن الثعلب العجوز ظل ينظر اليه ببالدة وهتف 

يف وجهه:
ــ ماذا قلت؟

ف�سرخ الدب بقوة:
ــ اأمل يعجبك عزيف؟  

قال الثعلب:
ــ ماذا قلت؟ 

�ساح الدب ب�سوت جهوري هذه املّرة: 
ــ قلت امل يعجبك عزيف؟ 

ف�سرخ الثعلب يف وجهه ثانية:
ــ ماذا قلت؟

اقرتب الدب من الثعلب و�سرخ يف اأذنه بقوة:

ــ امل يعجبك عزيف؟
 لكن الثعلب العجوز ظل ينظر اليه ببالدة وهو 

يردد: 
ــ ماذا قلت؟

فجن جنون الدب ولطم را�سه وهو ي�سيح 
بجزع:

ــ يا اإلهي.. هل انت اأ�سم؟
قال الثعلب:

ــ كرم!!. من كرم؟!
�سرخ الدب بياأ�س:

ــ اآاآاآه.. اأنت اأ�سم.. نعم ا�سم!!
قال الثعلب با�ستغراب:

ــ يا للدب امل�سكني.. لقد عاد يتحدث عن كرم!!
اأ�ستلقى الدب على ظهره واخذ ي�سحك بقوة:

ــ ها..ها..ها.. هاااااا.. ها ها ها
وعندما �ساهد الثعلب العجوز الدب ال�سخم 

يتمرغ يف الرتاب اأخذ هو الخر ي�سحك بقوة:
ــ ها..ها..ها.. هااااااا.. ها ها ها ..

ن�ص: حممد حّياوي                     ر�سوم: �سوزانا يان�سن

قصة 
إال .. أنا                                                                                                  

                                                             
                                                                                                     

�سماح ابو بكر عزت ـ م�سر
تت�ساقط  و  اأوراقها  تذبل   .. الف�سول  تتعاقب عليها  الأ�سجار  كل 
يف اخلريف ... تزدهر و ت�سرق يف الربيع .. اإل اأنا .. كل الأ�سجار 
فت�سعر  املمتدة  اأغ�سانها  اأع�سا�سها بني  تبني   .. الطيور  ت�سكنها 
اأروع  لها  فتغرد  الأمان  الغ�سان  متنحها   .. واحلنان  بالدفء 
الأحلان ... اإل اأنا .. اأعلي من كل ال�سجار .. لكني اأبدًا مل اأتعال 
.. اأنحني اأمام نظرة تطل منها ال�سعادة والإنبهار اأملحها يف عيون 
اأ�سدقائي الأطفال .. اأهديهم ثماري فيت�سابقون بفرحة جلمعها، 
اأحمر  مترًا   .. واكرث  اأكرث  منحتهم  �سحكتهم،  اإت�سعت  وكلما 
.. ت�سحك  اأنا   ... الأ�سجار  .. نخلة وحيدة تقف و�سط  اأ�سفر  و 
وثمارك   .. الطول  هذا  ..كل  تقول  و   .. �ساخرة  التفاح  �سجرة 
اأ�سغر الثمار ! اأين هى من ثمار التفاح ال�سهية التي تثقل اأغ�ساين 
يف  تقول  و  اأغ�سانها  الربتقال  �سجرة  ..تهز  الكهرمان  كحبات 
غرور .. ل ظل لك .. طويلة و نحيلة .. ظلي ينت�سر بكل الب�ستان .. 
م�سكينة يا نخلة يف كل زمان و مكان .. اأبكي و تقفز دموعي فوق 
جذعي، حتت�سنها يد حانية تربت علّي ت�سعرين باحلب واحلنان، 
يد عم عمران .. ي�سحك و يقول .. ل حتزين نخلتي احلبيبة، اأنت 
ي�سكن كل  .. كل جزء فيك  .. ثمارك غذاء ودواء  الأ�سجار  بكل 
دار .. لعم عمران ثالثة اأولد .. عماد و عبد اهلل و علي اأقربهم 
لقلبي، يت�سلق جذعي مبهارة وخفة مده�سة، و هو يغني يل ب�سوته 
العذب اأجمل الغنيات التي ت�سفني .. يتذوق ثماري التي متنحه 
القوة و متده بالن�ساط .. ذات �سباح مل ت�سرق ال�سم�س و مل ياأت 
عم عمران، اإنتظرته طوياًل .. �سطع القمر يف ال�سماء فاأ�سرقت 
 .. تودعني بحنان  و  النجوم  تبت�سم يل و�سط هالة من  مالحمه 
 .. ميلك  ما  كل  الثالث  لأولده  ترك  و  الطيب  عمران  عم  رحل 
قارب �سيد، و كوخ �سغري .. واأنا .. بح�سم قال عماد .. القارب من 
ن�سيبي اأنا .. �سيمنحني خري البحر الوفري طوال العام ..اأما هذه 
النخلة فال تثمر اإل �سيفًا و ل فائدة لها يف ال�ستاء .. و ب�سرعة قال 
عبد اهلل .. الكوخ يل اأنا يحميني من حر ال�سيف و برد ال�ستاء، 
ال�سم�س .. و  اأ�سعة  و  النخلة ل اغ�سان لها ت�سد قطرات املطر 
كنت من ن�سيب علي .. فقال لأخويه .. النخلة �سديقتي .لن تبخل 
علّي بخريها طوال العام .. �سخرا منه و تركاه و مل ي�ساأل عنه يف 
يوم من الأيام .. هزت رياح ال�ستاء اأغ�ساين، فت�ساقط ال�سعف، 
جمعه علي و �سنع منه مظالت حتمي من املطر باعها يف ال�سوق، 
والأ�سكال  الأحجام  مبختلف  �سالل  مبهارة  �سنع  اجلريد  ومن 
فاإزداد  �سرائها  علي  النا�س  .اأقبل  الألوان  باأجمل  ولونها  زينها 
رزقه . و يف ال�سيف كان ميار�س هوايته التي تذكره باأيام طفولته 
اجلميلة، فيت�سلق جذعي ليجمع التمر و يبيعه يف ال�سوق .. ذات 
يوم هبت عا�سفة رعدية �سديدة.. هوت الأ�سجار و اإرتفعت امواج 
البحار، و اإ�سطدم قارب عماد ب�سخرة و اإمتالأ بالثقوب، و من 
�سدة قطرات املطر، هوي �سقف كوخ عبد اهلل و اإمتالأ الكوخ باملياة 
فتلف كل الأثاث..، ب�سرعة هرع علي لإنقاذ اأخويه و �ساعدته .. 
هززت اأغ�ساين ت�ساقط ال�سعف ف�سنع منه �سقفًا جديدًا لكوخ 
عبد اهلل، وباجلريد فر�س الر�س و �سنع قطع الأثاث، �سد الثقوب 
بقارب عماد، و �سنع له حباًل متينًا كي ل جترفه الأمواجاأهداه 
�سلة جميلة من اخلو�س كانت فاحتة خري كل يوم متتلئ مبا ي�سيد 
من اأ�سماك .. كم كنت فخورة و �سعيدة بعلي.. باإخال�سه و ن�ساطه 
وحبه لأخويه، بذكائه و مهارته يف �سنع ال�سالل و احلبال و 
املظالت .. بعد عام و يف نف�س يوم رحيل عم عمران، جتمع 
حويل الثالث اأ�سقاء.. قال عماد.. ت�سبهني البحر يا نخلة 
يف عطائه و�سماحته.. �سخره اهلل خلري كل الكائنات.. وقال 
مينحنا  و  يحمينا  كالبيت  اأنت  نخلة،  اأروعك  ما  اهلل..  عبد 
ال�سكينة و الأمان، لولك ما عاد كوخي اأف�سل مما كان اأما علي 
فربت علي جذعي بحنان و قال.. اأنت اأمنا جميعًا ب�سمتك يف كل 
مكان .. حتت�سنها اأمواج البحار.. ت�سمها جدران البيوت اأثاثًا و 
فر�سًا، فتدب فيها احلياة ليل نهار. رق�ست اأغ�ساين فرحة و من 
بعيد .. يف ال�سماء ملحت اإبت�سامة عم عمران �سعيدًا باولده الثالث 
و بي .. حينها �سعرت باحلب الذي منحني القوة.. لن يهزمني حر 
ال�سيف و لن تع�سف بي رياح ال�ستاء، لن تت�ساقط دموعي 
خجاًل من �سخرية كل الأ�سجار.. من منهم يف �سعادتي اأنا .. 

يف عطائي اأنا ..ي�سعر باحلب واحلنان مثلي اأنا ..
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قصائد من وفاء عبد الرزاق

حبيب ال�سامر

مل تكن وا�سحا كما ينبغي
لتمازح جنمة بقناعة اأخرى

من وقٍت... اإىل اآخر
واأنت تر�سم اآفاقك م�سو�سة يف اجلانب البعيد

نحو الدواخل كل �سيء يرتاأءى نا�سجًا
يف واجهة البهجة

تنح�سر غابات البذور
املنهمك بال�ستات

يوؤرقه خيط العزلة وجدران الندم .
اإمنح البذرة ال�سغرية بع�س حنان

لتجد اأجنحتها طريقًا نحو ج�سدك املعطل ،
ولأنك مل تكن وا�سحا كما ينبغي

ات�سعت يف عينيك روؤى اجلمر، وبت حتاور مواقد طفولتك ،
يف ليل �سامت

هي الآن تقرع اأجرا�سها 
زهرتك هرمت على نافذة مغلقة ،

كيف لك اأن تغادر عمقك املتال�سي ؟
يف جزر اأيامك املمتدة من الوجع اإىل الوجع

بعيدا جدا، مثل اأية فرا�سة 
مل تك اأنت كذلك

تدخر رفرفتها ليوم اآخر ،
مل تك وا�سحا مثلي

لتقاوم تك�سر الأقاويل
وتطفو هادئا على ج�سد الهواء ،

ولأنك كنت غام�سًا كما اأرى
عكازك ليقوى على �سق العتمة

ولي�س مبقدورك بعد الآن اأن تبارح املكان .
تكابر طويال... كثريا

واأنت تغادر حدائقك املجدبة
ل ورد

ل ع�سافري
ل  ماء .... ل�سجر
اأية حدائق تبتغي ؟

واأية كوة �سوء تروم لتمد لها يد الرحيل ؟
ترقب كل الوجوه

ل وجه ي�سبه ظلك ،
هل اأدركت انك اأ�سوء مما ينبغي

اأيها الهام�س حني ي�ستعل الكالم .
غليونك بتبغ قدمي

بني �سفتيك الياب�ستني
مل تك اأنت كما اأمتنى ،

عرثاتك املتكررة  ب�سواحل اخلطيئة ،
وردك ياب�س 

تقذف به  املارة من �سباكك املرتب
اأتعرف ؟

اأنك مثل القابع يف مقابر انكيدو
من ؟

ل اأحد يبدو اأكرث جراأة منك يف حتمل الرذيلة
لأنك اأدركت الآن

وم�سيت، تلقم اأفواهنا اجلمر

�ساكر جميد �سيفو
                                                                                   

الى أكد مراد 

        
قلُت لل�سماء �سفيني

فاأمطرت عليَّ
مطرًا اأ�سوَد

فاأر�سلُت لها جي�سًا
من الكواكب،

لتقب�س عليها وتر�سلها يل
كي اأعّلمها الوقوف والكالم..

****
قلت لل�سم�س �سفيني

فاأ�ساحت عنّي،
فاألقيُت عليها ظاليل

ودح�سُتها يف معطفي الأ�ْسود
وهّربُتها اإىل ليلي احلالك الطويل...

****
قلُت لالأ�سجار �سفيني

فارجتفت وطارت منها الع�سافري
فت�سلقُتها والت�سقُت بها

فم�سختني طريًا ل مثيل له...
****

قلت للحدائق �سفيني
ف�سحبْت اأزهارها يف احلال

فانتزعتها من عروقها
ور�سقتها مبياهي الآدمية

وجلبتها اإىل �سريري
فاأزهرت ثانيًة يف �سر�سفي الأ�سفر....

****
قلت للورد �سفني

فاأختار اأنثى بعيدة
فت�سّربُت عطَره

واأغرقُت به مملكَة ن�سائي...
****

قلت للظَلّ �سفني
فهرب قدامي

فخرجُت من ج�سدي
وقب�سُت عليه

واأرتديتُه يف احلاْل....
****

قلت للحمائم �سفيني
فاأخذتني بهديلها

اإىل �سرفِتها،
فر�سفُت منها بيا�سها

وغدوُت اأكرث بيا�سًا منها...
****

قلت للغيم �سفني
ف�ساَل حزينا

فارت�سفتُه
واأر�سلتُه مطرًا �سرمديا....

****
قلت للنجمة �سفيني

فاأجه�ست بال�سوء
ف�سرقت منها عينيها

واأ�ساأُت بدمعهما
ن�سف �سلعة العامل...

****
قلت للتفاح �سفني

فتخيل اآدم
فارت�سفُت حليب حوائِه

وغدوُت اآدم الأوَل....
****

قلت ل�سورتي ال�سم�سية �سفيني
قالت: اأنا اأنت واأنت اأنا

كالنا م�سوّدٌة ت�سفر يف �سوادها النايات
وتقهقه يف بيا�سها الّريح

وحينما ننف�سم، نت�سّرد كاملطر...
****

قلت للطري �سفيني،
فانتبذت �سماًء بعيدة

فحلقُت وراءها، وقب�سُت عليها
فاآويتها ج�سدي،

فامتالأُت بالأقفا�س
ف�سجت بّي، وامتالأُت بالأجنحة...

 قصيدتان                               
اأحمد عبد اجلبار اجلوراين

درس
 

 ــ اأعطيِك ن�سفي وقبلًة،
كي ابراأ مني، واأنام ــ

اأُعلُم ذئَب روحي،
كيف يكون بريئا،

وكيف تكون القناديل ال�سود 
 منفذًا حلمام القلب 

وع�سا للع�سافري،
اأعلُم نف�سي...

كيف تطري الأماين،خلفنا 
وكيف ت�سري ال�سجون،

تعلمني العيون،....
كيف يكون التخلي،

 وكيف تكون،

اأعلمِك،كيف يختار الرُب 
 اآدَم من جديد على �سكِل وطن!

يعلمني وطني،
اأن الرَب واملالئكَة والنا�س
ي�سمعون من يهتف ليقول:

طوبى ملن ير�سل رئتيه،
ليتنف�س �سداه.

طوبى ملن يخلق جيال من املدى
ليخرج اآخُر من طوق امل�ستحيل،

 ــ ا�سقُط �سهيدًا بِك
ت�سقطني على الدوام! ــ

                                                                

تعريفات              
للم�ساءات التي تخيُط اقدامَك بالهروِب

 لوَنك العائد توًا من هزائَم باردة.
ولأرتعا�سات دليلَك الهادئ 

جنون البحر، وخوامَت الف�سة العارية،،
 وهبوب الرحيل.

ملدنَك، �سكَل الن�ساء الوديعات،
كما خ�سرك امل�سلول،

�سوارُعك تن�سى اأ�سماوؤها 
وتهب املوتى حدائَق للرتحال،

كما الق�سائد – قلوبنا –
تاأكل الورق واأعقاب ال�سجائر،

ل اليتامى اعتادوا، ترمل اأمهاتهم 
ول )الأحزاب منحتنا 

قمي�س العودة، لنموت(
رحيلك مثلك من يكتب عناوين املحطات املقفرة...

لياليك ت�سق خامتة وجودك 
مثل الرتاتيل 

انهار وقتك،ت�سهر اأ�سابعها املبتَلة 
منذ ع�سرين عاما و�سديق!

