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بشأن  الشهداء  مؤسسة  رئيس  ترصيحات  أثارت 
خططهم الخاصة باستثامر نصب الشهيد والفضاءات 
املحيطة به، استهجانًا واستغرابًا واسعني يف صفوف 
كبرية  خطورة   من  تتضمنه  ملا  واملتابعني،  املثقفني 
واملكونات  للنصب  واإلساءة  بالتهديد  متمثلة 
والذاكرة  املعامرية  الطبيعة  شكلت  التي  الجاملية 

البرصية ملدينة بغداد.
الترصيحات  هذه  مثل  فأن  النية،  حسن  وبافرتاض 
يتمثل  األّول  لهام،  ثالث  احتاملني ال  تنبع من أحد 
يف الجهل الفاضح ألهمية الطابع املعامري والبرصي 
الحبيبة،  العاصمة  عىل  النصب  هذه  تضفيه  الذي 

وهو جهل طاملا أفصح عنه الكثري من املسؤولني يف 
املحسوبية   اعتمد  الذي  الجديد،  السيايس  النظام 
الذين  الدولة،  موظفي  كبار  اختيار  يف  والشللية 
ينتمون يف الغالب ألحزاب السلطة الحاكمة وتوزيع 
لوصول  السبل  مهد  الذي  األمر  بالتوافق،  املناصب 
أشخاص شبه أميني ال يفقهون شيًئا باالختصاص إىل 

املناصب املهمة .
مبيتة  نية  وجود  يف  فيتمثل  الثاين،  االحتامل  أما 
من  للتخلص  الحاليني  املسؤولني  من  الكثري  لدى 
تلك النصب والتضييق عليها وطمسها والتخلص من 
وإدامتها،  ترميمها  وإهامل  بها  املحيطة  الفضاءات 

كام هو حاصل مع نصب الحرية وغريه من النصب 
املهمة يف بغداد واملدن العراقية األخرى، ومثل هذه 
كربى  طامة  تشكل  فأنّها  فعًل،  وجدت  إن  النية، 
ونزعة دونية ال وطنية وضيق أفق مشني لدى هؤالء 

املسؤولني.
الشهيد،  لنصب  الرمزية  القيمة  عن  النظر  وبغض 
البغيضة  وحربه  السابق  بالنظام  معانيه  ارتباط  أو 
للنصب  املتفردة  الجاملية  القيمة  فأن  إيران،  مع 
واإليحاء الروحي الذي يرمز إليه، تجعل منه تحفة 
تعكس  والتميز،  الفرادة  غاية يف  معامرية وجاملية 
الفنون يف بلدنا.  الذي وصلته  الرقي والتطور  مدى 

وهو رقي مدهش يستند بالدرجة األساس للخزين 
الحقب  العامل كله يف  الذي عرفه  الرافديني  النحتي 
التاريخية املختلفة، ما زال يبهر املتتبعني واملراقبني 
واملعاهد  الجامعات  يف  النحت  يف  واملتخصصني 
مبكان  األهمية  من  ولعله  املختلفة،  املتخصصة 
الصفحة  يف  املنشور  املوسع  التقرير  إىل  اإلشارة 
الثانية من هذا العدد، عن املعرض االستعادي الكبري 
الذي نظمه تحالف واسع من املتاحف العاملية عن 
ق  عام   4000( الكربى  أور  مدينة  وكاهنة  شاعرة 
القصائد  تنرش  التاريخ  يف  مؤلفة  أّول  باعتبارها  م( 

والرتاتيل عىل صفائح الطني. 
وتحايل  مخاطر  من  الشهيد  نصب  يواجهه  ما  إّن 
املساحات  استثامر  بحجة  لطمسه،  ومستمر  دائم 
الواسعة املحيطة به تجاريًا، قد تحول يف السنوات 
تجارية  استثامرية  ومطامح  هوس  إىل  األخرية 

استهلكية، ال تقيم وزنًا للقيم الجاملية والتاريخية، 
سعًيا وراء املال واالستحواذ عىل املمتلكات العاّمة.

مثل  فأّن  املرّة،  هذه  النية  حسن  مبدأ  وبتنحية 
تخفي  قد  املقيتة،  النزعة  وتلك  الهوس  هذا 
عصفورين  لرضب  تسعى  مشبوهة  خططًا  وراءها 
االستهليك  الحس  تنمية  هو  األول  واحد،  بحجر 
الرشاء  حّمى  أسري  وجعله  البسيط  املواطن  لدى 
ميت  ما  كل  من  التخلص  هو  والثاين  والديون، 
بصلة،  السابقة  وحضاراتها  البلد  هذه  لتاريخ 
الرقي  هذا  من  البعض  تعرتي  نفسية  عقد  بسبب 
يف  الرافدين  وادي  إنسان  بلغه  الذي  والتقدم 
الجديدة  األجيال  سلب  وبالتايل  السابقة،  الحقب 
مبستقبل  نفوسها  يف  األمل  ويزرع  يحفزها  ما  كل 
البلد وإمكانية العودة به إىل سكة الرقي والتحرض.                                                       
                                               التحرير
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السومرية القدمية، كونها املرأة الوحيدة التي وصلتنا قصائدها الطقوسية واألساطري التي نُسجت حولها.    تفاصيل أوسع يف الصفحة 2
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اكتشاف أثري فريد في منطقة اكتشاف أثري فريد في منطقة 
الوركاء جنوبي العراقالوركاء جنوبي العراق
الطريق الثقايف ـ من حاكم الشمري

والرتاث  لآلثار  العامة  الهيئة  بني  التعاون  إطار  يف 
عن  أُعلن  األملاين،  اآلثار  معهد  يف  الرشق  وقسم 
اكتشاف قارب أثري يف محيط مدينة الوركاء األثرية 
ثليث  بشكل  رقمياً  توثيقه  وبعد  محرماتها،  وضمن 
إىل  وتسليمه  بغداد  إىل  ونقله  رفعه  تمَّ  األبعاد، 

املتحف العراقي يف 23 آذار 2022.
واشار مصادر آثارية اىل ان هيئة االثار ستجري عليه 

عملية ترميم وعرضه يف املستقبل عىل الجمهور.
مؤكدا ان اكتشاف كان يف العام 2018 يف إطار أعامل 
املسح السطحي املنهجي رشق مدينة الوركاء األثرية، 
لقنوات قدمية وحقول  بقايا  فيها  تتواجد  يف منطقة 
ومستوطنات ومراكز إنتاج صغرية، ال تزال تدلُّ عىل 
القارب  القدمية. وكان هيكل  الوركاء  الحياة يف  غنى 
كام  للتآكل،  األخرية  السنوات  تعرضفي  قد  الهش 
أظهرتها أجزاؤه املرئية فوق سطح األرض، وأصبحت 
االكتشاف  موقع  من  بالقرب  السيارات  مرور  حركة 
فريق  قام  ولذلك  عليه.  كبرياً  وخطراً  تهديداً  تشكّل 
العمل العراقي األملاين بالكشف تدريجياً عن القارب،  
أو  )كالقصب  عضوية  مادة  من  مصنوعاً  كان  الذي 
يزال  وال  بالقري،  ومطلياً  الخشب(  أو  النخيل  سعف 

محافظاً عىل هيكله بشكل كامل تقريباً. 
ويبلغ طول القارب 7 أمتار وعرضه 1.4 مرتاً وال تزيد 
سامكته يف كثري من األماكن عن 1 سم، ومل تعد هناك 
أّي بقايا للمواد العضوية التي كان القارب مصنوعاً 
منها، ولكن من املمكن رؤية آثارها فقط عىل شكل 

بصامت مطبوعة عىل الهيكل القريي.

أرشيف نادر للصحف العربية أرشيف نادر للصحف العربية 
الصادرة في أمريكا الالتينيةالصادرة في أمريكا الالتينية

  
الطريق الثقايف ـ خاص

مبشاركة بني مركز خريالله و مكتبة USEK يف لبنان، 
للدوريات  خاصة  رقمية  منصة  إطلق  عن  ُأعلن 
اللتينية،  أمريكا  دول  يف  العربية  باللغة  الصادرة 
اإلنرتنت  عىل  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  وتوفري 
لتلك الصحف. وعلمت “الطريق الثقايف” أن القاعدة 
تضم أكرث من 170 ألف صفحة من الدوريات ُكتبت 
الربازيل  يف  لبنانيون  مهاجرون  ونرشها  بالعربية 
عرش  التاسع  القرن  إىل  تاريخها  ويعود  واألرجنتني، 

وما بعده.
متاًحا بسهولة  السجلت  إىل هذه  الوصول  يكن  ومل 
ألنها كانت مشتتة ومخزنة يف مواقع متباينة، وليست 
قاعدة  املركز مؤخرًا  أنشأ  بينام  للبحث رقمًيا،  قابلة 
بيانات قابلة للبحث متاًما لهذه املنشورات بواسطة 
باللغة  الحروف  عىل  الضويئ  التعرف  تقنية  تطوير 
هذه  لصفحات  الرقمية  الصور  لتحويل  العربية 

الصحف إىل نصوص قابلة للنسخ واملعالجة.

اكتشاف أثري استثنائي اكتشاف أثري استثنائي 
تحت كاتدرائية نوتردام تحت كاتدرائية نوتردام 

الطريق الثقايف ـ خاص
نوتردام  كاتدرائية  تحت  األثرية  الحفريات  كشفت 
يتكون من مجموعة  عادي،  كنز غري  باريس عن  يف 
متاثيل ومنحوتات ومقابر وقطع نحتية أصلية يعود 

تاريخها إىل القرن الثالث عرش.
تعود  التي  القدمية  املقابر  من  العديد  إىل  باإلضافة 
يف  مدفون  الرصاص  من  وتابوت  الوسطى  للقرون 

قلب النصب الذي دمره حريق العام 2019. 
ومن الغريب أن جميع هذه الرثوات كانت مدفونة 
يرتاوح  عمق  عىل  القديم  التاريخي  املبنى  تحت 
غري  وكان  البلط.  تحت  فقط،  15 سم  إىل   10 بني  
بيسنييه،  كريستوف  وقال  اإلطلق.  عىل  متوقع 
“إنها  التنقيب،  لعمليات  العلمي  الفريق  قاد  الذي 
قطع استثنائية توثق تاريخ النصب، لقد علمنا بذلك 
مئات  عدة  وجدت  فجأة  الوقت.  ذلك  يف  ببساطة 
القطع، من شظايا صغرية إىل كتل كبرية، مبا يف  من 
والزخارف  املنحوتة  والوجوه  واألرجل  األيدي  ذلك 
املعامرية والنباتات. وأضاف أن بعض القطع كانت 

ال تزال محتفظة بألوانها األصلية.

إّنها فرق موسيقية مرسحية شعبية جسدت لعقود طويلة يف جنوب الهند شكًل فنًيا نابًضا بالحيوية والعفوية، يجسد روح التغيري االجتامعي، قبل أن يدرجها الضباط 
الربيطانيون يف قوائم الحظر وامللحقة، كجزء من الروح االستعامرية التي تطورت يف القرن التاسع عرش وتعمقت أكرث بعد مترد شبه القارة يف العام 1857. فحظر القانون 
االستعامري ما اعتربه الربيطانيون “أصلًيا وابتذااًل وغري منتج” وجرم أولئك املنخرطني يف مثل هذه املامرسات. كام حدد قانون القبائل اإلجرامية لعام 1871 العديد من 

الطوائف التي كانت املوسيقى والرقص بالنسبة لها رضورة وراثية وتبجيلية، مثل االنغامس يف الطقوس الروحية ومنح الحريَّة للجسد يف التحرر من الحزن. 

موسيقى التماشا موسيقى التماشا �ضوء�ضوء
الهندية وروح التغييرالهندية وروح التغيير

“فينوس اليهودية” 1912 مليخائيل الريونوف

لوحات الفن الطليعي 
الروسي عالقة في سيؤل

الطريق الثقايف ـ  وكاالت
روس  لفنانني  الفنية  اللوحات  عرشات  علقت 
يف  كاندينسيك،  فاسييل  بينهم  من  مشهورين، 
انتهاء  بعد  سيول،  الجنوبية  الكورية  العاصمة 
الذي  الطليعي  الرويس  بالفن  الخاص  املعرض 
عىل   املفروضة  املقاطعة  بسبب  هناك،  أقيم 

الطريان الرويس يف أعقاب حرب أوكرانيا.
فناًنا   50 حوايل  رسمها  التي  اللوحات  وكانت 
روسًيا،  مبا يف ذلك كاندينسيك وكازميري ماليفيتش 
وألكسندر رودشينكو ، من بني آخرين،  معروضة 
منذ  للفنون  سيجونج  متحف  يف  سيول  وسط 

كانون األّول/ ديسمرب املايض.
لكن  املايض،  األسبوع  اختتم  قد  املعرض  وكان 
الكورية  العاصمة  يف  عالقة  ظلت  اللوحات 

الجنوبية.
حتى  يشء  أي  تأكيد  عدم  من  الرغم  وعىل 
يبحث عن وسيلة  الرويس  الجانب  أّن  إاّل  اآلن، 

الستعادة اللوحات عن طريق البحر.
كاندينسيك   1909 “ارتجال”  اللوحات  وتشمل 
إىل  باإلضافة  ملاليفيتش،  و“التفوق”1915 

“فينوس اليهودية” 1912 مليخائيل الريونوف.
وكانت اللوحات الشهرية التي ال تقدر بثمن قد 
للمعرض،  روسية  مؤسسات  أربع  من  استعريت 
وفًقا ملنظمي سيول ، مبا يف ذلك متحف نيجني 
نوفغورود الحكومي للفنون ومتحف يكاترينربج 

للفنون الجميلة.

ا لالحتفاء بإرث سعدي الشيرازي وشعره    اليونسكو تخصص يومً
الطريق الثقايف ـ وكاالت

اختارت منظمة الیونسکو الحادي والعرشين من أبريل يوًما إلحياء ذكرى الشاعر اإليراين الكبري سعدي الشريازي اعرتافاً وتقديراً لدوره وقصائده 

التي عززت أوارص املودة واإلخاء بني الشعوب. ويعد سعدي رمزًا للتواصل بني الحضارات  وقد ختارات منظمة األمم املتحدة أبياتاً من شعره 

لتضعها عىل ناصية مبناها يف نيويورك استشعاراً بقيمته الكبرية. وهو مرشف الدین بن مصلح الدین السعدي، ولد يف مدینة شیراز حوالی العام 

580هـ وتوىف يف العام 691هـ )القرن السابع الهجري(. وسعدي هو االسم الذي اشتهر به به نسبة الی سعد بن زنکي حاکم شیراز. وعارص محنة غزو املغول لخوارزم 

فاضطر إىل السفر اىل الشام ومرص والعراق ليستقر آخر األمر يف مسقط رأسه شرياز. نظم الشعر بالفارسية والعربية، ومن أشهر آثاره: كلستان سعدي« و»بوستان«. 

الدورة العاشرة لجائزة »جان لوك الغاردير« الفرنسية لألدب العربي الدورة العاشرة لجائزة »جان لوك الغاردير« الفرنسية لألدب العربي 
الطريق الثقايف ـ خاص 

أعلن معهد العامل العريب يف باريس IMA ومؤسسة جان لوك الغاردير الفرنسية، األسبوع املايض، عن فتح باب التقديم والرتشح لجائزة جان لوك 
الغاردير الخاّصة باألدب العريب املكتوب او املرتجم إىل الفرنسية. وهي واحدة من الجوائز املهمة التي تحتفي باإلبداع العريب. وأُنشئت الجائزة 
يف العام 2013 بقيمة مالية تبلغ  10000 يورو، وتخصص للروايات واملجاميع القصيص القصرية لكّتاب من العامل العريب. ويحق لألعامل اإلبداعية 
املنشورة يف الفرتة الواقعة بني 1 أيلول/ سبتمرب 2021 و 31 آب/ أغسطس 2022 املشاركة والرتشح بشكل ذايت، سواء من قبل املؤلف نفسه او النارش.

02
altareek althakafi

والدة المطربة أحالم وهبيوالدة المطربة أحالم وهبي

يف مثل هذا اليوم من العام 1938، ولدت يف البرصة 
الفنانة أحلم وهبي، واسمها الحقيقي سهام، وهي 
الهوزوز،  واملطرية منرية  الشاعر حافظ جميل  ابنة 
فيها،  اإلبتدائية  ودراستها  طفولتها  مرحلة  وقضت 
دراستها  وتواصل  بغداد  إىل  عائلتها  تنتقل  أن  قبل 

وتألقها فيها.
امتازت أحلم بصوت مميز يسيل شجًنا  وكوالدتها، 

وحلوة.
عندما   1958 العام  يف  الحقيقة  انطلقتها  كانت 
مجموعة  تلتها  ثم  العيون«،  »عشاك  أغنية  قدمت 
عمري  من  ايام  »سبعة  مثل  الجميلة  االغاين  من 
و»هلهيل  مية«  يا  عينج  بعد  من  و»وحيدة  حليل« 
الفنية  مسريتها  تطورت  ثم  الفرح”،  يوم  وغنييل 
عندما تعاونت مع امللحن ناظم نعيم الذي لحن لها 
أغنية »عندي هدية للولف وردة«، و»الله الله من 
عيونك« التي القت نجاحاً كبريًا، كام لحن لها عباس 

جميل ورضا عيل وياسني الراوي وآخرون. 
ساعة  »برصة  بفيلم  اشرتكت  السينام،  صعيد  وعىل 
11« وفيلم »ليايل العذاب« مع املمثل سليم الوكيل 
»بأمر  العريب  بالفيلم  اشرتكت  كام   ،1961 العام  يف 
العام 1962  أحمد سلامن يف  أخرجه  الذي  الحب« 

وعرض يف بريوت.
و1975    1970 بني  الفرتة  يف  وهبي  أحلم  عاشت 
يف  اقامتها  وأثناء  والقاهرة،  بريوت  بني  متنقلة 
وسيد  مراد  ومنري  حمدي  بليغ  لها  لحن  القاهرة 

مكاوي.
اعتزلت أحلم وهبي الغناء مطلع تسعينيات القرن 
منزلها  يف  معتزلة  األضواء،  عن  واختفت  العرشين، 
ببغداد، حيث عانت من إهامل وتجاهل املسؤولني 
يكن  ومل  والصحافة.  الفنية  والجهات  الحكوميني 
هذا التجاهل باألمر املفاجئ يف حقبة التسعينيات، 
نتيجة ملوقفها السيايس ورفضها الغناء لرموز النظام 
هو  املفاجئ  لكن  الخاّصة،  حفلتهم  يف  السابق 
التغيري، وإن كان   استمرار إهاملها يف عراق ما بعد 

أستاذة  عاًما(،   36( كونستانتوبولوس  جينا  تقول 
التاريخ اآلشوري: “كان يف بلد ما بني النهرين العديد 
من النساء الرائعات، مبا يف ذلك بعض الليت يتمتعن 
فقط  واحدة  امرأة  تسمية  أستطيع  لكّنني  بالسلطة، 
واأللواح  الرقم  من  الكثري  يف  متكرر  بشكل  ُذكرت 
En� باإلنكليزية  هيدو�آنا،  إن  أنّها   املسامرية، 

السامء،  زخرفة  أو  الكربى،  الكاهنة  أي   heduanna
زوجة اإلله نانا وابنة امللك األكادي رسجون. اكتشفها 
منتصف  وويل يف  ليونارد  السري  اإلنكليزي  اآلثار  عامل 

عرشينيات القرن املايض.
املسامرية  بالحروف  املنقوش  الشعري  املقطع  يقول 
عىل الرقيم الصغري واملعنون بـ “متجيد إنانا” �2300

1800 قبل امليلد:
أنا إنخيدوانا، أنا الكاهنة الكربى

حملُت سلة القرابني. غنيت تراتيل الفرح
والحرب  الحب  إللهة  مكرسة  مطولة  ترنيمة  وهي 
بالخط  الطينية  ألواح  ثلثة  عىل  نُقشت  السومرية، 
املسامري، متجد إنانا، تعود إىل حوايل العام 1750 قبل 
امليلد، ُعرث عليها يف تل سنكريه جنوب العراق اآلن، 
وتُنسب األسطر الختامية للرتنيمة إىل  إنخيدوانا التي 

عاشت حوايل 500 عام قبل نقش هذه األلواح.
أور  ملدينة  الكربى  والكاهنة  رسجون  امللك  أبنة  إنّها 
إلمرباطورية  الجنوبية  الروافد  مدن  كربى  السومرية، 
والدها. بعد حوايل 500 عام من وفاتها، ظهر اسمها 
منترشة  مركزية  نصوًصا  تُعد  قصائد  مؤلفة  أنها  عىل 
األخرية،  السنوات  اململكة. ويف  واسع من  نطاق  عىل 
استحوذت إنخيدوانا أو إنهيدوانا، عىل اهتامم العلامء 
وجمهور واسع من املتابعني عىل حٍد سواء، األمر الذي 
أهمية  عىل  الضوء  لتسليط  بكونستانتوبولوس  دفع 
تلك املرأة يف الحضارة األوىل يف العامل، إذ تقول: “كم 
كانت امرأة مبهرة استطاعت ان تكتسب شهرة واسعة 
األبد يف  وإىل  موتها  بعد  أخرى  أكسبها حياة  وخلوًدا 

ذاكرة التاريخ”.
وعىل ما يبدو، فقد أقيم أّول إحياء لذكرى إنخيدوانا 
مدينة  يف  امليلد  قبل   2300 العام  حوايل  حياتها،  يف 
من  سميك  قرص  عىل  ما  نحات  نقش  حيث  أور، 
صورت  القرابني،  طقوس  ترتأس  عظيمة  امرأة  املرمر 
أكرب قليلً من الشخصيات األخرى املحيطة بها، وهي 
ترتدي عباًء متدرجة وغطاء رأس بحافة ملفوفة، بينام 
نُقشت عبارة تعريفية عىل ظهر القرص تقول أنها إن 
هيدو� آنا )كاهنة عليا � زخرفة السامء( بالسومرية. 

ككاهنة، خدمت إنهدوانا نانا، إله املدينة الرئيس وأب 
إنانا، إلهة الحب والحرب.

ويظهر أقدم تجسيد لصورتها عىل شكل متثال صغري 
أنثوية  شخصية  يُظهر  األصبع،  بحجم  املرمر،  من 
إىل  تاريخه  يعود  حجرها.  يف  طيني  لوح  مع  جالسة 
حوايل 4000 عام قبل امليلد، ويُعتقد أنه أقدم متثال 

إلنخيدوانا اكُشف عىل األطلق.
بالحقبة  املعروفة  الفرتة  وبعد حوايل 500 عام، خلل 
البابلية القدمية، أكُتشفت بعض األلواح الطينية تُظهر 
مجموعات من الكتبة وهم ينسخون وينرشون ألواًحا 
الكربى  للكاهنة  تُنسب  سومرية  قصائد  عىل  تحتوي 
باعتبارها مؤلفتها، وفًقا لرتجمة مجموعة من النصوص 
الخاّصة باألدب السومري، وتذكر السطور الختامية ما 
ييل: “كتبت هذه الرتانيم بواسطة الكاهنة الكربى ألور 

العظيمة. لقد تم إنشاء يشء مل يخلقه أحد من قبل”.
عىل  الضوء  األسطر،  من  أخرى  مجموعة  وتسلط 
بعض واجبات الكاهنة الكربى بصفتها شفيًعا ووسيطًا 
الكربى،  الكاهنة  إنخيدوانا  أنا  يل،  “اسمحوا  ومداًحا. 
أن  اسمحوا يل   / اآللهة  إىل  الصلوات  بتلوة  أقوم  أن 
مثل مرشوب  بحرية/  دموعي  وأسكب  أتنفس حزين 
تصف  نفسها،  الرتنيمة  ويف   . املقدس!  إلينانا  حلو 
إنخيدوانا أيًضا كيف طردها سيد متمرد من معبدها: 
“مثل السنونو جعلني أطري من النافذة... / جردين من 
التاج املخصص للكهنوت األعىل بعد كل يشء ومل أتلق 
بترضعي  يهتم  مل  الذي  العظيم  نانا  أي مساعدة من 

ودموعي.. / ... لعل قلبك يشفق عيل! .
لقد كان النص الذي يُطلق عليه غالبا اسم “متجيد”، 
 1958 العام  يف  مرتجاًم  يُنرش  إلينخدوانا  نص  أّول 
تُرجمت  سنوات،   10 وبعد  أملانية،  مجلة  يف  ُوينرش 
عاملي  يد  عىل  اإلنكليزية،  باللغة  أخرى  نصوص  لها 
فان  إيه  جيه  وجيه  هالو  دبليو  ويليام  اآلشوريات 
دايك، بعد أن متكنا من تحديد مجموعة شعرية من 
الدرجة األوىل، مل تكتف فقط بذكر اسم املؤلف، بل 
وتضمنت  الدقيقة”.  الذاتية  سريته  كذلك  لنا  وتحدد 
باإلضافة  الهيكل”  “ترانيم  الشعرية  املجموعة  هذه 
إىل “ترنيمة إنانا وأبيه” الذي حّول جبًل � جبل إبيح 
وإظهار  الركوع  رفضه  بسبب  متفحمة  أنقاض  إىل   �
األخري  النص  أن  من  الرغم  وعىل  واالحرتام.  التبجيل 
أنه  رأوا  املرتجمني  أّن  إاّل  إنخيدوانا،  اسم  يحمل  ال 
كُتب باألسلوب نفسه الذي كُتبت به بقية النصوص، 
وبذلك أعلن العاملان املرموقان أن بلد ما بني النهرين 

قد أنتجت أّول مؤلف يف التاريخ.
ففي  تام،  باتفاق  اإلعلن  هذا  يحظ  مل  ذلك،  ومع 
سيدين  امثال  من  البعض،  يؤكده  الذي  الوقت 
يف  القدمية  واللوحات  األختام  قسم  رئيسة  بابكوك، 
النص  “التواقيع” يف  أن  إىل  مكتبة ومتحف مورغان، 
كاف عىل  دليل  القدامى،  البابليني  الكتبة  وتدوينات 
آخرون،  يجادل  املذكورة،  للنصوص  إنخيدوانا  تأليف 
واسع  نطاق  عىل  كتبت  التي  روبسون،  إليانور  مثل 
عن الثقافة السومرية واللغة املسامرية، بأن األسلوب 
نفسها،  إلنخيدوانا  بالنسبة  أوانه  فات  قد  السومري 
واحد  من  أكرث  يكونوا  أن  ميكن  والنّساخ  الكتبة  وأن 
اسم  وضعوا  ورمبا  مختلفة،  ومراحل  عصور  ومن 
الفخر  بداعي  ثقافية  هوية  النصوص  ملنح  إنخيدوانا 

كونها شخصية مبجلة ومحرتمة من املايض.
وعىل الرغم من هذا الجدل، فإن االهتامم بإنخيدوانا 
يزدهر اليوم عىل الصعيدين األكادميي والشعبي. وعىل 
سبيل املثال الباحثة وزميلة دراسات ما بعد الدكتوراه 
يف جامعة فري األملانية بربلني وجامعة أكسفورد صويف 
وتفصييل  كتاب ضخم  انجاز  عىل  تعمل  التي  هيليل، 
عن إنخيدوانا، إذ تقول عنها “بغض النظر سواء كانت 
القصائد والرتانيم تعود إىل العام 2300 قبل امليلد أو 
مضيئة  نصوًصا  تبقى  فأنّها  امليلد،  قبل   1800 العام 
وعلمة فارقة ُسطرت يف بواكري التاريخ اإلنساين”. وتذكر 
هيليل بفخر بعض املقاطع التي ترجمتها من نصوص 

إخيدوانا املعربة عن القلق واضطراب الداخيل، مثل: 
إىل  ذهبت  أحرقني/  النور  لكن  النور.  إىل  “ذهبت 
أفعل.  ماذا  تكتنفه...  كانت  العواصف  لكن  الظل. 
حاكم  حويل  من  ويلتف  مفتوحة.  قضيتي  تزال  ال 
رشير � هل هو مليك” أو “دعهم يعرفون أنك تطحن 
الجامجم وتحولها إىل غبار/ دعهم يعرفون أنك تأكل 
أختارت  إنانا”،  “ترنيمة  ومن  األسد “.  مثل  الجثث 
كاهل  يثقل  “رصاخهم  بعناية:  املقاطع  بعض  هييل 
الجلود  عاصفة:  رصاخها  واملروج/  القاحلة  األرض 

تزحف يف جميع أنحاء األرض”.
من  كل  لنقل  قصد،  عن  متحررة  “إنّها  هييل،  تقول 
أفضل.  بشكل  الشعرية  وحساسيته  األصيل  املعنى 
وتأمل أن يساعد تحليله القراء أيًضا عىل تقدير، عىل 
تعقيد  عن  فضلً  السومرية،  التورية  املثال،  سبيل 
يزالون  الذين ال  القدماء  اللغة  وغموض ودقة علامء 

غري مكتشفني بالكامل بالنسبة لنا.

إنخيدوانا  إلرث  ا  خاصًّ معرًضا  مورغان  متحف  نظم 
واللقى األثرية التي تربز شخصيتها وشعرها يف ترشين 
األقراص  من  العديد  تضمن  املايض،  أكتوبر  األول/ 
يف  مبا  الطينية،  األلواح  وبعض  األسطوانية  واألختام 
أن  إىل  تشري  التي  والرتجامت  الشهادات  بعض  ذلك 
إنخيدوانا كان لها كاتب “نساخ” خاص ومصفف شعر 
التي  النقوش  بعض  تحمل  وحيل  وأزياء  ومصممة 
البارزات األخريات.  الكاهنات والنساء  تتعلق بأدوار 
قطعة   90 حوايل  استعارت  قد  املتحف  إدارة  وكانت 

أثرية من متاحف مختلفة.

الطريق الثقايف ـ خاص
تثري فكرة املرأة التي عاشت قبل أكرث من 4000 عام يف بلد 
السومرية  اآلثار  علم  والباحثني يف  املؤرخني  خيال  الرافدين 
وصلتنا  التي  الوحيدة  املرأة  كونها  األجانب،  من  القدمية 

قصائدها الطقوسية واألساطري التي نُسجت حولها.

إنخيدوانا الكاهنة الكبرى وزخرفة السماء في معرض استعادي
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ذاتها  دائرة  توسع  كيف  الرجل  قبل  املرأة  عرفت  لقد 
بالحب لتشمل ذاتا ً أخرى ومخلوقا ً آخر، وكيف توجه 
الذات  تلك  حفظ  نحو  الطبيعة  هبات  من  لديها  ما 
األخرى وتنميتها كنفسها، وكيف تفتح هذه الدائرة بعد 
ذلك لتشمل أوالد أوالدها وأوالد النساء األخريات، ألن 
كل رحم ينجب إخوة وأخوات للمولودين من رحم آخر 
بالوالدة  )مادام ليس هناك رابط ارسي كأب وأم وأوالد 
الرجل  أما  بالذات(.  والطوطمي  البدايئ  املجتمع  يف 
االجتامعي  وضعه  ويدعم  أزره  يشّد  الجديد  فاملولود 
لكل  هم  األبناء  فكل  البسيط،  ممتلكه  عىل  ويحافظ 
اآلباء، يف هذا التشكيل الطوطمي الغريب واإلنساين يف 

نفس الوقت.
القيادة  الرجل  أسلَم  الطوطمي  االمومي  املجتمع  يف 
وعميق  أصيل  لتقدير  بل  الجسدي  لتفّوقها  ال  للمرأة، 
لخصائصها اإلنسانية وقواها التحّملية وقدراتها الخالقة، 
بهذه  الطبيعة.  إيقاع  مع  املتوافق  جسدها  وإيقاع 
األسلحة مىض الجنس األضعف متبّوئا ً عرش الجامعة 
مع  بالتعامل   ً سياسيا  وحتى  بل   ،ً واجتامعيا   ً دينيا 
التجمعات املجاورة، فأسلمت الجامعة قيادتها لألمهات، 
الطوطمية  الجامعة  يف  األول  املنتج  بحق،  فكانت، 
سبل  وتأمني  األطفال  حياة  عن  األوىل  املسؤولة  كونها 
العيش لهم، إذ كانت املرأة مسؤولة عن تحضري جلود 
الحيوانات وتحويلها ملبس وأغطية ومفارش، وبسبب 
قضائها وقتا ً طويل ً يف البحث عن الجذور واألعشاب 

الصالحة لألكل تعلّمت خصائص األعشاب السحرية يف 
أثاثه،  ويصنع  البيت  يبني  من  وكانت  األمراض،  شفاء 
بينام حافظ الرجل طيلة هذا العرص عىل دوره التقليدي 

يف الصيد والتقاط الثامر والتنّقل بحثا ً عن الطرائد.
فاضت  األم،  حول  املتمركز  القديم  املجتمع  ذلك  يف 
وقيمها  الجامعة  حياة  لتصبغ  وصفاتها  املرأة  طبائع 
وعلقاتها ونظمها وجاملياتها. فحّب املرأة ألطفالها هي 
وهي  األوسع،  باملحيط  علقاتها  مّيزت  التي  العاطفة 
النموذج األسايس للعلقات السائدة بني أفراد ينظرون 
لتشمل  تتسع  كبرية  أرسة  يف  أخوة  أنهم  عىل  لبعضهم 

املجتمع االمومي صغريا ً كان أم كبريا ً.

العرص األمومي
قائم عىل خصائص  املرأة ألطفالها دون متييز  ومعاملة 
معينة أو قدرات وقابليات ومنجزات، هي التي أسست 
الجامعة  القامئة يف  العدالة واملساواة االجتامعية  لروح 
املرأة عن كل ميل نحو  وابتعاد سيكولوجية  األمومية. 
التسلط واالستبداد، هو الذي أعطى هواء الحرية الذي 
تنفسته الجامعات االمومية طيلة عهدها. ونفورها من 
العنف الجسدي إال عند الحاجة الحقيقية إليه، قد أشاع 
السلم بني أفراد الجامعة ذاتها وبني الجامعات االمومية 
أساس  كان  حولها  من  عىل  الطبيعي  وفيضها  األخرى. 
مناخ  ضمنها.  الرثوة  توزيع  وعدالة  البدائية  املشاعة 
مجتمع  بحلول  اإلنسان  فقده  فردوس  مناخ  إىل  اقرب 

إىل  رمبا  والدّعة،  السلم  ضّيع  الذي  )البطريريك(  الذكر 
األبد.

يف  الرجل  دور  أن  الذهن  إىل  يتبادر  أال  يجب  انه  غري 
الجامعة االمومية كان دور التابع. ذلك أن الرجل قد بّوأ 
املرأة مكانها احرتاما ً وتقديرا ً ال خنوعا ً، ورجال العرص 
االمومي كانوا أكرث عزة وأنفة وفروسية من رجال العرص 
ألبطريريك فقد كانت بطوالتهم وتضحياتهم يف املعارك 
مرضب األمثال، حيث يؤكد أرسطو يف كتابِه  )السياسة( 
هذه الحقيقة ويجعل منها ظاهرة شمولية عندما يقول 
منقادة  شعوب  هي  للقتال  املّيالة  الشعوب  اغلب  أن 
إىل النساء، ذلك أن املرأة رغم طبيعتها املساملة تسلك 

سلوك اللبوة الكارسة إذ يتعرّض أشبالها للخطر. 
الكربى متمثلً يف متاثيل عشتار كأول  كان تجسيد األم 
عمل فني تشكييل صاغه اإلنسان عىل شاكلته، مجّسدة 
أول معبوداته، فمنذ أن اعتدل جسد اإلنسان منسلخا ً 
عن شكله النياندرتايل ذي القامة املنحنية  )أواخر العرص 
الباليوليثي ـ الحجري القديم( كانت عشتار األم الكربى 
له، وطفق يصنع لها متاثيل انترشت من أقايص سيبرييا 
إىل شواطئ املحيط األطليس. مل تكن تلك األعامل الفنية 
نتاج ولع فّني جاميل بقدر ما كانت متثل نتاجاً للحس 
النفيس وما يتبعه من اندفاع فلسفي تجاه معنى الخلق 
معنى  وهو  األكرب  املعنى  إىل  إضافة  الحياة،  ومعنى 
بالتايل خربته األوىل يف صياغة  االستقرار والبقاء. وهي 
رمزية ملعنى اإللوهة، ذلك أن األسلوب الذي صنعت به 

األم الكبرى في الديانات القديمة

واملعتمد عىل تحوير مبالغ فيه يجعلها ابعد ما تكون عن 
تصوير شخصيات واقعية، فهي وكام اتفق الدارسون من 
كانت  طبيعية  فوق  لكائنات  رموز  االختصاصات،  شتى 

محل عبادة اإلنسان األول.
الثقافية  املراكز  جميع  ويف  الكربى  األم  متاثيل  تظهر 
كتلة  عن  عبارة  فالرأس  متشابهة،  سامت  الباليوليثية 
مبارشة  الجذع  عىل  ترتكز   ً إطلقا  امللمح  واضحة  غري 
ومنحدرتان  دقيقتان  والكتفان  قصرية،  رقبة  بواسطة  أو 
ألذكوري.  مبعناها  للقوة  مفهوم  أي  عن  الذهن  تبعد 
البطن  أو  الصدر  ترتكزان عىل   ً نحيلتان جدا  والذراعان 
يف  العناية  دون  فقط  إليهام  اإلشارة  الفنان  أراد  إذ 
جزئهام  يف  والساقان  كامل،  ترشيحي  كعضو  إظهارهام 
بقدمني صغريتني.  وتنتهيان  وقصريتان  األسفل ضعيفتان 
الثديان  التامثيل فهي  املنطقة األساسية يف كل تلك  أما 
والبطن والحوض وأعىل الفخذين والتي تشكّل معا  كتلة 
أجزاء  بقية  عن  تضخيمها  عىل  الفنان  فيها  ركّز  ممتلئة 
مع  يشكّل  منتفخ  بشكل  األنوثة  مثلث  وإبراز  الجسم، 
الثديان ليشكل  أعىل الفخذين وحدة متامسكة، ويتدىل 
ً تتجمع فيه  ً مرتاّصا  ً واحدا  البطن والوركني تكوينا  مع 

هذه الرموز يف بؤرة واحدة هي مستودع الخلق.

قدسية الرِحم
الفنان كل ماله علقة بالخصب  يف هذه األشكال يثبت 
والفيض التلقايئ، ويهمل ما له علقة بالتصميم والتدبري 
خلصة  يعطي  إمنا  بذلك  وهو  املبارش،  اإلرادي  والفعل 
كام  الحياة  عنها  تصدر  التي  اإللهية  القوة  يف  تأملته 
تصدر الحياة عن املرأة األم. ففي البدء كانت عشتار وال 
أحد معها، أمومة تنضوي عىل املبادئ األوىل، ثم تحّولت 
إىل كل يشء حي وجامد، فكان ما صدر عنها جزءا ً منها 
غري منفصل وال مفارق. وكام تتغذى الحياة التي أطلقتها 
وكام  أحضانها،  ويف  جسدها  وعىل  رحمها  من  األنثى 
يعطي هذا الجسد حليباً  ينبثق منه بشكل سحري، وكام 
ً وسكينة،  ً وأمنا  يهب هذا الجسد طفولة اإلنسان دفئا 
كذلك هي األم الكربى ؛ عنها انبثقت الحياة عىل املستوى 

الشمويل، وعليها تتغذى وتستمر.
عندما خفتت نبضات املراكز الثقافية للعرص الباليوليثي، 
 ً قويّا  كان  وقد  واحد  لنبض  طاقتها  املراكز  تلك  أعطت 
فاعلً  مركزه غرب وجنوب غريب آسيا حيث بدأت متاثيل 
عشتار الطينية الصغرية تظهر منذ مشارف عرص الزراعة 
ً للديانة الزراعية  لتظهر كسيدة للدورة الزراعية ومركزا 
األوىل. ومنذ األلف السادس قبل امليلد يبدأ اإلله االبن 
بالظهور معها، وتبدأ األعامل التشكيلية يف رسمهام معاً، 
يف  إال  يظهر  مل  املذكر  اإلله  أن  حقيقة  مع  يتفق  وهذا 
الفرتات األخرية مبتدئاً  عهده كإبن لألم الكربى ذلك حني 
بدأ الرجل بالسيطرة بقوته الجسدية عىل وسائل اإلنتاج 
املنتج  من  الحياة  وموارد  واملنجل،  واملعول  كاملحراث 
الزراعي  إنتاج صناعي من املورد  الزراعي وما تبعه من 
وامللبس..  الحياكة  وخيوط  والخمور  والحبال  كالزيوت 
أعامل  ومسك  اإلنجاب  نحو  املرأة  دور  وتراجع  إلخ. 

البيت كوعاء وحاضن ال أكرث.
األلف  مواقع  يف  االركيولوجية  التنقيبات  أعطتنا  لقد 
الثامن واأللف السابع قبل امليلد الكثري من متاثيل األم 
أو عشتار وهي ممسكة بثدييها العاريني والتي استمرت 
كلزمة نحتية يف كل الثقافات اللحقة، ومن هذه املواقع 
فلح  ووادي  األردن،  يف  والبيضا  ومحنطة  أريحا  األوىل 

املريبط  وتل  رمد  وتل  اسود  وتل  فلسطني،  يف  والخيام 
األناضول  جنوب  هيجيلر  و  حيوك  وشتال  سوريا،  يف 
يف  القديم  الرشق  عبادات  أن  عىل  يدل  وهذا  وغريها، 
تلك الفرتة إمنا كانت تنويعات عىل أرضية مشرتكة، أو ما 

يسمى  )الديانة املركزية(.
وباالنتقال من املنحوتات إىل الرسوم الجدارية نرى وخلل 
نضجت    ) الحديث  الحجري  )العرص  النيوليتي   العرص 
باألم  الخاصة  التشكيلية  الرموز  بالتحديد(  سوريا  )ويف 
الديانة  بانتقال  انتقلت معها  التي  الرموز  الكربى، وهي 
النيوليثية إىل األصقاع األخرى، من تلك الرموز )الصليب( 
 ً رمزا  استمر  والذي  اإلخصاب،  مركز  تصالبه  ميثل  الذي 
األوىل  الرموز  ومن  العشتارية.  للديانة   ً ملزما   ً مقدسا 
به  حفلت  الذي  الصاعقة  رمز  املزدوج،  الفأس  للصليب 
بشكل خاص حضارة تل حلف يف سامراء العراق، ومن ثم 

يف حضارة كريت ومطلع الحضارة اإلغريقية.
وقد رسم الفنان النيوليثي مع مطلع عرص الفخار هذه 
ما  فني  وبأسلوب  تجريدية  زخرفيه  وحدات  يف  الرموز 

زالت جامليته وقواعده سارية لحد اآلن.

مياه البدء
القديم( إىل  الباليوليثي )الحجري  الفنان  فإذا مل يتوصل 
هذا الرتميز الجديد بإبراز حّيز استاتييك يجمع يف داخله 
عنارص متباينة يف وحدة جاملية مرتابطة وإيقاع منتظم، 
من  وابتداء  الحديث(  )الحجري  النيوليثي  الفنان  فإن 
حضارة تل حلف قد ابتكر وألول مرة العمل الجيومرتي 

املتكامل ذا الوحدات التجريدية املرتابطة يف كلٍّ موّحد.
أما ما بعد ذلك ومنذ سيطرة الرجل يف البدايات األوىل 
للثورة املدينية  )بازدهار املدن وارتفاع أسوارها، وتنامي 
الريف  وتراجع  الزراعي  املنتج  من  والحرف  الصناعات 
وتحوله إىل مصدر للامدة الخام ال أكرث( تزايدت األعامل 
رغم  عىل  لكن  الذكور.  اآللهة  لتمثيل  املخصصة  الفنية 
التفتت الذي عانته صورة األم الكربى عىل نطاق الدين 
حافظت  فقد  )الذكورية(  البطريركية   للدولة  الرسمي 
البطريركية  الديانة  مؤسسة  داخل  القدمية  سامتها  عىل 
آللهة  مجمع  أول  شهدت  التي  سومر  ففي  العشتارية. 
الذكور برئاسة إله السامء )آن( الذي ادعى لنفسه معظم 
الكربى  األم  أساطري  بقيت  الخالقة،  األوىل  األم  خصائص 
يعلو  ال  الذي  مقامها  إىل  تشري  وصلواتها  وأناشيدها 
الهيكل  يف  العبادة  مجال  عن  أبعدت  لكنها  احد،  عليه 
الذكرية:  األسطورة  تقول  اآللهة. حيث  ملجمع  الرسمي 
يف البدء كانت اإللهة )منو( أصل الكون وأم الجيل األول 
البديئ  امتدادها  السومريون  تخيل  وقد  اآللهة،  من 
كمياه أوىل متأل حّيز املكان قبل بدء الزمان. ثم أنجبت 
كتلة  املاء وهي  كتلة متاميزة عن  أول  األوىل  األم  هذه 
السامء واألرض ملتصقتني يف جبل بديئ تغمره املياه من 
اآللهة،  األول من  الجيل  ولد  الجبل  كل جانب. يف هذا 
سامء  األعىل  الشق  فصار  نصفني،  إىل  الجبل  انقسم  ثم 

وارتفع، وصار الشق األسفل أرضا ً واستقر. 
األول  أملديني  للمجتمع  امليثولوجي  النظام  فعله  ما  إن 
الكربى عن خصائصها  لألم  الكونية  الخصائص  هو فصل 
الطبيعة األرضية، فرتك األوىل  بالخصب وحركة  املتعلقة 
ألسمها  )منو( وجعلها إلهة مرحلة تعيش يف عامل املجردات 
بل ظل وال معبد وال ديانة منظمة، وترك الثانية  )إنانا( 
التي ادمجها يف مجمع اآللهة الجديد برئاسة  )آن( وجعل 

لها نسبا ً وأما ً وأبا ً يف شجرة عائلة اآللهة الذكرية. 
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رسم الفنان النيوليثي )العصر الحجري األّول( مع مطلع عصر 
الفخار هذه الرموز في وحدات زخرفيه تجريدية وبأسلوب 

فني ما زالت جماليته وقواعده سارية لحد اآلن
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إن أقدم أشكال التجمعات اإلنسانية والتي استمرت متارس حياتها من خلل طقوسها البدائية السحرية يف أدّق مفاصل حياتها االجتامعية 
كانت يف الحقيقة تجمعات تقوم عىل قيم األنوثة ومكانة األم  )حيث أوضحت أن ال وجود لرئيس عشرية لهذه التجمعات( إذ أن التجمع 
س بقيادة الرجل املحارب الصّياد، بل تبلور تلقائيا ًحول األم التي حّولت عواطفها وحددت رعايتها نحو األبناء من  اإلنساين األول هذا مل يؤسَّ
حولها  )وليس بالرشط أوالدها من رحمها(، ذلك أن عاطفة األم نحو أوالدها وعاطفة األوالد نحو أمهم، هي العاطفة األصيلة الوحيدة، وما 
عداها يأيت باالكتساب والتعلّم والتي تأيت بالصقل االجتامعي ومعرفة الواجب األخلقي، لذا كان املجتمع  جينيكوقراطي  Gynecocratie أي 

مجتمع حكم النساء.

يروي هذا الكتاب الجذاب مغامرة رائعة: تاريخ العلم. 
يأخذ القراء إىل النجوم من خلل التلسكوب، حيث تحل 
تحت  يتعمق  إنه  كوننا.  مركز  يف  األرض  محل  الشمس 
سطح الكوكب، ويرسم تطور الجدول الدوري للكيمياء، 
ويقدم الفيزياء التي ترشح الكهرباء، والجاذبية، وهيكل 
جزيء  عن  كشف  الذي  العلمي  البحث  يروي  الذرات. 
تصورها  ميكن  ال  جديدة  آفاق  وفتح  النووي  الحامض 

للستكشاف يف مجال العلوم البيولوجية والطبية.
للعلامء  والشخصية  املدهشة  القصص  عىل  بتأكيده 
تاريخ  “مخترص  كتاب  يتتبع  واملجهولني،  املشهورين 
نافذة  الكتاب  يفتح  القرون.  عرب  العلم  مسرية  العلوم” 
العلمي  للنشاط  املتوقعة  وغري  املثرية  الطبيعة  عىل 

النتائج  تتحدى  عندما  تنشأ  قد  التي  الضجة  ويصف 
العلمية األفكار الراسخة بأسلوب بسيط يسهل الفهم. 

ييل:  ما  الجديد  العامل  مجلة  من  روبسون  اندرو  يذكر 
ان يرشح بشكل مخترص جميع  الكتاب يف  نجح مؤلف 
واستطاع  تقريبا  االساسية  العلمية  واالكتشافات  االفكار 
يف ذات الوقت من القيام مبناقشة حقول العلم الرئيسية. 

انا سعيد ان اعرتف بانني تعلمت منه الكثري. 
اما كريستوفر بوتر مؤلف كتاب “تاريخ مخترص للكون” 
فيذكر: أمتنى لو كان هناك مثل هذا الكتاب عندما كنت 
طفلً. قد يكون مخترص تاريخ العلوم لبيل بينوم قصريا 
بشكل  العلوم  كل  وضع  تم  عظيمة.  قصة  يروي  ولكنه 
طفيف يف سياقات تاريخية وفلسفية دامئة التغري، ولكنها 

مقدمة يف قوس واحد من إمبيدوكليس إىل تيم برينرز يل، 
ومن جالني إىل توماس هانت مورغان، من الكيمياء إىل 
الجسيامت.  إىل معجل  البخاري  املحرك  األنسولني، ومن 

إنه كتاب سأويص به لسنوات عديدة قادمة. 
انقل ادناه ما يرويه وليليام بينوم يف كتابه عن البابليني:

مام  اكرث  حاليا( هو  )العراق  بابل  نعرفه عن شعب  ما   
بسيط:  لسبب  االخرى،  القدمية  الحضارات  عن  نعرفه 
النهم كانوا يكتبون عىل الواح طينية. وقد نجت االالف 
من هذه االلواح، التي كتبت منذ ستة االف سنة تقريبا. 
لقد  عاملهم.  اىل  ينظرون  البابليون  كان  كيف  لنا  لرتوي 
دقيقة  بسجلت  يحتفظون  وكانوا  للغاية،  منظمني  كانوا 
ومالية  الحبوب  من  ومخزوناتهم  الحصاد  موسم  عن 
االهتامم  يف  وقتهم  من  الكثري  الكهنة  امىض  الدولة. 

القدمية.  العصور  يف  بالحياة  املتعلقة  واالرقام  بالبيانات 
كام انهم كانوا هم )العلامء( االختصاصيون، حيث كانوا 
يقومون مبسح االرض، وقياس املسافات، ومراقبة السامء، 
وتطوير التقنيات اللزمة للحساب والعد. مازلنا نستخدم 
علمات  استخدموا  مثلنا،  فهم  اليوم.  ابتكاراتهم  بعض 
اربع  تصنع  عندما  هذا  يحدث  العد،  لغرض  متامثلة 
علمات رأسية ومترر فوقها واحدة قطريا لتشكل العدد 
خمسة، ورمبا تكون قد شاهدت هذه العلمات مرسومة 
عىل جدران زنانني السجن، لتشري اىل عدد السنوات التي 
قضاها السجني يف زنزانته. واالهم من ذلك، كان البابليون 
وستني  دقيقة  تكّون  ثانية  ستني  ان  فكرة  اصحاب  هم 
درجة  تتكون من 360  الدائرة  وان  تكّون ساعة،  دقيقة 
وسبعة ايام تكّون اسبوعا. ومن الطريف ان نكتشف انه 

ال يوجد سبب حقيقي يجعل الستني ثانية تصبح دقيقة، 
وان يتكون االسبوع من سبعة ايام. فاالرقام االخرى مينها 
دون  البابيل  النظام  اعتامد  تّم  ولكن  ايضا.  ذلك  عمل 

البقية واستمر الحال اىل يومنا هذا. 
برع البابليون يف )علم الفلك( اي مراقبة السامء. وخلل 
النجوم  لتجمع  اشكال  تحديد  من  متكنوا  سنوات  بضع 
االرض هي  ان  يؤمنون  كانوا  ليل.  السامء  يف  والكواكب 
مركز الكون، وان هناك روابط سحرية قوية – تربطنا مع 
النجوم. وحيث ان الناس كانوا يعتقدون ان االرض هي 
مركز الكون، فلم يعتربوها كوكبا. قام البابليون بتقسيم 
كل  عىل  واطلقوا  جزءا،  عرش  اثني  اىل  الليل  يف  السامء 
جزء اسام مرتبطا مبجموعة من النجوم او )االبراج(. ومن 
بدأ  السامء،  يف  النقاط(  )توصيل  لعبة  يشبه  ما  خلل 
البابليون يشاهدون صورا تشبه اشياء معينة او حيوانات 
يف بعض االبراج، وكانت بعض هذه الصور تشبه امليزان او 
العقرب. ومّثلت هذه االشكال اول مجموعة من االبراج 
الفلكية، التي شكلت فيام بعد اساسا لعلم التنجيم، الذي 
التجيم  علام  ارتبط  علينا.  النجوم  تأثري  بدراسة  يعني 
قرون  مدى  عىل  القدمية  بابل  يف  وثيقا  ارتباطا  والفلك 
عديدة. يعرف العديد من الناس اسم الربج الذي ولدوا 
يف  ابراجهم  قراءة  عىل  يواظبون  االشخاص  وبعض  فيه 
يخبئ  وماذا  طالعهم  عىل  ليتعرفوا  واملجلت  الصحف 
املستقبل لهم. لكن يجب االشارة اىل ان علم التنجيم ال 

يعترب جزءا من العلم الحديث.
الوالدكم  فاعطوه  الكتاب  هذا  قراءة  تستطيعوا  مل  اذا 

وبناتكم ليقرأوه.

الكتاب: مخترص تاريخ العلم ـ وليم يبنوم
ترجمة: احمد الزبيدي

النارش: دار الكتب العلمية للطباعة والنرش والتوزيع

مختصر تاريخ العِلم لوليم بينوم

تتبع شغف اإلنسان عبر قرونتتبع شغف اإلنسان عبر قرون

محمد الربيعي
لطاملا كان الجنس البرشي طالبا للمعرفة، ويحتاج إىل فهم الظواهر واسباب ترصف األشياء بطريقة 
التاريخ، الحظنا حركة  قبل  ما  منذ عصور  املثال،  بالتنبؤ. عىل سبيل  امللحظة  ربط  معينة، ومحاولة 
النجوم يف السامء وحاولنا فهم التغريات املوسمية يف موقع الشمس والقمر والنجوم. يف حوايل 4000 
قبل امليلد، حاول سكان العراق القدماء فهم الكون من خلل اقرتاح أن األرض كانت هي مركز الكون، 

وأن األجرام الساموية األخرى تدور حولها. 
وليم بينوم
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الفيلسوف  قام   ،1954 )يناير(  الثاين  كانون  يف 
جاك دريدا، البالغ من العمر 24 عاًما والعائد 
الجزائري،  منزله  يف  الصيفية  عطلته  من  لتوه 
لوفان  مدينة  يف  هورسل  أرشيف  بزيارة 
بعد   ،1938 العام  يف  تأسس  الذي  البلجيكية، 
ُهرب  أن  بعد  هورسل،  وفاة  من  قصري  وقت 
فان  ليو  هريمان  الفرنسيسكاين  األب  يد  عىل 
السلطات  بريدا، من أجل حامية مقتنياته من 
النازية. ويحتوي األرشيف عىل أكرث من 45000 
صفحة مخترصة ومكتبة أبحاث هورسل الكاملة 

و10000 صفحة من املخطوطات املطبوعة.
بحثية  ورقة  كان  دريدا  انتباه  لفت  ما  لكن 
أصل  العمل  بعنوان  صفحة،   30 عن  تزيد  ال 
الهندسة، والتي كان من املفرتض أن تحفز ثورة 
باتساق  يوجه،  أن  شأنه  من  دريدا.  تفكري  يف 
مذهل، عمله لبقية حياته، عرب مجموعة واسعة 
من املوضوعات الفلسفية التقليدية مثل املعنى 
واللغة واألخلق والدين، إىل قضايا مثل الجنس 
واالستعامر والسينام والضيافة. كان كتابه األول 
 � صفحة   30 “تكملة”  هورسل،  لورقة  ترجمة 
تزيد  � مع مقدمة  الستخدام مصطلح دريدي 
بذور  املقدمة وضع  عن 100 صفحة. يف هذه 
املرتبطة  واملصطلحات  كلّها،  اللحقة  فلسفته 
إىل األبد باسمه “التفكيك، االختلف، التكرار”، 
وبشكل حاسم “ميتافيزيقيا الوجود”� مساهمة 
حول  التساؤل  إىل  الدعوة  يف  الحيوية  دريدا 

األساس الغريب الكامل للميتافيزيقيا.
الرياضيات  عامل  إىل  رسالة  يف  هورسل  كتب 

العوامل  تلك  “تعذبني  أنه  فريجه  جوتلوب 
البحت  املنطق  عامل  يصدق:  ال  بشكل  الغريبة 
وعامل الوعي الفعيل.. مل يكن لدي أي فكرة عن 
أن  عليهام  كان  ذلك  ومع  توحيدهام،  كيفية 

يرتابطا بوحدة جوهرية”. 
الرياضيات.  طريق  عن  األوىل  محاوالته  كانت 
لتحليل ماهية الرقم � يشء “موجود” أو يشء 
“يخلقه” البرش � اعتقد أنه سيكون قادًرا عىل 
انتقاد  كان  والعامل.  الوعي  بني  علقة  إقامة 
 � النفس”  “علم  بسبب  املحاولة  لهذه  فريج 
الداخلية  العقلية  الحاالت  عىل  اعتامدها  أي 
يف  املنطقية  العلقات  من  بدالً  للموضوع، 
متناول اليد � وهو ما دفع هورسل إىل تحقيقاته 

اللحقة.