ال�ساعر...
اأٌم فقدت اأبناءها بني ما ي�ست�سهد من الق�سائد..

ال�سفُح؛
قلب من ماء!

                                                                                                                

الوضوح 
مسوّدات كما ينبغي

الشخص الثالث

رحلة البحث
اأبحُث عنَك يف الأبد املغري للتجلِّي

يف ال�ستثناءاِت كِلها
يف متاهي املاء بني انامل ال�سفاف

يف احتدام  رع�سة ال�سحاب 
بنطفة املطر 

اأبحُث عنَك حتى يف الأخطاء
وا�ستدراج ال�سرارة لل�سجر.

نق�سُت ا�سمك على خ�سر وردة ُعريانة
ليجّن اخلريُف ويرق�ُس

�سامٌت ع�سُق ال�سوِء
ومف�سوٌح وهو يتلعثُم بنطِق ا�سمك

ل قرارا يل اإلَّ ُجرحَك 
�س الوجع. ول بيا�َس يل غري قطرة دم تتلبَّ

ُد ر�سَمك  حني اأحدِّ
تخرج الر�ُس عن طبائعها

وتهبُط ال�سماُء اإطارًا
اأدخُل النهاَر ل�ستخرج حربا ل�سمك

 لأكتبَك..اأن�سُج الندى غابة 
واأ�ستقيُم بَك

ل تقف م�سدوها
اأرق�ْس

اأرق�ْس كما رق�سُت جمرا 
تفقدُت الليَل مثل طفل

واأوقدُت قناديل �سورك.
كُل �سيء مير 

النوافُذ تتغابى على الريح
والأبواُب كذبة عطر �سامت

ا الو�سادة تتلوى وغيمة الكحل. اإمنَّ
تعانُق وجهَك اإذ �سار بحرا

والبحُر �سارنا 
�سرَت وجهي

وكنُتَك
ما الذي ا�ستجدَّ

اأي كينونتي
ليغريِّ املاُء ِقبلته؟

اإن مْل ي�سرْح احلُب �سدرك؟
�ساأت�سلَُّق جبَل اأخطاِئَك

ي: اأحمُل �سعلتي واأغنِّ
كالنا ميٌت

كالنا ميٌت وغريب.

دموزي..  يا دموزي
ل ت�ساوِم العاتياِت بطفلي

كُل �سيٍء ميوُت اإلَّ وجُهُه ال�سرمدُي
خالٌد جرُحهُ 

وِت َل مَن ال�سّ ي�سيُء الكئيَب واملوؤجَّ
خالٌد جرُحه ُمثَل �سفينِة نوٍح
اإْذ ترتع�ُس الأمواُج حنَي ترى
و�سَم الوطِن على �ساعديِه.

�َسْل �سفتيَك يا دموزي
اأتهجُر املدُن املدَن؟

اأيرحتُل الوطُن عِن الوطِن؟
َلَك املوُت حنَي جمَّ

مررُت بع�سٍر من مراياَك
فلْم اأجْد غرَي كفني

كيَف �سيكوُن النواُح اليوَم؟
وكيَف اأرحُل عن نف�سَي

تاركًة لنف�سي مرثية ًوجنازًة؟
�سا�سرُخ بَك: يااااااااااااااااااااااااااااااااااادموز

ْل اإىل قطراِت عطٍر حتوَّ
واكتنْز بَك

�سينتحُر اجلماُل اإْن مْل متْر
ُخطَّ على النظراِت ابتداَع ال�سوِر

ة ال�سحاِب قْد اأ�سعَّ
امطْرَها �سم�سًا

عنَد النهِر تنتظُر اأنثى ال�ِسعدِة "2"
اأرجواَنَك والياقوَت

َة اجلبِل وال�سهِل حّرْك ِقمَّ
وانفْخ �سورَة اللَّمعاِن

ُجلَّ ما ُيده�ُسني  �سمُتَك املديُد
والبقعُة ال�سوداُء يف ثوِبَك.

هل تعتقُد حقًا اأنََّك القادُر على احلراِك؟
�ِس �سرُت اأ�سكُّ يف ال�سكِّ العاذِل املحرِّ

�سرُت اأ�سكُّ حّتى يف اقتداِر ال�سماِء.

أشكُّ حتى..

دموزي.. يا دموزي
اأ�ساأُلَك يا �سليَل اللطِم

كيَف �سيكوُن النواُح
حني ُي�سبُح الوطُن جنازًة؟

اأولئك الذين ناحوا قبلي
هل كانت معهم اأمي ”الفاخُت"؟ "1"

هي حلوٌة كمنجٍل يف ح�ساٍد
قادمٌة من عيننِي خالدتنِي.

دموزي.. يا دموزي
�سجرُة ال�سدِر ق�سيدٌة عرجاُء

ُد من حزٍن عميٍق كدُت اأجترَّ
لكِن الكلمَة ن�سيْت �سكَلَها

وحتولْت اإىل مق�سلٍة
تبادلِت التهايَن تلَك الوجوُه

وبحرارٍة اأكرَث حنَي انح�سرِت ال�سظايا
بعنِي البتوِل.

حزين  ب�سوت  ينوح  احلمام  من  نوع  "الفاخت":   .1
وهو اذا م�سى باعد بني جناحيه.

له  نبات بري  ال�سني(  "ال�ِسعدة" :)بك�سر حرف    2-
رائحة زكية ت�سبه رائحة الهيل.
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خرجُت من امل�سكن وانا ارتدي بنطايل اجلينز 
ال�سود و�سرتة جلدية وا�سعًا حول رقبتي و�ساحًا 
موعد  هو  فاليوم  والأحمر،  بالأبي�س  خمططًا 

التظاهرة �سد نظام " لوكا�سنكو" )1(.
الذين  زمالئي  ان  حيث  مبفردي،  ذهبت 
ي�ساركوين النـُزل مل يرغبوا يف اخلروج، اق�سى 
ارائكهم  على  ال�ستلقاء  هو  �سيفعلونه  كانوا  ما 
ثمن  ميلكون  ل  لأنهم  ال�سقف،  نحو  والب�سق 
الفودكا، لي�سوا اأكرث من مالعني يرتدون اأ�سمال 

الف�سل.
اثناء م�سريي مررت بثلـّة من اأنا�س متجمهرين، 
ي�ستبيحون ال�سارع ب�سراخهم ال�ساخب، اأنا�س 
�سيء  يهمهم  ول  البالدة  عليهم  تبدو  و�سيعون 
من اأمر ال�سيا�سة او اأي �سيء ذي معنى باملّرة، 
ُجّل طموحهم هو احل�سول على بع�س النقانق 
يح�سون بها افواههم واجللو�س بعدها مل�ساهدة 
برنامج  اأي  او  ال�ّسِمجة  التلفزيونية  امل�سل�سالت 
وحده  لي�س  فهذا  ذلك  رغم  ل،  مُمِ تلفزيوين 

م�سدر ا�ستنكاري لهم. 
مبجموعتي،  كول�س"التقيت  "ياكوب  �ساحة  يف 
كان باإمكاين متييزهم عن بعد وهم حمت�سدون 
والأحمر. بالأبي�س  املخططة  الأعالم  يرفعون 
من  بع�سًا  اي�سًا  اأملح  ان  ال�سهل  من  كان 
زمالئي الطاّلب من ق�سم العالقات الدولية يف 
اجلامعة، تبادلنا التحايا ثم م�سينا قلياًل ونحن 
ح�سد  يتجمع  اأن  ننتظر  كنا  ال�سجائر،  ن  ندخِّ
اأمر  توىّل  البع�س  امل�سري،  ونوا�سل  املتظاهرين 
م�سينا  نتبعهم.  وكنا  ال�سائرة  احل�سود  مقدمة 
على طول الر�سيف املوؤدي اىل مبنى الأوبرا،اىل 
تلك الّرقعة الوحيدة التي ي�سمح لنا فيها بتنظيم 
�سرطة  رجال  راأينا  و�سلنا  وحني  الحتجاجات 
جانبي  على  وا  ا�سطفَّ وقد  ال�سغب  مكافحة 
الطريق العام، وهم متوثبون متحفزون ل�سرب 
اأي �سخ�س من ح�سودنا، اإن خطرهم احلقيقي 
اهلل!(يف  �سمح  جنحوا)ل  اإن  فادحًا  �سيكون 
التجمع اىل  و�سط  املتظاهرين من  اأحد  �سحب 
خارج ال�سارع و�سحله اىل فناء خلفي ما، هناك 

�سيمار�سون معه وح�سية ال�سرطة املعهودة.
بـ"لوكا�سنكو" كانت  )1( الحتجاجات املنددة 
تتكرر يف بيالرو�سيا بني العوام 1995ـ ـ 1998 ال 

ان التفجريات التي ا�ستهدفت اجلامعات والقاء 
املعار�سة  قمع  من  مكنا  الطالب  على  القب�س 
ال�سعبية ب�سكل فعال، "لوكا�سينكو"لزال رئي�سًا 
ب�سوء  م�سهور  فهو  اأوروبي  دكتاتوري  اآخر  ويعد 
ال�سمعة نتيجة لتزوير النتخابات وقمع املعار�سة 
بقوة ووح�سية واتباعه ا�سلوب املناورات واحليل، 
مع ذلك فهو يتمتع ب�سعبية وا�سعة بني الطبقات 
حتقيق  هي  غايته  باأن  يوؤمنون  اإذ  تعليمًا  الأقل 

ال�ستقرار للبلد . 
وجتمع  احت�ساد  من  م�ستوحاة  الق�سة  هذه 
املوؤلف  اأن  الت�سعينيات،اإذ  اأواخر  املعار�سني يف 
البيالرو�سية   عن  مرتجمها  اخرب  )كوزلوف( 
باأنه غطى املو�سوع كمحرر حملي يعمل يف جريدة 
ناطقة بالنكليزية، وكان عليه التزام احلذر لأن 
و�سائل الإعالم امل�ستقلة عادة ما تـُـ�ستهدف من 
قبل ال�سرطة اثناء التظاهرات . كانت اي و�سيلة 
اعالم غري حكومية تدرج يف عداد املعار�سة  مع 
ان الق�سة كتبت يف منت�سف الت�سعينيات ال اأن 
موجة تظاهرات اأخرى ن�سطت عقب النتخابات 
الرئا�سية يف دي�سمرب من عام 2010 بعد اإعادة 
ذلك  برغم  رابعة،  انتخاب"لوكا�سنكو"لولية 
فاأن وح�سية ال�سلطات اتخذت اجراءات �سارمة 

بحق املُحتجني وقمعت التظاهرات ثانية.
كان هناك بع�س الطالب من اق�سام اخرى يف 
ق�سمي  من  اأحد  اّي  اأمّيز  مل  اين  اجلامعة،اإل 
بعبارات  بالبيالرو�سية  نهتف  كنا  الدرا�سي، 
من قبيل: " العـــار"  اأو مثاًل " ل بد من و�سع 
لوكا�سنكو خلف الق�سبان" اأو مثاًل" حتيا رو�سيا 

البي�ساء ! ".
لأن  غا�سبة  بعني  الينا  ينظرون  املاّرة  كان   
طريقهم  موا�سلة  من  منعتهم  قد  تظاهراتنا 
�سوب ا�سغالهم التافهة ما ا�سطرهم اأن يتنّحوا 
العمارات  جدران  اىل  اأنف�سهم  ويركنوا  جانبًا 

ال�سكنية ليدعونا منرُّ بالتظاهرة.
ل  �سعيفًا،  كان  املتظاهرين  جلمع  احل�سور 
ليلتحقوا  يتوافدون  النا�س  بع�س  هناك  زال 
بالكثرية  لي�ست  اأعدادهم  ان  اإل  مبجموعتنا، 
وتظاهرة بهذا الكّم املتوا�سع لن توّلد ال�سخب 
ا�ستطعنا  فقط  لو  يكفي،  مبا  احلما�س  تثري  او 
ع�سر  خم�سة  او  اآلف  بع�سرة  العدد  ا�ستكمال 

الف متظاهر اآخر معنا، ملا كان لرجال ال�سرطة 
النظامية ول حتى رجال �سرطة مكافحة ال�سغب 
القدرة على مواجهة املظاهرات ولكان مبقدورنا 
الدولة  رئا�سة  مبنى  اىل  بالتظاهرة  التوجه 

نف�سها. 
يرفعون  مّنا  واملئات  الأوبرا  مبنى  نحو  اجتهنا 
اأعالمهم املخططة بالبي�س والحمر ولفتاتهم 
البي�ساء"،  رو�سيا  "حتيا  بعبــــارة  املُنادية 
رجال  من  الكثري  بانتظارنا  كان  وباملقابل 
ال�سرطة و�سرطة مكافحة ال�سغب، اين لأ�ستغرب 

من اين جاء كل هوؤلء؟. 
التي  ال�سركات  ب�ساأن  �ساكنًا  يحركوا  مل  هم 
اأتاوات احلماية للمافيا، لكن من  ت�سطر لدفع 
اأجل كبح تظاهرة �ستجدهم مرتا�سفون جميعًا 
هنا ، لي�س هذا العدد فح�سب، امنا هناك املزيد 

منهم على منت احلافلة بانتظار الأوامر . 
بداأت الحتجاجات تت�ساعد .. وها هي الفتاة 
مظاهرات  يف  وراأيتها  �سبق  التي  ال�سحفية 
م�سارنا  طول  على  بحما�س  تتقافز  �سابقة، 
لإجراء اللقاءات ال�سحفية، راأيتها ب�سع مّرات 
ت�سرخ  وهي  قبل  من  التلفزيون  �سا�سة  على 
هي  التعبري،  وحرية  بالدميقراطية  وتنادي 
بحدود الثالثني من عمرها، ترتدي ثوبًا يّت�سم 
ب�سيء من اجلراأة، وكان على مقربة مني اثنان 
من رجال ال�سرطة،�سابط وعريف �سمعتهم وهم 

ينظرون �سوبها ويتحدثون باللكنة الرو�سية : 
ــ انظر هذه هي ثانية، تلك العاهرة، ماذا تعمل 
بني هوؤلء الفحول .. ل اأعرف! .. مُت�سي وقتها 
تعتقد  الكلبة  ..تلك  بيننا  تكون  اأن  ت�سعى  وهي 
باأننا غري قادرين على الظفر بها مادامت تكتب 
عن هوؤلء املغفل، ل بد لنا من �سحبها ذات مرة 
للبا�س ونفعل بها ما يحلو لنا ومن ثم نربحها 
�سربًا ولها ان تعاود وترثثر عن �سخافاتها من 
حرية التعبري وحرية ال�سحافة تلك، لكن كما 

تعلم فاأنها �ست�سعنا يف ورطة حقيقية حينها!. 
ــ هل هي متزوجة .. ؟

على  ُمطّلقة  انها  ؟  تتزوج..  ان  لها  وكيف  ــ 
الأرجح، ما من رجل طبيعي يقدر اأن يعي�س مع 

مثل هكذا عاهرة.
ــ بالفعل!.

كانت  للحوار،  ا�ستمع  وانا  الأثناء  تلك  يف 
ال�سحفّية ت�سري نحوي لإجراء لقاء معي،. 