محتوى الوعي
مسألة  جانًبا  وضعنا  لو  ماذا  هورسل،  جادل 
ما  الوعي؟  إىل  ببساطة  ونظرنا  متاًما،  “العامل” 
إذا كان هناك يشء ما موجود أم ال هو موضع 
نقاش ومشتت. قدم هورسل مفهوم “الحقبة” 
“تعليق  تعني  والتي  القدمية،  اليونانية  من   �
الحكم”. نحن “نضع بني قوسني” العامل؛ املهم 
موجودة،  الشجرة  هذه  كانت  إذا  ما  ليس 
تتمثل  علينا.  تؤثر  نواجهها وكيف  كيف  ولكن 
وظيفة الفلسفة يف وصف هذه التأثريات وبناء 
املفاهيم منها، والتي ميكننا الحًقا توسيعها إىل 

الخارج.
كام  “النية”:  فكرة  هي  هنا  الحاسمة  الفكرة 

له محتوى، ويف  برينتانو، كل وعي  فرانز  أشار 
تحليل هذا املحتوى، أراد هورسل توحيد العوامل 
الغريبة للفكر والعامل. أطلق عىل هذه الطريقة 
“دراسة  تعني  التي  “الفينومينولوجيا”،  اسم 
فيه  وصل  الذي  الوقت  وبحلول  الظواهر”،  
الخيوط  من  واحدة  كانت  لوفان،  إىل  دريدا 
والتي  العرشين،  القرن  فلسفة  يف  املهيمنة 
ليفيناس،  إميانويل  مثل  هورسل  طلب  حفزها 

وبشكل حاسم مارتن هايدجر.
لكنه  يُنرش،  مل  متأخر  عمل  هو  الهندسة  أصل 
تعترب  نفسها.  املبكر  عمله  مشاكل  يصارع 
األشياء الهندسية، بالنسبة لهورسل، املثال املثايل 
لألشياء ويتم تعريفها بدقة من خلل طبيعتها 
كاملة يف  توجد دوائر  )ال  املكانية  الزمانية غري 
العامل( وبالتايل فهي “متعالية” بحتة. كيف لنا 
� نحن البرش � خلق كائنات محدودة � أشياء 
الذي  الشخص  يبحث هورسل عن  متعالية؟ ال 
حدث له أول كائن هنديس. إنها مسألة معنى.

وحسب هورسل فأن املوضوعات املثالية تتطلب 
الكتابة  ألن  وجودها  إثبات  أجل  من  تدويًنا 
نشاط ثانوي مقارنة بالكلم، ويف الواقع اشتقاق 
طفييل له. هذا التحيز، الذي أطلق عليه دريدا 
الحًقا اسم “مركزية األصوات”، سوف يتوسع يف 

عمله العظيم يف علم النحو.
التاريخية،  غري  الحالة  فكرة  أيًضا  دريدا  ينتقد 
وهي حالة غريبة تتعارض، كام يجادل دريدا، 
دريدا،  يبحث  اإلنسانية.  التجارب  كل  مع 
بطريقة أصبحت مألوفة يف أعامله اللحقة عن 

يتسلل  حيث  النص  يف  لحظات  عن  التفكيك، 
التاريخ.

األصل،  فكرة  عىل  ينصب  الرئييس  تركيزه  لكن 
يستخدمها   � السابقني  النقدين  بدمج   � والتي 
لفلسفة  األساسية  الجوانب  لتمييز  كرافعة 
هورسل عرب مجموعته بأكملها، والتي طور منها 

نقده لـ  “ميتافيزيقا الوجود”.  
ال  بشكل  هورسل  يقول  كام  موجودون،  نحن 
نفرتض  والذي  االنسياب”،  “هذا  يف  يُنىس، 
كيانات  ليست  “اآلن”  هذه  لكن  “اآلن”.  منه 
من  بدالً  وتحليلها.  استخراجها  ميكن  مستقلة، 
يف  النوتات  مثل  فيها  نفكر  أن  علينا  ذلك، 
معينة  ملحظة  تستمد  موسيقية.  مقطوعة 
معناها من موقعها يف القطعة الكلية � ذاكرتنا 
ملا حدث من قبل، وتوقعنا ملا ييل. بخلف ذلك، 
سيكون لدينا نفس التجربة عند سامع ملحظة 
أو  بيتهوفن  سيمفونية  من  جزًءا  كانت  سواء 
قطعة من معدن املوت )وليس مثال هورسل(. 

إنه، من الناحية الزمنية، سياقي.
إن ما يربزه دريدا يف نقده للظواهر هنا هو أنه 
الرغم من أن االستبقاء والحامية دامئًا ما  عىل 
يكونان جزًءا من الحارض، إال أن هورسل يحتفظ 
بإميان مل يتم فحصه بأنه ال يزال هناك،  نوًعا ما، 
اآلن، والذي يلوث االستبقاء واالحتفاظ. “اآلن” 

الخالص ال يزال، مبعنى ما، مطروًحا. 

النقاء الزمني
تتمثل رؤية دريدا الحاسمة يف أن هذا “األمل” 
لتحليلها  فقط  وال  للظواهر،  خصوصية  ليس 
للزمن. بدال من ذلك، هو مستوطن يف الفلسفة 
الحالة  “هذه  يف  موجودون  نحن  نفسها. 
تفرتض  وتكراًرا،  مراًرا  والفلسفة،  املتدفقة” 
الحياة  تلوثها  ونقية،  خالدة  مثالية  أشكااًل 
“قبل”  يشء  هناك  كان  لو  كام   � ما  بطريقة 
معظم  هيكل  هو  هذا  الحياة.  “خارج”  أو 
الفلسفات الدينية � املثالية هي الله، والتلوث 
أمثلة  هي  األفلطونية  األشكال  اإلنسانية.  هو 
ميكن  ال  التي  الدوائر،  مثل  ألشياء  “مثالية” 
لدائرة فعلية أن تطمح إليها. يعترب نقد النقاء 

الزمني صحيًحا عند تطبيقه عىل البعد املكاين.
إذن، فإن تاريخ امليتافيزيقيا هو تاريخ آمالنا يف 
الوجود � من أجل موضوع بحث نقي، مركزي، 
حايل، ميكننا من خلله اشتقاق معرفتنا � مبا يف 
ذلك الذات. يجسد نقد دريدا للكلم والكتابة 
هذا � عىل عكس الكتابة، يُنظر إىل الكلم عىل 
وجودنا  عن  تعبري  وبالتايل  “نقية”،  لغة  أنه 
الروح، وهو  املتدين  � قد يسميها  “الحقيقي” 
يف  روح.  حًقا  يعني  آخر  ديني  غري  مصطلح 
أبعد  إىل  ما  مرحلة  يف  يذهب هورسل  الواقع، 
الناطقة  الكلامت  حتى  أنه  مجادالً  ذلك،  من 
يُساء  التلوث، حيث قد  هي شكل من أشكال 
فهمنا. إن الكلم يف أذهاننا هو الذات الخالصة 
� وهي حجة ينتقدها دريدا بالكامل يف خطابه 
شموالً  تحليلته  أكرث  يكون  ورمبا  وظواهره، 

مليتافيزيقيا الوجود.
مبارش  بشكل  هايدجر،  قام  دريدا،  اعرتف  كام 
وغري مبارش، بنقد مامثل لهورسل وللميتافيزيقا 
ظواهر  إىل  الوصول  هورسل  حاول  الغربية. 

عن  مستقل  بشكل  الكائنات  ووصف  نقية 
كام  نفسها  األشياء  “إىل  مسبقة  افرتاضات  أي 
توجد  ال  رأينا،  كام  ولكن،  هورسل.  وصفها 
أحد  لهيدجر،  بالنسبة  كان هذا،  نقية.  ظواهر 
الوجود”.  معنى  سؤال  بها  ُفقد  التي  الطرق 
يف بحثه عن أساس مطلق، عن أساس ال يقبل 
الوجود،  انفتاح  للميتافيزيقا، تم حجب  الشك 
فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلغريق.  فهمه  كام 
املثايل  وبني  والوجود،  الجوهر  بني  التمييز 

والواقعي هي أوهام.

“تفكيكه”  يعتمد  الذي   � دريدا  إىل  بالنسبة 
غري  األخري،  فإن  هايدجر،  “تدمري”  عىل  عمًدا 
قادر عىل تجاوز امليتافيزيقيا كام يحاول رصاحًة 
دريدا  يدرك  كام  ذلك،  بعد  ولكن  يفعل.  أن 
نفسه، مل يفعل دريدا ذلك أيًضا. إذ ليس لدينا 
لغة للقيام بذلك ومل يتم إخبارنا بها بالفعل من 

خلل االفرتاضات امليتافيزيقية:
امليتافيزيقيا  مفاهيم  عن  للستغناء  معنى  ال 
وليس لدينا لغة � ال نحوي وال معجم � وهذا 
غريب عىل هذا التاريخ. ال ميكننا أن نعلن عدم 
وجود اقرتاح هدام واحد مل يكن عليه أن ينزلق 
بالفعل إىل الشكل واملنطق واملسلامت الضمنية 

ملا تسعى إىل الطعن فيه عىل وجه التحديد.
ألن  امليتافيزيقيا،  “تجاوز”  هناك  ليس  ثانًيا، 

هذا هو تكرار اإلمياءة التي حذر منها � لفرض 
الحياة.  فوىض  بعد(  وما  )قبل،  خارج  “كيان” 
لـ  تحليل  أي  أخرى:  مرة  “اآلن”  مثال  لنأخذ 
“اآلن” ميكن أن يتعامل فقط مع “اآلن” علينا 

التعامل معه، كام هو غري نقي.

إمياءات كبرية
ما يفعله دريدا، بإدراكه لهذا اإللحاح عىل فرض 
إمكانية  فتح  هو  نقي،  غري  أساس  عىل  النقي 
أسايس  الغياب  بأن  تعرتف  ميتافيزيقيا  وجود 
الكبرية  اإلمياءات  بعض  دريدا  لدى  لبنيتها. 
وهو  الهونتولوجيا،  علم  عن  فكرته  مثل  لهذا، 
يدرس  والذي  الوجود،  لعلم  قريب  مرادف 
)مع  “ما هو موجود”  بدالً من  يوجد”  ال  “ما 
املطاف  نهاية  يف  هو  التمييز  بأن  االعرتاف 
موضع خلف(؛ وهكذا التواريخ التي مل تحدث، 
كائنات ال وجود لها، ومستقبلت ووجودات مل 
النقية،  الدميقراطية  ذلك  يف  مبا   � أبًدا  تحدث 
والهبة النقية، والضيافة الخالصة. هذه الحاالت 
يف  يكون  أن  ميكن  ما  تتجاوز  دامئًا  املحدودة، 
الواقع، تكشف عن املعرفة حول ما هو موجود 

بالفعل، مبا يف ذلك املفاهيم.
ذلك.  من  جوهرية  أكرث  أيًضا  هو  نقده  لكن 
عندما يكون هناك “جوهر” و “هوية”، يفرتض 
عىل  علوة  “االختلف”.  و  “التغيري”  دريدا 
ذلك، يفرتض “اختلف”، وهي كلمة استخدمها 
مصطلح  وهو  والظواهر،  الكلم  يف  مرة  ألول 
والتأجيل.  االختلف  فكرة  يتضمن  معقد 
دريدا،  قراءة  يف  الغربية،  امليتافيزيقيا  كانت 
 � الكلامت  معنى  تأمني  ملحاولة  تاريًخا  دامئًا 

“الحقيقة هي...”، “الجامل هو...”.
ومع ذلك، كام يعلم أي شخص التقط قاموًسا، 
يتم تعريف كل كلمة بكلمة أخرى، والتي يتم 
تأجيل  يتم   � أخرى  كلمة  بواسطة  تحديدها 
معنى الكلمة x أثناء تحركنا عىل طول السلسلة، 
ألن “االختلف” مدمج يف اللغة، وألنه مدمج يف 

جميع املفاهيم. 
إنه يسبق املعنى � بالنسبة إىل دريدا، تحديد 
املعنى هو شكل من أشكال العنف، وعلينا أن 
ننظر، ليس فقط إىل فعل ذلك، ولكن ما يعنيه 
من  شكل  هو  التفكيك  به.  القيام  نحاول  أننا 
أشكال الشك � وصفه دريدا أحيانًا بأنه طريقة 
لكنها،  التفكيك.  منفتح عىل  أي يشء  طفيلية؛ 

كام أشار، ال تفرض من الخارج. 
يحاول  التي  اللحظة  يف  نفسه  يفكك  نص  أي 

فيها إصلح املعنى.

بيتر سالمون
ترجمة: الطريق الثقايف 

يناقش بيرت ساملون نقد جاك دريدا للميتافيزيقا: الحجة القائلة بأن العثور عىل وجود موضوعي، “غري ملوث”، نقي للوجود 
الخاصة، ومفاهيمنا. قواميس  العقلية  العامل تحددها سياقاتنا  العامل أمر مستحيل، ألن جميع تجاربنا عن  الواقع يف  أو 
وذكريات وتوقعات. ومع ذلك، سيلحظ القارئ اليقظ أنه يف انتقاد امليتافيزيقيا بهذه الطريقة، بعيًدا عن دحضها، قد 
يقدم دريدا بالفعل قضية للمثالية: االعرتاف بأن واقعنا ليس فقط ملوثًا بالعقل، بل هو عقيل يف الجوهر والوجود؛ ألن 

التمييز بني الجوهر والوجود، وبني املثايل والواقعي ما هي إاّل أوهام.  

أغسطس   6 الصحفي سعد مكاوي حسن يف  األديب  ولد 
التابع  الكوم  شبني  مركز  الدالتون،  قرية  يف   1916 سنة 
ملحافظة املنوفية مبرص، وتلقى تعليمه يف مدرسة التوفيقية 
ثم  الثانويتني،  األول  وفؤاد  شربا،  ومدرستي:  االبتدائية 
سافر إىل فرنسا عام 1936 لدراسة الطب يف مونبيليه، لكنه 
رسعان ما تركها ليتوجه إىل دراسة اآلداب بالرسبون، ويف 
عام 1940 عاد إىل مرص دون أن يحصل عىل الليسانس يف 

اآلداب؛ بسبب نذر الحرب. 
اشتغل “سعد مكاوي” بالصحافة بعد عودته من فرنسـا، 
فتوىل اإلرشاف عىل صفحة األدب بجريدة “املرصي” عام 
وهي  قصصه،  أهم  نرش  من  العمل  هذا  ومكنه   ،1947
“الزمن  العكر”،  “املاء  مجموعتني:  ضمنها  التي  القصص 
الوغد”، ثم أغلقت جريدة “املرصي” مع إلغاء األحزاب يف 
مرص عام 1954، ومير عامان لينتقل بعدهام لإلرشاف عىل 
وظل   ،1956 عام  “الشعب”  جريدة  يف  األدبية  الصفحة 
كاتًبا  للعمل  انتقل  “الشعب”  عام 1959، ومن  بها حتى 
ثم  آنذاك،  بجريدة “الجمهورية” لسان حال ثورة 1952 
إحالته إىل  الثقافة حتى  للعمل يف وزارة  انتقل بعد ذلك 
التقاعد، فعمل فيها مرشًفا عىل لجنة النصوص السينامئية، 
لينتقل بعدها –ويف عامه األخري قبل سن التقاعد– رئيًسا 
أعامله  آخر  أما   ،1976 أغسطس   16 حتى  املرسح  لهيئة 
الوظيفية فكان مقرًرا للجنة القصة باملجلس األعىل لرعاية 

الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية، وقد الزمه هذا العمل 
حتى وفاته يف 11 أكتوبر 1985.

والده، فقد كان مدرًسا  تأثر سعد مكاوي بشخصية  وقد 
والده من كتب  تحويه مكتبة  ما  فقرأ كل  العربية،  للغة 
الرتاث، والعقيدة، والرشيعة، والتاريخ، واألدب، كام تعرف 
عىل مجتمع الفلحني والبسطاء من خلل أبيه واجتامعه 

بالفلحني.
املختلفة  وثقافته  الريفية،  مكاوي  سعد  لنشأة  كانت 
يف  العميق  �أثرها  منه  الفرنيس  خاصة  العاملي  األدب  يف 
فرنسا،  يف  دراسته  ساعدته  كام  الفنية،  رؤيته  تشكيل 
وكذلك دراسته يف كلية اآلداب قسم اللغة الفرنسية �عىل 
أمثال: جي دي  املبدعني  كثري من  أعامل  يتعرف عىل  أن 
موباسان، وإميل زوال، وبلزاك، ومارسيل بروست، خاصة 
كتابه “البحث عن الزمن املفقود”. وعىل الرغم من تأثره 
فإنه  كتاباته،  بداية  واضًحا يف  كان  الذي  الفرنيس  باألدب 
اهتم  حيث  امللمح؛  محددة  املرصية  بالشخصية  احتفظ 

بالقضايا االجتامعية يف الريف املرصي واملدينة.  
فهو  اإلبداعية،  املواهب  متعدد  كاتًبا  مكاوي  ويعد سعد 
الرواية  يف  خصوصيته  له  وروايئ  األوىل،  بالدرجة  َقاصٌّ 
املرسح،  عامل  يف  املهم  دوره  له  وكاتب مرسحي  العربية، 

ومرتجم له أعامل جادة يف محيط الرتجمة.
مر سعد مكاوي بأحداث عظيمة أثرت يف وجدان األمة، 

الثانية، ونكبة 1948،  العاملية  الحرب  ويف وجدانه؛ حيث 
أسهم  وقد   1967 يونيه  كارثة  وقعت  ثم   ،1952 وثورة 
عن  والتعبري  الفرتة،  تلك  عن  التعبري  يف  الروايئ  الفن 
همومها وقضاياها بشكل أو بآخر، ثم حرب أكتوبر 1973 
وما يليها من تغريات أفرزت عدًدا رهيًبا من املتناقضات 
سطح  عىل  وأظهرت  واألخلقية،  واالقتصادية  االجتامعية 

الواقع االجتامعي املرصي فئات وطبقات مختلفة.
القصة   وقد اتجه سعد مكاوي يف بداية حياته إىل كتابة 
القصرية، ثم تحول إىل كتابة الرواية، كام قدمت له السينام 
املرصية روايته “شهرية” حيث أخرجها للسينام عديل خليل 
الكاتب االستفادة من  العنوان نفسه، حاول  فيلاًم يحمل 
وتعد  الواحد،  النوع  يف  املختلفة  األدبية  الفنون  آليات 
رواية “شهرية” 1959 أوىل األعامل الروائية لألديب سعد 
مكاوي خلل رحلته اإلبداعية، وقد صدرت ضمن مجموعة 
من القصص القصرية تحمل العنوان نفسه، ثم كتب بعد 
تختلف  والطريق” سنة 1963، وهي  “الرجل  ذلك رواية 
يف شكلها ومضمونها عن روايته األوىل “شهرية”، ثم  اتجه 
ليعرب  التاريخي  القناع  إىل  التاريخية، فلجأ  الرواية  لكتابة 

بطريقة غري مبارشة عام يخىش أن يقوله رصاحة.

وقد دخل سعد مكاوي هذا االتجاه من خلل “السائرون 
نياًما”؛ فقد حاول استخدام اإلسقاط التاريخي عىل الواقع 
فكان تعبريًا صادًقا عن الشخصية القومية تاريخيًّا وحضاريًّا؛ 
الواقع بكل ما فيه؛ فقد صور  حيث استطاع أن يعرب عن 
مرص  تاريخ  يف  اضطرابًا  املراحل  أشد  من  تاريخية  مرحلة 
وهي فرتة حكم املامليك؛ وقد متكن من الكشف عن حياة 
الدور  وداخل  األزقة  ويف  الحواري  يف  مكان  كل  يف  الناس 
الصغرية، والرصاع من أجل لقمة العيش إن وجد، بل تصوير 

رصاع املامليك أنفسهم داخل القصور وخارجها.
و“السائرون نياًما” تعد مرحلة انتقالية عند سعد مكاوي، 
والواقعية،  الرومانسية  السامت  فيهام  تبدو  روايتني  بعد 
لعامي  العربية  الروايات  أفضل  ضمن  اختيارها  تم  إذ 
)2007/2009(، وهي مقسمة إىل ثلثة أقسام: األول يحمل 
عنوان “الطاووس” والثاين “الطاعون”، والثالث “الطاحون”، 

ثم كتب رواية “الكرباج”، فرواية “ال تسقني وحدي”.
من  أكرث  منذ  مكاوي  سعد  بأعامل  معرفتي  بدأت  وقد 
محمد  الدكتور  أستاذي  مني  طلب  حني  سنوات،  عرش 
فتوح أحمد، قراءة “السائرون نياًما” وعندما انتهيت من 
قراءة العمل، شكرت أستاذي عىل هذا العمل العظيم لهذا 
الكاتب، وأخربته أنني وجدت نفيس أمام عملق يف األدب، 
عن  مكانة  يقل  ال  عنه،  النقد  أقلم  غفلت  بارع،  كاتب 

نجيب محفوظ، وغريه.
مل ينل سعد مكاوي �شأنه شأن بعض من جيله� حظه من 
املتابعة والنقد إال من النزر اليسري عىل الرغم من متيزه، 
وقد أطلق عليه الدكتور لويس عوض “الجيل املدشوت” 
مكاوي،  الجيل: سعد  بهذا  النقاد  اهتامم  كناية عن عدم 
من  كثريون  وغريهم  حامد..  سعد  غراب،  يوسف  أمني 
النقدية  املتابعة  من  حظهم  يأخذوا  مل  الذين  املبدعني 

الجديرين بها.
عدة  يف  مكاوي  لسعد  الروائية  األعامل  تناولت  وقد 
الرسد  و“شعرية  الروايئ”،  الرسد  “تقنيات  منها:  دراسات 
نجيب  اعامل  بعض  يف  الفلسفية”،  الرواية  يف  الروايئ 
محفوظ، إدوار الخراط، أرشف الخامييس، ثم أصدرت عن 
الرسدي يف  “البناء  كتاب  للثقافة يف مرص  األعىل  املجلس 
روايات سعد مكاوي” ضمن سلسلة “الكتاب األول”، وهو 
الذي فاز بجائزة معرض القاهرة الدويل الكتاب عن فرع 

“اإلبداع األديب” لعام 2022م.
والسياسية  االجتامعية  القضايا  من  كثريًا  الكتاب  تناول 

واالقتصادية من خلل استخدام التقنيات الرسدية الحديثة 
ذلك  غري  إىل  وحوار  وحدث،  ومكان،  زمان  من  املتنوعة 
الزمن  النص األديب، كام أضحى  مام أضفى جامليات عىل 
العودة إىل  شخصية رئيسة يف أعامل سعد مكاوي بفضل 
املايض عن طريق االسرتجاع، أو التطلع إىل املستقبل عن 

طريق االستباق، وقطع التسلسل الزمني.
يكاد  فالزمن  شديدا،  ارتباطا  باملكان  الزمن  ارتبط  وقد 
يف  املكان  يعد  ومل  األحيان،  كل  يف  للمكان  ملزًما  يكون 
أعامل سعد مكاوي مجرد ديكور، بل إن الكاتب كان عىل 
إبراز  يف  األسايس  دوره  مدركا  املكان،  بأهمية  تام  وعي 
عمله الفني، لذلك تجاوز املكان وظيفته األولية املحددة 
بوصفه مكانًا لوقوع األحداث، إىل فضاء يسع بنية الرواية، 
ويؤثر فيها من خلل زاوية أساسية، لذلك استطاع الكاتب 
اتصال  خلل  من  إليها  سعى  التي  الفنية  رؤيته  تحقيق 
ماهية  عن  والكشف  ومنوها  حركتها  مبكان  الشخصيات 
االجتامعية  الهيئة  عقلية  عن  يفصح  فاملكان  تفكريهم، 

وطرائق تفكريها.
واملونولوج  الحوار  توظيف  يف  مكاوي  سعد  برع  وقد 
وميولهم،  الشخصيات  طبائع  عن  للكشف  الداخيل 
الزماين  املونتاج  مثل:  السينامئية  املستحدثات  وتوظيف 
اإلثارة  الفني، واالتكاء عىل عنرص  العمل  وفق مقتضيات 

والتشويق يف مسار األحداث.
وقد تباينت أساليب رواية األحداث فأحيانا يعتمد الكاتب 
بضمري  األحداث  يرسد  الذي  الحارض،  الراوي  طريقة  عىل 
إىل  فيها  السارد  اعتمد  وقد  لها،  معايشاً  ويكون  املتكلم، 
واملونولوج  واملفاجأة،  النفسية،  التداعيات  عىل  كبري  حد 
الداخيل املبارش، وغري املبارش، وهذه الطريقة تتوافق مع 
الكاتب  يستخدم  وأحيانا  واملستقبلية،  الحارضة  الصيغ 
أسوب تعدد الرواة كام يحرص عىل توصيل أفكاره ورؤاه 
ميلك  ما  وبكل  املختلفة،  األحداث  خلل  من  الحياة  يف 
يجعلنا  أن  استطاع  فنية،  وأساليب  ومواهب  قدرات  من 
يف  ويصطرع  يجري  إمنا  ويحدث  يجري  الذي  أن  نتوهم 
عقولنا داخل نفوسنا، مام يلقي العبء األكرب عىل املتلقي 
مهارة  يتطلب  وهذا  الرواية،  أحداث  يف  مشاركًا  ويجعله 
فائقة من الكاتب، وينطبق هذا عىل كاتبنا سعد مكاوي.   

د. سامح سعيد الوكيل            
سعد مكاوي أديب مرصي ضمت رحلته األدبية أسلوب جيل بأكمله، فقد أسهمت أعامله يف حركة 
التجديد يف الحياة الثقافية، وقد انصبت مقومات التجديد لديه عىل املضمون القصيص والروايئ؛ 
استطاع من خللها التعبري عن اآلثار والتغريات االجتامعية والسياسية، واملشكلت الفكرية املرتبطة 

بواقع املجتمع بصفة عامة، وروايات استمدت أصولها من التاريخ القومي. 
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“الموضوعات المثالية 
ا من أجل 

ً
تتطلب تدوين

إثبات وجودها ألن 
الكتابة نشاط ثانوي 

مقارنة بالكلم، وفي 
الواقع، اشتقاق 

طفيلي له«

                 إدموند هوسرل

 البحث غير المجدي عن اللعقلي

 نقد دريدا للميتافيزيقا
إدموند هورسل                              مارتن هيدجر                                  بيرت ساملون

من مؤلفاته القصصية: قافلة الحياة، نساء من خزف، قهوة املجاذيب، 
مخالب وأنياب، راهبة من الزمالك واملاء العكر.

ومن أهم مرسحياته: امليت والحي، الحلم يدخل القرية والهدية. 

ال يقل أهمية عن نجيب محفوظ

السرد الروائي ومرايا سعد مكاويالسرد الروائي ومرايا سعد مكاوي

 دون أن يكون قد قام 
ً

 - خاصة
ً

»أي شخص يعتقد أن دريدا كان دجاال
بمحاولة جادة لقراءته - سوف تتغير عقولهم بالتأكيد من خلل 

 سرد سالمون المتأللئ لحياته وفكره«.

                                                                  »جوليان باجيني« 

9 May 2022   9 آيار/ مايو



التصدي للمشاريع الرأسمالية 

نضاالت تحالفات الغاباتنضاالت تحالفات الغابات
في منطقة األمازونفي منطقة األمازون

املتنوعني،  النقاد  هؤالء  نظر  وجهات  يف  اختلفات  هناك 
سيام  ال   � مهمة  متداخلة  موضوعات  أيًضا  هناك  ولكن 
بل  فحسب،  مخطئني  ليسوا  الدينيني  املؤمنني  أن  فكرة 
أغبياء ساذجني. يؤكد هؤالء املعلقون أن الدين، عىل حد 
تعبري رودريغيز، “خيال طفويل أو تراجع عن العقلنية”، 
السبب  هو  الدين  بأن  القائلة  النظر  وجهة  ويعززون 
العامل.  يف  املستعصية  الرصاعات  من  للعديد  الجذري 
من  الحادي عرش  يف هجامت  الدين  عىل  باللوم  ويلقون 
سبتمرب اإلرهابية والتفجريات االنتحارية والعنف يف الرشق 

األوسط والرصاع الذي دام عقوًدا يف أيرلندا الشاملية.
القضية األخرى ذات الصلة املشرتكة بني العديد من هؤالء 
النظرية،  الناحية  من  يعارضون،  بينام  أنهم  هي  النقاد، 
الديني، فإنهم يفردون اإلسلم عىل  جميع أشكال اإلميان 
أنه يستحق نقًدا معيًنا. هذا هو األكرث وضوحا يف عنوان 
كتاب هيتشنز، وهو نفي واضح لواحد من أكرث التعبريات 
أن  هاريس  يدعي  وباملثل،  اإلسلمي.  العامل  يف  انتشارا 
اإلسلم دين خطري بشكل خاص، وأن “هناك صلة مبارشة 

بني عقيدة اإلسلم واإلرهاب اإلسلمي”.

الدين والتجني
يف تعليقات كهذه، يكشف هاريس � الذي يدعي أنه تلميذ 
ألديان العامل � عن عنرصيته وعن جهله. يجادل هاريس 
يرقى إىل مستوى  ملا  الناس  إىل “قتل  القرآن يدعو  أن  يف 
املظامل الدينية”. لكن الوثائق الدينية لألديان األخرى، مبا 
متعطشة  مقاطع  عىل  تحتوي  املقدس،  الكتاب  ذلك  يف 
للدماء بالقدر نفسه. كتاب التثنية عىل سبيل املثال، يأمر 
دينهم  بتغيري  إقناعهم  حاولوا  إذا  أقاربهم  بقتل  املؤمنني 

والقضاء عىل مدن بأكملها إذا بدأوا يف عبادة آلهة أخرى.
من السهل دحض االدعاء بوجود صلة خاصة بني اإلسلم 
املثال،  املهمة، عىل سبيل  الدراسات  واإلرهاب. يف إحدى 
قام العامل السيايس روبرت بايب بتجميع قامئة بكل تفجري 
 .2001 العام  إىل   1980 العام  من  العامل  حول  انتحاري 
ووفًقا لبايب، تُظهر البيانات أن هناك القليل من االرتباط 
بايب  اإلسلمية، وخلص  واألصولية  االنتحاري  اإلرهاب  بني 

عىل  الجذري،  السبب  هو  الدين  يكون  ما  “نادًرا  أن  إىل 
الرغم من أنه غالًبا ما يستخدم كأداة من قبل املنظامت 
الهدف  لخدمة  أخرى  جهود  ويف  التجنيد  يف  اإلرهابية 

االسرتاتيجي األوسع”.

التفسريات واملصالح
جميع األديان الرئيسية لها تاريخ معقد وتتألف من عقائد 
غالًبا ما تكون غامضة للغاية وأحيانًا غري متسقة داخلًيا. 
سواء كانوا يعرفون ذلك أم ال، يجب عىل املؤمنني انتقاء 
تقليد معني الحتضانها وكيفية تفسريها يف  أجزاء  واختيار 
الظروف التي يجدون أنفسهم فيها. هذا هو سبب وجود 
من  وملاذا  الدينية  للتقاليد  املختلفة  التيارات  من  العديد 
املمكن إنشاء تربير ديني ألي مسار عمل تقريًبا. عىل مر 
القرون، تم تفسري األديان وإعادة تفسريها لخدمة مصالح 

مجموعات معينة.
تُعّد أفكار هؤالء النقاد الجدد مبثابة ارتداد لوجهات النظر 
القرن  فلسفة  من  العديد  يتبناها  كان  التي  الدين  حول 
الدينية  العقيدة  اعتربوا  الذين  أوروبا،  يف  عرش  الثامن 
يف  مبا  والعنف.  للقمع  ومصدر  والخرافات  للجهل  نتيجة 
ذلك أملانيا القرن التاسع عرش التي نشأ فيها ماركس الذي 
لن  عزاء”  “كمصدر  الدين  أن  رودريغيز،  حسب  اعتقد، 
يختفي “حتى يتم القضاء عىل مصادر آالم الناس يف نظام 
اقتصادي عادل”. كام جاء يف مقال كتبه ماركس يف العام 

1844، أقتبس منه ما يأيت:
إّن املعاناة الدينية هي، يف الوقت نفسه، تعبري عن معاناة 
زفرة  هو  الدين  حقيقية.  معاناة  عىل  واحتجاج  حقيقية 
املخلوق املظلوم، وقلب بديل لعامل بل قلب، وروح بديلة 

لظروف بل روح. إنه أفيون الشعب”.
لقد أصبح وصف ماركس للدين بأنه “أفيون الشعب” أحد 
مخٍز  أمر  وهو  اإلطلق،  عىل  أُولت  التي  العبارات  أشهر 
من بعض النواحي ألنه، أوالً، نصف صحيح، وثانًيا، يرصف 
االنتباه عن املعنى األعمق. الذي كان ماركس يشري إليه. 
الوصف نصف صحيح ألن الدين غالًبا ما يلعب دور مسكن 
لألمل. بالنسبة للكثري من الناس، فإن التفكري يف أنه سيتم 

مل شملهم وأحبائهم بعد املوت يف مكان أفضل، يساعدهم 
عىل التعامل مع الظلم وخيبات األمل التي يواجهونها يف 
حياتهم اليومية. لكن النقطة األعمق هي أن الدين، مثل 
األجزاء األخرى من البنية الفوقية األيديولوجية للمجتمع، 

هو نتاج حقائق مادية أساسية.
ليست  العوامل  هذه  فإن  ملاركس،  بالنسبة  ذلك،  ومع 
مخاوف عامئة أو سامت غري قابلة للتغيري للحالة اإلنسانية، 
املادية  بالظروف  مبارش  غري  بشكل  مرتبطة  ولكنها 
األساسية. عىل الرغم من أنه ال يستخدم الكلمة الواردة يف 
املقال املقتبس أعله، يبدو أن ماركس يجادل يف أن املعتقد 
الديني هو انعكاس للغرتاب البرشي، وليس مجرد حرمان 
التاسع  القرن  مادي. يف كتاباته يف أوائل األربعينيات من 
عرش، كتب ماركس عىل نطاق واسع عن االغرتاب يف ظل 
الحرب يف  الكثري من  الحني انسكب  الرأساملية، ومنذ ذلك 
محاولة لرشح ما كان يقصده بالضبط. فكرته املركزية هي 
أن الناس ينفرون عندما يكون تطوير ومامرسة قدراتهم 
البرشية األساسية محبطًا بشكل منهجي. الحرمان املادي 
املبارش هو إحدى الطرق التي قد ال يتمكن فيها الشخص 

من تطوير قدراته، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة. 

الحرمان املاّدي
إذا كان تفسري ماركس هذا صحيًحا، فإن فرضيته مفتوحة 
البلدان  أو  املجتمعات  يف  أنه  نتوقع  التجريبي.  للختبار 
منخفضة  الديني  املعتقد  مستويات  فيها  تكون  التي 
أيًضا.  االغرتاب  من  أقل  قدر  من  السكان  يعاين  نسبًيا، 
بالطبع يعتقد ماركس أن االغرتاب هو سمة دامئة لجميع 
املجتمعات الطبقية، ولكن االغرتاب يأيت بدرجات � ميكن 
قدراتهم  من  أقل  أو  أكرب  قدر  ومامرسة  تطوير  للناس 
يكون  أن  وميكن  وأقرص،  أطول  زمنية  لفرتات  األساسية 

لديهم سيطرة أكرث أو أقل عىل حياتهم. 
الديني  للمعتقد  ماركس  تحليل  أن  مقنع عىل  دليل  هذا 
يسري عىل الطريق الصحيح، ولكن كام ذكرت سابًقا، فإن 
مقارنته للدين باألفيون صحيحة جزئًيا فقط. يلعب الدين 
دور مسكن لألمل، لكن األفيون أيًضا مهدئ، “يبهج الحواس 
ويحث عىل االسرتخاء أو السبات”. ميكن للدين أن يفعل 
للعمل.  دافًعا  أيًضا  يكون  ما  غالًبا  لكنه  األشياء،  هذه 
استخدمت النخب الحاكمة الدين لتعبئة الناس ألغراضهم 
الخاصة. من ناحية أخرى، غالًبا ما لعب الدين دوًرا مركزيًا 
الفقراء واملضطهدين الذين يناضلون من أجل  يف حركات 
األمريكية يف  املدنية  الحقوق  االجتامعية، وحركة  العدالة 
مجرد  كانت  املايض  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات 

مثال واحد.

دور تقدمي
إنجلز  فريدريك  ورفيقه  ماركس  كان  منصفني،  نكون  ليك 
عىل دراية تامة بالدور التقدمي الذي يلعبه الدين أحيانًا، 
إن خطر أخذ األمر عىل محمل الجد هو أن الدين نفسه 
ينظر  التي  بالطريقة  العدو،  أنه  إليه عىل  يُنظر  أن  ميكن 
بها دوكينز وهيتشنز وآخرون. لكن تحليل ماركس األعمق 
االشرتاكيني غري  أكرث واقعية. مل تكن مهمة  نهج  إىل  يشري 
املؤمنني يف الستينيات، عىل سبيل املثال، الفوز مبارتن لوثر 
كينغ جونيور أو مالكومل إكس لإللحاد، ولكن االتحاد معهم 
يف الكفاح من أجل املساواة العرقية. يف هذا الصدد، أترك 
الكلمة األخرية للشرتاكية البولندية روزا لوكسمبورغ، التي 

كتبت يف أوائل القرن العرشين ما نصه:
“إّن الحركة االشرتاكية ال تحارب، بأي شكل من األشكال، 
تطالب  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  الدينية.  املعتقدات 
بالحرية الكاملة للضمري لكل فرد وأوسع قدر ممكن من 
التي  اللحظة  منذ  لكن،  رأي.  وكل  دين  كل  مع  التسامح 
يستخدم فيها الكهنة املنرب كوسيلة للتحريض السيايس ضد 
الطبقة العاملة، يجب عىل العامل أن يناضلوا ضد أعداء 
حقوقهم وتحريرهم. بالنسبة إىل من يدافع عن املستِغلني 
العدو  فهو  الحايل،  البؤس  نظام  أمد  إطالة  عىل  ويساعد 
اللدود للربوليتاريا، سواء كان يرتدي زي الرشطة أو يرتدي 

زي رجل دين”.

باولو تافاريس 
ترجمة: پژند سليامين

التاريخية بني دكتاتورية 1985�1964  الجسور 
يف  الفايش  بولسونارو  جاير  ونظام  العسكرية 
تافاريس  باولو  معهم  يتعامل  وفرية.  الربازيل 
والرأساملية  االستخراجية  علقتهم  خلل  من 
مبنطقة األمازون، ويخربنا عن تحالفات السكان 
أجل  من  للنضال  املكرسة  والعامل  األصليني 

الغابة ومعها.

النضاالت املتقاربة عىل مستوى الجذور. صورة 
املواجهات  أي  الشهرية،  اإلمرباطوريات  إلحدى 
ضد قاطعي األشجار التي أجرتها حركة جامعي 
حوايل  الربازيلية،  األمازون  منطقة  يف  املطاط 

عام 1982.
املتحدة  الواليات  من  املدعوم  االنقلب  بعد 
الديكتاتورية  أطلقت   ،1964 مارس  آذار/  يف 
العسكرية الربازيلية برنامًجا رشًها عىل مستوى 
نهر  وادي  فوق  اإلقليمي  للستعامر  الحوض 

األمازون، أطلق عليه “عملية األمازون”. 
بواسطة  املرشوع  توضيح هذا  تم  األرض،  عىل 
سلسلة من التدخلت اإلقليمية واسعة النطاق، 
الرسيعة  الطرق  من  شبكة  بناء  ذلك  يف  مبا 
التحتية  والبنى  بأكمله؛  الحوض  تقطع  التي 
الصناعية؛  والبحريات  السدود  مثل  الضخمة 
الريفية  واملستعمرات  االستخراجية  والجيوب 
املشاريع  من  وغريها  الحرضية  واملستوطنات 
كان  التنمية”.  “أقطاب  علمة  تحمل  التي 
األمر كام لو أن البيئة الكاملة للغابات املطرية 
التخطيط  طريق  عن  جغرافيا  هندستها  ميكن 

والتصميم.

خياالت استعامرية
األمازون”  “عملية  وراء  املنطقي  األساس  كان 
للخياالت  الدائم  اإلرث  من  مستوحى 
تأطريها  أُعيد  ولكن  والجغرافيا،  االستعامرية 
العسكرية  العاملية  الباردة  الحرب  اآلن يف ظل 
الربازيل.  حكمت  التي  القمعية  والقوى 
أنها  عىل  الغابة  االستعامرية  الرؤى  صورت 
إىل  تحتاج  و“صحراوية”  “فارغة”  مساحة 
الجرناالت  قام  “التقدم”.  لتعزيز  تدخلت 
هذا  برتجمة  لهم  التابعني  املخططني  وكادر 
القذرة  الحروب  إىل سياق  االستعامري  الخيال 
لألمن  املصاحبة  واملذاهب  اللتينية  أمريكا  يف 
للموارد  كخزان  األمازون  وتعريف  القومي، 
واستغللها  وتسخريها  غزوها  يجب  الطبيعية 

بواسطة التكنولوجيا الحديثة. 
أسامه  ما   � الخلفية  األرايض  استعامر  يف 
الدكتاتور السابق جيتوليو فارغاس “إمربياليتنا”  
رأوا الوسائل التي ميكن بواسطتها دفع األمة إىل 
والهندسة  التخطيط  تحول  الغربية.  التنمية 
رئيسية  دافعة  قوى  إىل  الحديثة  املعامرية 
مل  حيث  الجديد،  االستعامري  املرشوع  لهذا 
تم من خللها تصور  التي  الوسائل  يوفر فقط 
وتنفيذ “التكامل واالحتلل” عىل األرض، ولكن 
أيًضا جهاًزا أيديولوجًيا أضفى الرشعية عىل هذا 

املرشوع يف ظل رسديات التقدم وبناء األمة.

عىل عكس التصور العام، فإن األمناط الفوضوية 
إلزالة الغابات املرسومة عىل الخرائط املعارصة 
نتاًجا مصاحًبا لغياب  ملنطقة األمازون، ليست 
التدخل الحكومي والسيطرة، بل العكس متاًما. 
املدمرة  الطبيعية  املناظر  هذه  تصميم  تم 
أصولها  تعود  منسقة  اسرتاتيجية  خلل  من 
نفذتها  التي  العسكري  االستعامر  مشاريع  إىل 
األخرى  الحدودية  املناطق  مثل  الديكتاتورية. 

قنوات  ُشكلت  الثالث،  العامل  أنحاء  جميع  يف 
خلفية  عىل  املطرية  الغابات  يف  االستخراج 
للحرب  والسياسية  األيديولوجية  الرصاعات 
الباردة العاملية. متت صياغة تصاميمهم وإضفاء 
الرشعية عليها بواسطة خطابات األمن والتنمية؛ 
وقد نُفذ هذا املرشوع عىل أرض الواقع نتيجة 
التحالف بني قوة الرشكات متعددة الجنسيات 
واملؤسسات املالية الدولية، مثل صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل، وجهاز تخطيط سلطوي.

يف أواخر السبعينيات، بدأ الجرناالت يف توجيه 
إىل  وآمن”  “تدريجي  انتقال  عرب  الربازيل 
هذه،  “االنفتاح”  عملية  تزامنت  الدميقراطية. 
كام سميت، مع صعود الحركة البيئية الدولية. 
من  العديد  يف  وباملثل  األمازون،  منطقة  يف 
تعرضت ملخططات  التي  الثالث  العامل  مناطق 
كانت  االستعامرية،  للتنمية  مامثلة  عسكرية 
العلامء  أثارها  التي  البيئية  االهتاممات 
والناشطون واملنظامت غري الحكومية يف شامل 
بالنضاالت  جوهريًا  مرتبطة  األرضية،  الكرة 
املحلية للحركات االجتامعية التي تقاتل لحامية 
وحقوق  املدنية  الحريات  ووصون  الغابات 

األرض.

النضاالت املحلية
يف  الكلية  الهيكلية  اإلصلحات  مع  بالتوازي 
الدميقراطي”  “االنفتاح  كان  الدولة،  جهاز 
جزئية  سياسية  باضطرابات  مدفوًعا  للربازيل 
مكثفة نجمت عن التعبئة الشعبية. يف االنتقال 
من السبعينيات إىل الثامنينيات، بدأت مقاومة 
جديدة  بأشكال  الظهور  يف  العسكري  النظام 
والتمثيل  للمشاركة  جديدة  مساحات  وفتحت 
متكني  إىل  بدوره  أدى  الذي  األمر  الجامعي، 
التي  الجديدة  االجتامعية  الفاعلة  الجهات 
للربازيل  السياسية  الخريطة  رسم  أعادت 

بالكامل. 
السياسات  بني  االرتباط  هذا  رؤية  أيًضا  ميكن 
بها  وضعت  التي  الطريقة  يف  والكلية  الجزئية 
النضاالت  والفلحني  األصليني  السكان  حركات 
األوسع.  الدولية  بالقضايا  يتعلق  فيام  املحلية 
لقد تناولت منظمتي الحقوق البيئية واألرضية، 
وحركة  )1981(؛  األصلية  األمم  اتحاد  سيام  ال 
الشعوب  وحركة  )1984(؛  املعدمني  العامل 
املترضرة من السدود )1984(؛ واملجلس الوطني 
لصانعي املطاط بقيادة تشيكو مينديز )1985(، 
يف  فقط  ليس  حاسمني،  كلعبني  برزوا  الذين 
تشكيل “االنفتاح الدميقراطي” للربازيل، ولكن 
أيًضا يف فتح وعي سيايس � إيكولوجي جديد يف 

جميع أنحاء العامل.

باولو تافاريس. مهندس معامري وباحث وكاتب مقيم 
الغابات  قانون  كتب  مؤلف  وهو  الجنوبية.  أمريكا  يف 
2014، و وذاكرة األرض 2018. ميتد نشاطه ومامرسته 
اجتامعية  وجغرافيات  مختلفة  مناطق  إىل  البيئية 
جامعة  يف  العامرة  كلية  يف  أستاذ  حالًيا  وهو  متنوعة. 

برازيليا الربازيلية.
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»الدين هو زفرة المخلوق 
المظلوم، وقلب بديل لعالم 
بل قلب، وروح بديلة لظروف 
بل روح. إنه أفيون الشعب”.

كارل ماركس

حقيقة موقف كارل ماركس منه

الدين كوسيلة للنضال
من أجل العدالة االجتماعية

فيل غاسبر
عرض: سارة محمدي

من غري املعتاد أن تناقش مقالة يف وسائل اإلعلم الرئيسية أفكار كارل ماركس، واألكرث غرابة أنها 
تقدم وصًفا عاداًل ومتعاطًفا لتلك األفكار، لذلك فوجئت برسور مبقال نرشته صحيفة لوس أنجلوس 
تاميز لجريجوري رودريغيز. يناقش قضية اإلميان بوجود الله، ومقارنة طروحات عدد من النقاد 

الجدد للدين، من امثال بيل ماهر وكريستوفر هيتشنز وريتشارد دوكينز وسام.

جيني ماركس ابنة كارل ماركس
ترتدي قالدة الصليب

كان ملاركس أربع بنات يُدعني جيني )ُسّمني جميعهن 
التي تظهر مع والدها هنا  عىل اسم والدتهن(، لكن 
هي جيني كارولني ماركس لونجيت، التي ترتدي صليًبا 
يف الصورة، ويف حقيقة األمر، مل يكن ذلك تعبريًا عن 
إذ  السيايس.  التضامن  تعبريًا عن  اإلميان وحسب، بل 
طاملا كان الصليب املسيحي رمزًا للنتفاضة البولندية 

يف العام 1863.
للنتفاضة  الرصيحني  املؤيدين  من  ماركس  كان 
العام 1863، أو عىل األقل  التي حدثت يف  البولندية 
عّد  لقد  فيها.  الثورية  االشرتاكية  للعنارص  داعاًم 
سيكون  ألنه  للتقدم،  رضوريًا  البولندي  االستقلل 
األباطرة  هيمنة  من  أوروبا  بقية  يحمي  درع  مبثابة 
إىل  الثيوقراطية  الرببرية  نزول  دون  ويحول  الروس. 
استعادة  كانت  لقد  الجليدي.  االنهيار  مثل  أوروبا 
بولندا مبثابة تأمني جدار حامية يتكون من 20 مليون 
االجتامعي  التحول  تحقيق  و  الوقت  لكسب  بطل، 

املنشود، من وجهة نظر ماركس.

علمية  معايري  وفق  والجفاف  الرطوبة  نسب  مراقبة  األمازون  غابات  تحالف  املنضوية يف  املنظامت  نشاط  يشمل 
رسخها طلبة الدراسات العليا يف جامعة برازيليا .                      الصورة منظمة الحقوق البيئية واألرضية الربازيلية
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الخيال  يف  صورتهم  سكانها  أحب  لقد 
من  أسمها  تغيري  قررو  إنهم  لدرجة 
تصويتاً  وأجرو  ماكوندو  إىل  أركاتاكا 
الرغم  وعىل  ذلك،  أجل  من  جامهريياً 
إال  رسمياً  يعتمد  مل  اإلستفتاء  أن  من 
ماكوندو،  عليها  يطلق  الجميع صار  إن 
إىل  تشري  التي  اللفتات  إن  حتى 
عىل  تشاهد  ماكوندو  أركاتاكا�  مدينة 
مارتا  سانتا  بني  الساحيل  الطريق  طول 

وأركاتاكا، أو ماكوندو حالياً.    

“غابو” يف القطار
كان القطار محملً بعرشات املوسيقيني 
واملغنيني وعدد كبري من أصدقاء الكاتب 
واملسؤولني  الوزراء  من  وعدد  وأقاربه 
كاريسيا  غابريل  يتوسطهم  الحكوميني، 
للكولومبيني  يحلو  كام  غابو  أو  ماركيز، 

أن يطلقو عليه تحبباً.
للروايئ  األوىل  العودة  كانت  تلك 
إىل  نوبل  جائزة  حامل  الكولومبي 
ربع  وبعد  وفاته،  قبل  رأسه  مسقط 
منطلقه  لتكون  االنقطاع،  من  قرن 
كولومبيا  بلده  آمال  لتحقيق  الجديد 
وأحلم مواطنيه الذين كانوا ياملون أن 
تساعدهم تلك الزيارة يف تسليط الضوء 
الخارطة  عىل  ووضعها  مدينتهم  عىل 
املحلية  الحكومة  أن  سيام  السياحية، 
إىل  هذه  العجيبة  القطار  رحلة  حولت 
والسواح  الحجيج  يحمل  تقليد سياحي 
الباحثني عن التقاليد الكولومبية العريقة 
قصص  موطن  إىل  الشعبية  والثقافات 

املتربعمة  آماله  ومهد  األوىل  ماركيز 
آنذاك، بعد أن رصفت الحكومة املركزية 
لتجديد  دوالر  مليون  نصف  من  أكرث 
متحف  إىل  وتحويله  ماركيز  آل  منزل 
يحوي الكثري من أدوات الكاتب األوىل 

ومخطوطاته وكتبه القدمية.

الفراشات الصفر
يف  اللتينية  أمريكا  سكان  طريقة  وعىل 
التعبري عن مشاعرهم وفرحهم بصخب 
فقد  متداخلة،  موسيقية  وفوىض  ملون 
العجيبة  الرحلة  تلك  يف  ماركيز  كان 
عن  الباحثني  املعجبني  من  مطارداً 
من  الخاّصة  نسخهم  عىل  توقيعه 
حني  يف  معه،  صورة  التقاط  أو  كتبه 
أخرى  إىل  عربة  من  يتنقل  هو  كان 
يلوح  وهو  الرحلة،  يف  مبرافقيه  مرحباً 
الحفاة  لألطفال  واألخرى  الفينة  بني 
محاوليني  النافذة  عرب  يرتاكضون  الذين 
الفتات  يحملون  وهم  بالقطار  اللحاق 
ترحب  الصفر،  الفراشات  برمز  موشاة 
بباين بيوتهم ومدارسهم وهم يرشأبون 
برقابهم الطويلة علهم يلمحونه يف عربة 
ضباط  من  العرشات  انترش  بينام  ما، 
عن  الجامهري  إبعاد  محاولني  الرشطة 

القطار. 

اخرتاع ماكوندو
“ أنظرو إىل هذا.. ويقولون أنني أخرتع 
ماكوندو، أنني أخرتع الواقعية السحرية 
ينظر  وهو  يهتف  ماركيز  كان  حسب” 

أحد  أبيلو،  جاميي  فريد  النافذة،  من 
أصدقاء الكاتب ومرافقيه يف الرحلة، إنه 

عامل ملون يف قطار قديم.
أعامل  أفضل  العزلة،  من  عام  مائة 
الراحل املشهورة تدور أحداثها  الكاتب 
يف ماكوندو، أو أركاتاكا يف الواقع، حيث 
والثلوج  الصفيح  من  البيوت  سقوف 
تلك  البعيدة،  الجبال  قمم  تغطي  اىل 
السحرية  الواقعية  يف  املوغلة  املدينة 
ال  ألمطار  نهباً  ماركيز  أظهرها  التي 
يفتك  الذي  األرق  وباء  وأنتشار  تنتهي 
اىل  العامل  أدخلت  التي  هي  بسكانها، 
الواقعية السحرية، أن تتمكن من وصف 
بطريقة  يومياً  تحدث  عادية  أشياء 
به  سحرية فذة وبأسلوب أديب تحتذي 
لهي  اللتينية  أمريكا  كتاب  من  أجيال 
جاميي  يقول  السحر،  يف  موغلة  واقعية 

أبيلو، لكنه نادراً ما يضاهى.

صحفي الحوادث
غارسيا  غابريل  كان  الوقت،  ذلك  يف 
ماركيز يقيم يف مدينة مكسيكو سيتي، 
األهلية  الحروب  من  آمنة  مسافة  عىل 
يف بلده، حيث كان يحظى هناك مبشهد 
عىل  املطل  قرصه  من  رائع  بانورامي 
إىل  مايعود  ونادراً  الكاريبي،  الساحل 
لكنه  األستثنائية،  املرة  كتلك  كولومبيا، 
الشعبية  املهرجانات  يف  مايظهر  غالبا 
التي كانت تنظم يف العاصمة املكسيكية 
الصاخبة التي ال تنتهي عىل مدار العام.

كولومبيا  يف  معروفاً  ماركيز  وكان 
قبل  طويلة،  مدة  حوادث  كصحفي 
ويحظى  األدبية  أعامله  أوىل  ينرش  أن 
ومن  بلده  يف  النظري  منقطعة  بشهرة 
ثم يف العامل كله بعد فوزه بجائزة نوبل 
بحب  يتمتع  وكان   ،1983 العام  يف 
حل،  أينام  اللتينية  امريكا  يف  الجامهري 
كام كان يحظى بثقة وتقدير الجامعات 
باإلضافة  القارة،  يف  املنترشة  اليسارية 
للزعيم  الشخيص  الصديق  كان  أنّه  إىل 

الكويب األسطوري فيدل كاسرتو، ونظراً 
الكولومبية له ولجهة  الحكومة  الحرتام 
إىل  يتحول  أن  قبل  يساري سابق  كونه 
نفسه،  عن  قال  كام  رث،  أرستقراطي 
فقد كان يف الواقع الوسيط املوثوق بني 
التي  اليسارية  واملجموعات  الحكومة 
ودموية  مريرة  عصابات  حرب  تخوض 

ضدها.

أّوىل الخياالت
يف تلك الزيارة، جال ماركيز الذي اعتاد 
زيارة بلده ألسبوعني أو ثلثة يف العام 
الذي  املنزل  يف  مرسيدس،  زوجته  مع 
أّوىل  فيه  وتلقى  طفولته  فيه  قىض 
قبل  وجدته،  جده  يدي  عىل  الخياالت 
الواقعة  املدينة  أسواق  إىل  ينتقل  أن 
بالقرب من الساحل الشاميل لكولومبيا 
عىل مرمى رحلة قصرية بالقطار الشعبي 
أركاتاكا�  رمز  الصفر  بالفراشات  املوىش 
الناس  عليها  يطلق  الذي  ماكوندو، 
هناك )ماكوندو إكسربيس( وهي رحلة 
سياحية كبرية متتد من مدينة سانتامارتا 
أو  ماكوندو،  أركاتاكا�  حتى  الساحلية 
طريق ماكوندو كام صارت تعرف اآلن. 
أن  بعد  األمل  أنطلقة  كانت  لقد 
تحولت اىل مصدر جذب سياحي واعد 
عم بالخري الوفري عىل املنطقة كلها، وهو  
تقليد الحتفاء املنطقة بكاتبها العظيم، 
ما زال ساريًا كام تقول ساندرا أوغوديلو 
التي  ماجدالينا  مقاطعة  حاكم  ليتون، 

تعد أركاتاكا من اعاملها.

رحلة غابرييل غارسيا ماركيز العجيبة إلى أراكاتاكا 

ماكوندو إكسبريس.. الكاتب والفقراءماكوندو إكسبريس.. الكاتب والفقراء
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إىل  تعيدنا  النصوص  أن  األدبية،  املفارقات  من 
العامل الحقيقي، عرب منعطف التجربة الجاملية. 
ليس عىل مستوى األحداث والكيانات؛ إمنا عىل 
مستوى املرجعية املنتجة التي ناقشها ريكور، إذ 
Leb� الحياة  عامل  بأنه  التاريخي  العامل  )يصف 
enswelt(، حيث يخترب البرش حقيقتهم كوجود 

تاريخي ُشكل يف حالة تاريخية محددة. 
سأقوم هنا بوصف املرجع اإلنتاجي بشكل أكرث 
التاريخي  الخيال  من  أمثلة  باستخدام  واقعية، 

املعارص.