"من  ريابوفا  اخلري..اأنا" �سفيتالنا  �سباح  ــ 
ان  يل  هل  كورير"  مين�سك   " �سحيفة 

ا�ساألك بع�س ال�سئلة. ؟
ــ بكل تاأكيد 

من  �سغرية  ت�سجيل  اآلة  اخرجت 
اأنفي و�سغطت  حقيبتها وو�سعتها حتت 

على الزر .
ــ عّرف بنف�سك اأول .. ما اأ�سمك؟.. اين 

تدر�س او تعمل .. ؟ 
يف  طالب   ،" اأنتونوفج  �سريكي  اأنا"  ــ 
النف�س  علم  ق�سم  يف  الثالثة  املرحلة 

بجامعة بالرو�سيا.
ملظاهرات  اتيت  ..ملاذا  اأخربين  اأذن  ــ 

اليوم ؟.
ــ ح�سنًا نحن هنا من اجل التعبري عن معار�ستنا 
�سد �سيا�سة نظام احُلكم، هوؤلء هم من ت�سببوا 
فاإن  كذلك  اقت�سادِها،  وتراجع  بالدنا  فقر  يف 
النظام هو ال�سبب يف ف�ساد الجهزة احلكومية 

واأن يكون هّمها فقط  تعبئة جيوبهم .
يف  التظاهرات  تلك  فاعلية  مدى  ما  براأيك،  ــ 

حماربة النظام؟.
ــ لي�س بالفاعلية الكربى، من اأهم ا�سباب ف�سلها 
هو قّلة العدد، لو كان احل�سد اكرب خل�سيْت منا 
ال�سلطات ولكانت تبنت معطيات وحلول اأخرى 
تلك  على  نكون  حني  ولكن  م�ساكلنا،  حيال 
ال�سرطة  رجال  تر�سل  ان  فباإمكانها  ال�ساكلة 

ومكافحة ال�سغب عو�سًا عن ال�سغاء ملطالبنا. 
ــ وما راأيك يف و�سع الن�ساط ال�سيا�سي ل�سباب 

اليوم، الطالب خ�سو�سًا، كيف ت�سفُه ؟.
ــ ح�سنًا .. النا�س غري مهتمني بال�سيا�سة اليوم، 
للبحث  يتوجهون  ثم  ومن  موؤقتة  انتقادات  ثّمة 
بع�س املتعة، هذا كل ما يف عقول غالبية �سباب 
اليوم، حني يتعلق المر بال�سيا�سة وو�سع البلد 
األعن  اّل  الأف�سل  .. من  ياأبهون، ح�سنًا  ل  فهم 

احدًا. 
حال  بني  ترابط  اأي  يرون  ل  هم  براأيك  اذن  ــ 

بلدهم ال�سيا�سية وطبيعة حياتهم ؟ 
ــ رمبا ل يعريوا ذلك اأهمية، ل اأعلم بال�سبط .. ! 

ــ ح�سنًا ، �سكرًا لك .. 
اطفاأت جهاز الت�سجيل وذهبت توا�سل عملها، 
كل ما قلته كان حقيقيًا اىل حٍد ما و�سيكون ذلك 
قلته عند  القليل مما  ولو  مفيدًا ان هي ذكرت 
حتريرها للمقال، لكن ماذا لو ان عميد الكلية 

�سادف وقراأ الن�س .. ؟ 
ق�سم  من  طالب  ثالثة  طردوا  املا�سية  ال�سنة 
واليوم  كهذا  احتجاج  ب�سبب  الدولية  العالقات 
هم يدر�سون يف براغ، ح�سلوا على زمالة درا�سية 
بع�س  حمظوظني،  لقطاء  من  يالهم   جمانية، 
ال�سباب من ق�سمهم على توا�سل معهم واخربونا 
�سهريًا  راتبًا  يتقا�سون  م�ستمرون هناك  باأنهم 
يكفيهم حتى مل�ساريفهم الإ�سافية ويغطي حتى 

تكاليف �سربهم للبرية. 
بعد انتهاء الحتجاج �سقَّ قادة املعار�سة طريقهم 
من بني املحت�سدين وركبوا �سياراتهم وغادروا، 
هكذا هم دومًا قادرون على النطالق ب�سرعة يف 
حال اأي خطر يداهمهم، بداأ املتظاهرون بتغيري 
النا�سطني  من  قّلة  باأ�ستثناء  اي�سًا  اجتاهاتهم 
كنُت من �سمنهم، حيث اقرتح بع�س الطالب لو 
اإننا نقطع ال�سارع املوؤدي اىل �ساحة ال�ستقالل  
و�سط  من�سي  ال  علينا  بال�سري،  بداأنا  وبالفعل 
ال�سارع بال حذر، فذلك يعني باأننا نعطي احلق 
فهم  الفور،  على  باأعتقالنا  ال�سرطة  لرجال 
من  يتمكنوا  حتى   نتفّرق  ان  بانتظار  �سيبقون 

�سيدنا الواحد تلو الآخر.
�سنبقى  الحوال  كل  ففي   .. عليهم  اللعنة  لكن 
مم�سكني باأيادي بع�سنا وبذلك لن يتمكنوا من 
خطف اأّي مّنا، مع ذلك فهم كانوا ي�سريون خلفنا 
وعلى كال اجلانبني، اإل انهم كانوا هادئني ومل 
مل  فهم  �سوبنا،  البغي�سة  اأياديهم  مد  يحاولوا 

يتلّقوا اأوامر تق�سي باعتقالنا بعد.
حتاول  وهي  ال�سحفية  ذات  ملحُت  ذلك  اثناء   
اإجراء حديث مع ال�سابط والعريف اّياهم، حيث 

مل يكونوا ببعيدين عّنا . 

من  ريابوفا"  "�سفيتالنا  اأنا   ، اخلري  �سباح  ــ 
ببع�س  يل  هل  كورير"..  "مين�سك  �سحيفة 

ال�سئلة ؟ 
هم  من  مع  اأحتدث  ل  هنا..!  من  ابتعدي  ــ 

اأمثالك. 
ــ وملاذا علي ان اذهب من هنا .. ؟ ملاذا ل تتحدث 
معي ، ماذا تعني بذلك " النا�س اأمثايل " .. ؟ 
دعني  اخّمن : اوًل رمبا ل تتحدث مع الن�ساء، 
ّقة .. ؟ انت  ثانيًا  تق�سد ال�سحفينب، ال�ست حُمِ

ايها ال�سيد .. ل�ست اإل غبي بالفعل . 
ما  مل�ساهدة  توقفوا  جمموعتنا  من  قليلة  ُثّلة 
�سيحدث، وكنت من بني من اقرتبوا وا�ستداروا 

بروؤو�سهم جتاه احلدث . 
ــ من الف�سل لِك ان تذهبي من هنا والآن حاًل، 
واإل �سناأخذك اىل ذلك البا�س ولِك ان تت�سوري 

ما �سيِحلُّ بك حني منار�س اجلن�س معِك !. 
اأجابته ال�سحفية با�ستفزاز وا�سح على لهجتها :
ــ هل تدرك ما تقول .. ؟ ..انت رجل �ساذ، قذر، 
بالنق�س من  ي�سعرون  الذين  ؟   .. ملاذا  اتعرف 
اأمثالك لي�س لهم القدرة على ممار�سة اجلن�س 

مع امراأة حقيقية باأي حال من الأحوال. 
نف�سي  فوجدت  �سوبها  قب�سته  العريف  رفع 
حتى  خ�سيتيِه  على  واركلُه  م�سرعًا  اأرك�س 
اأنطوى على نف�سِه. مل نهج�س اإل ورجال ال�سرطة 
ما  منلك  نكن  ومل  جانب  كل  من  بنا  يحيطون 
ندافع به عن انف�سنا، ل هراوات ول حتى حجر 
او اأي �سيء كي نبعدهم عّنا، ما كان لنا اإل ان 
رجال  بداأ  جماور،  فناء  باجتاه  الهرب  نحاول 
يف  ومهاجمتنا،  املركبة  من  بالنزول  ال�سرطة 
النهاية كانت هذه �ساعتهم التي ينتظرونها، يف 
جر والآن قد  الأ�سل كانوا جال�سني يغطيهم ال�سّ
حان الوقت كي يلّوحوا بهراواتهم على ظهورنا 

ويك�سروا ما ا�ستطاعوا من �سلوعنا. 
واأنا اأعدو هاربًا ملحت رجلني من اأفراد ال�سرطة 
وهم مي�سكون بـال�سحفية "رايابوفا" حماولني 
�سحبها �سوب احلافلة وهي تقاوم ِبِكال ذراعيها 
و�ساقيها لعلها ت�سرب احدهم، يا ل�سوء حظها 
يكون مبثابة  لن  املوقف  ان ذلك  اإل  امل�سكينة.. 
�سيحتفظون  فهم  لها،  بالن�سبة  ُمثمرة  �سفقة 
بها ملدة اق�ساها ن�سف �ساعة، من ثم �سيخلون 
املُحا�سر  اأنا  كنت  لو  حال  يف  اّما  �سبيلها. 
فذلك ل يعني �سوى قلع موؤخرتي، �سي�سربوين 
ايام  بالع�سا على اح�سائي ويحب�سوين خلم�سة 
قانوين(  غري  احتجاج  يف  بتهمة)امل�ساركة 

و)حتدي ال�سلطة علنًا(. 
اجتهت اىل احدى املداخل التي تف�سي اىل فناء 
يحوي كراجًا لل�سيارات، تركت ورائي القليل من 
�سباب املجموعة يالحقهم رجال ال�سرطة، وقفت 
خلف الكراج وحيدًا وعاجزًا، ا�سعر وكاأين اتغوط 
على نف�سي من �سّدة اخلوف، يف احلقيقة كان 
على  املتيّب�س  الرباز  من  كومتني  بالفعل  هناك 
باأن اخلع بنطايل،  رت  الر�سية حيث اقف، فكَّ
ال�سرطة من  اتى رجال  لو  �سيكون جمياًل  فكم 
اأجل الإم�ساك بي والقوا نظرة خلف الكراج وانا 

على هذه احلالة. 
نظرة  القيت  القريب،  ال�سراخ  بع�س  �سمعت 
من  رجلني  لأملح  اجلدار  خلف  من  خاطفة 
�سابًا  ي�سحبون  وهم  املكافحة  �سرطة  رجال 
ا�سلع بنظارات يحمل على كتفه حقيبة جلدية، 
مل ي�ساأموا من �سربه على اح�سائه وهو ي�سرخ 
ويتلّوى بهياأته الدامية بني اأيديهم حتى انزلقت 
الر�س  لت�ستقرعلى  كتفه  عن  ببطء  احلقيبة 

بهدوء وهم ما انفّكوا يجّرونه بعيدًا .. 
بداأت كومة الرباز التي تركن بني قدميَّ تت�ساعد 
منها البخرة النتنة ومل يبق يف الفناء من اأحد 
حتى  دقائق  خم�س  من  لأكرث  انتظرت  غريي، 
خرجت، حينها بداأ يحلُّ الظالم وانا اأجّته �سوب 
احلقيبة القابعة ب�سالم، تفّح�ست ما بداخلها 
وكان بني طّياتها زجاجتني من الفودكا.. وهو كل 
ما حتويه احلقيبة، ما من وثائق اأو اأوراق تخ�س 
الحتجاج مطلقًا ، رمبا يتوجب عليَّ ان اتقا�سم 

نخبها مع ا�سدقائي البائ�سني يف الُنُزل.
اإنت�سرنا  قد  نكون  ...بذلك  فعله  علي  ما  هذا 

بالفعل..وليذهب" لوكا�سنكو" ويلعق القذارة. 

سياسة
فالدميري كوزولوف

نقلتهاعن الإنكليزية: اأماين العبديل

فاطمة وهيدي

شهيد
حملوه على اأكتافهم يف ال�سباح ليهتف، 

بعد الع�سر، حملوه على اأكتافهم ...
وهتفوا!

سرقة
وقفت عند اإحدى الإ�سارات تبيع اأعواد 
الُفل، لت�سرتي بع�س اأحالمها الب�سيطة،

          جاء م�سرعًا، 
�سرق عمرها... وفر!

عقل
طالبها بتكبري عقلها، وعدم افتعال امل�ساكل

ب�سبب خيانته املتكررة، 
ان�ساع قلبها �ساغرًا، واغتالت م�ساعرها،

فو�سفها اجلميع بالعاقلة!

سراب
�سنعت طائرة ورقية،

جملتها باأمنياتها امللونة،
اأطلقتها يف �سماء الواقع،

اأكاذيب �سوداء فانفلت من يدها  اختفت خلف غيمة 
خيط المل!

شاعر
اأحبته فرتكها،

وبحث عن فتاة،
 حتمل اإ�سمًا ل يك�سر وزن ق�سيدته!

�سريف عابدين

ذاكرة
يف اخلريف ؛ �سار ع�سهما مرمى للقن�س، فت�ساقط 
اأ�سالء غطتها الأوراق، واختباأت حتى رحل ال�سياد. 
املتناثر،  ال�سدر  زغب  من  بع�سًا  منقارها  التقط 
خم�سبًا بدمه مبلاًل بدمعها، مالأت به فراغات قلٍب 

حفره عا�سقان على جذع ال�سجرة.

نهاية
التفاحة الر�سيقة، �سغلت كثريًا بال اجلاذبية!

تر�سل لها الإ�سارات، لكنها تقاوم يف دلل!
حني ترهلت، واندفعت نحوها بال مقاومة، تاأففت.

تركتها تتدحرج على الأر�س؛ حتى �سكنت يف حفرة.

امرأة نموذجية
تتو�سدها  من  هناك  �سارت  خالية،  الو�سادة  تعد  مل 
غ�سل  اأو  للتعطر  حتتاج  ول  اأ�سواتًا،  ت�سدر  ل  الآن. 

اأ�سنانها قبل النوم.
ذات �سباح ، نه�سُت منهكًا، تك�سرت عظامي، ويب�ست 

مفا�سلي، عاريًا بال غطاء!
التفت حويل،  وجدتها خالية!  الو�سادة،  تفقدُت  حني 

على اأر�سية الغرفة، ملحت غطائي مكومًا،
 ، رفعه  جاهدة  حتاول  دميتي،  بجواره  �سقطت  وقد 

لتدفئني!

ثمار
تعانقت بتالتها، واآثرت عدم التفتح.

عاتبتها الطبيعة: هويتك مزدوجة، يفرت�س اأن تكوين 
اأكرث تفتحًا!

اأ�سرت، اأو�سدت اأبوابها، لكنها مل ت�ستطع اأن جته�س 
برعمًا ينبت داخل اأح�سائها.

ترضية
فر�س احلاكم حظرًا على جتول الفرا�سات بني ربوع 
الع�سلية.  الرثوة  تنمية  فقط،  للنحل  و�سمح  الزهر، 
جماح  كبح  على  احتجاجًا  الرومان�سيون  تظاهر 
ح�سة  يف  حقهم  يكفل  فرمانًا  م�ساعرهم،فاأ�سدر 

اإ�سافية من الع�سل. لكن البتالت اأبت اأن تتفتح!

قصص قصيرة جدًا من مصر
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ال�سوء  املرهج  الدكتور  ي�سلط  معه  حوارنا  يف 
دار�سي  ت�سادف  التي  املع�سالت  اأهم  على 

الفل�سفة.

• اأرجو يف م�ستهل هذا احلديث اأن تعطينا �سورة عن 
و�سع الفل�سفة يف املجتمعات العراقية، وكيف هي يف 

اجلامعات العراقية؟
الفل�سفة يف  اإن و�سع  اإن قلت:  اأخفيكم �سرًا  ل 
الوعي  منذ  وال�سالمية  العربية  املجتمعات 
تعاين  مازالت  املاأمون،  اخلليفة  مع  باأهميتها 
لها  مكان  ل  وافدة  بو�سفها  والنقد  الإق�ساء 
العقلية  تلك  )الأ�سيلة(،  العربية  العقلية  يف 
اإعمال  اأما  الن�س.  به  جاء  مبا  ت�سلم  التي 
العقل فمن املمكن اأن يعيق الإميان مبا جاءت 
فقد  )متنطق  من  قاعدة  على  الأديان،  به 
التاأملية  بالقدرة  توؤمن  الفل�سفة  لأن  تزندق( 
للو�سول  منهجًا  بو�سفها  لالإن�سان  والربهانية 
فل�سفة  بوجود  تقول  ماذا  قلت:  واإن  للحقيقة، 
تكن  الفل�سفة مل  اإن هذه  اأقول لك:  ا�سالمية؟ 
ال�سطهاد  اأ�سكال  من  للجميع،وعانت  م�ساعة 
ب�سبب  اآخر،  فكر  منه  يعان  مل  ما  الفكري 
نزعتها الت�سكيكية، واأ�سرب لك مثال، ما عاناه 
ابن ر�سد يف حرق كتبه واق�ساء دوره الفكري 
وال�سالمية،  العربية  الثقافية  احلياة  يف 
كونه  العقل،  عن  الدفاع  اأراد  فيل�سوفًا  بو�سفه 
العقل،  ليخاطب  جاء  الذي  ال�سرع  يناق�س  ل 
ولكن هذا الأمر مل يرق لـ )وعاظ ال�سالطني( 
على  للح�سول  ناغمهم  الذي  خلليفتهم  ول 
وهم  الفقهاء  يحركهم  الذين  العامة  تاأييد 
خطاب  الديني  اخلطاب  لأن  اأمرهم،  طوع 
ليجهد  والوجدان،  العاطفة  يخاطب  وعظي 
�سل�س  خطاب  بالتفكري،  العقل 
ب�سيطة  األفاظًا  �ساحبه  يختار 
حتى ي�ستقبلها اجلميع، ول تخفى 
الفل�سفي  اخلطاب  طبيعة  عليكم 
ذي املفاهيم ال�سطالحية التي ل 
يفقهها العامة، والتي تراها تعقيدا 
العتيادي  الن�سان  يريده  ملا 
التي  مبعتقداته  للت�سكيك  وتدفعه 
عن  ف�سال  نهائية.  حقائق  بو�سفها  بها  �سلم 
يف  الفل�سفة  له  تعر�ست  ما  نعرف  نحن  ذلك 
للفال�سفة  الغزايل  تكفري  بعد  العربي  امل�سرق 
يف  �سببا  كان  الذي  �سينا(  وابن  )الفارابي 
غيابها يف امل�سرق العربي وح�سورها يف مغربه. 
اأن  التاأريخ وعذري يف ذلك  اأنا جلت كثريًا يف 
مو�سوعات  اأغلب  لأن  تاأريخها،  هي   الفل�سفة 
الزمن كما  واأ�سئلتها ل ت�سقط مبرور  الفل�سفة 
الطبيعية  �سيما  ل  العلوم  باقي  مع  احلال  هو 
اإن  فاأقول:  ال�سوؤال  عن  لالجابة  اأعود  منها. 
�سبيه  ـ  العراقية  اجلامعات  يف  الفل�سفة  حال 
اىل حد ماـ مبثيالتها اجلامعات العربية، وهو 
وقراوؤها  حمدود  جمتمع  الفل�سفة  جمتمع  اأن 
حمدودون، واإن كانت يف حال اأف�سل يف املغرب 
العربي بني النخبة اأف�سل منه يف العراق وباقي 
بداأت  التي  م�سر  فيها  مبا  العربية  الدول 
ربيعها  اأن  ويبدو  باخلريف،  فيها  الفل�سفة 
نحن  اأما  العربي،  املغرب  جامعات  يف  اليوم 
خريجني  وجود  من  الرغم  فعلى  العراق،  يف 
الفل�سفة  اأق�سام  من  كرث 
كفوئني،  اأ�ساتذة  ووجود 
الفل�سفة  حال  اأن  اإل 
بخري،.  لي�س  مازال 
مرتبط  الأمر  رمبا 
باأ�ساتذتها املرتبطني 
بالدر�س  فقط 
من  الفل�سفي 
نقل  حماولة  دون 
وعر�سها  الفل�سفة 
اخرى،  اأماكن  يف 
الأمر  اأن  اأو 
بطبيعة  مرتبط 

القبول يف اأق�سام الفل�سفة من قبل الوزارة التي 
تقبل اأعدادًا كبرية من الطلبة يف كل عام من 
هي  التي  رغبتهم  العتبار  بنظر  الأخذ  دون 
يدرك  التي  الفل�سفة  يف  لي�س  تكون  ما  عادة 
ل  الفل�سفة  خريج  اأن  واأَهلوهم  طلبتها  اغلب 
يجد له عماَل بعد تخرجه، وهذا الأمر مرتبط 
غري  من  تطلب  الآن  اىل  التي  الرتبية  بوزارة 
خريجي الفل�سفة ممن ل يعرفون األف بائها كي 
اأ�سباب  اأحد  هوؤلء هم  يكون  ورمبا  يدر�سوها، 

عزوف الطلبة عن الفل�سفة.   
اىل  تنظر  كيف  املو�سوعي  الفهم  هذا  �سوء  يف   •

م�ستقبل الفل�سفة يف الوطن العربي؟
كثريا عن  يختلف  اليوم ل  الفل�سفة  اإن حا�سر 
هي  هذا  قولنا  على  دليل  واأف�سل  ما�سيها، 
العربي  الوطن  جتتاح  التي  ال�سلفية  املوجة 
فهو  م�ستقبلها  اأما  خريفا،  ربيعه  وحولت 
ت�سهده  الذي  ال�سيا�سي  التحول  مبدى  مرتبط 
ال�ساحة العربية وقربه وبعده من الدميقراطية، 
فالفل�سفة ل تعي�س يف املجتمعات املنغلقة، وكلما 
الفكرية  بالتعددية  توؤمن  املجتمعات  كانت 
تتبنى  التي  الدول  يف  تنتع�س  التي  والعقائدية 
من  لو�سول  طريقة  والنتخاب  الدميقراطية 
يريد اأن يحكم اىل دفة القيادة، كانت الفل�سفة 
اأنها  تعاريفها:  اأحد  والفل�سفة  حظا،  اأوفر 
يحمل  التعريف  وهذا  احلقيقة،  عن  البحث 
طرق  واختالف  بالتنوع  العرتاف  �سمنًا 
املرادف  هي  فالفل�سفة  للحقيقة،  الو�سول 
الفل�سفة  قبول  اأن  اأو  للدميقراطية  املعريف 
فاأجيب  اأعود  بالدميقراطية.  القبول  يتيح 
اأجد  ل  فاأقول:  �سوؤالك،  على  مبا�سرة  بطريقة 
اأن للفل�سفة م�ستقباًل م�سرقًا يف العامل العربي 
املا�سي  يف  ال�ستبداد  نزعة  �سيادة  ب�سبب 
والجتماعي،  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  القريب 
وهذه النزعة اإن بداأت تغيب بع�س ال�سيء، فهي 
حا�سرة بقوة يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية 
العربية  دولنا  يف  احلكم  واأ�سحاب  اليوم، 
موؤمنون  لأنهم  لي�س  النتخاب  قبلوا  اليوم 
�سغط  لن  بل  حكم،  كنظام  بالدميقراطية 
من  ال�سكل  هذا  قبول  باجتاه  يدفع  ال�سارع 
احلكم، اأما طبيعة املنظومة الثقافية والفكرية 
التي توؤمن بها الحزاب ال�سيا�سية التي و�سلت 
اىل احلكم يف اأغلب بلدان التغيري العربي هي 

اأحزاب اأحادية الروؤية.
جتدون  التي  الفل�سفية  اهتماماتكم  اأهم  هي  ما   •

اأنها مهمة لبناء وعي فل�سفي يف املجتمع العراقي؟
بالفل�سفة  مهتمًا  الفل�سفية  قراءاتي  بداأت    
الفل�سفة  عن  املاج�ستري  يف  وكتبت  املعا�سرة، 
ت�سارل�س  مبوؤ�س�سها  ممثلة  الرباجماتية 
كمجتمع  اأننا  وجدت  وقد  بري�س،  �ساندر�س 
مما  الكثري  من  الإفادة  املمكن  من  عراقي 
ومقولت  اآراء  من  الرباجماتية  به  جاءت 
الرباجماتية  للفل�سفة  مقولة  فاأهم  فل�سفية، 
ق�سية  لأية  تبنينا  قيمة  اأن  على  تاأكيدها  هو 
تبنينا  ثمار متاأتية من  هو ما جننيه نحن من 
لها، مبعنى اأدق، اأن قيمة الفكرة وتبنيها تكمن 
فل�سفة م�ستقبلية  اأنها  يعني  نتائجها، وهذا  يف 
يكون  ما  بقدر  واحلا�سر،  باملا�سي  تهتم 
خادمني للم�ستقبل. هذا يعني اأن قيمة الإن�سان 
للمجتمع  خدمته  �سوء  يف  تقا�س  ومواطنيته 
والوطن، والوطن هو وطن اجلميع طاملا تكون 
حكومته حامية وخادمة جلميع اأفراده لأن قيمة 
اأن  الوطن هي من قيمة مواطنيه، لذلك جند 
اأمريكا وينظر للدفاع عن  فوكوياما يدافع عن 
وايهاب  ياباين،  اأ�سل  من  وهو  اآيديوجليتها 
ح�سن اأحد اأهم منظري مابعد احلداثة هو من 
اأ�سل م�سري، واأحمد زويل الأمريكي اجلن�سية 
يف  نوبل  جائزة  على  احلائز  الأ�سل  امل�سري 
ويفخر  امريكا  له  قدمته  مبا  يفخر  الفيزياء، 
مبا قدمه هو لأمريكا. يف �سوء ذلك، خل�ست 
من  الأمريكي  املجتمع  الرباجاماتية  الفل�سفة 
ال�سعوب  تقدم  مقيا�س  لأن  والعرقية  الأثنية 
الأ�سل،  ولي�س  املا�سي  لي�س  فال�سفتها  عند 
تقدمه  ما  مبقدار  ال�سعوب  تقا�س  واإمنا 
تقدم  ويقا�س  وتقدم،  حت�سر  من  لأوطانها 
الأوطان مبقدار ما تقدمه ل�سعوبها من حرية، 
يف املعتقد والراأي والإعالم.... الخ. هكذا بنى 
الأمريكيون جمتمعهم املتكون من عدة �سعوب 
ل يجمعها غري الولء لأمريكا. حتى اأ�سبحت 
جميع  واأنظار  تل  فوق  " اأمة  الدولة  هذه 

النا�س م�سوبة نحوها" كما اأراد لها لنكولن اأن 
تكون.

الفل�سفة  قراءة  على  اهتماماتك  اقت�سرت  هل   •
الغربية فقط، اأم كان للفل�سفة العربية وال�سالمية 

ن�سيب من هذه القراءة؟
الإ�سالمية،  الفل�سفة  كانت  اهتماماتي  ثاين 
كنت راغبَا يف قراءة كيفية ت�سكل العقل العربي 
اآركون  حممد  باأطروحات  متاأثرَا  الإ�سالمي، 
بت�سكل  اأهتم  الذي  اجلابري  عابد  وحممد 
العقل العربي القومي، بعيدَا عن تاثره بالروح 
العرفانية الفار�سية، فيما وجدنا اآركون مهتمًا 
الإ�سالمي  الفكر  يف  الإن�سانية  النزعة  باإظهار 
للعقل  ل  م�ستبعد  غري  فح�سب،  العربي  ولي�س 
العرفاين ول للبياين ول العقالين، الذي يهمه 
اأو  جمتمعة  العقول  هذه  ماتطرحه  مقدار  هو 
القيمة  الإن�سان بو�سفه  الدفاع عن  متفرقة يف 
العليا، لكننا وجدنا اأن الأثنني قد اأهتما بفل�سفة 
اأ�سباب  اأحد  كانت  كونها  العقالنية  ر�سد  ابن 
بناء النزعة العقالنية الأوربية، فاأ�سبحنا فيما 
واأثرها  الر�سدية  بالفل�سفة  املهتمني  من  بعد 
فل�سفة  يف  وجدنا  املعا�سر.  العربي  الفكر  يف 
ابن ر�سد ما مل جنده عند كثري من الفال�سفة 
بالفكر  الـتاأثري  م�ستوى  على  وامل�سلمني  العرب 
لي�ساهيه  رمبا  املعا�سر،  العربي  الفل�سفي 
اأغلب  اهتم  ابن خلدون.  �سوى  التاأثري  هذا  يف 
احلديث،  العربي  الفكر  يف  النه�سة  مفكري 
ميثل  الأول  عبده،  وحممد  اأنطون  فرح  اأهمهم 
النزعة  والثاين ميثل  العلمانية  العلمية  النزعة 
املفكرين  هذين  مابني  وعلى  الدينية،  املثالية 
ال�سراع  لطبيعة  �سورة  اأعطانا  اختالف  من 
الفكري يف تلك املرحلة، اإل اأنهما اتفقا على اأن 
نه�سوي  وعي  لبناء  ر�سد، ميهد  بابن  الإقتداء 
على  فهمه  اأنطون  اأن  من  الرغم  على  جديد، 
بالعقل  تقتدي  التي  العلمية  النزعة  ميثل  اأنه 
وجده  وعبده  الأر�سطي،  الربهاين  اليوناين 
يوفق  الذي  العقالين  الإ�سالمي  اخليار  ميثل 
ال�سراع  تطور  وهكذا  والدين.  العقل  بني 
من  منهم  املعا�سرين،  العرب  املفكرين  بني 
وحممد  تيزيني  طيب  مثل  اأنطون  اآراء  طور 
من  بينمها  ما  على  واآخرون  اجلابري  عابد 
عبده  حممد  اآراء  طور  من  ومنهم  اإختالف، 
على  اأي�سًا  حنفي،  وح�سن  عمارة  حممد  مثل 
حاول  املفكرين  كون  اختالف،  من  مابينهما 
منظومة  ل�سالح  الي�سار  اأطروحات  توظيف 
يوظف  تيزيني  جند  بينما  الإ�سالمي،  التفكري 
الي�سار،  ل�سالح  الإ�سالمية  الفكرية  املنظومة 
يف  ي�ستفيد  اجلابري  عابد  حممد  جند  فيما 
ولكنه  املارك�سي  الي�سار  اآراء  من  حياته  بداية 
فيما بعد، ي�ستفيد من اآراء الفال�سفة البنيويني 
يف قراءته للفكر الإ�سالمي مبا يجعله من�سجما 
اأما  الأوربي.  احلداثي  العقل  اأطروحات  مع 
الأنرثوبولوجيا  مناهج  من  ي�ستفيد  فاإنه  اآركو 
وال�سيميائية  والتفكيكية  املعا�سرة  والل�سانيات 
الفكر  ثم  ومن  القراآنية(  )الظاهرة  قراءة  يف 
الإ�سالمي، لكن جميع هوؤلء املفكرين يجمعهم 
القالنية  ممثل  فيه  وجدوا  الذي  ر�سد  ابن 
العربية الإ�سالمية التي غابت عنا اليوم وحلت 
التطرف  ونزعات  الدينية  الأرثوذك�سية  حملها 

ال�سلفية بجميع تنوعاتها.
العراقي،  بالفكر  املهتمني  من  اأنك  نعرف  نحن   •
اخلطاب  حتولت  عن  ت�سورًا  تعطينا  اأن  منك  نريد 