املرجع اإلنتاجي
وصف ترحيل السكان الناطقني باألملانية كصدمة 

مصورة يف الروايات التاريخية املعارصة.
التشيكيني  الكاتبني  عىل  نظرة  ألقي  سوف 
فيبيجر،  ومارتن  توكوفا  كاتشينا  املعارصين، 
اللذين تعكس نصوصهام فرتة مؤملة من التاريخ 
الحرب  أعقبت  التي  العنف  أعامل   � التشييك 
من  تلها  وما  باألملانية  الناطقني  السكان  ضد 
متاًما  جديًدا  ليس  املوضوع  هذا  قرسي.  طرد 
الستينيات  شهدت   � التشييك  األديب  السياق  يف 
كتاب  نرش  املايض  القرن  من  والسبعينيات 
 1969 الله”  قزح  “قوس  دوريتش  ياروسلف 
)مخطوطة من العام 1955(، وكتاب “أديلهيد” 
جدارة  من  الرغم  وعىل   .1967 كورنر  لفلدميري 
نقاًشا  األعامل  هذه  تلهم  مل  العالية،  الفنية 
أوسع يف املجتمع. قد يكون هذا بسبب حقيقة 
الجزء  هذا  كان  الزمن،  من  طويلة  لفرتة  أنه 
الثقافة  يف  املحرمات  من  التشييك  التاريخ  من 
من  كل  غريب يف  نقص  هناك  كان   � التشيكية 
الجوانب  الضوء عىل  لتسليط  والشجاعة  الرغبة 
فقط  عاًما   15 قبل  البلد.  تاريخ  من  املظلمة 
فصول  يف  املشكلة.  يف  التفكري  يف  املؤرخون  بدأ 
التاريخ يف املدارس االبتدائية والثانوية، نادرا ما 
لذلك،  اليوم.  حتى  املوضوع  هذا  مناقشة  تتم 
فإن أي محاولة لتقديم تفسري مختلف لألحداث 
ألنها  للغاية،  الثناء  تستحق  واألسود  باألبيض 
تكشف عن أحد العنارص األكرث قتامة يف تاريخ 
التأريخ  علم  يحاول  التشيك.  الحرب يف  بعد  ما 
وتحليل  نرش  يتم  الثغرات؛  سد  تدريجًيا  نفسه 
الوثائق التي مل يسبق رؤيتها من قبل، ويستخدم 
الشفوي” � عىل سبيل  أيًضا “التاريخ  املؤرخون 
بالفعل   Antikomplex دار نرش املثال، نرشت 
عدًدا كبريًا من الكتب التي تقدم هذا الجزء من 
عىل  الباقني  شهودها  عيون  خلل  من  التاريخ 
قيد الحياة. وكيف أدى الرتحيل القرسي للسكان 
تغيري  إىل  سوديتنلند  من  باألملانية  الناطقني 
كاتشينا  أعامل  تدخل  لذلك،  التشييك.  املشهد 
العقد  يف  نرُشت  التي  فيبيجر،  ومارتن  توكوفا 
سياق  يف  والعرشين،  الحادي  القرن  من  األول 
اجتامعي ثقايف مختلف متاًما. برصف النظر عن 
عدد  ظهر  أعله،  املذكورة  التاريخية  الدراسات 
مع  التصالح  حاولت  التي  األدبية  النصوص  من 
الصدمة باستخدام أدوات الرسد الروايئ. برصف 
شعر  لقي  أعله،  املذكورين  املؤلفني  عن  النظر 
فالقصائد   � شعبًيا  استحسانًا  فريدريش  راديك 
شواهد  عىل  النقوش  من  أجزاء  من  مستوحاة 

القبور من مقابر قدمية يف سوديتنلند. 
كيف  وفيبيجر.  توكوفا  عىل  نركز  دعونا  لكن 
األحداث  مع  األدبية  األعامل  هذه  تتعامل 
التاريخية، وكيف تعيد بناء ذاكرة املكان وكيف 
تؤثر عىل القارئ؟ كلهام ميأل رواياته بعدد كبري 

من الوثائق التاريخية والشخصية. إنهم يقتبسون 
املراسلت الشخصية والسجلت الرسمية، وبذلك 
يحققون شعوًرا باألصالة و“االنغامس” يف الرسد 

التاريخي. 
السجلت  توكوفا  درست  لكتابها،  استعداًدا 
قصة  املؤرخني.  مع  مقابلت  وأجرت  التاريخية 
غريتا يف حد ذاتها قصة خيالية. ومع ذلك ، ميكن 
كان  مصريها  ألن  رمزي،  مستوى  عىل  تفسريه 
مشرتكًا بني آالف اآلخرين. مل تتصالح جريتا أبًدا 
الحياة  طوال  تحملها  كانت  مع صدمتها، حيث 

مثل ندبة مل تلتئم. 

الرسد ترتيب زمني 
األحداث  ترُسد  الكتاب،  من  الثاين  الجزء  يف 
يخلق  وهكذا،  مختلفة.  شخصيات  لسان  عىل 
املؤلف تعدد األصوات الرسدي، ويواجه وجهات 
سبيل  عىل  غريتا،  ابنة  مختلفة.  ومقاربات  نظر 
والدتها  مايض  عن  بعيدة  بأنها  تشعر  املثال، 
من  املتجدد  االهتامم  هناك  ثم  املضطرب؛ 
الرتحيل  تحاول جعل  التي  جانب حفيدة غريتا، 
أثناء محاولتها  عام  اهتامم  ذات  القرسي قضية 
توكوفا  نرث  يُظهر  اعتذار سيايس. وهكذا  تقديم 
من  الجامعي  الذنب  ووصمة  الرتحيل  عمليات 
زوايا مختلفة � فهو ال يعيد إحياء التاريخ املنيس 
يصور  بل  فحسب،  املعنيني  األشخاص  وقصص 
ينعكس  وكيف  املعارص  الثقايف  السياق  أيًضا 
وجهات  من  املذكورة،  التاريخية  الحقبة  عىل 
أصبح  والثقافية.  واالجتامعية  السياسية  النظر 
الكتاب شائًعا جًدا وألهم اهتامًما بالتاريخ لدى 
العديد من القراء. وهذا هو املكان الذي يقدم 
يف   � الجاميل  للتأثري  إمكانية  أكرب  الكتاب  فيه 
التاريخ،  يف  املحرمة  القضايا  إىل  االنتباه  جذب 
من  األحداث  مع  بالتعامل  للقارئ  السامح  ويف 
“أوسيجر”  فيبيجر  مارتن  أعامل  منظور جديد. 
“امللك رحل” 2008،  أوديسيل  وأندول   ،2004
الطبقات  ومتعددة  قصرية  روايات  عن  عبارة 

تتحدى مهارات الرتجمة لدى القراء. 
األحداث  عىل  أيًضا  اهتاممه  فيبيجر  يركز 
من  الحرب  قبل  التشيك  أي هجرة   � التاريخية 
بعد  املنطقة  من  األملان  وترحيل  سوديتنلند 
الحرب، ويقتبس من العديد من املصادر، مبا يف 
أيًضا  لكنه  الرسمية،  واملراسلت  السجلت  ذلك 
القرى  أسامء  )يصنع  الفعيل  العامل  عن  ينحرف 
التضاريس  يغري  بينام  به،  الخاصة  والشوارع 
حالة  عكس  وعىل  الجاملية(.  أغراضه  لتناسب 
توكوفا، فإن رسد فيبيجر ليس خطًيا � فهو يتحرك 
متعدد  الرسد  ليولد  مختلفة،  زمنية  أطر  عرب 

الطبقات ضغطا تفسرييا عىل القارئ. 
املايض  ذكريات  خلل  من  التاريخ  يتشكل 
نرث  فإن  وبالتايل،  البرشية.  للذاكرة  الدقيقة 
بل  التاريخي  للزمن  تحليل  مجرد  ليس  فيبيجر 
إنه ميس أيًضا “حكمة عدم اليقني” عند كونديرا 
حيث أكوام من األسئلة التي ترتك القارئ بدون 

إجابات محددة. 

ديفيد هريمان
ترجمة سارة محمدي

توفر نظرية العوامل الخيالية أدوات منهجية مفيدة تساعد يف تجنب التفسريات غري امللمئة، 
مثل تلك التي توضع فيها النصوص األدبية مقابل متطلبات النصوص التاريخية )مثل براون 
وكازانتزايك(. كام أنه يساعد عىل تجنب االلتباس عند التعامل مع املرجع يف ما وراء القص 
العامل  إىل  اإلشارة  نرفض  بينام  أوربان، هيلدسهامير(.  إيكو،  املثال،  التأريخي )عىل سبيل 
الواقعي وخلق مفهوم “العامل املحتمل”، فإننا ال نتجنب بالرضورة كل الروابط بني هذا العامل 

والعامل الخيايل. 

السرد التاريخي 

دور األعمال األدبية دور األعمال األدبية 
في إعادة بناء ذاكرة المكانفي إعادة بناء ذاكرة المكان

كاتشينا توكوفا          راديك فريدريش         

الجزء الثالث

الطريق الثقافي

كان  العجيبة،  رواياته  من  مستلً  آرساً  سحرياً  كان مشهداً  لو  إكام 
حدث وصول الكاتب الكولومبي األشهر غابرييل غارسيا ماركيز إىل 
مسقط رأسه مدينة أراكاتاكا، مزيلً مائة عام وأكرث من العزلة عن 
املنطقة شبه املعزولة، تلك املدينة التي استلها برشاقة فادحة من 

الواقع املريرإىل الخيال املطلق.
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• لنبدأ من أول دهشة للكتابة!  أول خطوة مع 
القراءة. أول من دعمك ووقف معك يف مشوارك 

مع الكتاب.
من  اليوم  ذلك  يف  حدث  مبا  ذاكريت  تحتفظ 
املايض عندما كنت يف  القرن  أواخر خمسينيات 
املدرسة االبتدائية، إذ سألنا املعلم: “من يرغب 
بقراءة قصة فلريفْع يَده”. رفعت يدي مع خمسة 
مختلطة.  املدرسة  كانت  بنتان.  بينهم  آخرين 
املكتبة بعد  إىل  سجل أسامءنا وقال: “سآخذكم 
انتهاء الدرس”. قادنا إىل غرفة املعلمني. مل تكن 
تُقَفل  مزججة  صغرية  خزانة  بل  مكتبة  هناك 
مبسامر. أخرج منها مجموعة كتب ملونة، وزعها 
علينا مع توصية بأن نعيدها بعد يومني، وتهديد 
كانت قصة  التلف.  أو  الضياع  بالعقاب يف حال 
قرأتها  الليل  يف  نصيبي.  من  والثعبان”  “األمرية 
ينبعث  رجراْج  خافت  متعجل عىل ضوء  خلسة 
ومتتلئ  أمي  تطفئه  أن  قبل  قديم  فانوس  من 
املتآكلة.  فتيلته  احرتاق  برائحة  الطينية  الغرفة 
الوحيدة  األطفال  قصة  هي  والثعبان”  “األمرية 
بالكتب واملجلت  آنذاك، فاالهتامم  التي قرأتها 
املعدمة  تلك األرس  أوساط  ترفا يف  يعد  واألقلم 
املهاجرة من جنوب العراق ورشقه إىل بغداد بحثا 

عن حياة آمنة مستقرة. 
بدأت  الدراسة  من  املتوسطة  املرحلة  خلل 
يوم  عرص  ففي  بقوة  تظهر  الدهشة  علمات 
املستعملة  الكتب  يبيع  فتى  عىل  عرثت  جمعة 
يف  األسطوانات  لتسجيل  جقامقجي  محل  قرب 
الزاهي  املحل  ذلك  يعد  مل  )اآلن  الرشيد  شارع 
سوى أطلل تثري الحزن والحنني(. مل انتبه للفتى، 
كنت منرصفا إىل تصفح الكتب الكثرية املفروشة 
الشارع حائرا  واملعلقة عىل جدار  الرصيف  عىل 
يف االختيار. تقدم مني، سلّم عيل وحّياين باسمي 
وقال إننا التقينا قبل يوم، حيث كنت يف زيارة 
لبيت خالتي التي يسكن قريبا منها. ألقى نظرات 
رسيعة عىل الرصيف والتقط رواية اسمها “بائعة 
وهو  قال  دومونتبان.  كزافيه  للفرنيس  الخبز” 
يعرضها عيل: “ال تشرتها، اقرأها وأعدها ألعريك 
الجمع  أيام  عليه  أمر  رحت  وهكذا  غريها”. 
البحر،  عامل  مثل  روايات  فقرأت  والعطلت 
أحدب نوتردام، الزنبقة السوداء، كوخ العم توم، 
الجليلة  الخدمة  تلك  أنىس  لن  الكبرية.  واآلمال 
التي وفرها يل ذلك الكتبي الصغري الذي تضوع 

منه رائحة الورق. 
بدأت أحبو يف تلك االيام، وعىل طريق التأليف 
فكتبت اول محاولة قصصية، حكاية عن جندي، 
وأعطيتها، كعادة الطلبة، إىل مدرس اللغة العربية 
االستثنايئ  األستاذ  كان  يومها  يل.  يفحصها  يك 
بل  بالقراءة  أوصاين  الذي  الحسون  بنّيان  خليل 
بعربية فصحى، وهو  قال يل،  أيام  بعد  انقطاع. 
هذا  اقرأ  الله  عبد  “يا  الطاولة:  كتابا عىل  يضع 
قصصية  مجموعة  ذلك  كان  تكتب”.  أن  قبل 
ليوسف إدريس عنوانها “النداهة”. انبهرت بها. 
العريب.  باألدب  االهتامم  مرحلة  بدأت  هنا  من 
أعارين الكتبي الصغري قصص محمد عبد الحليم 
يحيى  فياض،  سليامن  حقي،  يحيى  الله،  عبد 
بعدها  وغريهم.  مينه،  حنا  الله،  عبد  الطاهر 
انرصفت لألدب العراقي فؤاد التكريل، عبد امللك 
نوري، غائب طعمة فرمان، جيان، محمد خضري، 
القييس، فهد األسدي. استعذبت عواملهم  جليل 
ال  التي  الجديدة  الحكايات  تشغلني  فأخذت 
حكايات  بل  املسّنات،  النسوة  حكايات  تشبه 
يف  واملقهى  والشارع  املحلة  يف  تحدث  واقعية 
بني  أو  الهور  وسط  أو  القدمية،  بغداد  حارات 
بساتني النخيل. واستجابة لنصيحة أستاذي قررت 

أال أكتب حتى تنضج أدوايت الفنية. 

• ملاذا نكتب؟ ملاذا تكتب؟ وملن تكتب؟
كام  املايض،  القرن  من  الخمسينيات  عقد  يف 
أحسب، دخل هذا السؤال يف رصاع بني توجهات 

مختلفة غّذاه النزاع الذي كان دائرا بني األدب يف 
االتحاد السوفييتي والكتلة االشرتاكية التابعة له 
املنطقة  يف  دعوات  وظهرت  الغرب.  يف  واألدب 
بقوة،  ودعمتها  اليسارية  القوى  تبنتها  العربية، 
ففي  الكتابة.  يف  الواقعي  االتجاه  عن  تدافع 
رعاه  الذي  النهج  البعض  واصل  الذي  الوقت 
االبتعاد  وهو  الرسيايل  البيان  يف  بريتون  اندريه 
عن الفن الواقعي عندما قال، تعليقا عىل رواية 
“املوقف  إن  والعقاب”  “الجرمية  دستويفسيك 
أخلقي”،  أو  فكري  تقدم  لكل  عدو  الواقعي 
امللتزم”  “األدب  عليه  اصطلح  ما  آخرون  تبنى 
كتابه  يف  سارتر  بول  جان  فكرة  مع  انسجاما 
“ما األدب” القائلة إن “ما من فن إال من أجل 
اآلخر وبواسطته”. يف أدب الستينيات يف العراق، 
فيام  القصة  يف  التجريبية  النامذج  بعض  ظهرت 
استمرت مناذج أخرى تسري عىل خطى النصوص 
الخمسينية. بالنسبة يل التزمت باالتجاه الواقعي 
نرشت  له  دراسة  يف  الغساين  أنور  بسطه  الذي 
يف مجلة األقلم بعنوان “أمراض القصة العراقية 
القصرية”، ومحارضة لفاضل العزاوي بعنوان “ملن 
نكتب وملاذا وكيف”، ذلك ما سّهل الطريق الذي 
نحو  االتجاه  وهو  واعززه،  أسلكه  أن  عيلَّ  كان 
امللك  عبد  لقصص  كان  أيضا  النقدية.  الواقعية 
الكبري  األثر  التكريل ومحمد خضري  نوري، وفؤاد 
يف اختياري االتجاه الذي اختطوه ألدبهم. الكتابة 
حوار مع اآلخر، املتلقي والواقع والتاريخ، الكتابة 
ال تتجول يف الهواء إمنا يف قلوب الناس وضامئرهم 
الذي يقول:  أتبنى فكرة امربتو إيكو  وأحلمهم. 
أنهم  يدعون  الذين  الكتاب  جامعة  من  “لست 
ال يكتبون إال ألنفسهم. الكتابة حب. ويف الحب 

هناك دامئا رشيك. 

للرواية،  العراقيني  الكّتاب  اتجاه  تفرس  مباذا   •
ومنهم الشعراء؟

ال  األدبية.  األجناس  بني  خاصة  جاذبية  للرواية 
يهيمن  الذي  السحر  ذلك  رس  بالضبط  أعرف 
عىل املشتغلني يف حقل الفنون فيسحبهم بهدوء 
الحكامء إىل الرواية. رمبا ألن الرواية تتسع لرؤية 
واسعة، مبقدورها التعبري عن مرحلة زمنية قد ال 
ديوان.  حتى  أو  قصيدتان  أو  قصيدة  تستوعبها 
من جانب آخر هناك اعتقاد لدى البعض بسهولة 
العمل الروايئ مع أنه يحتاج إىل معرفة باملجتمع 
إىل  يحتاج  كام  وتاريخه،  وتحوالته  وخصائصه 
ورمبا  شهورا  يستغرق  وإعداد  وتخطيط  تهيئة 
سأل  السوري  التلفزيون  بثها  مقابلة  يف  أكرث. 
مقدُم الربنامج الشاعَر محمود درويش عن سبب 
أسلوب  عىل  يتوفر  وقت  يف  رواية  كتابته  عدم 
يخاف  إنه  درويش:  قال  وعميق  الفت  نرشي 
من هذا املرشوع”. ويف حوار مع جريدة الحياة 
اللندنية قال: “مع حبي غري املحدود للرواية مل 
أفكر يوماً يف كتابتها. لكنني أغبط الروائيني ألن 
تستوعب  أن  تستطيع  والرواية  أوسع.  عاملهم 
والهموم  واملشاكل  والثقافة  املعرفة  أشكال  كل 
الشعر  متتص  أن  وتستطيع  الحياتية.  والتجارب 
وسائر األجناس األدبية وتستفيد منها إىل أقىص 
التي  الفوضوية  الحرية  مساحة  أظن  الحدود”. 
دفعت  العراق  يف  السيايس  التغيري  بعد  توفرت 
لكتابة  حتى(  )وغريهم  والشعراء  بالقصاصني 
تجاربهم فنشأ كم هائل يحتاج إىل ورش نقدية 
هناك  العراق  خارج  يف  حتى  وتقييمه.  لفحصه 
لدى  خصوصا  بالرواية  النطاق  واسع  اهتامم 
الوقت  لديهم  يتوفر  إذ  العمل  عن  العاطلني 

الكايف للبحث والتأمل يف تجاربهم الشخصية.

الرتجمة  بأن  واملثقفون  الكتاب  يردد  ما  كثريا   •
جنس أديب له عامله الخاص، ولك تجربة يف مجال 
الرتجمة  تكون  أن  يجب  مدى  أي  اىل  الرتجمة، 

أمينة يف نقل النص األصيل؟
بثقافته  االتصال  اآلخر،  فهم  وسائل  إحدى  هي 

لذا  جديدة،  معرفية  حصيلة  إلنتاج  وحضارته، 
األمانة  دون هذه  فمن  أمينة،  تكون  أن  ينبغي 
وبالتايل  األصلية،  للامدة  تشويها  العملية  تصبح 
لن نحقق شيئا مام سعى إليه املؤلف الذي نود 
االطلع عىل إنجازه األديب أو العلمي. لكن إىل أي 
ترجمة  هناك  وهل  أمينة؟  الرتجمة  تكون  مدى 
أمينة متاما؟ حتى مع توفر العنرصين األساسيني، 
عنها،  ننقل  التي  اللغة  ومعرفة  العربية  معرفة 
هناك  تعرفني  كام  للجتهاد.  هامش  هناك  يظل 
يعتقد  فالبعض  الرتجمة  آراء منقسمة بخصوص 
أمينة  ترجمة  ننتج  يك  الحرفية  الرتجمة  برضورة 
عن  االبتعاد  اىل  بورخيس  خورخي  يدعو  بينام 
يحمل  جديدا  نصا  ننتج  أن  أجل  من  الحرفية 
من  بد  ال  لكن  الجديدة.  اللغة  وسوية  صفاء 

القيام بالرتجمة لنتواصل مع العامل.
أواسط  البداية،  يف  تجربتي،  “بخصوص  وتابع: 
يومها  القارة،  تلك  اكتشاف  حاولت  الثامنينيات 
“ذهب  بورخيس  كتاب  من  نسخة  اقتنيت 
بقربص.  مكتبة  يف  وجدتها  باإلنجليزية  النمور” 
“املرآة  هي  قصصه  إحدى  بلهفة  ترجمت 
مجموعة  ترجمت  نفسها  الفرتة  يف  والقناع”. 
من  غريبة  “أنباء  هي  هيسه  لهرمان  قصصية 
كوكب آخر”، تلتها رواية نغوجي واثيونغو »النهر 
بوجل يف هذا  أتدرب  الواقع كنت  الفاصل«. يف 
املزيد  اكتشفت  فيه  توغلت  كلام  الذي  امليدان 
من مشاقه وصعوباته. وعندما أقمت يف بريطانيا 
وأصبحت عىل متاس مبارش مع اللغة اإلنكليزية 
رصت أخافها وأتوجس من معرفتي بها التي طاملا 
شعرت بضآلتها. يف كل مرة أقول لنفيس أحتاج 
املزيد من التعلم يك أمتكن من هذه اللغة الرثية 
ال  ذلك!  يتحقق  متى  أعرف  ال  والحق  الهائلة. 
أظن أنه سوف يتحقق، فل حدود للمعرفة، وال 
حدود لرتجمة ميكن أن نقول عنها كاملة ونهائية. 

النص  يرتجم  من  أن  واملثقفون  النقاد  يؤكد   •
يف  يشرتط  فهل  شاعرا،  يكون  أن  البد  الشعري 

مرتجم النص الرسدي أن يكون ساردا؟
 ال أرى ذلك رشطا أبدا، ترجمة رواية “بجعات 
ليس  وهو  النعيمي  اإلله  عبد  أنجزها  برية” 
شاعرا وال ساردا، وهي من الرتجامت البديعة. إذا 
كان املرتجم شاعرا يحدث أحيانا أن يرتجم بلغته 
هو، مبفرداته وقاموسه اللغوي فرمبا يبتعد قليل 

أو كثريا عن النص األصيل.
 

• ما هو موقع املرأة يف كتابات الروايئ عبد الله 
صخي؟

الصدارة  تحتل  املرأة  أن  إىل  االستدالل  ميكن 
لدي، فالبطل الحقيقي يف الثلثية هو األم مكية 
الحسن وليس ابنها عيل سلامن. املرأة العراقية، 
واألم تحديدا، تحملت النصيب األكرب من نتائج 
الرصاعات السياسية، التي ال طائل من ورائها، بني 
األحزاب التي تهيئ خناجرها، رسا وعلنية، قبل 
السلطة. وحني تبلغ تلك املرحلة ال  الوصول إىل 
تلتفت إىل البناء بل تجرد أسلحتها من أغامدها. 
عندها تبدأ رحلة شقاء األم األسبوعي أو الشهري 
يف مراجعة السجون واملعتقلت بحثا عن أبنائها 
أو للطمئنان عليهم وجها لوجه ولتوفر لهم ما 
يحتاجون كالطعام أو السكائر. مثة شقاء آخر يف 
وشؤون  عن شؤونه  األول  املسؤول  فهي  البيت 
السلطات  تخلف  وبسبب  وضيوفهم.  سكانه 
الحاكمة عن تقديم برامج اقتصادية متد املواطنني 
بأسباب العيش الكريم تضطر الكثري من األمهات 
إىل مساعدة اآلباء يف تحمل أعباء الحياة الصعبة. 
منبعا  القاسية تظل  الظروف  وهي يف كل هذه 
للمحبة والحنان والرعاية، فيام هي مقيدة بعدم 
اإلعلن عن رغباتها وأرسارها الشخصية. من هنا 
حاولت تتبع أثر كل ذلك عىل حياة األم واألخت 
التي  املواجهة  وأساليب  والحبيبة  والزوجة 

سلكنها من أجل التصدي للقسوة والفقدان. 

وأسبابها،  ظروفها  مبختلف  الهجرة  عن  كتبت   •
هل كانت وثيقة ملرحلة خاصة من عمر العراقيني، 
أم أنك كتبتها لتبعد شبح الغربة أو لرتيح ضمريك 
بأنك مع محنة العراقيني كنوع من املواساة وإن 

بعدت املسافات؟
متعددة  ملراحل  تاريخية  رؤية  الثلثية  تتضمن 
العيش  وأمناط  وطبقات  العراقية  الحياة  من 
التي انبثقت عنها، ثم التوصل إىل بسط املعاناة 
التي  السياسية  العنف  دورة  بسبب  اإلنسانية 
وأبعدت  عوائلنا  وفرقت  حياتنا  عىل  طغت 
السياسية  القوى  جميع  أن  والنتيجة  أصدقاءنا، 
وبلدنا  بالحراب خرجت خارسة،  تصارعت  التي 
انحدرت إىل املجهول. حاولت كتابة تلك التجارب 
من  وليس  اليومي  التعايش  منظور  من  املريرة 
أو ألريح  الغربة  منظور خارجي، ال ألبعد شبح 
ضمريي يف نوع من املواساة الشخصية الحزينة، 
عىل  الفذة  العراقي  اإلنسان  قدرة  ألكشف  إمنا 
مواجهة األمل، وقدرة األم العراقية األسطورية يف 
التي مل تنقطع  اليومية  الحياة  مواجهة مصاعب 
ازدادت  أنها  أعتقد  بل  اللحظة،  هذه  حتى 
وبلغت مستوى من الشقاء يصعب تخيله يف بلد 

يعوم عىل بحريات من النفط.   

من  بعضا  ضمنتها  هل  الرسدية  كتاباتك  يف   •
سريتك كمثقف والجئ عراقي؟

زعمت مرة أن يف نتاج أّي كاتب يف العامل شيئا 
من سريته قد تظهر بوضوح أو بإشارات ورموز. 
املنتج  مع  الشخصية  التجربة  تتداخل  وأحيانا 
إذ  بينهام،  الفصل  يصعب  الذي  للحد  األديب 
يعمد الكاتب إىل نوع من التحريف يف الوقائع، 
مع  لتتلءم  الرسدي،  األداء  مقتضيات  حسب 
رؤيته للحدث أو الواقعة. إن تداخل كهذا يوحي 
الكاتب  أن  يرى  األول  االستنتاج  من  بنمطني 
يرى  والثاين  الشخصية  سريته  من  عمله  استقى 
أن الكاتب استقى عمله من سرية جيله، أنا مع 
التي  كتبت عن سرية جييل  نعم  الثاين.  املنظور 
أنا جزء منها. هل كنت منحازا لحدث ما، لجهة 
كام  النهاية،  يف  الرواية  رمبا.  ما؟  لشخصية  ما، 
أظن، سرية مجتمع أو سرية فرد ضمن قطاعات 

مجتمعة بكل سعتها وتناقضاتها.

أكرث  انتظرت  وملاذا  رغبة؟  أم  قرار  الكتابة   •
بعد  واإلصدار  الكتابة  لتعاود  عاما  عرشين  من 

مجموعتك القصصية “حقول دامئة الخرضة”؟
أشباح  عني  تدفع  أنها  أشعر  عندما  رغبة  هي 
الجفاف، وأن مسؤوليتي هي الشعور بأين أحاول، 
إلنسانية  االعتبار  أرّد  أن  الدنيا،  بالحدود  ولو 
التقدم  إىل  يسعى  تقديري  يف  الكاتب  منتهكة. 
البرشي ولذلك هو يقاوم كل ما يعيق ذلك، هو 
مع الحياة حني يكتب عن املوت، مع الحرية حني 
عن  يكتب  العلم حني  مع  السجون،  عن  يكتب 
أما  الحزن.  عن  يكتب  الفرح حني  ومع  الجهل، 
عن الشق الثاين من السؤال الذي يخص التوقف 
عن الكتابة أقول: نعم حدث أن توقفت سنوات 
املهجر  املنفى/  ظروف  إىل  يعود  وذلك  طويلة 
القرسية التي تخلق مصاعَب ال ميكن أن تخطر 
اإلنسان  تحول  أن  مبقدورها  مصاعب  بال،  عىل 
ال  أستطيع يك  ما  بكل  جاهدت  ولقد  رماد،  إىل 
أتصدى  أن  جاهدت  املصاعب،  تلك  تسحقني 
أصدقايئ  من  كثريون  باملناسبة  األمل.  بقوة  لها 
ومعاريف يدركون ذلك ويتفهمونه عن قرب. ثم 
هناك أسباب شخصية تتعلق بحيايت اسهمت يف 
الكتابة  عن  التوقف  أن  أحسب  لكني  توقفي. 
يف  تكمن  املشكلة  املشكلة.  هو  ليس  ذاته  بحد 
استمرار ذلك التوقف حتى العطل التام. لك أن 
األم،  ألحضان  كالعودة  للكتابة  العودة  تتخييل 
للمؤلف  تخلق  الكتابة  الجحيم.  من  كالخلص 
يكتب  وليك  ووجوده.  لحياته  مربرا  املمسوس 

املرء ينبغي أن يكون ممسوسا”.