الفل�سفي العراقي؟
غياب  عن  حتدثنا  قد  احلوار  بداية  يف  كنا   
العراقي،  املجتمع  يف  الفل�سفي  اخلطاب  تاأثري 
ولكن هذا ل مينع من وجود روؤى فل�سفية، حاول 
اأ�سحابها �سناعة خطاب فل�سفي عراقي ي�ستمد 
ت�سكله من تاريخ هذا املجتمع بجميع تنوعاته، 
اجتاهاتها،  وتنوع  الغربية  الفل�سفة  روؤى  ومن 
اآراء  على  من�سبًا  اهتمامنا  كان  لذلك 
عبدالفتاح ابراهيم وعلي الوردي، كونهما كما 
نعتقد خاطبا املجتمع العراقي بو�سفه جمتمعًا 
متنوعًا، فيه العربي والكردي، امل�سلم وامل�سيحي، 
ال�سيعي وال�سني، وكل اأطياف املجتمع الأخرى، 
بو�سفها  للعلمانية  ميالني  وجدناهم  لذلك 
الدين  ف�سل  قاعدة  على  يقوم  للحكم  نظامًا 
اأ�سا�س  على  ل  لالن�سان  والنظر  الدولة،  عن 
اأ�سا�س  على  بل  مذهبه،  اأو  دينه  اأو  قوميته 
مت�ساوون  جميعًا  فاملواطنون  مواطنًا،  كونه 
ا�ستمد  والواجبات.  احلقوق  ويف  القانون  اأمام 

اأمريكا  يف  درا�ستهما  من  الآراء  هذه  كالهما 
ثانيَا،  املارك�سية  بالفل�سفة  تاأثرهما  ومن  اأوًل 
ل�سيما ما كتبه عبدالفتاح ابراهيم الذي تاأثر 
وباملارك�سية  عامة،  املارك�سية  بالفل�سفة  كثريًا 
يجعلها  اأن  حاول  وقد  خا�سة،  الفابية 
بـ  �سماها  حينما  العراقي  املجتمع  يف  مقبولة 
لها  باحثًا عن جذور  ال�سعبية(  )الدميقراطية 
عن  يبتعد  ومل  ال�سالمي،  العربي  الرتاث  يف 
امل�ستوى  على  املتاأثر  الوردي  علي  كثريَا  ذلك 
ثم  ومن  الرباجماتية  بالفل�سفة  الفل�سفي 
املارك�سية التي بحثت عن جذور لها يف الرتاث 
العربي ال�سالمي ل �سيما دفاعه عن �سخ�سية 
يف  عمره  �سني  ق�سى  الذي  الغفاري  ذر  اأبي 
الفقراء. هذا  والدفاع عن حقوق  الأغنياء  ذم 
الدولة  ت�سكل  بداية  يف  اهتمامنا  حمور  كان 
ذلك  بعد  الع�سرين،  القرن  لأوا�سط  العراقية 
كان اهتمامنا من�سبًا على الدر�س الفل�سفي يف 
على  الأ�سا�س  تركيزنا  فكان  املعا�سر،  العراق 
اللذين  الآلو�سي،  وح�سام  �سالح  كتابات مدين 
ميثالن ب�سكل اأو باآخر ا�ستمرارُا للخط الفكري 
وعلي  ابراهيم  عبدالفتاح  عليه  �سار  الذي 
الوردي، فالآلو�سي هو اأقرب لإجتاه عبدالفتاح 
علي  لإجتاه  اأقرب  �سالح  ومدين  ابراهيم 
الوردي وجميعهم يثفقون يف اأن العلمانية التي 
متنح احلرية للفرد يف ممار�سة عقائده واآرائه 
كنظام  ت�سلح  التي  هي  والفكرية  ال�سيا�سية 

حلكم بلد متنوع مثل العراق.
العراق  يف  م�ستقبل  للفل�سفة  يكون  اأن  تتوقع  • هل 

يف قادم الأيام؟
و�سع  عن  �ساألتني  قد  كنت  حوارك  بداية  يف 
م�ستقبل  عن  ثم  ومن  العراق  يف  الفل�سفة 
عن  ت�ساألني  وهنا  العربي،  الوطن  يف  الفل�سفة 
اأجده  والذي  العراق،  يف  الفل�سفة  م�ستقبل 
الوطن  يف  الفل�سفة  م�ستقبل  من  �سبابية  اأثر 
بالتحولت  مرتبط  م�ستقبلها  لأن  العربي، 
ون�سوء  للدميقراطية  متهد  التي  ال�سيا�سية 
ما  القريب  املدى  على  اأرى  ول  مدين،  جمتمع 
يدفع بهذا الإجتاه، لأن طبيعة الأحزاب التي يف 
ال�سلطة الآن ويف املعار�سة هي اأحزاب اأحادية 
اإق�سائية،  اآيديولوجيتها  طبيعة  و�سمولية، 
واملجتمعات  الدول  يف  اإل  تنتع�س  ل  والفل�سفة 
وهي  والثقافية  الفكرية  بالتعددية  توؤمن  التي 
يدعي  فكر  اأي  من  وبال�سد  بل  مع،  تن�سجم  ل 
اإمتالكه للحقيقة. وهي �سد اأي فكر يحاول اأن 
يوظف الدين ل�سالح ال�سيا�سة ويحاول اأن يجعل 
منه نظرية يف احلكم، لي�س الغر�س الإعرتا�س 
لأن  بل  للحكم،  �سالح  غري  اأنه  يف  الدين  على 
التي  للجماعة  �ساحلًا  يكون  اأن  ميكن  الدين 
املغايرة  اجلماعة  على  لزامًا  ولي�س  به  تعتقد 
للحكم،  به كنظام  تعتقد  اأن  اأو عقيدة  دينًا  له 
به بو�سفه دينًا  تعتقد  التي  بل وحتى اجلماعة 
يف  به  تعتقد  ل  جمتمعية  فئات  فيها  وعقيدة 
الفل�سفة  جند  لذلك  للحكم،  نظامًا  يكون  اأن 
ل  واملغايرة،  والختالف  التنوع  باإجتاه  تدفع 
باإجتاه التطابق والت�سابه والتفاق، على قاعدة 
اأمتي  "اختالف  الفال�سفة  منها  ي�ستفيد  دينية 
الفل�سفة  م�ستقبل  اأن  القول:  ملخ�س  رحمة". 
اإذا  اإل  معدومَا،  نقل  مل  اإذا  جمهول  عندنا 
بناء  �سرورة  اإىل  ال�سيا�سية  الأطراف  تنبهت 
لأن  والختالف،  التنوع  يتيح  مدين  جمتمع 
عنه  تدافع  الذي  الديني  الفكر  بقاء  م�سري 
العراق،  يف  ال�سيا�سية  املعادلة  اأطراف  جميع 
املجتمع،  بنمو هذا  واملعار�سة مرتبط  ال�سلطة 
يدفع  لل�سلطة  متطرف  فكر  اأي  �سعود  لأن 
يف  اأما  املختلف،  الآخر  اإلغاء  اىل  بال�سرورة 
فللجميع  املدين،  الفل�سفي  الوعي  ن�سر  حال 
احلق بالتنوع الفكري، طاملا كان اأ�سحاب هذا 

الفكر لي�س من عقيدتهم اإق�ساء املختلف.
• اإن�سغل الفكر العربي احلديث يف م�سكلة )النه�سة( 
)الأ�سالة  لإ�سكالية  هل   حتقيقها،  وكيفية 
واملعا�سرة( يف الفكر العربي املعا�سر عالقة ب�سوؤال 

النه�سة؟ ملاذا تقدم الآخر وتاأخرنا نحن؟
وثيقة  العالقة  اأن  جند:  ب�سيطة  بروؤية  رمبا    
املفكرين  وبني  النه�سويني  العرب  مفكري  بني 
روؤية  خالل  من  ولكن  املعا�سرين،  العرب 
متفح�سة يتبني لنا: اأن مفكري ع�سر النه�سة 
يقرتب  ا�سالحي  بخطاب  النا�س  يخاطبون 
بينما  البيانية،  والأدبية  الوعظية  اللغة  من 
جند: اأن اخلطاب العربي املعا�سر، اأكرث قرباأ 

يخلو  ل  كان  واإن  الفل�سفي،  النقدي  للخطاب 
من نزوع اآيديولوجي يدفع باإجتاه الرتكيز على 
واخلطاب  العربية،  الأمة  هي  بعينها  جماعة 
الآيديولوجيا،  �سالح  هو  والوجداين  العاطفي 
حاولوا  املعا�سرين  العرب  املتفل�سفة  لكن 
عن  الك�سف  وحماولة  الفل�سفي  اخلطاب  تبني 
تبني  عرب  العربي  املجتمع  و�سلبيات  اإيجابيات 
الرتاث  قراءة  يف  معا�سرة  فل�سفية  مناهج 
والو�سل  الف�سل  وحماولة  الإ�سالمي  العربي 
الف�سل  ـ  اجلابري  بعبارة  ـ  الرتاث  هذا  مع 
وحماولة  الرتاث  عن  الإنف�سال  خالل  من 
ف�سل الذات عن املو�سوع، وهنا يكون القارىء 
فيكون  الو�سل  اأما  له،  ناقدًا  الرتاث  يف  باحثًا 
نقده  وحماولة  الرتاث  ذلك  ا�ستيعاب  بعد 
)الذئب جمموعة خراف  قاعدة  على  وه�سمه 
م�ستن�سخًا  القارىء  يكون  ل  وهنا  مه�سومة(، 
متفردة  ذاتًا  يكون  ما  بقدر  بعينها  لتجربة 
وت�سارك  حلا�سرها  ومدركة  ما�سيها  تعرف 
الوطني  والعلمي  الثقايف  احلدث  �سياغة  يف 
والعاملي. الأمر الذي مل يهتم به مفكرو النه�سة 
با�ستن�ساخ جتربة  ما�سي  اإما  اهتموا  بقدر ما 
املتطورة،  اأو جتربة )الآخر(  املتقدمة  )الأنا( 
يبدع، وم�سري وجوده  العربي ل  الإن�سان  وكاأن 

مرتبط بتقليد الآخرين. 
منهما،  خطاب  كل  تاأثري  حجم  عن  اأ�ساألك  هنا   •
مقابل  يف  النه�سويني  الإ�سالح  مفكري  خطاب 

مفكرينا العرب املعا�سرين اليوم؟
مفكري  تاأثري  حجم  اأن  املهتم:  على  يخفى  ل 
فاعلية  اأكرث  هو  والنه�سة  الأ�سالح  خطاب 
وتاأثريًا من خطاب مفكرينا العرب املعا�سرين 
على امل�ستويني الجتماعي وال�سيا�سي، وذلك لأن 
مفكري ال�سالح مل يطرحوا اأنف�سهم على اأنهم 
ي�ستخدكدم  وامل�سلح  م�سلحني  بل  فال�سفة، 
تكون  حتى  العتيادي،  الأن�سان  ي�ستوعبها  لغة 
موؤثرة، لأن امل�سلح يبحث عن جماهري ت�ساعده 
يف حتقيق هدفه ال�سالحي، واجلماهري غالبًا 
الفل�سفي  اخلطاب  مع  التوا�سل  ت�ستطيع  ل  ما 
لنخبويته وبنيته ال�سطالحية، وهذا اخلطاب 
العرب  مفكرينا  كتابات  يف  ح�سورًا  الأكرث  هو 
اآركون وحممد عابد  اأمثال حممد  املعا�سرين، 
العظم  جالل  و�سادق  تيزيني  وطيب  اجلابري 
على  كرث  واأمثالهم  زيد  اأبو  حامد  ون�سر 

اختالف م�ساربهم.
لتعريف  نحتاج  التي  الفل�سفية  الآراء  ماهي   •
الغرب  فال�سفة  لها  �سعى  والتي  بها،  جمتمعنا 
ومفكرونا اأ�سحاب الروؤى الفل�سفية يف الفكر العربي 

املعا�سر؟
نف�سها،  الفل�سفة  ملعرفة  بحاجة  اأننا  اأعتقد 
كقيمة  اإن�سان  اأي  الأن�سان  اىل  تنظر  كونها 
العربية،  الثورات  زمن  يف  اليوم  و  عليا، 
بقيمة  الوعي  لن�سر هذا  نكون  ما  اأحوج  نحن 
خ�سم  يف  ن�سيناها  اأننا  يبدو  التي  الن�سان 
نن�سى  األ  وعلينا  والتنازعات،  ال�سراعات 
حريات  اإق�ساء  تعني  ل  للحرية  احلاجة  اأن 
التي هدفها  الثورات  واأل جنعل من  الآخرين 
على  وباًل  امل�ساواة  وحتقيق  الإن�سان  حترير 

املجتمع ومتييزًا لبع�سه على بع�س.
ل�سيما  النقمة  وقبل،  اليوم  الثورات  �سارت 
ثواره  اأ�سبح  الثالث،الذي  العامل  �سعوب  على 
الذين ي�سعون لتحقيق احلرية ل�سعوبهم،دعاة 
و�سيادة  والختالف  التنوع  لإق�ساء 
الأوحد  القائد  الواحد،بل  احلزب  �سلطة 

)ال�سرورة(!!
امكانية  اىل  تنبه  قد  الفكرالأوربي  اإن  جند: 
�سيادة  التحولت،اأي  هذه  مثل  ح�سول 
احللول  بو�سفها  الكربى  الآيديلوجيات 
اخلال�س  فكرة  من  امل�ستمدة  النهائية 
الديني،ومل يكن تنبهًا فقط بقدر ماجاءعلى 
بفكر  ي�سمى  ما  قو�ست  اأطروحات  �سكل 
باجتاه  اأ�سحابه  ينّظر  كان  الذي  احلداثة 
امتالك  على  الإن�سان  قدرة  على  التعويل 
باحللول  الميان  على  املعتمد  املعريف  اليقني 
ما.  اواجتاه  مذهب  ي�سعها  التي  ال�سمولية 
لذلك جاءت نزعات مابعد احلداثة للخال�س 
من فكرة اليقني والتحول اىل الن�سبي واملتغري 
ما،هي  ان�سان  ميتلكها  التي  احلقيقة  وان 
اآخر. هكذا  غرياحلقيقة التي ميتلكها ان�سان 
اإليه  تهدف  ما  وذلك  �سوية  العي�س  ن�ستطيع 

الفل�سفة املق�ساة عندنا دائمًا.

حاوره: �سعدون هلّيل
الدكتور علي عبدالهادي عبداهلل املرهج، اأ�ستاذ الفل�سفة امل�ساعد يف كلية الآداب يف اجلامعة امل�ستن�سرية مواليد 1970 قلعة �سكر حمافظة ذي قارـ 
حا�سل على البكالوريو�س يف الفل�سفة / جامعة بغداد /ماج�ستري يف الفل�سفة  املعا�سرة/ دكتوراه يف الفل�سفة الإ�سالمية والفكر العربي. مقرر ق�سم 
الفل�سفة يف كلية الآداب ـ اجلامعة امل�ستن�سرية. مقرر ق�سم الدرا�سات الفل�سفية وع�سو الهيئة الإ�ست�سارية يف بيت احلكمة ببغداد.رئي�س ق�سم الفل�سفة يف 
كلية الآداب/ اجلامعة امل�ستن�سرية حاليا. ع�سو الهيئة ال�ست�سارية ملجلة درا�سات فل�سفية، جملة حمكمة �سادرة من بيت احلكمة، ع�سو جمعية العراق 
والتنمية  الأبحاث  الغربية يف موؤ�س�سة  ـ  ال�سرقية  والدرا�سات  الفل�سفية  الدرا�سات  رئي�س ق�سمي  العربية يف عمان.  الفل�سفية  الفل�سفية. ع�سو اجلمعية 
احل�سارية .مدير حترير جملة الفل�سفة،اجلامعة امل�ستن�سرية، حائز على جائزة الإبداع يف الفل�سفة من وزارة الثقافة للعام؟؟؟. ناق�س واأ�سرف على 
الع�سرات من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه، �سارك يف العديد من املوؤمترات العلمية والبحثية يف العراق وخارجه، وله من الكتب: "الن�س الر�سدي يف 
القراءة الفل�سفية العربية املعا�سرة". "والفل�سفة الربجمانية ومبادئها، مع درا�سة حتليلية يف فل�سفة موؤ�س�سها ت�سارل�س �ساندر�س بري�س". وعلي الوردي 

وراوؤه املنهجية والفكرية. ع�سرات املقالت والبحوث يف املجالت الثقافية والعلمية املتخ�س�سة، وكذلك يف العديد من اجلرائد العراقية والدولية.

الفلسفة هي المرادف 
المعرفي للديمقراطية 

وال مستقبل مشرق لها 

تقدم األوطان يقاس 
ما تقدمه لشعوبها..                

د. علي عبد الهادي المرهج



يف "أجلسُ جنبَ حياتي" مجموعة شعرية جديدةللشاعرة سهام جبار العراقي  الثقايف  املركز  عن  حياتي"  جنب  "اأجل�ُس  اجلديدة  ال�سعرية  جمموعتها  جبار  �سهام  العراقية  لل�ساعرة  �سدرت 
املجموعة  ق�سائد  من  املتو�سط.  احلجم  من  �سفحة   104 مدى  على  ال�سكل  متنوعة  نرث  ق�سائد  املجموعة  وتت�سمن  ال�سويد، 
لل�سوء"  " و"�سرية  �سظّية" و"اأبدّية" و" ت�سلية  "مذّكرات  �ساّقة" و"اأدراج" و  " و"عطاءَك" و"رحلتي" و"ورود  هابط  " قمٌر 
العامة  الثقافية  ال�سوؤون  " ال�سادرة عن دار  " ال�ساعرة  اأخرى كثرية.لل�ساعرة �سهام جبار جماميع �سعرية عّدة منها  وق�سائد 
و"اأج�ساد" ال�سادرة   ،  2008 عام  القاهرة  يف  احل�سارة  دار  عن  " ال�سادرة  هيبا�سيا  مثل  و"قدميًا   ،1995 عام  بغداد  يف 
بغداد عام  " يف  النقد  " الكاتبة يف مدار  بعنوان  نقدي  وكتاب   ،2010 القاهرة عام  والعالم" يف  للن�سر  �سم�س  "موؤ�س�سة  عن 
امل�سهد  يف  واملوؤثرة  الراكزة  التجارب  من  وهي  بالعراق،  الثمانينيات  مرحلة  اىل  جبار  �سهام  ال�ساعرة  جتربة  2008.متتّد 
ال�سعري العراقي اىل جانب اهتمامها الأدبي والنقدي الذي برز مع درا�ستها لالأدب والنقد وح�سولها على �سهادتي املاج�ستري 
و"جتني�س   ،1990 املعا�سر" عام  العربي  ال�سعر  يف  "الزمن  درا�ستيها  عن  ببغداد  وامل�ستن�سرية  بغداد  جامعتي  يف  والدكتوراه 
1998.عملت ال�ساعرة يف تدري�س الدب العربي ونقده يف اجلامعة لأعواٍم عّدة يف كلية  الأدب يف النقد العربي احلديث" عام 
الآداب- جامعة بغداد. ون�سرت عددًا كبريًا من الدرا�سات واملقالت والآراء يف الأدب والثقافة يف الدوريات العراقية والعربية.
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النفاق والرشوة في األدب 
العربي.. دراسة لغوية داللية

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
املتنبي  �سارع  بغداد  يف  الع�سامي"  ثائر  "موؤ�س�سة  عن 
املحياوي  عبيد  خ�سري  الدكتور  امل�ساعد  لال�ستاذ  �سدر 
لغوية  درا�سة  العربي-  الدب  يف  والر�سوة  "النفاق  كتاب 
دللية".تناول د. خ�سري يف هذا الكتاب تاريخ 
يف  اخلو�س  وعد  الدب،  يف  والر�سوة  النفاق 
الذي  الوقت  هذا  يف  مغامرة  املو�سوع  هذا 
ملفت  ب�سكل  الظاهرتان  هاتان  فيه  �ساعت 
للنظر، ومن اجل ال�سالح عن طريق ك�سف 
�سلبياتهما  وبيان  الظاهرتني  هاتني  ا�سول 
الدب  يف  �سيما  ول  املجتمع  على  واآثارهما 
اكرث  ال�ساعر  فيه  يكون  الذي  العربي 
�سعورًا وكذلك الكاتب والعامل.وقد توزعت 
النفاق،  هما:  مبحثني  على  الدرا�سة 
 61 بـ  الكتاب  والر�سوة، ف�سال عن اخلال�سة. جاء 

�سفحة من القطع الكبري.

محالت بغدادية قديمة 
في ذاكرة الدارسين

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
عن "ال�سوؤون الثقافية العامة يف وزارة الثقافة"�سدر كتاب 
بعنوان "حمالت بغدادية قدمية يف الذاكرة".للباحث رفعت 
ال�سالم  عبد  ا.د.عماد  ال�سفاروتقدمي  مرهون 
وثمانية  مقدمة  من  يتكون  الكتاب  روؤوف، 
ال�سالم  عبد  ا.د.عماد  تقدمي  ويف  ف�سول؛ 
يقول: ان ال�ستاذ رفعت ال�سفار الذي عرفته 
لبقًا،  هادئًا،  بغداد  يف  الأدبية  املجال�س 
يف  اجلوانب  هذه  كل  عك�س  قد  متوا�سعًا، 
من  حملة  عن  يتحدث  حينما  فهو  كتاباته، 
حمالت بغداد القدمية، جتده يتحدث عنها 
فنان،  يد  اأبدعتها  �سورة  وكاأنها  برفق، 
فيها  اإليك مواطن اجلمال  ينقل  ان  فاأراد 
يتجول  دللة،  ودقة  معنى،  واإيجاز  لفظ،  بر�ساقة 
الأ�ستاذ  اأح�سن  لقد  تلك..وي�سيف:  او  املحلة  هذه  اأزقة  يف 
فيما  او  منها،  عرف  وفيما  مادة،  من  جمع  فيما  ال�سفار 
الكتاب  قلبه.جاء  اأحبها ملء  التي  لبغداد  قدمه من �سورة 

بـ 295 �سفحة من القطع الكبري.

"جنون إمرأة" مجموعة 
شعرية لقيس مجيد المولى

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
جنون امراأة

حتت  �سعر،  ديوان  علي  جميد  قي�س  لل�ساعر  موؤخرًا  �سدر 
عنوان "ق�سائد حب" وهي ق�سائد يعرب فيها ال�ساعر عن 

مكنونه وم�ساعره اجلميلة جتاه احلبيبة.
يف مقطع من ق�سيدة: "اأ�سواق"جاء..

طيور  مثل  تاأخذين.../  ترتى.../  اأ�سواق 
اأقدم  حني  لكني.../  اليك.../  الفجر.../ 

خطوي.../ اأ�سعر.../ مثل الطفل...
بني  ما  اأذكر.../  اأرجع.../  يديك.../  بني 
يف  يتالألأ.../  حرجًا.../  العمرين.../ 

عينيك... 
وال�ساعر قي�س جميد... بكالوريو�س اآداب... 
جامعة  الآداب...  كلية  العربية  اللغة  ق�سم 
انا  قبيل-  ال�سيف  وكان  له-  بغداد.�سدر 
هكذا- هذا قلبي- اللعبة عراف الهوى- انا 

وليلى- وجاء بـ100�سفحة من القطع الو�سط.

“خريف األسئلة" لطالب حسن
الطريق الثقايف-خا�ص 

والتوزيع«  والن�سر  للطباعة  ميزوبوتاميا  »دار  عن  �سدر 
لل�ساعر  �سعري  ديوان  املتنبي  �سارع  بغداد  يف 
طالب ح�سن،. وقد ت�سمن هذا الديوان ق�سائد 
التي  الإطراء  جميلة عدة، ف�ساًل عن عبارات 
ونذكر  لل�ساعر،  البداعي  املنجز  طرزت هذا 
منها راأي الدكتور الناقد كرمي ح�سن الالمي: 
»يهتم ال�ساعر طالب ح�سن باملعجم ال�سعري 
حدود  ليدرك  وتوتر،  غنى  من  فيه  ما  بكل 
قدرته الفنية وليكون هذا املعجم هو املر�سد 
ال�سعري  اخلطاب  لنتاج  الن�س  هوية  اىل 
جاء  الدالة.  املفردات  اختيار  طريق  عن 

الكتاب بـ 112 �سفحة من القطع املتو�سط.

“ال يثمر األثر" لطالب السليم
الطريق الثقايف-خا�ص

�سدرت  املتنبي  �سارع  بغداد  ال�سياب-  دار  عن 
جمموعة  ال�سليم  م�سطفى  طالب  لل�ساعر 
�سمت  الأثل".  يثمر  "ل  عنوان  حتت  �سعرية 
العمودي،  ال�سعر  من  ق�سيدة   42 املجموعة 
منها: يا غابرًا يف العمر باٍق- �ساأرحتل- امنا 
؟؟؟ اليام �سنًا- ل تكوين للهوى غري ال�سناء- 
هي  احلقيقة  اطاليل-  بني  ما  قلبي-  وعي 
ال�سراب-. �سمم الغالف الفنانة وال�ساعرة 
�سفحة   80 بـ  الكتاب  جاء  الربيعي.  غرام 

من القطع املتو�سط.  

 إصدارات..

كانت اغلب الكتابات الوىل 
الهجرات  على  ركزت 
فل�سطني  اىل  الوىل 
وتبعاتها القليمية والدولية،فاإن جمال 
املوؤثرات  لي�سمل  ات�سع  الدرا�سات 
وجذورها  الق�سية  هذه  على  الدولية 

الجتماعية واإمتداداتها الدولية.
يف  ال�سائدة  الجتاهات  مع  واإت�ساقا 
املوؤثرات  يف  البحث  نطاق  تو�سيع 
جاء  الفل�سطينية  الق�سية  يف  الدولية 
كتاب الدكتور �سادق ح�سن ال�سوداين 
المريكية  املتحدة  الوليات  "يهود 
درا�سة تاريخية – �سيا�سية" ا�ستكمال 
ان  بعد  الطار  هذا  �سمن  جلهوده  
هذا  يف  الول  كتابه  عرب  فيه  خا�س 
املجال واملعنون الن�ساط ال�سهيوين يف 
العراق 1914 - 1958 والذي �سدرت 

طبعته الوىل عام 1980.
ال�سوداين  ح�سن  �سادق  د.  واملوؤلف 
وح�سل   .1946 �سنة  بغداد  يف  ولد 
على البكالوريو�س يف التاريخ من كلية 
 1967 �سنة  بغداد  جامعة  الرتبية/ 
يف  املاج�ستري  على  باحل�سول   اأمتها 
الآداب/  كلية  من  املعا�سر  التاريخ 
وكان   .1973 �سنة  بغداد،  جامعة 
العراقية-  )العالقات  ر�سالته  عنوان 
يف  درا�سة   1920-1931 ال�سعودية 

العالقات ال�سيا�سية(.
للح�سول   انكلرتا  اىل  بعدها  اأنتقل 
على الدكتوراه يف التاريخ املعا�سر من 
جامعة  الداب/  كلية  التاريخ/  ق�سم 
وكان  املتحدة.  اململكة  يف  يف  اك�سرت 
عنوان اطروحته )احلركة الوطنية يف 
الع�سرين  القرن  خم�سينيات  يف  كينيا 

وحركة املاوماو( �سنة 1988.
)تربية  الرتبية  وزارة  مالك  من  نقل 
يعمل  كان  حيث  الر�سافة(  بغداد/ 
اىل  الثانوي  املالك  �سمن  مدر�سًا 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
"مدر�س  بعنوان  بغداد(  )جامعة 

م�ساعد" يف 4 ت�سرين الثاين 1974.
 / الداب  كلية  يف  تدري�سيًا  يعمل   -
جامعة بغداد منذ اأوائل اأيلول 1979.

- ح�سل على "الأ�ستاذية" يف 8/11/ 
.1994

بحثية  جهود  نتيجة  الكتاب  هذا  جاء 
البحوث  من  مبجموعة  متثلت  حثيثة  
املجالت  من  عدد  يف  ن�سرت  التي 
العلمية املتخ�س�سة  كالآداب ودرا�سات 
يف التاريخ والآثار ال�سادرتني عن كلية 
الكتاب  بداأ  بغداد.  الآداب/جامعة 
من  �سفحة   179 من  يتكون  الذي 
القطع الو�سط بتقدمي ت�سمن الإ�سارة 
وابرز  المريكية  ال�ستك�سافات  اىل 
مالمح احلياة ال�سيا�سية والجتماعية 
الذي  بالد�ستور  املمثلة  الأمريكية 
�سبط تلك احلياة وحدد م�سارها. جاء 
يهود  املعنون  الأول  املبحث  ذلك  بعد 
)مدخل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
تاريخي( عر�س لال�ستيطان اليهودي 
عر�س  بعد  املتحدة  الوليات  يف 
ال�ستك�سافات  اثر  ال�ستيطان  لتوعية 
الجتماعية  واخللفية  اجلغرافية 
منها  جاوؤوا  التي  البلدان  ونوعية  لهم 
وطبيعة  وفرن�سا  وهولندا  كاأملانيا 
القت�سادية  باحلياة  م�ساركتهم 
التي  املهن  ونوعذية  والجتماعية  
يف  م�ساركتهم  طبيعة  ميار�سونها.ثم 
حرب ال�ستقالل الأمريكية والتي كان 
وبدء  �سخ�س   2500 عندها  عددهم 
توليهم بع�س املنا�سب ال�سيا�سية �سواء 

يف املجال�س الت�سريعية للوليات او يف 
الكونغر�س الأمريكي بدءا من املوؤمتر 

القاري.
اليهود  موقف  مناق�سة  الكتاب  تابع 
بعد  الأهلية  احلرب  يف  الرق  من 
بانحيار  األفا   150 اإىل  تزايد عددهم 
بينما  الزنوج  حترير  اىل  الأغلبية 

عا�سد اآخرون ال�ستمرار على الرق.
من  عددهم  تزايد  الكتاب  عر�س  ثم 
280 غام  1860  اىل  226042 عام 
 1929 عام  مليون   4.5 اىل   1880
وجاء اكرث من ن�سفهم من الهجرات 

وب�سكل خا�س من رو�سيا.
املعنون  الثاين  املبحث  ذلك  بعد  جاء 
الرئي�سة  اليهودية  الهجرة  )موجات 
الذي  الأمريكية(  املتحدة  للوليات 
اىل  اليهودية  الهجرات  لأبرز  تعر�س 
باملوجة  متثل  اجلديد.والتي  العامل 
عام  بداأت  التي  ال�سفردية  الوىل 
1654 واملوجة الثانية التي بداأت عام 
من  الثالثة  املوجة  فيما جاءت   1812
اغتيال  بعد  بداأت  التي  اأوربا   �سرق 
واملوج    1881 الثاين  ال�سكندر 
النازية  اأوربا  من  التي جاءت  الرابعة 
1945-. تبع ذلك املبحث  بني 1933 
الوليات  ال�سامية يف  املعنون )معاداة 
 )1945 عام  حتى  المريكية  املتحدة 
معاداة  فكر  تطور  عن  حتدث  والذي 
والفكرية  الدبية  النواحي  يف  اليهود 
من  لها  ما  او  تاريخية  كخلفية  �سواء 
الأمريكي  املجتمع  داخل  اإنعكا�سات 

من بغ�س وتع�سب.
تاريخ  من  مبحث)ملحات  ذلك  اأعقب 
املتحدة  الوليات  ال�سامية  يف  معاداة 
تطور  تابع  الذي   )1998  -  1945
ال�سراع الجتماعي بني اليهود وبقية 

اثنيات املجتمع المريكي. 
وال�سهيونية  املتحدة  الوليات  يهود 
)ملحات  بعده  1945.جاء  عام  حتى 
ويهود  ال�سهيونية   تاريخ  من  موجزة 
 )1973  -  1945 املتحدة  الوليات 
بني  العالقة  طبيعة  ناق�س  الذي 
املوؤ�س�سات  الأمريكيني  اليهود 
الأمريكية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
ا�ستكمل  ت�سرين/1973.  حرب  حتى 
اليهودية   )املنظمات  بعر�س  الكتاب 
الوليات  يف   الأبرز   ال�سهيونية 
يف  ودورها  موجز(  )عر�س  املتحدة 
له  وما  الأمريكية  ال�سيا�سية  احلياة 
الإقليمي يف  ودورها  باإ�سرائيل  عالقة 

املنطقة العربية.