د. جواد الزيدي

)حوار  املوسوم  الكتاب  ببغداد  الرافدين  دار  عن  صدر 
 730 بواقع  الذهبية(  الحضارات  فنون  يف  والفن  الحضارة 
مصاديق  بوصفها  مصورات  مع  الكبري  القطع  من  صفحة 
الذي  صاحب.  زهري  د.  ملؤلفه  النصية  للمدونات  برصية 
الحضارتني  )شعبي  إىل  املطبوع  هذا  يف  اهداءه  يدون 
العظيمتني العراقية واملرصية( كعتبة أوىل ميكن الولوج من 
الباحث،  تناولها  التي  الكتاب ومضامينه  خللها اىل طبيعة 
تستهدف  التي  اشتغاالته  جوهر  تكريس  من  جزء  وهو 
فنون هذه الحضارات من منطلق الدراسات الثقافية التي 
يتجاوز فيها ملحقة املنجز الفني اىل السريورات التاريخية 
تأريخية تتلقح فيها  الفنون حقيقة  التي جعلت من هذه 
الحضارتني  هاتني  النسان  واالجتامعية  النفسية  املعطيات 
املكان  طبيعة  خلل  من  السواء  عىل  واملرصية  العراقية 
والجغرافية التي تفرض هيمنتها وسيادتها عىل ذات الفنان 
الحياة  بني  التشاكل  ذلك  يحقق  مبا  فنونه  لينجز  القديم 
اليومية واملعتقد االسطوري الذي ميثل عقائد شعوب تلك 
العقل  يف  الكامنة  األفكار  تلك  مع  وينسجم  الحضارات 
هيئة  عىل  واألفكار  املقوالت  تلك  تتجسد  حيث  الجمعي، 
الجمعية،  الذاكرة  داخل  حضورها  تسجل  جاملية  صيغ 
فضل عن عدها وثيقة لتدوين ما وصلنا من طروحات عىل 

محتلف األصعدة.
يتخذ هذا الكتاب اشتغاال مختلفا يف ضوء النزوع اىل قراءة 
التطورية  العصور  وفق  عىل  للحضارتني  االبداعي  املنجز 
التي مرت بها كل منهام، اذ يبدأ بعرص الكهوف من خلل 
هذا  بها  متيز  التي  االشارات  أو  املفاهيم  لبعض  مقارنة 
العرص مقارنة بعصور الحقة، حيث أضحى القاسم املشرتك 
الذي  الحضاري(  )املشهد  هو  الفاحصة  النقدية  القراءة  يف 
سحرية  طقوس  من  عباءته  تحت  تنضوي  مبا  منه،  ينطلق 
شعائر  مع  الطواطم  تقديم  وطقوس  واساطري،  واحتفالية 
اىل  حضارة  من  تختلف  التي  السحرية  والتكاثر  الخصب 
اخرى طبقا لليقني او املعتقد الديني الذي تؤمن به شعوب 
تلك الحضارات. فيام انطلق الفصل الثاين من )عرص القرى 
األوىل  اللحظة  منذ  االختلف  يؤمن  الذي  األوىل(  الزراعية 
نهري  للحضارتني ووجود  الزراعية  السامت  الرغم من  عىل 
النيل  نهر  يقابلهام  القدماء  العراقيني  لدى  والفرات  دجلة 
لدى املرصيني وخصوبة األرايض املحيطة به ، بيد أن طبيعة 
املناخ تعد مؤثرا جوهريا يف طبيعة املحاصيل وتكوين هذه 
العواصف  مثل  املناخية  بالظواهر  اقرتانا  الزراعية،  القرى 
عىل  يؤثر  مام  وهناك،  هنا  أثرها  ترتك  التي  والفيضانات 
طقوس الخصب والتكاثر والصيد والشعائر الجنائزية، فضل 
كلتا  يف  االختلف  مفهوم  يسجل  الذي  الديني  املعتقد  عن 
مفارقا  سيكون  الذي  الخلود  مفهوم  ضوء  يف  الحضارتني 
تلك   . املرصية  الحضارة  يف  هو  عام  العراقية  الحضارة  يف 
املدن  زعامء  مدونات  وترويها  فيها  تؤثر  التي  االشارات 

األوىل.
هذه الدويلت املدينية  � نسبة اىل املدينة – ستكون ضمن 
بني  مبارش  بشكل  يقارن  الذي  الثالث  الفصل  مخاضات 
الحضارتني )العراقية واملرصية( ضمن األنساق املكونة لهذه 
وسلطة  وسياقاته  التأريخي  السياق  من  بدءا  الدويلت، 
الحكام وامللوك ، ومن ثم هيمنة املعتقدات الدينية يف عرص 
يف  سواء  حد  عىل  واملرصيني  العراقيني  لدى  املدن  دويلت 
مقاربة تتمثل يف طقوس االنجاب والوالدة وطقوس تقديس 
الطوطم. وعندما يخوض يف عرص املدن يبدا أيضا من املشهد 
الحضارة  يف  والوسطى  القدمية  الدولتني  وعصور  الحضاري 
الطبيعة  تفرضها  التي  البيئية  بالضواغط  مرورا  املرصية، 
والعوامل الخارجية عىل نوع اليقني واسباب تشكله وحركة 
الدنيا او معتقدات ما  الحياة  الديني عىل مستوى  املعتقد 
لدى  قناعات  من  الدينية  املؤسسة  تفرضه  مبا  املوت،  بعد 
املتعبدين واملتعبدات، وصوال اىل فكرة الزواج املقدس الذي 
يصل اىل اقىص درجات متثلته يف مدينة )لكش( التي نعتت 
االختلف  عن  فضل  املقدس،  الزواج  بشارع  شوارعها  احد 
واألزمنة  العصور  الختلف  تبعا  ذاتها  الطقوس  يف  الحاصل 
من خلل مصاديق معروفة ملثل هذه األساطري التي ترتبط 

يف اساطري خلق اآللهة واالنسان.
بتلك  تقرتن  عديدة  ملوضوعات  الجزء  هذا  كرس  لقد 
طرز  عنها  نتج  والذي  كبري،  بشكل  تطورت  التي  املضامني 
للمعتقد  العراقيني  نظرة  تلمس  التي  والزقورات  املعابد 
متثل  معامريتها  مبختلف  االهرامات  كانت  بينام  الديني، 
نظرة املرصيني لفكرة الخلود، بوصف الحياة هي دار مؤقته 
ويجب تهيئة هذه املقابر للحياة اآلخرة، مبا تفرضه اسطورة 
املقابر وصوال اىل املبحث الجاميل الذي يرافق هذه الطقوس 
ويشكل جزءا منها ، ذلك الذي يبدأ بتامثيل األفراد الجنائزية 
التي  الجنائزية  الجدارية  والرسوم  املعامرية  واملنحوتات 
تم العثور عليها يف الحضارتني عىل السواء، مرورا باملقارنة 
التي تتيحها مراكز السلطة وطقوس الحاكم ونشاطاته التي 
متثلت  التي  امللكية  واالحتفاالت  واالعامر  بالبناء  تقرتن 
العراقية  الحضارية  يف  اآلشورية  أو  السومرية  املسلت  يف 
القدمية والوسطى يف  الدولتني  امللوك يف  تقابلها صور  التي 
االمرباطوريات  مفهوم  عرض  تم  وأخريا  املرصية.  الحضارة 
وعصورها ضمن السياق التأريخي الذي يبدأ بالعرص األكدي 
وانتهاء بالعرص البابيل الجديد الذي ينتهي قريبا من التأريخ 
امليلدي، مستعرضا سلطة امللوك األباطرة واختلف سلطتهم 
عن سلطة املدن والدويلت من قبل، يف ضوء مثثلت تلك 
التي  الحربية  والصيد والحملت  بالقانون والرصاع  السلطة 
تشري كل منها اىل حضارة دون اخرى، مبا يتامثل مع املفهوم 

نفسه الذي تتيحه القراءة النقدية.
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الروائي العراقي عبد الل

كتاباتي هي محاوالت الكتشاف كتاباتي هي محاوالت الكتشاف 
قدرة اإلنسان على مواجهة األلمقدرة اإلنسان على مواجهة األلم

حوار الحضارة والفن

السيرورات التاريخيةالسيرورات التاريخية

حاورته: حذام يوسف طاهر

روايئ عراقي كبري يصفه بعض النقاد بأنّه املؤرشف للوجع العراقي. كان شاهدا 
والسياسية  االيديولوجية  بالرصاعات  مليئة  العراق،  عمر  يف  مهمة  مرحلة  عىل 
واالجتامعية، مثلام كان شاهًدا عىل الهجرة الجامعية من الريف إىل املدينة. ولد يف 
عائلة عراقية ال تختلف كثريا عن االف العوائل التي كانت تصارع الزمن والسلطة، 
بعمر  العمل وهو  بدأ  ما يدعم وجودهم ومعيشهم. من هنا  اىل  ابناؤها  ليصل 
األدب  لدراسة  املستنرصية  الجامعة  ليدخل  دراسته  أثناء  يف  بناء  كعامل  صغري 

االنكليزي، ثم تبدأ رحلته مع الكتابة. 

أول مجموعة قصصية  بريوت،  عام 1980 يف  له  صدرت 
)حقول د امئة الخرضة(، ومل يدخر جهدا يف ترجمة عدد 
من النتاجات االدبية العاملية منها قصص للكاتب االملاين 
آخر(،  كوكب  من  غريبة  )أنباء  بعنوان  هيسه  هريمان 
ورواية للكاتب الكيني )النهر الفاصل( فضل عن عمله يف 

العديد من الصحف العربية والعراقية.
)خلف  بعنوان  رواياته  اوىل   2008 عام  يف  صدرت  كام 
السدة( عن دار املدى، ثم رفد املكتبة العراقية والعربية 
عن  ايضا  العراقي(  و)اللجئ  الفقدان(  )دروب  بروايتني 

)املدى(.

رصد مسرحي

العمل الروائي يحتاج إلى معرفة بالمجتمع 
وخصائصه وتحوالته وتاريخه، كما يحتاج إلى تهيئة 

وتخطيط وإعداد يستغرق شهوًرا وسنوات 

9 May 2022   9 آيار/ مايو
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وولف  فرجينيا  قررت   1941 مارس  من   28 الـ  يف 
االنتحار. يف ذلك الصباح بعد ليلة طويلة من األرق 
والهذيان، استغلت فرصة غياب زوجها السيد ليونارد 
عن املنزل ، وجلست تكتب رسالة انتحارها. وضعت 
املنفضة  يف  سجائرها  مبسم  املكتب،و  عىل  الرسالة 
رقيقا  خيطا  تاركة  لها  سيجارة  آخر  تطفأ  أن  دون 
معطفها  ارتدت  الجو.  يف  منها  يتصاعد  الدخان  من 

وغادرت املنزل.
     تعودت طوال سنوات الخروج يف نزهات قصرية 
أغلب  يف  وحدها   ، النهر  جانب  إىل  أو  األنحاء  يف 
األحيان. لكن هذه ستكون نزهتها األخرية نحو النهر.

تلطخ  أن  ،بعد  النهر  حافة  هناك،عىل  وقفت،     
يف  يديها  وولف  فرجينيا  وضعت  بالوحل.  حذائها 
وباردة.  فارغة   ، فارعة  وجدتها  معطفها،  جيوب 
عليها  تجمع  أحجار  األحجار،  أخذت يف جمع بعض 
ما  رسعان  باردة،  الحجارة  كانت  الخز...  و  الوحل 
أخذت تدفئ برودة جيوب معطف السيدة فرجينيا. 
أصابعها  المست  جانبا،  رمته  و  حذاءها  خلعت 
ناظرة  استدارت  ثم  النهر،  إىل  نظرت  الطني  النحيلة 

اىل الخلف.. عليها اإلرساع قبل مجيئ زوجها.
   وضعت قدمها اليمنى يف النهر فارتعشت من برودة 
املسيح،  كأنها  املاء  عىل  امليش  واصلت  لكنها  املاء، 
ثم  خطوة،  كل  مع  جيوبها  يف  الحجارة  بثقل  تحس 
األشيب  رأسها  وحده  النهر...  يف  فأكرث  أكرث  غاصت 

كان يظهر فوق سطح النهر.
   هناك عىل الطرف اآلخر رآها الفتى ، رأى رأسها 
يطفو عىل السطح. انه يعرفها، بعرفها جيدا، فرجينيا 
وولف الكاتبة اإلنجليزية، بنحولها و ذبولها و شعرها 
فرجينيا..  سيدة  تفعلينه؟  الذي  “هيه..ما  األبيض... 

توقفي...”
  وسط املاء، استدارت السيدة فرجينيا، رأته يرصخ 

فيها قادما نحوها، انه ليس زوجها.
ـ توقفي سيدة فرجينيا، توقفي أرجوك...

 ودون أن يخلع حذاءه أو ملبسه نزل اىل النهر، وقد 
وكاد  السباحة،  لكنه حاول  العوم،  يعرف  أنه ال  بدا 
من  وأخرجها  اليها  وصل  حتى  مرة،  من  أكرث  يغرق 
املاء. كانت السيدة فرجينيا تنظر اليه باستغراب تام.

األشجار.  قريبا من  النهر  بعيدا عن  الفتى    أخذها 
خلع معطفها الذي أثقلته الحجارة التي رماها بعيدا، 
شجرة...  عىل  وأسندها  املعطف،  الباسها  أعاد  ثم 

كانت ترتعش مثل طفلة.
ـ ملاذا أنقذتني؟

ـ ليك تعييش أكرث سيدة فرجينيا...
ـ لكنني أريد أن أموت ، لقد تعبت...

ـ كلنا متعبون يا سيديت.
أزلت عن وجهها خصلت بللها ماء النهر. قالت:

ـ كيق عرفت بانتحاري؟
من  اآلخر  الجانب  عىل  هناك   ، هناك  واقفا  كنت  ـ 
مسبقا..  بانتحارك  أعلم  كنت  الحقيقة  يف  النهر... 

الحجارة...  معطف  زوجك،  اىل  كتبتها  التي  الرسالة 
أعرف كل هذا سيدة فرجينيا... 

أحدا  يخرب  أحد  ال  أحدا..  أخرب  مل  أنا  كيف؟!  ـ 
بانتحاره...

ـ قرأت عن هذا، قرأت عنه بعد موتك بسنوات...
ـ أنت من املستقبل؟

السيدة  املستقبل.”قالت  من  قارئ  أنا  أجل..  ـ 
من  لها  يا  بنفسها...”  الزهور  ستشرتي  أنها  داالواي 

جملة بسيطة وعبقرية!
ـ لقد أنقذتني اآلن تستطيع الرحيل... قالت غاضبة، 
بعد أن هدأت و استعادت شيئا من الدفئ ، شعرت 
علبة  نسيت  أنها  تذكرت  ثم   ، التدخني  يف  برغبة 

سجائرها يف املنزل.
 

ـ أنا أيضا كاتب، أنا أيضا حاولت االنتحار...
ـ حقا! كم عمرك؟

ـ 25.
ـ تبدو صغريا جدا...

ـ عىل الكتابة أم عىل االنتحار؟
ـ عليها معا...

ـ ال أحد صغري عىل املوت و الكتابة...
  قالت السيدة فرجينيا:

ـ كنت أريد إغراق نفيس يف النهر ليك تغرق أحزاين و 
كآبتي معي، إىل األبد، ليك أسرتيح...

ـ حتى ولو كنت كاتبة كبرية؟!
التحمل  ـ حتى ولو كنت..اليهم.. مل أعد قادرة عىل 
أيها الفتى، أشعر بأنني أتعذب يف كل لحظة أحياها.. 

انه شعور قاٍس...
يتهمون  للغاية...  قاٍس   ، قاٍس  أمر  انه  بالطبع  ـ 
ال  ولكن  الحياة...  من  وبالخوف  بالجنب،  املنتحرين 
أحد يعرف ما الذي يدور يف ذهن الذي ينتحر، تلك 
التي تسبق املوت، قبل أن تغوص يف عمق  اللحظة 

اللنهاية. 
ـ هل متلك سيجارة؟

قالت السيدة فرجينيا ،لكنه مل يعر سؤالها أي اهتامم. 
الطرق..  مبختلف  مرة،  من  أكرث  االنتحار  حاولت  ـ 
أعيش مع هذه الفكرة طوال الوقت ، حتى وأنا أقيض 
حاجتي أفكر يف االنتحار... وأنا أستعمل سكني املطبخ 
، أقطع حبة بصل أو طامطم.. أفكر يف قطع رشاييني 
أو غرز السكني يف بطني... ويف الليل تحط عيلَّ سحابة 
حزن سوداء، سحابة ثقيلة... أستسلم للبكاء، طويل، 

بكاء اليسمعه أحد...
الفتى، بنظرة األمومة،  السيدة فرجينيا اىل    نظرت 
وهي التي مل تنجب أطفاال. “يا له من ولد مسكني!” 

قالت السيدة فرجينيا يف نفسها. 
ـ ما الذي يجعلك حزينا أيها الولد؟

أكون  أن  أخاف  واإلحباط...  بالفشل  الشعور  انه  ـ 
فاشل...

ـ ألست كاتبا؟

ـ أجل.
ـ هل نرشت شيئا؟

ـ الكثري... ولكن مل ينتبه أحد، ولن ينتبه أحد.
فرجينيا  السيدة  قالت  الوقت.  إىل  تحتاج  الكتابة  ـ 

ناظرة نحو النهر.
ـ أخاف أن أكون فاشل، أن أموت وأنا كذلك: فاشل يف 
طل يشء، يف الكتابة والحب و الحياة... كل أصدقايئ 
الكتاب ناجحون ومحبوبون وسعداء... انهم يحيون 
حياة حقيقية، وحدي ال بريد أحد سامع قصيص. كل 

األعني مغلقة، وكل األبواب موصدة يف وجهي...
  ظلت السيدة فرجينيا صامتة ، تحدق يف النهر تارة، 
وتارة أخرى اىل ظهر الفتى الذس كان يتحدث ناظرا 

اىل األرض.
  اشتد رغبتها يف التدخني أكرث، وصارت تشعر بدوخة 

وغثيان.
ـ تقولني سيدة فرجينيا أن املرء يحتاج إىل غرفة ليك 

يكتب...
ـ املرأة.. قلت املرأة وليس املرء...

يكتب  ليك  أبضا  مهمى  الغرفة  وليست  اليهم،  ـ 
املرء،أو املرأة،  الكاتب يستطيع الكتابة يف أي مكان 
: يف غرفة أو حقل... الكاتب يحتاج اىل إميان، إميان 
ال  يؤمنون،  ال  الناس  ومادام  يكتب،  مبا  اآلخرين 

يرغبون يف قراءة ما أكتبه.. فلامذا أكتب؟!
عىل  قادرة  تكن  مل  أنها  رغم  النهر.  اىل  مطوال  نظر 
بحزنه،  الشعور  قادرة عىل  كانت  لكنها  عينيه  رؤية 

قالت:
ـ أعرف كم هو موجع هذا األمر...

ـ موجع بطريقة الميكن تصورها!
ـ ماهي الكلامت بالنسبة اليك أيها الفتى؟

ـ الكلامت بالنسبة يل هي كل يشء، هي رمبا حيايت 
كلها...

ـ إذن أكتب...
القصص  عرشات  الكلامت،  من  الكثري  كتبت  ـ 
والقصائد.. جلسُت طويل اىل األوراق، متناسيا العامل 
بأرسه وأنا أكتب... لكن ال أحد أنتبه. لقد كنت صادقا 

و حقيقيا إىل أقىص درجة، ولكن الأحد انتبه...
ـ أترك األمر للزمن...

أو  باآلخرين،  بل  بالزمن،  األمر  يتعلق  ال  رمبا  ـ 
بالحظ...

ـ ال أعتقد ذلك...
بالعنرصية،  املليئ   ، الرديئ  األدب  يتقبلون  أنهم  ـ 
األدعاءات  امليتة،  الكلامت  الجوفاء،  اللغة  الرثثرات، 
بشغف،  يقرأونه  ذلك،  كل  يقبلون  التكلف...  و 
أصنام  اىل  يتحولون  لكنهم  أدبية...  روائع  يسمونها 

أمام ما أكتبه.
ـ لطاملا كان االنسان هكذا...

ـ اإلنسان ذئب لإلنسان...
عىل  مرصة  التزال  التي  السامء  إىل  الكاتب  نظر   
كآبتها. األعشاب الطويلة املحيطة بالنهر تخفيهم عن 

األنظار كأنهام عاشقني.
ـ أعلق صورتك فوق مكتبي...

ـ حقا!
ـ نعم.. أنظر إليها باستمرار أثناء الكتابة ، خصوصا 
عندما أنتهي من كتابة فقرة طويلة و متعبة... أنظر 

إىل عينيك السحريتني وأتساءل...
ـ عن ماذا؟

ـ أتساءل باستمرار: كيف لهذا امللك أن ينتحر؟
ـ اآلنتحار رساىل غري مفهومة إىل العامل...

زوج  لديها  ومشهورة،  عظيمة  كاتبة  تنتحر  كيف  ـ 
يحبها، أصدقاء، قراء، ناجحة... رمبا األوىل أن ينتحر 

املغمورون والفشلة من أمثايل...
ـمثلام توجد ظروف للجرائم توجد ظروف للنتحار...

ـ لطاملا متنيت أن أنقذك من الغرق ياسيدة فرجينيا، 
العيش  لتستمري يف  يدي  لك  أمد  أن  أردت  لطاملا  
إىل  العودة  عليِك  عظيمة،  كاتبة  أنت  والكتابة... 

حياتك ، إىل زوجك... عليِك االستمرار يف الحياة...
التي كان يجلس فوقها  الفتى عن الصخرة     وقف 

واستدار اىل السيدة فرجينيا بكامل حزنه وحامسه:
الغرق  وأتريك  فرجينيا..أرجوك...  سيدة  عودي  ـ 

ألمتايل، الذين لن يحدث موتهم فرقا يف هذا العامل.
  يف تلك اللحظة، لحظة االندفاع و الحامسة،نهضت 
السيدة فرجينيا تاركة معطفها ينزلق عنها ويسقط، 
بينام سار الفتى نحو النهر، كأنه يسري نحو حبية أو 
الغرق..الغرق  أتريك   ”: مرددا  سار  قديم..  صديق 

ألمثايل...”.
وأخذ  قبل،  من  هي  مثلام  النهر،  يف  غاص  ثم     
تتحرك،  وأخذت  يده  برزت   . املاء  يف  ذراعيه  يحرك 
حافة  عند  هي  وقفت  بينام  مودعا،  لها  يلوح  كأنه 
النهر ترتعش من الربد، عاجزة عن إنقاذه ، كأن األمر 

يحدث يف حلم ما، إىل أن اختفى يف عمق النهر.
      عادت السيدة فرجينيا اىل منزلها. لحسن الحظ 
زوجها ما زال غائبا .رمت معطفها املبلل عىل الرسير، 
و توجهت مبارشة إىل مكتبها ومزقت رسالة انتحارها 
أشعلت  ثقاب  بعود  تحرتق  تركتها  إىل قطع صغرية، 

به سيجارتها.
    قضت السيدة فرجينيا يومها يف صمت، و كذلك 
بقية األيام التالية. ظلت تفكر يف ذلط الفتى طويل 
. تنظر أن تطفو جثته عىل سطح النهر.. لعلها طفت 
دون  األبد  إىل  التهر  ابتلعه  رمبا  أو  اآلخر.  البعد  يف 
عودة. وأحيانا كان يزورها يف األحلم، و يرمي نفسع 
مكتفية  إنقاذه  قادرة عىل  غري  تقف  النهر وهي  يف 

باملراقبة فقط.
الكتابة  الحياة، ويف      استمرت السيدة فرجينيا يف 
و  والروايات  القصص  من  الكثري  كتبت  أيضا. 
يف  و  الرواية  كتابة  يف  مرجعا  وصارت  املرسحيات... 
للآلداب  نوبل  جائزة  إىل  ترشحت  النسوي.  األدب 
بعد  العاملي  الوضع  عىل  احتجاجا  رفضتها  لكنها 
اىل  سعيدة  حياة  عاشت  الثانية.  العاملية  الحرب 
جانب نصوصها وزوجها السيد ليونارد. ظلت تخفي 
حكاية انتحارها عن الجميع. و مل تستطع نسيان ذلك 
الفتى الذي أنقذها أبدا، ظلت ممتنة له إىل جانب 

زوجها حتى وفاتها.
وولف  فرجينيا  السيدة  علقت  مكتبها  غرفة  يف      
لوحة ، وجدها كل من يف املنزل ابتداءا من زوجها و 
خادمتها إىل زوار املنزل لوحة غريبة وشاذة، ال تليق 
مبكتب روائية كبرية. كانت السيدة فرجينبا تنظر اىل 
الكتابة  لحظات  يف  وخصوصا  الكتابة،  أثناء  اللوحة 

العسرية.
    قبل وفاتها بسنوات ذهبت اىل صديق لها رسام ، 

وطلبت منه أن يرسم له لها لوحة خاصة.
�لوحة خاصة؟؟ قال الرسام باستغراب.

وحدها   ، النهر  يف  يغرق  فتى  خاصة...  لوحة  �أجل 
يده ملوحة عىل السطح...

عىل  عرضها  اللوحة  رسم  من  الرسام  انتهى  عندما 
السيدة فرجينيا، التي قالت منبهرة:

يد  كأنها  حقيقية...  �كأنها 
الفتى الذي كان غرق...

سيدة  سأسميها  �ماذا 
فرجينيا؟؟

الذي  سمها:”الفتى   �
من  وولف  فرجينيا  أنقذ 

الغرق...”.

محمد خلفوف

قصة قصيرة 

الفتى الذي أنقذ 
فرجينيا وولف من الغرق

ما تناثر من ِعشقهما تناثر من ِعشقه

نصري الّشيخ 

1

ـ َوقيَل إّن عاممتُه أضحت رشائَط للمجذوبنَي
  َوِقيَل إّن جثتُه تطامنْت يف ماء دجلَة َ وطيِنها

  َوِقيَل إّن روحُه طافت سامَء بغداَد كسحابٍة التعرف املطَر..

2

ـ َوردَّ عىل األقاويِل صاحُبُه صائحاً من جهة الكرخ:
     ... شاهدُت بعينيَّ ُروحاً ثكىل تَصعُد..تَصعُد لِمدارجها،
     لُه يَعلُق ُريُشها كورقاَء عنَد املَائِر، يتبُعها طائٌر ال لوَن 

َش منًذ الظهريِة عنَد ِهلِل املآذن.    يتلو الشهادَة،َعرَّ

3

الّدُفوِف،وَمعرَبَاً  وحاِميِل  للدراويِش  ُعرَساً  ببغداَد  الجرُس  كان  ـ 
عبُدُه كحُل املرتهباِت عىل صفيِه من ُرصافتِه، مواكُب ترتى من 

النائحنَي يتبُعُهم رماٌد متناثٌر وما تَبّقى من هواِء الًسلخ.
وللنخيِل يف بساتنِي “ كلواذا” صمُت آرٌس وحزٌن مقيٌم عىل سعفِه 

ودمٌع مخاتٌل عند الفسائْل.
أعمدٍة  نحَو  يتطاوُل  الجرَس،نحيٌب  هذا  يكلُل  باٍك  َمساٌء 
كان  ممراتِه  وِبلُط  ساعاتها،  راجفاً  يبدو  الفوانيِس  خرضاَء،لهُب 

لزجاً منُذ صمٍت طويْل.
قيامة الصلِب تتوسُط الجرَس، فارٌعاً يف صحوِة ضمريِه، وِفزعاً أبكامً 

مام َجرى
رِقاٌع من جلِد العاشِق ُمطبٌق،وجسدُه تراُه مصلوباً، وشاهداً عىل 

أزمنة الّسلخِ َوَحفِل الدْم.

4

عزلُتها  للنوارِس   ،َ بغداد  َسامواِت  يف  غريٌب  َمذاٌق  لِلفجِر  ـ 
القوارُب،  تكتُمها  َحّرى  شهقاٌت  ولِلشواطئ  األبيُض،  وخشوُعها 
أذاَب  عاشٍق  عن  حكاياٌت  ولألزقِة  الصياديَن،  شِباِك  من  ُمستلًة 

روَحُه نغامً، وجسَدُه ناياً من نأٍي وقصب..!!
وللُبيوِت أرسارُها عنَد الَعتباِت تُعيُد ما ُروَي عن الَعاشِق الذاهِب 

يف ُحّبِه حّد الفناء.

5

ـ َهكذا شاَع املقتُل يف حواري بغداَد.
..َماَت عطشاناً مل يُْسَق مْن ماِء الّتوبِة .

         َشِهقْت روُحُه تَسترِصُخ األولياَء وآصحاَب الذكر،ِ
         وعىل كلِّ ِجداٍر من كرِخها أثٌر لصحائِف ِعشقِه، وعىل كلَّ 

ِ ِجذعِ نخلٍة من ُرصافِتها
        . تبزُغ آياتُُه

َشمٌس تَتبتُل يف أكوانِها تطُل عىل بغداَد َدامعًة، يَحرُض فيها أزٌل،
وتغيُب عن جسورِها اآلباُد..!!

6

ـ قاَل صاحُبُه األوىف:
ـ عنَد وَسادتِه وجدوا صحائَف َمعنى وتراتيَل ُهَياٍم

وقاَل جاُرُه:
هِد تأَلأل عىل َسطحِ دارِه هلٌل ونجمٌة أباَحا رسَِّه ـ عنَد ليلِة السُّ

: وقالْت عجوُز الحيِّ
ـ وجدوا عىل ْصوِف سجادتِِه متائَم ُخرٍض ومسبحًة زرقاَء، وخرزاٍت 

كونيًة من نقيعِ الدِم...
  شممَنا منها رائحَة الَهيامْن.