اإذا

اأ. د. ح�سن علي �سبتي الفتالوي
احلركة  ظهور  بعد  فل�سطني  يف  ح�سلت  التي  التطورات  طبيعة  ادت 
ال�ستيطانية  خططها  تطور  ثم  ال�ستيطاين  ن�ساطها  وبدء  ال�سهيونية 
من  الكثري  ظهور  اىل  بالعموم  العربية  واملنطقة  فل�سطني  يف  التو�سعية  ثم 

املخت�سني والدار�سني واملهتمني بهذه الق�سية وتبعاتها العربية والقلمية.

�سدر عن دار "اأزمنة" يف الردن الديوان الأول لل�ساعرة العراقية زينب الربيعي بعنوان: امراأة من رمل.يقع الكتاب يف 111 �سفحة من احلجم املتو�سط، وقد زينت لوحة ابنتها غالف الكتاب 
اأدبية  اإبداعات  لديهم من  ما  تقدمي  والق�سا�سون على  وال�سعراء  الأدباء  :ت�سابق  فيه  الربيعي جاء  زينب  ال�ساعرة  ديوان  الظبيانية عن  كا�سد يف جريدة الحتاد  �سلمان  الدكتور  الأمامي. كتب 

للقارئ العربي يف الربع الأول من العام اجلاري، حيث دارت اآلت دور الطباعة لتنتج الكتب املتنوعة يف حقولها الأدبية. جتاورت الق�سة وال�سعر، والرواية وال�سرية.
إمرأة من رمل�ضوء

عرض كتاب   معارض الكتاب..

يهود الواليات 
المتحدة األميركية

“اثر المناخ السياسي على 
حرية الوصول الى المعلومات”

الطريق الثقايف-خا�ص
قال نيك هيلمن مدير موؤ�س�سة �سيا�سة التعليم العايل امام 
ملتقى “الن�سر اجلامعي الذي عقد يف معر�س لندن للكتاب 
�سيكون  املقبلة  ال�سنوات  خالل  ال�سيا�سي  املناخ  ان  موؤخرًا: 
اىل  الو�سول  وحرية  اجلامعي  الن�سر  على  الثر  معظم  له 
دعائم  تعزيز  اليوم  ن�سهد  اننا  هيلمن  املعلومات.وا�ساف 
 2015 لعام  الربيطانية  العامة  النتخابات  وان  البحث. 
�ستتبعها برامج تق�سف اقت�سادية وهذا ميكن ان يوؤثر ب�سكل 
ماحقة  �سربة  ويلحق  العايل  التعليم  ميزانية  على  مبا�سر 
ميزانيتنا،  عن  ندافع  مل  ان  اننا  قائال:  وحذر  بالنا�سرين. 
بالتاأكيد، وان  العايل  التعليم  التقلي�س �سيطال موازنة  فان 
التعليم،  النتخابات وغرّي من موازنة  العمال يف  فاز حزب 
فان كل �سئ �سينحو منحى ن�سهد فيه تخ�سي�س ميزانية اقل 

لقطاع التعليم العايل. 
مك  غريف  “بال  دار  من  بريج  �سام  قال  اخرى  جهة  من 
التاأثري  حرية:”ان   من  “ابعد  ملتقى  امام  ميالن” للن�سر 
اىل  اليوم  حتولت  الو�سول  وحرية  اجلامعي  الن�سر  على 
من   51 ن�سر  حاليا  ويتم  املجالت.  معظم  يف  رئي�سي  تيار 

خمرجاتنا العلمية يف املجالت على هيئة الو�سول احلر. 
تو�سيع  ميكن  كيف  و  املو�سوع  هذا  نبحث  اننا  وا�ساف: 
العلوم  مثل  فيها  ي�ستثمر  ل  جمالت  لتغطي  الو�سول  حرية 
الجتماعية. واطلق كامرون نايلون مدير ال�سوؤون احلقوقية 
تغري  يخ�س  فيما  للنا�سرين  حتذيرا  للعلوم  العامة  للمكتبة 
ال�ساليب  ان  اخل�سو�س:  هذا  يف  وقال  التحتية.  البنى 
يدفع  ان  يف  متثلت  الرقمي  والن�سر  للطباعة  ال�سابقة 
والن  املحتوى.  اىل  والو�سول  الع�سوية  ر�سوم  ال�سخا�س 

يجب ان نبحث عن اف�سل ال�ساليب لتو�سيع هذا ال�سلوب.

ذكريات عن كوبا في كتاب 
“ما وراء الجنة”

الطريق الثقايف-خا�ص
اعوام  خم�سة  ملدة  كوبا  يف  در�ست  اأمريكية  جامعية  طالبة 
كل  :باأن  وتقول  البلد  لهذا  املعادي  المريكي  العالم  تفند 
اأي مواطن  باأن  وتوؤكد  ال�سابقة عن كوبا تال�ست  ت�سوراتها 
�سوف  املعادية،  العالمية  احلمالت  كل  ورغم  غربي 

ي�ساركها هذا الراأي.
اأخيه  اىل   2006 عام  ال�سلطة  كا�سرتو  فيدل  �سلم  وعندما 
كوبا.  يف  احلياة  منط  يف  طفيفة  تغيريات  برزت  رائول 
واأ�سبح مبقدور ال�سباب يف هذا البلد من التحدث عن المور 
ال�سيا�سية بحرية اأكرث مما كان عليه �سابقًا كما قلت الرقابة 
الطالبة المريكية  اأ�سدرت جوليا كوك  الهواتف. وقد  على 
وراء  “ما  عنوانه  كتابًا  كوبا  يف  عدة  �سنوات  عا�ست  التي 
اجلنة” يخت�س باإقامتها بهذا البلد من عام 2003 اىل عام 

       .2008
ماكانت  كل  غري  كوبا  اىل  الول  �سفرها  باأن  جوليا  وتذكر 
تت�سوره عن هذا البلد. وت�سيف: باأن كل الفكار والت�سورات 
التي كانت منطبعة يف خميلتها عن كوبا حتولت اىل ت�سورات 

اإيجابية. 
باأن  اأمريكا  اإذاعة �سوت  لها مع مرا�سل  وذكرت يف مقابلة 
الكثري مما كتبته يف كتابها هذا ي�ستند على احلياة اليومية 
هذا  عن  ت�سورها  واأن  حتريف  دون  ومن  الكوبي  لل�سعب 
ال�سعب هو اإنه �سعب ب�سيط ويعي�س مثل  الطفال. واأ�سافت: 
من  ال�سمك  �سراء  بب�ساطة  ب�سيط  البلد  هذا  يف  �سيء  كل 
ال�سوق  البحر. ولميكن م�ساهدة  �ساحل  ال�سمك على  �سوق 
يحتاجها  التي  الب�سائع  كافة  توفر  ب�سبب  فيه  ال�سوداء 
ال�سعب هناك. بال�سافة اىل ذلك فاإن ال�سعب الكوبي ليكن 
باأن  ماعلمنا  اإذا  خا�سة  بغ�ساء  اأو  عداوة  اأية  لالمريكيني 
الكثري من �سكان كوبا يعملون يف خارج البالد ويعي�سون حياة 

ع�سرية. 

توقعات “امازون” لمستقبل 
“النشر الذاتي” للكتاب

الطريق الثقايف-خا�ص
بدار  والن�سر  الطباعة  عالقات  مدير  فاين  جان  القى 
امام  كلمة  اللكرتوين  موقعها  يف  وكتب  “امازون” للن�سر 
“الن�سر  مو�سوع  حول  لندن  يف  الرقمية  الفكار  موؤمتر 
الذاتي” قال فيه: “ان الن�سر الذاتي القائم بهيئته احلالية 

قد ي�سبح عدمي اجلدوى ان وا�سل حياته”.
يف  الن�سر  عملية  مع  قرب  عن  تعامل  الذي  فاين  وقال   
الذاتي”  لـ”الن�سر  تقييمه  حول  �سوؤال  على  “امازون” ردا 
�سئ  مع  الن  بعد  نتعامل  ل  قد  “اننا  اعوام  ع�سرة  خالل 
ا�ساليب  �سيعتمدون  الكٌتاب  وان  الذاتي،  الن�سر  ا�سمه 
لديكم  كانت  ان  فاين  وا�ساف  اعمالهم”.  ل�سدار  اخرى 
فانكم  والتاأليف  الكتابة  يف  الع�سرة  العوام  خالل  جتربة 
قد واجهتم جمموعة من اخليارات. ان ما قمنا به هو توفري 
ادوات لتمكني هذه الق�سة وو�سعها بت�سرف مئات املاليني 

من النا�س يف ارجاء العامل... واجنازها باأطر خمتلفة”. 
وعندما كان فاي يلقي كلمته توجه هوغو هويف احد الكتاب 
كاتب من  اعتبار هويف  امل�سرح. وميكنكم  اىل  مبيعا  الكرب 
ب�سورة  عملوا  ممن  املزدوجني  الكتاب  من  او  امل�ستقبل 
الن�سر  بطريقة  الغلب  ويف  رقمية  بطريقة  وكذلك  تقليدية 
الذاتي. وتوجه هويف اىل احل�سور وت�ساءل: هل تريدون ان 
متلكوا عمال �سغريا ام العمل يف �سركة؟ وعدد الفوارق بني 
الن�سر الذاتي وخلق فر�س العمل او العمل ب�سورة تقليدية. 
وا�ساف ان كل طريقة لها ح�سناتها وعيوبها. ويرى فاين ان 
التحدي الالحق الذي �سيواجه الكتاب والنا�سرين واملوزعني 
مثل امازون هو كيفية ك�سف قرائهم املنا�سبني. وقال فاين 
ت�سم  كبرية  م�سكلة  وهذه  املحتوى  ت�سونامي  اوجدنا  اننا 

جمموعة من املو�سوعات املتنوعة. 

كتاب ما بعد الحداثة ياتون بـ”زوارق من نار”
     

الطريق الثقايف-خا�ص 
“زوارق من نار”. 17 ق�سة ق�سرية من كتاب ما بعد احلداثة من امريكا الالتينية يف كتاب حمل عنوان  �سدرت جمموعة ت�سم 

وت�ستمل جمموعة “زوارق من نار” على ق�س�س خمتارة لـ 17 كاتبا ما بعد احلداثة من امريكا الالتينية ترجمها اىل الفار�سية بيوك 
ال�سحي” لكلوديا  ال�سرف  و”جماري  الركو  بوداغي. وهذه الق�س�س الق�سرية هي بعنوان “البريو، ليما، يوليو 1979” لدانيل 
امنغويل و”الختفاء” لكارولينا اندرادة و”العار” لـ الوراو انريكة و”دون كيخوتة مدلني” خلورخة فرانكو و”اجلحيم الكبري” لغيلري 
مو مارتين�س و”املت�سبب عرقا” لـ الربتو غرا و”احليوانات املتوح�سة” ل�سانتياغو رونكا غيولو و”اوكاليبتو�س املحرتق” لبارتري�سيا 
و”حجر  فرب�س  �سانتو�س  و”امل�سور” ملايرا  وا�سك�س  غابريل  و”املولود” خلويان  بورتال  لو�سيا  انا  مي�سل” لـ  و”عا�سفة  �سويار�س 
النمل” لهرني تورخيليو و “ليندبرغ” ليفان تي�س و”الوهم املح�س” لـ انتونيو اونغار و”دارجلينغ” لـ ايغنا�سيو باديليا و”بال عنوان: 

الطروحات اجلديدة يف الر�سالة الدبية” لـ رودريغو فر�سان. 

 ّ



الفنية  بداياتها  منذ  حممد  جنان  ر�سمت  فقد 
وبيوتها،  القدمية،  الب�سرة  مدينة  اأزقة  املبكرة 
و�سنا�سيلها،  وبا�ساتها اخل�سبية وهي تتكئ على 
جدران البيوت وكاأنها كائن متعب يغفو عند اأحد 
وانعكا�س  والقناطر،  الرتع،  ر�سمت  الأبواب، 
والأزقة،  املاء،  �سفحة  على  والنخيل  الأ�سجار، 
بلقطات  امل�سقوفة  والأ�سواق  املك�سوفة  والأ�سواق 
�سبه  بروؤية  الفنانة  اأجنزتها  ل�سنا�سيل  مفتوحة 
اأنها  اإل  امل�ستخدمة  املواد  فيها  تتنوع  زخرفية، 
املائية  فالألوان  مكانية  �ساعرية  على  تتوفر  كلها 
البا�ستيل  واألوان  ال�سفافة  ال�ساعرية  بلطخاتها 
والأ�سفر  احلليبي   اللون  فيها  يهيمن  التي 
بينما  الياب�سة  اللوحة  مركز  على  األفانكوخي 
اجلزء  يحتل  الذي  املاء   ذلك يف  �سورة  تنعك�س 
الأ�سفل  من اللوحة وقد حتتل اجلزئيني ال�سفليني 

احل�سائ�س  تخرتق  اإفعوانية  دروب  اأحيانا 
با�سقات  نخيل  باأ�سجار  دائما  لتنتهي  والأع�ساب 
ترتفع اإىل قمة امل�سهد اأحيانا تكون اللوحة واقعة 
�سورين  �ساعة  ومعلما  حدثا  ت�سجل  تاريخية 
فيه  تباع  كانت  والع�سرالذي  نظران  قنطرة   ،
حتى  اأبدا  حتر�س  كانت  ولكنها  اخل�سروات، 
يف  التقنية  القدرة  لختبار  فر�سة  اللقطة  تبقى 
واخلطوط  اللونية  والتداخالت  الأ�سكال  خلق 
فانتقلت  الطبيعة،  مع  احلوار  من  �سنوات  بعد 
الفنانة جنان حممد من هيمنة  امل�سهد الطبيعي 
اإىل هيمنة امل�سهد احللمي الذي تربز فيه هيمنة 
او حميط  نقطة  باعتباره  وامل�سّخ�س  الت�سخي�س 
والفكرة  الواقع  بني   ، الأو�سع  الكفايف  التالم�س 
القوانني  وكل  والألوان،  الن�سب،  حتريف   فجرى 
�سحرية  برمزية  امل�سهد  ليكت�سي  عليها  املتعارف 