يف  صائحاً  الغيِب  خيوُل  تَجرْها  التي  بعربتِه  ُمرسعاً  حوذٌي  وَمرَّ 
الُصوبنِي:

ـ لقْد كُِشَف الرّسَّ
َّ هو..      كُشَف الرسِّ

ْ       !!... كُِشَف الرسَّ

ُحبٌّ آخرُحبٌّ آخر
جبار ياسني 

قصيدة

أُِحبُّ الحياة، ولو لساعٍة واحدة قبل القيامِة
وإْن كنُت ُمعلّقاً عىل شجرة

أُِحبُّ الّنبَع يف أعىل الجبل
تعربُه الفراشاُت جذالنًة

تتهامُس يف مصائِرنا
وتضحُك ِمن كُحِل عيوِن الّنساء

وُحمرة شفاِه العانساِت
ولون الّثياِب يف أمايس الّصيف

أُِحبُّ الحياَة

ولو عىل جمرٍة ِمن جذعِ بلّوطٍة
أو سنديانة

ففي لحظٍة قبل أْن أتناثَر يف الّنار
قد أرى أجمَل ما رأيت

وقد أشمُّ عطر الياسمني
أو أرى نهداً يتحّدى الّسامء

ليس كلُّ امرأٍة أُنثى
وليس كلُّ الرّجاِل فحول

لكنَّ الفراشاِت هي نفسها

حني تحطُّ وحني تطريُ
حني تتناسُل يف طريانِها

أو عىل تويجِ زهرِة الكوسموس
فالوردة مثلها فراشة ال تطري

تذبُل بعد أياٍم وتبذر
لتهيء صيفاً ُمقبلً.

أُِحبُّ الحياة

ألنَّ سوسنًة تتفّتُح فَجأًة يف الّصباح
تشقُّ األرَض يف الفجر

وتورُق مثل امرأٍة تلُد توائَم عّدة
دوَن ضجيجٍ ودوَن عرِس والدة

فالزّهرة ال تحتاُج قابلًة وال متارين والدة.

أُِحبُّ الحياَة
ألنَّ االيائَل تعربُ الغابَة مطمئنًة يف املساء

قد تراين وقد تنظُر يل
لكّنها متيض عىل مهٍل قبل أْن يحّل املساء

كأيّن مل أكن
أو كأيّن صنوبرٌة فقدْت أغصانها .

يك تكون ال بُدَّ أْن تُِحبَّ الحياة
تُِحبَّ الّشجَر والّنساء

ُعشَب الحديقِة
فاكهَة الّصيِف

زقزقَة العصافريِ
هجرَة الوِز يف مساءاِت الخريف

اب يف حقِل الّذرة ولوَن الرتُّ
ال بُّد ِمن الُحبِّ يك تُِحبَّ الحياة

أْن ترى يف قدحِ الّنبيذ
نيا وأحلم ليلتك األخرية مستقبَل الدُّ

فالُحبُّ خلوٌد طولُه لحظة عشق
حني يذوُب الزّمان

وحني يصريُ املكان عني الحبيبة
لحظة املوت القصري

البقية عطر قداح يتناثُر يف األديم .
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وظيفة  بارت،  روالن  حسب  للصورة،  إن 
وهذا  والتدليل.  واملفاجأة  والتمثيل  االبلغ 
للحس  حاملة  الصورة  كّون  يف؛  أساساً  مرتبط 
حدث  ما  باملريئ  تُدّون  فهي  األنرثوبولوجي. 
ويحدث، للتدليل عىل العلقات املتشعبة. فهي 
تكون  أن  عىل  تعمل  ال  املقاييس،  وبهذه  إذاً 
بفعلها خارج الحركة، وإمنا مندمجة فيها ومعها، 
خالقة  لرموز املشهد الذي تتناوله. صحيح أنها 
ليست نتاج متخّيل، لكنها ترتك للمخيلة تؤدي 
دورها يف التقاط االستثنايئ الذي  يشكّل صورة 
للمشهد،  الناقلة  فالعني  وإشاراتها.  لرموزها 
الضوء  تستقبل  ال  املصّور  عني  بها  ونعني 
خارجي  بحس  الطبيعة  وتشكيلت  واأللوان 
مرئياً  الوجود هذا وجوداً  بل  متنح  ميكانييك، 
يستلهم خفايا املريئ، ليحّوله إىل مريئ استثنايئ 

عىل حد قول )موريس مريلو بونتي(.
من هذا نرى يف صّور الفنانة الفوتوغرافية)شيلن 
عبد الرحمن( استثناءات، بالرغم من محدودية 
القلة  هذه  أن  غري  لدينا.  املتوفرة  النامذج 
الفنانة  توليه  الذي  االهتامم  مبدى  توحي 
ملصادر صّورها، ,هي حرصاً الطبيعة وما تقدم 
يك  إزاءها،  الكامريا  تتأىن  وجامل،  سحر  من 
تخلق عاملاً مضافاً ملا هو مريئ بالعني املجردة. 
إن عني الكامريا لديها تتظافر مع العني الفنية 
من أجل  تقديم صورة يلعب فيها الخيال دوراً 
من باب رؤيوي خالص. أي أن العني ترى ما ال 
نراه نحن. وهو فعل الغوص يف اللمريئ ليكون 
يُحقق وجوداً جدلياً.لذا ستكون قراءتنا  مرئياً، 
شاملة لثلث مناحي من التصوير هام  لطبيعة، 

البور تريه واملشاهد اليومية.

سحر الطبيعة 
واملتعة  للجميع.  متيرسة  الطبيعة  مشاهد 
آخر. إىل  رايئ  من  تختلف  منها  املتحققة 
عىل  الفوتوغرايف  للفنان  بالنسبة  أنها  غري 
ثالثة،  عني  ميتلك  مختلف.فهو  آخر  حساب 
وعني  املجردة  عينه  إىل  إضافة  خالصة،  فنية 
عىل  القدرة  ميتلك  الثالوث  هذا  الكامريا. 
باب  من  املريئ  مع  يتعامل  ال  مشهد  صياغة 
نقله كوثيقة فقط، وإمنا وثيقة تبلورت خللها 

النظرة والرؤية الفنية. أي االرتقاء باملشهد إىل 
إىل  تنظر  نجدها  لذا  الجاميل.  اإلبداع  مصاف 
تحّوله  إذ  مفرطة.  بحساسية  املشهد  تفاصيل 
التشكيلية  الرؤية  خللها  تتشاكل  منطقة  إىل 
مع  تعاملها  السّيام  الفوتوغرافية.،  والرؤية 
منطقة   إىل  العبور  يريد  من  بشعور  األلوان 
عالية  بتقنية  التلعب  أي  املريئ،  خارج منطق 
باأللوان وجعل التحكم بالضوء والِظْل حارضاً. 
وبهذا تتغرّي حركة املشهد من ساكن إىل حيوي 
االنبعاث والوالدة. ومن النظرة الفاحصة أكرث ؛ 
تتحّول  األشكال إىل رموز عىل حراك أُسطوري، 
خاصة التأكيد عىل اللون األحمر وتحويلة من 
الداللة الدموية إىل داللة االخصاب واالنبعاث، 
وقميص)يوسف(.كام  )راحيل(  ثوب  هو  كام 
أن توزع أوراق األشجار مثلً ليس تدليل عىل 
الخريف ممهد  يكون  ما  بقدر  والفناء،  املوت 
لربيع قادم وتجدد مستمر يف الطبيعة والحياة 

العاّمة. هذه الحركة يف الطبيعة حاولت الفنانة 
أن تنقلها خلل الصورة، استجابة ملا هو مضمر 
يف ذاتها كمبدعة. فهي ال متسك بجسد الكامريا 
تعرّب  التي  الوسيلة  اعتبارها  إال  عشقها  وتوايل 

خللها عن جّوانيتها الفذة.
تحتفي  بانوراما،  الطبيعة  مشاهد  خلل  تربز 
للتعبري  سوى  ليشء  ال  وتحتشد  األلوان  فيها 
لزوايا  االختيار  الدائم.لكن  الطبيعة  فعل  عن 
وعبورها  الصورة  لفنية  املحقق  هو  اللقطات 
لديها  فالصورة  االستثنايئ.  التعبري  تخوم  نحو 
وأُخرى  متساقطة،  أشجار  أوراق  من  حشد 
رمادية،  صلدة  ؛صخور  بأغصانها،  متشبثة 
جذوع  األعىل،  من  تنسكب  مياه   مساقط 
وجذور أشجار متتد بحرية مطلقة. إنها تلقائية 
الطبيعة منظور إليها بعني الكامريا، وعني ثالثة 
يف  التأين  املشهد.إن  فحص  يف  حساسية  أكرث 
اللقطة من يُحقق عنرص اإلبداع  اختيار زاوية 

ما  وهذا  رسالتها.  أداء  يف  الصورة  ونجاح 
الحظناه عند معظم فناين الفوتو الذين درسنا 
باختيار زاوية  أعاملهم. فهم شديدو االهتامم 

اللقطة ألنها محققة لرؤيتهم الفنية.
من   أو  الجو،  من  املأخوذة  اللقطة  تبقى 
للمدينة.  لّونية  بانوراما  حققت  فقد  األعىل؛ 
إذ تظافرت يف تشكيلها اإلنارة. فكانت العتمة 
سبيلً لعكس جاملية املدينة وامتداد مشهدها، 
أنها  إال  قلتها،  عىل  املوظفة  واإلنارة  فالضوء 
عكست  املريئ.أي  يف  اللمريئ  عن  كشفت 
الجامل الذي ينتظم األمكنة فيها ضمن وحدة 
متظافرة  واحدة  قطعة  فغدت  بانوراميه. 
األجزاء.هذا املتحقق لعبت عني الكامريا وعينها 
الحساسة، وعني املصّورة دوراً جدلياً يف تعادل 
وتوازن املكّونات. أرى أن هذه الصورة ستبقى 
خالدة، كام هي اللّوحات الكربى، ألنها اختزنت 
كل ما من شأنه تحقيق رؤى اإلبداع وهو ينظر 

إىل األمكنة بحساسية العينني.ما ميكن تلخيصه 
؛أنها  نذكر  الطبيعة  مع  الفنانة  تعامل  بشأن 
للمشهد،  الجاملية  النظرة  حساسية   فّعلت 
مع  تتعامل  يك  الكامريا  ممتلكات  ونّشطت 
املشهد برؤية فنية، محققة الجاملية املطلوبة 

التي تحققها الصورة.

البور تريه
الدالة  الخصائص  فيه من  تريه  البور  لعل فن 
مخيلته.ذلك  استعامل  عىل  الفنان  قدرة  عىل 
وإبداع. مبهارة  والِظْل  الضوء  مع  لتعامله 
مهارة  يتطلب  وانطباع  نقل  فالبورتريه 
النفس  مبعرفة  متشبعة   واسعة  ورؤية  فنية 
يعكس  فالوجه  مزاجها.  ودراسة  البرشية، 
معها  التعامل  يكون  لذا  اإلنسان.  دواخل 
النموذج  يف  والتأمل  الدراسة  من  يشء  فيه 
لكشف جّوانيته. هذه الدراسة النفسية تؤدي 
عرب  الشخصية  عليه  ما  بالصورة  تدوين  إىل 
مع  فالتعامل  الذاتية.  وارهاصاتها  ملمحها 
فاملصّور  كهل.  أو  شاب  مع  غريها  طفل  وجه 
يبحث عن وقع الزمن وتأثرياته، من هذا نجد 
القدرة  استظهار  التصوير  من  النمط  هذا  يف 
عىل التقيّص الدائم والدقيق. والفنانة)شيلن( 
أو  عفوية،  وفق  الصورة  التقاط  إىل  متيل 
يف  مثلً  فالطفل  وظائفها.  تؤدي  تلقائية  لنقل 
مصوراتها ال تظهر عليه سوى البهجة  والفرح 
الطفويل ممزوج باألناقة. والصبية وهي تواجه 
عني الكامريا تستقبلها  باطمئنان، ألنها ستسجل 
هو  ما  أو  إليه،  تتطلع  ما  يف  سواء  معاملها، 
تلحق  فالكامريا   فرح.  مناسبة  عىل  محمول 
األثر  ترك  من  تخلو  ال  لكنها  بعفوية،  ذلك 
ديدنها،  فالجامل  امللتقطة.  الصورة  كادر  عىل 

والبهجة رائدها. 
إن الصورة لديها تتصف بجملة خصائص ؛منها:

• داللة النظرة للنموذج  وعمقها.

• جامل اللقطة ورهافة صريورتها.
عىل  يظهر  الذي  االحتفاء  جو  مع  التجاوب   •

امللمح. 
الضوء  نَِسْب  من  املحتوى  مكّونات  توازن   •

والِظْل.
• براءة الطفولة والنظرات الدالة عىل العفوية 

واالسرتخاء الجسدي.
• الفرح واألناقة واالعتزاز بالنفس.

الفتاة  وجه  السّيام  اللقطة،  جاملية  تأكيد   •
وارشاقاته، ووشم الساعد.

كل  جمعت  للقطة  مدروس  استثناء  ومثة 
اختيار  من  ابتداء  الفنية،  الصورة  خصائص 
يف  الصبية  وجه  من  جزء  أظهر  التي  الزاوية 
الفنية  امكانياتها  الفنانة  لقطة)كلوز( حشدت 

تقصيه  يجب  ما  تقيّص  يف  الكامريا  وقدرات 
فيها  جمعت  التصوير.  من  الرضب  هذا  يف 
النظرة العفوية واملستقرة للنموذج، ثم إظهار 
جامليات املكّونات لهذا الجزء الذي ظهر عىل 
استقرار  خاصة  التعبري،  يف  تاّمة  استقللية 
بعيد  معنى  فيه  ومركز  نقطة  عىل  العينني 
الِظْل،  تعميق  يف  ساهم  النقاب  الداللة.إطار 
واكساب الهيأة جامالً وعفة وعفوية وتلقائية. 
مدى  لُتظهر  الخصائص  هذه   اجتمعت  لقد 

اهتامم الفنانة بصياغة لقطتها الفنية.

مشاهد يومية
مل يكن يف متناولنا سوى لقطة واحدة تعكس 
اليومية، وهي لقطة لطفلتني تقتعدان  الحياة 
الرصيف قرب محل معرض  فاره املظهر. املكان 
جمع  متتهنان  الطفلتني  أن  يبدو  نظيف،  غري 
ذات  ليست  أو  التالفة،  األشياء  من  املرتوك 
لألطفال  اليومي  الترشد  من  نوع  أهمية.وهو 
بريئة  تطلعات  العراقية.  الحياة  تشهده  الذي 
طغى  الصورة  واضح.  حرمان  بّراقة،  لواجهات 
من  نوع  وهو  الدموي،  األحمر  اللّون  عليها 
عكست  واالحتجاج.الصورة  الرصاع  تصاعد 
التفاوت الطبقي وترشد األطفال جزء من هذا 

التناقض.
الفنانة )شيلن عبد  أن ما قدمته  نرى  عموماً 
الرحمن( من مناذج اللقطات، يُنبئ بوالدة فنانة 
وعمق.  بجدية  تطورها  تستقبل  فوتوغرافية 
ذلك ألن مناذجها تؤرش مثل هذا ملنحى، الذي 
أجل  من  املوهبة  واستعامل  االحرتاف  رائده 
شأنه  إبداعي  فن  إىل  التصوير  حرفة  تحويل 

شأن الفنون واألجناس األُخرى.

فوتوغرافيا شيلن عبد الرحمن 

اإلمساك بما وراء الصورة اإلمساك بما وراء الصورة 
المكتفية بذاتهاالمكتفية بذاتها

جاسم عاصي

التقاط  فعل  ينتجه  الذي  امللفت  للمحتوى  االنتباه  عىل  الصورة  قراءة  تحفز 
التصوير جنس قد يجمع يف  فأّن  لهذا  وإبداعاً.   األكرث عمًقا  والنظرة  اللحظة 
طياته األجناس اإلبداعية كلها. كام ميكننا التأكيد عىل أن الصورة تكون مكتفية 
بذاتها مرة، أو تحاور األجناس يف مرة أُخرى. وميكن أيضاً القول أنها فن يفوق 
بخصائصه الذاتية واملوضوعية الوظيفة اإلبداعية، ألنه يرتبط بالذاكرة، وبالتايل 

بالتاريخ.

النظر بحساسية 
مفرطة من أجل 

االرتقاء بالمشهد 
إلى مصاف اإلبداع 

الجمالي

الی  يسعی  التمويل،  ذايت  ثقافًيا  مرشوًعا  الدار  وتعد 
توظيف اإلستثامر الثقايف وتحقيق اإلستقلل اإلقتصادي 

والتحرر من وطأة الجهات املمولة.
زیادة  إىل  الدار  هذه  تأسیس  من  الهدف  یقترص  ال  و 
عدة  ولرهند  تأسیسها،  فمنذ  فقط،  املکتبات  عدد 
والتثقیف  الکتابة  وعي  نرش  أولها  وتطلعات،  أهداف 
والشباب.  الناشئة  الکتاب  عند  خصوصا  ونحوها،  بها 
وفنون  أساسیات  لتعلیم  مجانیة  بدورات  قامت  لهذا 
املجال.  هذا  يف  کتابا  وأصدرت  الروایة،  کتابة  وأسالیب 
ثقافة  القرآءة  جعل  علی  العمل  فهو  اآلخر  الهدف  أما 
تطویرها  و  املختلفة  املجتمع  بین رشائح  ودامئة  راسخة 
وقامت  املجال  هذا  يف  کتابین  وأصدرت  کام  باستمرار، 

بتحضیر العدید من املؤمترات والنشاطات املتعلقة بهذا 
الهدف سواء أکانت يف مقر الدار أو يف املدارس واملعاهد 
والجامعات. هدفهم اآلخر أیضا هو العمل وفقا لتخطیط 
سنوي علی طبع الکتب التي تفتقر الیها املکتبة الکردیة، 
لروایات کل من  الدار بطبع ترجمة کردیة  لذلك قامت 
“نجیب محفوظ، محسن الرميل، محمد حیاوي، عيل بدر، 
سعود السنعويس، مها حسن و غیرهم.” يف ذات الوقت 
و  الفکریة،  للکتب  علی مرشوع  الدار  فیه  تعمل  الذي 
منها   فکریة  کتب  سلسلة  علی  عملت  الصدد  هذا  يف 
“الفلسفة للشباب”، والجانب األخیر من أولویات الدار 
هو العمل علی مجموعة کتب يف مجال التحلیل النفيس 
هذا  مختيص  من  وغیرهم  الکان  و  فروید  من  لکل 

السلسلة،  هذه  يف  کتابا  عرشین  أصدرت  حیث  املجال. 
تحلیل  جانب  الی  العلامء  هؤالء  لنصوص  ترجمة  مع 
الفهم والتناول  النصوص واملصطلحات، کي تکون سهلة 

لدی القارئ واملتلقي.
تم تأسیس هذه الدار يف مدینة السلیامنیة، ألن صاحبي 
هذا املرکز من أهايل هذه املدینة. و لوال کونها يف هذه 
فقط  سنوات  ثلث  ظرف  يف  و  إستطاعت  ملا  املحافظة 
کتاب يف مختلف   ٢٠٠ یقرب من  ما  إصدار  من عمرها 
هذه  الشکل خلل  بهذا  و منت  تطورت  ملا  و  املجاالت 
املدة القصیرة، کون هذه املدینة ومنذ القدم، هي بیئة 
إلقلیم  ثقافیة  کعاصمة  إختیرت  حیث  خصبة،  ثقافیة 
قبل  من  أدرجت   ٢٠١٩ سنة  يف  و  العراق،  کوردستان 

منظمة الیونسکو کمدینة أدبیة.
محافظ  السید  مبادرة  الی  بإمتنان  الدار  تشیر  ختاما 

السلیامنیة والتي قام من خللها بتبني إصدار ستة کتب 
لصالح الثقافة عامة والدار خاصة، تثمینا لها ولدورها يف 

خدمة األدب والثقافة يف هذه املدینة.
بعد  تحقق  مل  اإلنشاء،  حدیثة  ثقافیة  دار  رهند  نعم 
وتفخر  بجد  تعمل  ولکنها  املرسومة،  الکبیرة  أهدافها 
ما  الی  باإلضافة  منها  قلیل  وقت  خلل  متحققة  بأمور 
ذکرناه أعله التمکن من بناء علقات تعاون مع مکتبات 
و دور نرش عدیدة يف مناطق رشق کردستان )کردستان 
إیران(، بالتحدید مع مکتبات مدن “سنندج، بوکان، سقز، 

مهاباد” و إیصال جزء من  إصداراتها الی تلك املکتبات.
طریق  عن  و  مطبوعاتها  إیصال  تتبنی  رهند  ان  علام 

الربید الی کافة القراء الراغبین و يف جمیع أنحاء العامل.
هکذا نبني علقاتنا مع الجمهور املتطلع للقرآءة واإلطلع.

بالثقافة بدأنا وبالثقافة ندوم.

مركز رهند الثقافي في السليمانية

ريادة في النشر وترصين ريادة في النشر وترصين 
الثقافة الكوردية المعاصرةالثقافة الكوردية المعاصرة

الطريق الثقايف ـ السليامنية ـ خاص
يعد مرکز رهند الثقايف، واحًدا من دور النرش واملراكز الثقافية املهمة يف أقليم كردستان العرق، إن مل 
يكن أهمها عىل اإلطلق، هو دار ومکتبة ثقافیة تأسست يف العام 2018 يف مدینة السلیامنیة عىل يد 
مثقفني كورديني شابین هام “آرام صدیق” و“هوگر آرام” اللذین أمضیا سنوات طويلة بالعمل يف املجال 

الثقايف، وتحدیدا يف عامل املکتبات ونرش القرآءة والکتب والعلم. 

N
o

. 1
0

09ت�ضويرت�ضوير2
altareek althakafi

9 May 2022   9 آيار/ مايو



N
o

. 1
0

10�ضهادة�ضهادة2
altareek althakafi

ابنة  الجالريي تحقيقا لحلم  اقامة  جاءت 
املدينة الفنانة ومخططة املدن سعاد نرص 
عىل  بذلتها   التي  للجهود  ومثرة  مخول 
امتداد سنني طويلة. وسبق ذلك تأسيسها 
املدن  “معرض  مرشوع   2008 سنة 
الفلسطينية”، الذي سعت من خلله وما 
الفلسطينية  للمدن  زالت القامة معارض 
التاريخية. ويف سنة 2012 ومبناسبة مرور 
من  حيفا  مدينة  تأسيس  عىل  عاما   250
قبل الشيخ ظاهر العمر الزيداين، أقيم يف 
لهذه  تاريخي  أول معرض  املرشوع  اطار 

املدينة. 

طوفان يف وادي الصليب 
يف العام 2019 بارشت الفنانة سعاد نرص 
تأسيس “جالريي حيفا”، الذي تم افتتاحه 
اىل  رسيعا  ليتحول  ذلك،  من  سنة  بعد 

معلم من معامل املدينة.
عن  مبعرض”الطوفان”  الجالريي  افتتح 
والذي  املدينة،  يف  الصليب  وادي  حي 

انه  بشأنه  نرص  سعاد  الفنانة  قالت 
“يعكس العلقة الجدلية بني البحر ووادي 

الصليب”.
وكانت قد اختارت هذا املعرض للفتتاح 
باعتبار الحي املذكور، كام رصحت الحقا، 
التي  التاريخية  حيفا  أحياء  أبرز  من  
الفلسطينيون  األصليون  سكانها  تعرض 
التهجري  عمليات  أكرب  اىل  النكبة،  إبان 
بيوته  وتعرضت  والتجريف،  والترشيد 
وهويته اىل االمتهان والهدم وتغيري املعامل 
بشكل منهجي ومتواصل، عىل مدار سبعة 

عقود.
وشبِّهت الفنانة سعاد نرص  التي عاشت 
حل  ما  الصليب،  وادي  حي  أطراف  عىل 
 ، “الطوفان”  بـ   ،1948 عام  وباهله  به 
 ، اعتيادية  قالت “مل يكن حرباً  النه كام 
بل طوفانا مدمرا وعملية تجريف إنساين 
مهام  األيام  متحوه  لن  ومادي،  وحضاري 

تتالت األجيال” . 
حيفا  بحر  “ان  اضافت:  االفتتاح  ويف 

الحدث  هذا  يف  كبريا  رمزا   يشكل 
عربه  أقلعت  حيث  املشؤوم  التاريخي 
ميناء  اىل  ميناء حيفا  التهجري من  قوارب 
بريوت، وهو الذي طاملا تغّنت به هاتان 
املدينتان الجميلتان، هذا البحر هو نفسه 
ومباين  بيوت  عليه  أطلت  الذي  البحر 
العظمى،  الصليب يف غالبيتها  حي وادي 
قسم  رزق  ومصدر  عمل  موقع  وشكل 

كبري من سكانه”. 
مسلسل  يف  هوالً  االشد  إن  ايضا  وقالت 
الهدم هو محاولة هدم ثقافتنا وحضارتنا 
هذه  يف  الوطنية  وذاكرتنا  وتاريخنا 
بحقوقنا   مساسا  يشكل  والذي  املدينة، 
ومحوا  املدينة  يف  والوطنية  الثقافية 

لذاكرتنا الجامعية.

الجالريي  افتتاح  من  ونيف  عام  وخلل 
اخرى:  وفعاليات  معارض  فيه  افتتحت 
معرض عن مدينة يافا التاريخية يف كانون 
ثاين 2021، معرض املخططات التاريخية 
ايار 2021،   � نيسان  الفلسطينية  للمدن 
اليدوية  والحرف  التطريز  وبازار  معرض 
معرض  وقبلها   ،2022 اذار  الفلسطينية، 
عن  مخول  نرص  سعاد  الفنانة  العامل 

املرأة الفلسطينية، اذار 2021.

صاحبُة الجالريي ومؤسسُته
هي  املدن  ومخططة  الفنانة  نرص  سعاد 
خاص  هنديس  مكتب  صاحبة  االصل  يف 

يعمل منذ عام 1989.
تاريخي  بيت  يف  حيفا  مدينة  يف  ولدت 
الصليب، لواحدة  عىل أطراف حي وادي 
التي  القليلة  العربية  العائلت  من 
النكبة،  عام  بعد  حيفا  مدينة  يف  بقيت 
سكانها  من  املائة  يف   96 تهجري  تم  حني 

الفلسطينيني.
ومحن  والرتحيل  التهجري  لقصص  وكان 
بلورة  يف  كبريا  أثرا  واحداثها  النكبة 
مع  االمر  كان  كذلك  الفنية.  شخصيتها 
املاضية  الطويلة  السنني  خلل  تجوالها 
العربية  واألحياء  الصليب  وادي  حي  يف 
وترسم  منها  تبقى  ما  تلملم  االخرى، 
هدمها  قبل  واملعامرية  التاريخية  املعامل 

واختفائها نهائيا. 
يف  الكبري  دورها  نرص  الفنانة  ولعبت 

الفن املقاوم  من خلل النرش يف الجرائد 
زالت  وما  كانت  التي  العربية  واملجلت 
يف  املشاركة  وعرب  ذاتها،  حيفا  يف  تصدر 
املهرجانات واملناسبات الوطنية املختلفة. 
كامعرفت باللوحات التعبريية التي كانت 
النضال  ترسمها لقصائد ودواوين شعراء 
الفلسطيني معني بسيسو وسميح القاسم 

ومحمود درويش وغريهم. 
هاما  عنرصا  الدوام  عىل  املرأة  وشكلت 
يف لوحات الفنانة سعاد نرص، وقد عربت 
والتجريدي  التعبريي  بأسلوبها  ذلك  عن 
الخاص بها، وهو ذو بعد إنساين يخاطب 
عالية.  فنية  بلغة  البرشية  النفس  عمق 
حول  اللوحات  من  كبرية  مجموعة  ولها 

“املرأة والطبيعة”. 

جاليري حيفا 

إحياء الوجه العربيإحياء الوجه العربي
للمدينة العريقةللمدينة العريقة

الطريق الثقايف ـ خاص ـ حيفا

أول جالريي  االول 2020 وهو  كانون  افتتح “جالريي حيفا”، يف شهر 
عريب يقام يف هذه املدينة العريقة منذ نكبة الشعب العريب الفلسطيني 
سنة 1948. ومنذ البداية بدا واضحا ان الهدف من اقامته هو إحياء 
الجالريي يف حي وادي  التاريخية. ويقع  الثقافية لهذه املدينة  الهوية 
يستعمل  كان  تاريخي  مبنى  افتتح يف  وقد  باملدينة،  العريب  النسناس 

قبل حوايل 150 سنة كمطحنة حبوب. 

الفنانة سعاد نرص مخول

ال أدري كيف وجدُت كلامتها تحفر يف ذاكريت وتنبش بها، 
وأنا أفتش عن أيامي القدمية، عن ملفات الروح العتيقة..
هكذا مرْت ببساطها السحري ورحلِت يب صوب الكويت 
مع  والكرة  الرمال  يف  واللعب  طفولتي  بأيام  وذكرتني 
الصغار، عادت مخيلتي للوراء ألف عام وعام وأنا أتذكر 
نسمة  أول  أتذكر  نعم  )حويل(،  مدينة  يف  رأيس  مسقط 
شممتها كانت مغمسة بطعم البحر وأول ممرضة وهي 
تجرين من رحم أمي، وكانت الصفعة األوىل التي تلقيتها 
عىل ظهري من كفها الناعمة أول انطلقة للحياة، حسبتها 
بادئ األمر تريد االنتقام مني ألنني كنت عائقاً ألمي وأنا 

أتشبث بها، لكني فكرت يف النهاية يف الخروج ألن هواء 
البحر أغراين.. 