املو�سدة  والأبواب  لل�سبابيك  امللغز  الوجود  حيث 
العمياوات،  وللن�ساء  )املنغلقة(،  والعوامل 
املنكفئات، واملنطويات على اأنف�سهن، واأ�سرارهن، 
ن�ساء غارقات يف جلة تفكري وحزن حينا، ون�ساء 
�سوب  واأفكارهن  باأنظارهن  يتجهن  متمردات 
اأويرفعن  �سراعة  اأيديهن  فريفعن  ال�سماء 
)مغلقة(،  �سرفات  متلوؤها  �سماء  اىل  ال�سهداء 
وتارة  تارة  فارغة  م�سعة  مت�سعة  ف�ساءات  اأو 
مملوءة  ب�سحف من�سورة اأو غيوم  متّن على من 
ي�ست�سرخها بقطرة ماء يتيمة يف عوامل عط�سى، 
وبذلك تكون جنان حممد قد �سورت جانبا اخر 
انفقت  اللواتي  العراقيات  الن�ساء  عوامل  من 
ن�ساءها،  تر�سم  وهي  منجزها  كل  لعيبي  عفيفة 
فكانت جنان حممد تر�سم العوامل احللمية التي 
ت�سكل ظالل للواقع املحزن اللواتي يع�سنه مبرارة 

.
اإن اإح�سا�س الفنانة جنان حممد بوجوب التحول 
منجزها  يف  الب�سري  العن�سر  هيمنة  نحو 
اإعادة  ا�ستحياء جتاه  يقودها على  بداأ  الت�سكيلي 
ترتيب ح�ساباتها؛ فتغري فهمها للر�سم ليكون اأول 
طريقا للبحث يف الالمرئي، وليكون ثانيا ق�سية 
تقنية ينح�سر جوهرها يف كيفية تعامل الر�سام 
مع مادته، اأي انها مل تتخّل عن اميانها ان الر�سم 
كل  ورغم  ق�سية )ميرتيالية( جوهريا،  ال  لي�س 
و)ا�ساطري(.  حكايات  من  حولها  يحاك  قد  ما 
وثالثا ان الر�سامة جنان حممد ظلت تهيئ نف�سها 
ا�ستحالة  اأطوار  الأخرية من  املرحلة  للدخول يف 
الفنان التي ا�سميتها يوما )قانون مالرو(، حينما 
ينتهي الفنان اىل ا�ستلهام الفن ال�سائد باعتباره 
تتفرع منه هوام�س  الذي  الأول )الن�سق(  الن�س 
الفنانني التالية؛ فكانت جنان حممد تهيئ نف�سها 
للدخول اىل عامل التجريد ولكن عرب عملية ت�سّلل 
وهي  وجلة  بخطوات  اخللفي  الباب  من  بطيئة 

)التجريدي(  باجتاه  )ت�سخي�سي(  بهّم  مثقلة 
تنتقي  فيه  لنها  متاما  جتريدا  لي�س  هو  الذي 
ال�سابق وعالمات  مفردات حمددة من منجزها 
ال�سابقتني:  املرحلتني  يف  وجدناها  اإن  �سبق 
من  وعالمات  مغلقة،  واأبواب  و�سبابيك  �سرفات 
واجهات بيوت واأزقة ر�سمتها �سابقا، ثم ر�سفتها 
هنا متقاربة يف لوحاتها الأخرية، دون اعتبارات 
كل  يحتوي  �سطرجن   رقعة  وكاأنها  املكان  لقوانني 
مربع فيها على عالمة حمددة حتيل اإىل جزء من 

الواقع .
را�سخة منذ  بقيت  الواقع  اإذن عالمات من  اإنها 
تطورها  مراحل  بكل  ومرورا  الطبيعة  ر�سوم 
باعتبارها  الآن  تكري�سها  يتم  حيث  ال�سابقة، 
جنان  حتاول  التي  التجريدية  للوحتها  مفردات 
مفردات  القادمة،  الفرتة  يف  تقدميها  حممد 
واىل  تارة  الطفولة  اىل  مكنها  ق�سم  يف  تنتمي 
الذاكرة يف خمتلف مراحلها واىل الحالم ورمبا 
الكوابي�س النثوية ولكنها تن�سهر لتوؤلف مفردات 
تلك  كل  فيه  تن�سهر  الذي  الب�سري  متحفها 

ال�سور.

 1984  / الب�سرة   / اجلميلة  الفنون  معهد  • دبلوم 
 1987 – بابل  – ر�سم  اجلميلة  الفنون  كلية  • بكالوريو�س 

ال�سلوب  )تطور  ر�سالتها  عن  الت�سكيلية  الفنون  يف  • ماج�ستري 
يف اأعمال الفنان فائق ح�سن( 1995 

املعا�سرة  فل�سفة فن عن اطروحتها )الب�ستيمولوجيا  • دكتوراه 
وبنائية فنون ت�سكيل مابعد احلداثة ( 2010

الن�ساطات الفنية :
1987  / الأول  ال�سخ�سي  • املعر�س 

1992 الثاين/    ال�سخ�سي  • املعر�س 
 1997 الثالث/   ال�سخ�سي  • املعر�س 

  2013 الرابع/  ال�سخ�سي  • املعر�س 
 –  1991 الب�سرة/  جلامعة  الثقايف  املركز  فناين  معر�س   •

1992
منذ   اجلميلة/  الفنون  كلية  لتدري�سيي  ال�سنوية  املعار�س   •

1992  وحتى 2013 
 2001 بغداد  مرايا/  الواقعي/  العراقي  الفن  • معر�س 

  2004 فنانني(  )خلم�سة  الول  الت�سكيل  مربد  • معر�س 
• معر�س مربد الت�سكيل الول )خلم�سة فنانني( 2004 - 2005 
الب�سرية  الفنون  جمعية  عراقية/  بعيون  العامل  معر�س   •

املعا�سرة / بغداد /2004

 2013 - 2012 منذ  املربد  مهرجان  مبعار�س  • امل�ساركة 
 2005 ال�سليمانية   / لأزمر  �سعفة  • معر�س 

 –  2010  / الب�سرة  الت�سكيليني يف  الفنانني  معار�س جمعية   -
 13 – 12 – 11

 2013  / املغرب   / الت�سكيلية  للفنون  اركانة  • �سمبوزيوم 
العراق وخارجه  داخل  العلمية  املوؤمترات  بالعديد من  • �ساركت 

)الب�سرة . بغداد . كرد�ستان العراق ، املغرب( 
البحوث  من  العديد  املحلية  واملجالت  ال�سحف  يف  ن�سرت   •

واملقالت النقدية يف الفنون الت�سكيلية .
العراقيني  الفنانني  نقابة  • ع�سو 

ـ  �سرية ذاتية جنان حممد اأحمد ـ 
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althakafya@iraqicp.com  لالت�سال بهياأة التحرير •  Sillat Media  الت�سميمwww.iraqicp.com

التحرير              
نا�سر قوطي  
�سعدون هلّيل
التدقيق اللغوي

ح�سن القا�سي

N
o

. 9
0

 April 1919 نيسان/ أبريل  2014

مدير التحرير                               
حممد حّياوي

             m.shather@gmail.com

خالد خ�سري ال�ساحلي
ذاكرة طفولية-  -التي ظلت  بذاكرتها  علق  الب�سري مما  متحفها  �سكلت جنان حممد 
من حمتويات ذات طابع ب�سري حلمي مت�سكل من نتف لقطات ت�سكل م�سهدا ل تنتظمه 
�سردية ق�س�سية، فكانت اعمالها لي�ست اكرث من لقطات ت�سبح يف �سباب احللم الذي 

ت�ستل منه حمتويات متحفها الب�سري.

جذب جمهورًا كبيرًا 
انطالق مهرجان “ويستون 

سوبر مير” للنحت  
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

ه�سا�سة  رغم  مري"  �سوبر  "وي�ستون  مهرجان  على  النحاتون  يقبل 
مدينة  مهرجان  وجيز.انطلق  وقت  يف  اأعمالهم  واختفاء  الرمال 
الرمال.وي�سارك  للنحت يف  ال�سنوي  الربيطانية  �سوبر مري  وي�ستون 
هذا العام ع�سرون نحاتا عامليا يف املهرجان الذي ينطلق حتت ا�سم 
اخليالية. والق�س�س  الأطفال  ق�س�س  على  ويركز  مرة"  "ذات 
وت�سمنت الأعمال امل�ساركة بع�س النحوت امل�ستوحاة من فيلمي "ذي 
هانغر غيم" و "ذي هوبيت".وقالت نيكول وود ع�سو اللجنة املنظمة 
للمهرجان اإنه "منذ ت�سع �سنوات فقط، كان املهرجان يجمع 30 طنا 
5000 طن". اأنه جنح هذا العام يف جمع  اإل  من الرمال لأعماله، 
امل�ساركة  النحت  اأعمال  تت�سمن  اأن  ُينتظر  املنظمة،  للجنة  وطبقا 
"ماك�س"  ل�سخ�سية  الأطفال  ق�س�س  من  م�ستوحاة  رملية  متاثيل 
من كتاب "وير ذي وايلد ثنغ�س اآر"، و�سخ�سية "بادنغتون بري"، اإىل 
اأطول نحت رملي ي�سهده املهرجان على الإطالق.وقالت وود  جانب 
اإن "املهرجان ي�ست�سيف اأعماًل معقدة جًدا و�سخمة اأي�سا. ومع اأن 
نحاتني  هناك  اأن  اإل  كبري،  اإىل حد  الأعمال  تلك  توؤثر يف  الأمطار 
يعملون طوال الوقت على عمليات ترميم واإ�سالح تلك املنحوتات اإذا 
ما لزم الأمر."وقالت رات�سيل �ستاب�س، التي �ساركت بعمل م�ستوًحى 
وي�ستون  مهرجان  اإن  فابلز"  "اإي�سوب  املتحركة  الر�سوم  فيلم  من 
�سوبر مري للنحت يف الرمال "رائع هذا العام."واأ�سارت اإىل اأنه على 
نحات الرمال اأن يعتاد على العمل بكل اأنواع الرمال، موؤكدة على اأن 
الرمال يف هذا املوقع مثالية من حيث ال�سكل والتما�سك بالإ�سافة 
اإىل كونها �ساحلة مبا فيه الكفاية لإظهار التفا�سيل املعقدة.وياأتي 
اأ�سخم عمل يف املهرجان هذا العام من اأعمال رادوفان ت�سيفني، من 
جمهورية الت�سيك، وهو عمل م�ستوحى من ق�سة "غوليفرز ترافلز" 

للكاتب جوناثان �سويفت.

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

اأحد الأعمال امل�ساركة يف املهرجان.                     

  AN
P ال�سور

نص أم نصوص؟

يف  اإل  مت�سابهة  غري  عديدة  �سردية  �سورا  الن�س  مولدات  تنتج 
عالقتها باملرجع املتج�سد وهو الكتاب، الذي ت�سبقه حتما �سورة 
الن�س الباطنية يف خميال املوؤلف. فهناك ن�س حم�سو�س داخلي 
مل يدركه �سوى املوؤلف الذي اأوجد �سورة منه ـ �سورة حاولت نقل 
غالبية �سمات ال�سورة "الرحمية" الأوىل، التي احتفظت ب�سريتها 
التامة وظلت قابعة يف �سرنقة الفكرة، رغم اأن مناطق عديدة منها 

قد تفتتت وحتولت اإىل حروف وكائنات من ورق.
ولكن ال�سورة اجلديدة املنَتجة تبقى غري ثابتة اأي�سا. وت�ستطيع 
وطاقته  احلروف  ن�سيج  داخل  من  اأخرى  جديدة  �سورة  خلق 

ال�سردية يف طور التفاعل احل�سي بينها وبني املتلقي الواحد.
اأن تن�سخ نف�سها  اأي�سا ول ميكن  وهذه ال�سورة الثالثة غري ثابتة 
يعني  ما  اإليها،  �ستتعر�س  التي  الكثرية  القراءات  فاعلية  داخل 
اأن الن�س الواحد مل يحب�س يف ت�سور ثابت وتعقل ثابت. بل بات 
ب�سور عديدة وخمتلفة ل تت�سابه اإل يف بنية مرجعيتها غري الثابتة 
اأي�سا. وهذا ما يثبت �سحة التعريف ال�سيميوطيقي العام للن�س 

باعتباره " ن�سيجا من العالقات التي تتبادل فيما بينها".
ن�س  اإىل  اأو  مرئي  ن�س  اإىل  يتحول  اأن  املقروء  الن�س  ي�ستطيع 
حكواتي اأو اىل ن�سو�س اأخرى عديدة....الخ، ولكل �سورة من هذه 
التحولت �سروط واأ�سكال وجمهور وحالت تفاعلية وح�سية خا�سة. 
املوؤلف  بني  خمتلفة  مب�ساحات  �سيتمظهر  الذهني  التمثل  اأن  اأي 
والقارئ وامل�ستمع وامل�ساهد طبقا لالأجهزة التوا�سلية وفاعليتها. 
و�سينتج من ذلك خلق ن�سو�س متعددة من ن�س املوؤلف املت�سلل 
من الن�س الرحمي. و�سنعرث حتما على ن�س مقروء واآخر مكتوب 

واآخر مرئي.
ويبدو اأن هذا التوالد هو وظيفة تعنى بقابلية التجاور داخل خريطة 
"حتويالت" خارجية  اإجراء  على  الن�س  وقدرة  من جهة  الن�س 
تنقله من م�ساحته الإبداعية اىل مناطق اإبداعية اأخرى تنخف�س 

فيها اأو ترتفع قدرته املوؤثرة على املتلقي من داخل الن�س املولد.
اأدبية  اأعمال  فهناك  �سهال،  لي�س  املرئي  اىل  املقروء  التحول من 
احتفظت  بينما  الكامريات.  عد�سات  على  ع�سية  ظلت  متميزة 
اأعمال اأدبية اأخرى برثائها رغم جناح ن�سها ال�سينمائي وبراعته. 
يف حني هناك ن�سو�س مقروءة �سعيفة اأك�سبها الن�س ال�سينمائي 
اىل  الإ�سارة  الروائيني  بع�س  رف�س  بينما  فنية.  وقيمة  �سهرة 

اأ�سمائهم يف اأفالم �سينمائية ا�ستمدت ن�سو�سها من رواياتهم.
املقروء  الن�س  ا�ستقاللية  املفارقات  من  احل�سد  هذا  ويظهر 
يف  وتفاعلها  جتاورها  يظهر  مثلما  املرئي،  الن�س  عن  واختالفه 

تاأ�سي�س طور اآخر قد يكون مبدعا وقد ل يكون.
كما اأن رف�س الكاتب لتحول ن�سه اىل "�سينمائي"، اأو ولعه بالن�س 
ال�سينمائي واعتباره ن�سرا وتفوقا على ال�سردية يف الن�س املقروء 
اخللق.  وتناغمها يف  التحولت  واقعية  وخروجا عن  تطرفا  يغدو 
ال�سورة.  تبثه  وما  ما حتمله احلروف  روابط ح�سية بني  فهناك 
واإذا ما تفاعلت ف�ستتحول قراءة ن�س املوؤلف من قراءة فردانية 
اىل قراءة جمعية لن�س مرئي ناجت عن املقروء ومفعال له، بك�سر 

وت�سديد العني.
ويف مناخنا الثقايف تغدو مربرات التحول من املقروء اىل املرئي 
اأكرث واقعية. فنحن "ب�سريون". يحر�سنا الفيلم الذي ن�ساهده، 
ويح�سنا على قراءة ن�سه املقروء. على عك�س املجتمعات الغربية 
الن�س  جناح  بعد  لحقة  مرحلة  يف  الفيلم  ياأتي  "القارئة" التي 
املقروء وانت�سار �سطوته الإبداعية، ما يعني اأن اللغة الب�سرية ما 

زالت تت�سيدنا.

إضاءة 

عبد الكرمي العبيدي

الفنانة جنان محمد
المشهد اليومي 