هكذا تلقتني )حويل( بني ذراعيها كعشيقة تقول لحبيبها 
شدة  من  أيب  العائلة،  يف  األول  الصبي  كنُت  لك،  هيت 
املمرضة سألته قبل  اختيار اسم يل، لكن  فرحه تردد يف 
أن تخرج من غرفة صغرية استأجرها والدي.. ما اسمه؟ 
فكر كثرياً.. وشاءت األقدار أن متنحني هذا االسم.. قال 
هو هيثم .. أحب الهيثم ألنني أعشق النسور فهي من 

الطيور القوية وإين أريده من األقوياء.. 
يف استوديو األحمدي من العام نفسه كان عمري سبعة 
أشهر وسبعة أيام وساعات سبع ألتقط يل والدي صورة 
كنت فيها مبتسامً وكان يشعر بالفخر والزهو، وكنت كلام 
لضحكات  تتسع  صارت  حتى  ابتسامتي  معي  تكرب  أكرب 
األخرين.. فكلام ابتسم شخص بهذا الكون وصلني اشعار 

من القلب بتلك البسمة..
عنا  تبعد  التي  مدرستي  من  عائداً  كنت  يوم  ذات 
مسرية عرش دقائق، كانت حقيبتي ملتصقة عىل ظهري 
جرين  األرض،  فوق  يلتمع  بياضاً  شاهدت  بعيد  ومن 
قصة  كانت  األرض،  عىل  من  رفعته  نحوه،  البياض  ذاك 
بعنوان “البلح األحمر” ال أتذكر كاتبها، لكني أتذكر شيئاً 
ما، أتذكر الدهشة التي احتلت كل تفاصيل روحي وأنا 
شدين  بداخلها،  كانت  التي  والصور  صفحاتها  اتفحص 
حتى  منها  صفحتني  أول  قرأت  السلس،  أسلوبها  كثرياً 
قلبي، دسستها يف حقيبتي مثل أي شخص يعرث  دخلت 
باملسري  املارة، هممت  أعني  عن  ليخفيه  مثني  عىل يشء 
وقت، وحني وصلت،  بأرسع  البيت  إىل  الوصول  محاوالً 
أكرب  برغبة  كلها، شعرت  القصة  اقرأ  ورحت  أخرجتها 
لقراءة املزيد، شاهد والدي الدهشة واللهفة حتى 
صار بني الحني واآلخر يجلب يل الكثري من القصص.
قال والدي سنسافر نهاية شهر أغسطس إىل العراق، 
كانت فرحتي ال توصف، وكان يب من الشوق اليشء 
التعرف عىل جدي وجديت وأبناء عمومتي  الكبري يف 
تصل  التي  بالرسائل  عنهم  فقط  أسمع  كنت  ومن 
أكرث من  تكن  أن مل  أشهر  أكرث من خمسة  بعد مرور 
يف  وقتها  كنُت  القديم،  البطيء  الربيد  عرب  املدة  هذه 
بنا  انطلق  بساعات  الفجر  وقبل  االبتدايئ،  األول  الصف 
والدي صوب الحدود العراقية لنصل إىل البرصة مع بداية 

الـ )داتسن( رصاصية  الصباح وهو يقود سيارته القدمية 
النارصية  مدينته  إىل  وصوالً  املناطق  كل  مخرتقاً  اللون 
لينعطف نحو اليسار إىل مدينة تغفو عىل شاطئ الغراف 
فراشها  عىل  عروٍس  مثل  بهدوء  تنام  ومودة،  بكل حب 
والدي  قال  )الرفاعي(،  ليلة زفافها، يف مدينة  األبيض يف 
سننطلق  الصباح  وعند  عمتكم  بيت  يف  الليلة  سنبيُت 
لبيت جدكم، ألتفْت والدي نحوي وابتسم وأنا أجلس يف 

املقعد الخلفي من السيارة قائلً: 
)لو تدري جدك شكد مشتاقلك..(.

جدي الذي رآين بالصور املرسلة عرب الرسائل املتبادلة بني 
أيب وبينهم فقط.

أتصفح  ورحت  كبرية،  مكتبة  شاهدُت  عمتي  بيت  يف 
أّي كتاب ألنني مل أكن أدرك  كل كتبها، رمبا مل يجذبني 
مجلتي  سوى  جذبتي  ما  الفرتة،  تلك  يف  محتواها  حجم 
ولذة،  بشغف  أتصفحهام  ورحت  )َمَجلتي(  و  )املزمار( 
قال  الصغريتني..  بيدي  اقلبها  وأنا  كثرياً  القصص  شدتني 
يل ابن عمتي.. )راح آخذك ملكتبة املحطة(، كان يقودين 
أشاهد  كنُت  و)الدرابني(  األزقة  يخرتق  وهو  يدي  من 
كثرية،  أعوام  عليها  والتي مىض  املتآكلة  الهرمة  الجدران 
قدمية من  قليلة وأعداداً  ويف محل صغري وجدُت صحفاً 
)مجلتي( و)املزمار(، اشرتيت كل األعداد القدمية بدراهم 
حديدية كنت ادخرها يف جيبي، ال أدري كم حجم الفرحة 
التي دخلت إىل قلبي واحتلتُه تلك الليلة وأنا أبقى حتى 
وقصصها  امللونة  باملجلت  واقرأ  أقلُب  الليل  منتصف 

الجميلة..
يف الصباح حاول والدي أخذنا إىل أعامق املدينة قاطعني 
الرتايب وصوالً إىل حيث يسكن جدي يف منطقة  الطريق 
ريفية وهو يلون ترابها بالخضار بالقرب من مدينة أوما 
السومرية وبالقرب من تل )جوخا(، أنا حاولت التظاهر 
تصفحي  من  تبقى  ما  أكمل  يك  معه  أذهب  لئل  بالنوم 
قصص  من  بها  جاء  ما  كل  شدين  التي  املجلت  لبقية 
الكون ليسافر  الدين وهو يخرق قواعد  السندباد وعلء 
بنا إىل أرجاء شتى ببساطه السحري الجميل، لكن والدي 

جذبني بقوة وقال: 
)جدك ايريد ايشوفك(. رصت مرغامً عىل الذهاب معه، 
مروراً  املاء  نشق  ونحن  الحديدي  الجرس  صوب  عربنا 
ألول  الخرضاء،  املناطق  كل  متجاوزين  الريف  قلب  إىل 

مرة أتنفس هواًء مغايراً، تجاوزنا كل أشجار الصفصاف، 
بلون  خرنوباً  تثمر  األشواك  أذهلتني،  أشياَء  شاهدت 

الورد، حتى العاقول يزهر زهرات صغريات.
هناك بالقرب من نهر صغري مينح األرض الجنوبية الحياة 
من  أكواخ  نحو  وقادين  منها  وترجل  أيب  سيارة  توقفت 
بعينني  الخشبي  عكازه  عىل  يتعكز  جدي  كان  الطني، 
وعقال  يشامغه  يرتدي  وهو  البحر  لون  مثل  زرقاوين 
وكانت  سومري،  ملك  رأس  فوق  تاج  مثل  رأسه  يزين 
وتلُف  السوداء  ملبسها  ترتدي  وهي  خلفه  تسري  جديت 
وشامين  تلقفاين  الليل،  سواد  مثل  )ِعصابَة(  جبهتها  عىل 
الطني،  أرسار  معرفة  يف  تقتلني  اللهفة  وكانت  كلهام، 
أسود،  كلُب  عتيقة،  خشبية  أبواباً  يشء،  كل  شاهدُت 
أبقار وأغنام، شاهدُت حصاناً مجللً بأبهى الحلل والزينة، 
حديدية  وأجراس  ظهره،  عىل  امللون  الصوف  من  غطاء 
تؤطر عنقه، شاهدُت أطفاالً بعمري وآخرين أكرب مني، 
أبناء  هم  هؤالء  أن  وعلمت  جميلت  فتيات  شاهدُت 
عمومتي، ورحت أتجول بني أروقة الطني، ركضت خلف 
ابن  أحضان  بني  أصعد  وأنا  بالخوف  شعرُت  الفراشات، 
عمي وهو يركب الفرس املجلجلة بالجامل، ركضت الفرس 
بكل قوتها ثم قفزت نهراً صغرياً، كانت قفزتها مبثابة اعلن 
ثوريت ضده ليوقف هديرها وهي تشق الهواء يف الفضاء 

الوسيع.
مغيب  وقبل  الكون،  هذا  عىل  ضيفاً  يحل  املساء  كان 
الطيني  تنورها  يف  الكربى  عمي  ابنة  جمعْت  الشمس 
النار  لتعتيل  تشعلها  وراحت  الخشبية  الشوك  أعواد 
لتيضء املكان ومن حولها، كانت تخرج من تنورها خبزاً 
طرياً شهياً بطعم الجنوب. يف الغرف الطينية الهادئة ال 

يشء يزينها سوى فوانيس تنري عتمة املكان..
ويروي  الرجال  حكايا  الجميع  عىل  يقص  جدي  وكان 
قصة األرض وعشقه لرتابها بينام راحت جديت متأل آنيتها 
وكأنها  أمامنا  تضعها  الثلج  مثل  أبيض  بلنب  الحديدية 
كانت ترضعنا عشق سومر ومتنحنا تعاويذ آلهة املعابد، 
عمي  ابن  يغتنم  بعض  مع  الصغار  نحن  نختيل  وحني 
األكرب لريوي حكايات الجدات التي كان يحتفظ بها وهو 
)السعلوه(  قصة  علينا  ويقص  الجنوب  أساطري  مينحنا 
تحب  وهي  عليها  القضاء  من  ذيك  فلح  استطاع  التي 
واألطفال  الناس  ويشعر  ومتوت  ليحرقها  الناس  تقليد 
ركب  الذي  )الطنطل(  قصة  عىل  يعرج  ثم  باالطمئنان، 
أبو جباره االقطاعي الذي جاء ليلً وهو يعرب تل )جوخا( 
املسكونة باألروح واملحروسة من اآللهة، ليبقى أبو جباره 

يبحث عن الطريق إىل أهله حتى الصباح.. 
كنت أتغطى برششف قصري وأنام عىل )سابوط( يرتفع 
بجو  اللهبة  أنفايس  العذب  الهواء  ليداعب  األرض  عن 
كان  توصف،  ال  أياماً  قضيُت  الريف  يف  والغربة،  املدن 
شهر سبتمرب يكاد ينتهي لنعود مرة أخرى صوب الكويت 
وأنا أشحذ خيايل وفكري بكل هذا الكم الهائل من الصور 
من  لنأخذ  البرصة  باتجاه  ونعود  املدينة  نودع  الغريبة، 
سلل مترها ورطبها وأعود أنا حاملً مجليت عائداً للكويت 

مرة أخرى..
وكنا ال نزور العراق إال بعد أعوام كثرية، كنت أكربُ من 
كنت  ما  العراق،  صوب  يأرسين  يب  الشوق  وكان  خللها 
املوت  ساكنيها  متنح  األرض  من  البقعة  هذه  أن  أدرك 
العراق،  إىل  نهائياً  العودة  والخراب والدمار، قرر والدي 

قراراً ال رجعة فيه..
ما عساين أذكر وحب الكويت يفارقني وأنا أودعها آخر 
مرة عام ١٩٨٧ كنُت يف معرب صفوان ألتفت للوراء علني 
أتنفس ما تبقى يل من هوائها الذي شممته أول مرة عام 
بأىس بعد أن تعربوا  أيلول..، قال والدي  ١٩٧٤ يف شهر 
معرب صفوان سينتهي كل يشء، هيا التفتوا وتزودوا من 
أرض منحتكم الحب واملحبة والسلم.. شاهدت االنكسار 
بادياً عىل وجهه وهو يفارقها بعد أن كان جزءاً منها يف 
يف  أخرَض  زرعاً  لتنبت  مزارعها  أرض  ينهش   ١٩٦٥ عام 
األوىل  الذكرى  وبقت  جميعاً  غادرنا   .. واملطلع  الجهراء 
تعشعش يف قلوبنا، أيب بعد مرور أقل من سنة مل يستسغ 
حكم البعث ونظام صدام املستبد فقرر الرحيل بعد أقل 
نصارع  الصغار  نحن  وبقينا  الحياة  هذه  عن  سنة  من 
حنان  أن  ندرك  نكن  مل  دونه..  من  واأليام  الفقد  مرارة 
األم يتسع للكون كله وهي تلفنا بني أضلعها ونحن منر 
بأعوام العوز والحرمان يف حرب أحرقت األخرض واليابس 
يف سنواتها الثامن، وبعدها أعوام القحط يف التسعينيات 
مبعنى  مخيفاً  رمادياً  زمناً  كان  والخوف،  القهر  زمن  من 
التي حصلت عليها  الكتب  ببعض  احتفظ  الكلمة، كنت 
مبرور سنوات عمري ومحطايت التي مررت بها وما فقدته 
من كتب ومجلت كان أكرب يف مجتمع كان يفكر يف كيف 

يعيش فقط.
تؤدي  كانت  حتى  للجميع،  قلق  مصدر  الكتب  كانت 
بصاحبها إىل التهلكة يف زمن النظام وكانت أمي تنصحني 
عىل الدوام بأن اتخلص مام أكتبه أو احتفظ به من كتب 

لئل تفجع يب..
مساحة  البلد،  هذا  من  أكرب  ملساحة  للهرب  اضطررُت 

تتسع لحجم جنوين حتى استقريت يف العاصمة بغداد.
انفرجت أسارير الوطن بسقوط صنمه، وصار متسع كبري 
للحرف.. أمي بعد عام ونصف لحقت بأيب، كان رحيلها 
هي  موتها  عىل  حزين  كان  روحي،  تجتاح  كربى  صدمة 
الضوء األخرض للدخول إىل عامل اإلبداع والحرف.. ال أدري 
أين كانت تختبئ أمي يف )بوصلة القيامة( خلف شخصية 
سعاد أم برشى أم الحاجة بدرية، لشخص رمبا فيه يشء 
مام يشبهني، رجل تشبث بالحياة بقوة مقاتل، رجل ميلك 
ثلث أمهات ورابعتهم الجدة، حقق هذا الجرح فوزاً يف 
جائزة الشارقة لإلبداع الروايئ العريب عام 2014، ألردفه 
بعد ذلك بباب الخلص، الباب الذي أردت لكل العراقيني 
أن ميروا منه ليعيشوا مثل الجميع بسلم ومحبة وأمان 

وأنا أبحث لهم عن باب خلفي للجنة..
عامل  مثل  السوداء  ذاكريت  يف  أنبش  مرة  كل  يف  أنا  ها 
منجم يستخرج الفحم األسود من باطن األرض، يك أدون 

كل أوجاعي وجنوين عىل الورقة البيضاء.

هيثم الشوييل         

خارج من ملفات الروح العتيقة
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إصدارات جديدة ضمن سلسلة »مختارات« من المكتبة األهلية إصدارات جديدة ضمن سلسلة »مختارات« من المكتبة األهلية 
الطريق الثقايف ـ وكاالت

استمراًرا ملرشوعها الثقايف الرائد يف إصدار سلسلة )مختارات( عن املكتبة األهلية يف البرصة، الذي بدأته بإصدار 
رواية “الشاهدة والزنجي” للكاتب الراحل مهدي عيىس الصقر، ومن بعدها رواية “رغوة السحاب” وكتاب 

“ثريا النص” للكاتب الراحل محمود عبد الوهاب، ستصدر قريًبا ضمن السلسلة نفسها رواية “السجني” للكاتب 
واملرتجم الراحل أنيس زيك حسني، ورواية “صفوان االديب” للكاتب الراحل كاظم ميك. باإلضافة إىل عدد آخر 
من االعامل اإلبداعية املهمة االخرى جاري العمل عىل إعدادها للنرش تباًعا. ويعد مرشوع سلسلة )مختارات 
األهلية( من املشاريع الثقافية الرائدة التي توفر طبعات جديدة إلبداعات مهمة ونادرة تفتقدها املكتبات. 

  بحوث جدلية في كتب

الحب والشعر الحب والشعر 
في الشرق األوسطفي الشرق األوسط

من العصور القدمية حتى وقتنا الحارض

عاطف الشاعر )محرر( 

كان الحب مجاًزا مهاًم يف أدبيات املنطقة التي 
نسميها اآلن الرشق األوسط ، من العصور 

القدمية إىل الحديثة. يحلل هذا الكتاب شعر 
الحب يف مختلف اللغات القدمية واملعارصة يف 
الرشق األوسط ، مبا يف ذلك األكدية واملرصية 

القدمية والفصحى الكلسيكية والحديثة 
والفارسية والعربية والرتكية والكردية ، مبا يف 
ذلك املواد األدبية التي تم اكتشافها وتسليط 

الضوء عليها ألول مرة.
تعكس الفصول مًعا وتستكشف التطور الخطايب 

ملوضوع الحب ، والحساسيات واألساليب 
والتقنيات املستخدمة يف نقله. إنهم يرسمون 

الطريقة التي تفسح بها القصائد يف الشعر 
القديم املجال النعكاسات معقدة ومتنوعة 

للمشاعر اإلنسانية يف لغات العصور الوسطى 
وإىل العرص الحديث الذي يعكس بدوره 

التعقيدات والفروق الدقيقة يف الوقت الحارض. 
من خلل تقديم ملحة رسيعة عن اللغات األدبية 

املتنوعة وعلقتها مبوضوع الحب ، سيكون 
الكتاب محل اهتامم الباحثني يف األدب والثقافة 

يف الرشق األوسط واألدب.

غالف عادي: 434 صفحة
الرقم الدويل: 978-1108705578

األكراد في األوقات األكراد في األوقات 
المظلمةالمظلمة

آفاق جديدة بشأن العنف واملقاومة

عائشة علمدار أوغلو وفاطمة جوتشيك

املواضيع: دراسات الرشق األوسط ، دراسات 
املرأة والجندر ، الدراسات الرتكية ، الدراسات 

الكردية
“يف األوقات املظلمة ، يكون الضوء أمًرا حتمًيا. 

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة رائعة تيضء 
الوضع الكردي يف تركيا. ومعاناتهم الحالية لها 
تاريخ طويل ، ويف دراسة هذا التاريخ ، تناول 
املؤلفون املختلفون أشياء مثل التوكيشية مثل 

البياض والعنرصية من األكراد واألرمن ، والنساء 
كفاعلت مركزية يف املقاومة الكردية ، والتاريخ 
الطويل لألكراد فيام نسميه اليوم تركيا ، وأكرث 
من ذلك بكثري. املسائل العرقية والقومية. “� 

إدواردو بونيل سيلفا ، جامعة ديوك
“الكتاب يتضمن أصوات من جيل جديد من 

العلامء يف مجال الدراسات الكردية الناشئ.” � 
إرساء أوزيوريك ، كلية لندن للقتصاد

“مجموعة رائعة من املقاالت حول ما يعنيه 
العيش كنساء ورجال أكراد يف تركيا اليوم ، 
وتوثق األشكال العديدة للقمع واملقاومة 

اليومية. عىل عكس الكثري من الكتابات األخرية 
حول األكراد ، يقدم املؤلفون باستمرار وبشكل 

مقنع وجهة نظر من أدناه ؛ إنهم يستحقون 
التقدير عىل منحة دراسية ملتزمة. “� مارتن فان 

بروينسن ، أستاذ فخري ، جامعة أوتريخت
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مدرسة األمهات مدرسة األمهات �ضوء�ضوء
الصالحاتالصالحات

الكاتبة الهندية أنورداتي روي تفوز بجائزة سان لويس األدبية 
الطريق الثقايف ـ خاص 

الحياة  قيد  الذين عىل  للكّتاب  التي متنح  األدبية  لويس  أنوردايت روي عىل جائزة سان  الهندية  والناشطة  الكاتبة  حازت 
روي  حوزة  ويف  وتوسعاتها.  أطيافها  بكل  اإلنسانية  للحالة  ورؤيتنا  لفهمنا  بتعميقها  األديب  املوروث  أعاملهم  وأغنت 
روايتني، هام “إله األشياء الصغرية” التي فازت بالبوكر عام 1997، ورواية “وزارة منتهى السعادة” التي وصلت للقامئة 
و  االجتامعي  والنضال  الهند  يف  بالحياة  تعنى  التي  الروائية  غري  األعامل  بعض  لديها  كام   ،2017 عام  للبوكر  القصرية 
دانتيكا  ادويج  أتوود،  مارغريت  يوسا،  فارغاس  مثل  من  الكبار  الكتاب  من  العديد  بالجائزة  فاز  أن  وسبق  الحقوقي. 

وغريهم.

كتاب “التحوالت” ألوفيد كتاب “التحوالت” ألوفيد 
بترجمة أدونيسبترجمة أدونيس

بأوفيد.  املعروف  ناسو،  أوفيدوس  ببليوس  وهو 
كتاب  ويعد  امليلد(،  قبل  عام   43( روماين  شاعر 
امليثولوجيا  عن  اعامله،  وأشهر  أهم  من  التحوالت 

و)فن  والرومانية  األغريقية 
“التحوالت”  كتاب  ويعد  الحب(. 
األحداث،  متسارعة  ملحمة  مبثابة 
ترصد  متتابعة  أجزاء  من  يتكون 
وإلبراز  وقوعها،  لحظة  األحداث 
أدق التفاصيل يتبطأ الرسد ليمنحنا 
حقيقي  عامل  وجود  عن  انطباعا 

ومرتابط.
عهده،  يف  مشهوراً  أوفيد  كان 
كان  وقد  كبرية،  شعبية  له  وكانت 
له  يقدم  أوغسطس  اإلمرباطور 

االحرتام البالغ، إىل أن أبعد من روما القدمية بسبب 
ظروف مجهولة يف العام الثامن امليلدي.

الشاعر  برتجمة  التكوين  دار  عن  صدر  الكتاب 
السوري الكبري أدونيس.

“رائحة حلوة للموت”“رائحة حلوة للموت”
للمكسيكي غييرمو أرياغاللمكسيكي غييرمو أرياغا

حول  للموت”  حلوة  “رائحة  رواية  أحداث  تدور 
“رامون” الذى يكتشف ذات صباح جثة “أديل” ىف 
ىف  لكن  غراندى،  لوما  لقرية  املجاورة  الحقول  أحد 

اللحظة التى يغطى فيها جثة الفتاة 
بقميصه، تنترش شائعة مفادها أنها 
املثرية  األحداث  فتتابع  خليلته. 
وتنترش الشائعات يف القرية، ويجد 
“رامون” نفسه ملزما بالثأر للفتاة، 
األمر الذى يدفعه لطلب العون من 

القرية التي تسعى بأكملها للثأر. 
أهم  أحد  أرياغا  غيريمو  ويعد 
املعارصين.  املكسيكيني  الكتاب 
الرواية  بني  األدىب  نتاجه  يتنوع 
والقصة القصرية والسيناريو، وحصل 

خلل مسريته األدبية عىل جوائز أدبية محلية ودولية 
للعام  اإلسبانية  “ألفاجوارا”  جائزة  أبرزها  عديدة، 
2020. وسبق أن تحولت مجموعة من أعامله الروائية 
للموت”.  حلوة  “رائحة  رواية  ذلك  مبا يف  أفلم،  إىل 

الرواية صدرت عن دار أثر برتجمة محمد الفويل.

“طفولتي حتى اآلن”“طفولتي حتى اآلن”
جديد إبراهيم نصر الله جديد إبراهيم نصر الله 

“طفولتي حتى األن” الراوية الجديدة للكاتب األردين 
العربية  الدار  عن  صدرت  التي  الله  نرص  إبراهيم 
الفلسطينية  امللهاة  سلسلة  ضمن  تدخل  للعلوم، 
املكونة من 12 رواية تغطي أكرث من 250 عاما من 

وهي  الحديث،  فلسطني  تاريخ 
مختلف،  فلسطينيٍّ  حبٍّ  رواية 
والحروب  والقهر  للفقر  عابٍر 
ما  وبقدر  والكبرية،  الصغرية 
تحتضُن سريَة ساردها وشخصّياتها، 
عىل مدى سّتني عاًما، فإنها تحتضُن 
سرية  هي  ما  وبقدر  شعٍب،  سرية 
للمكان الحارض، املخيم، فإنّها سرية 
إنّها  فلسطني.  الغائب،  للمكان 
رسديّة اإلنسان وقدرته عىل أن يلّم 

وُمحارَص؛ كام  مميٍت  واقع صعٍب  نفسه، يف  شتات 
هي رسديّة التعلّق بالجامل، وكفاح الّروح من أجل 

التمّسك بهذا الجامل.

“باتشينكو” عن معاناة “باتشينكو” عن معاناة 
الكوريين تحت االحتاللالكوريين تحت االحتالل

يل  جني  مني  الكورية  للكاتبة  “باتشينكو”  رواية 
وتعترب هذه الرواية امللحمية من أهم الروايات التي 
صدرت يف السنوات العرش األخرية، وتتطرق ملعاناة 

الياباين  االحتلل  تحت  الكوريني 
واملحاوالت العديدة لتهجريهم، من 
يف  تهاجر  كورية  عائلة  تتبع  خلل 
النهاية إىل اليابان، لرتصد مجموعة 
وتستكشف  الشخصيات  من  كبرية 
األمل والفرح الضئيل يف حياة البدو 
إىل  ُهجروا  الذين  الرحل  الكوريني 

اليابان يف القرن التاسع عرش.
ومحبة،  متامسكة  عائلة  عرشون 
تُروى قصصها بأسلوب نرثي شيق. 

صدرت عن الدار العربية للعلوم. 

“فريدا ليو” أم عازبة عاملة يف متجر قريب، ترتكب خطأ برتك طفلها وحده يف املنزل لبضع ساعات بعد ظهر أحد األيام. فيستدعي الجريان السلطات، وتأخذ 
ابنتها “هارييت” منها. مُتنح “فريدا” خياًرا، إما أن تفقد طفلها نهائًيا، أو تقبل بقضاء عام كامل يف معسكر إعادة تثقيف تديره الدولة لألمهات، حيث يتعني عىل 

النزيلت رعاية أطفال روبوتات تشبه االحقيقية بشكل مخيف، ومجهزة بكامريات مراقبة. يقول أحد النقاد، إن تسمية هذه الرواية بـ “املرعبة” ال يفيها حّقها، 
إّن مثل هذا القرب من الواقع هو ما يحول اللكمة العاطفية إىل رضبة قاضية كاملة. 

دراسات رائدة

والدة البروليتاريا والدة البروليتاريا 
الحديثة في المغربالحديثة في المغرب

 إصدارات روائية مهمة
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دانيال ريفيت

بارع(  علمي  )بناء  أطروحته  كتابة  بعد 
يف  نرشها  والتي  املغرب  يف  للرببر  املكرسة 
التحوالت  عن  هذ  كتابه  يأيت   ،1930 العام 
ورصد  إفريقيا.  شامل  مجتمعات  يف  الجارية 
املغاربة املهاجرين من عمق الصحراء إىل املدن 
الكربى بحًثا عن العمل، ليشكلوا النواة الصلبة 
املدن  يف  الجديدة  الربوليتارية  للقوة  األوىل 
األطلسية يف املغرب. مسلطًا الضوء عىل السياق 
االستعامري الذي أسهم يف تشكل تلك الطبقة.

اجتذب  سهلً،  إليها  الوصول  يكون  أن  قبل 
االجتامعيني،  الباحثني  من  الكثري  املغرب 
السّيام من فرنسا، لدراسة التغريات املجتمعية 
والطبقية وملمح تطورها األوىل، لتشكل بذاك 
باألرشيف  يُعرف  بات  ملا  الثمينة  املجموعة 
العام  مطلع  بواكريه   بدأت  الذي  املغريب، 

1904. ومنذ ذلك الحني، جمع معهد الدراسات 
آالف  العلمي  واملعهد  املتقدمة  املغربية 
الدراسات النادرة والوثائق املتعلقة باملغرب يف 

جميع املجاالت تقريًبا.
الربوليتاريا  تشكل  فأن  الدراسة،  لهذه  ووفًقا 
أو  والصحراء  الريف  عىل  يقترص  مل  املغربية 
جبال األطلس، بل أن نواته الصلبة تشكلت يف 
املدن الكربى واألكرث حداثة، مثل الدار البيضاء، 
التي تشكلت تدريجياً  العامل  حيث تجمعات 
يف ظل املراكز االقتصادية الكربى والتي ما زال 
سكانها باألمس ريفيني أو جبليني أو صحراويني، 
يف طور تشكيل عنرص جديد يف املجتمع املغريب.
هي  وما  جاءوا؟  وملاذا  هؤالء؟  أىت  أين  من 
وعيهم؟  شكلت  التي  املجتمعية  املكونات 
الثلثة  املجلدات  أسئلة كبرية حاولت  جميعها 

اإلجابة عليها.
والسيايس  االجتامعي  الثقل  انتقال  وبعد 
من  الهجرة  بفعل  املدينة،  إىل  تدريجًيا 
أحد  مونتاين،  روبري  رشع  املدن،  إىل  البوادي 
املغرب،  يف  الكولونيالية  السوسيولوجيا  رواد 
انجاز  مبارشة،يف  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 
الهجرة  ظاهرة  عن  دراسـةسوسيولوجية  أول 

هو  األساس  يف  منها  الهدف  كان  القروية، 
الجديدة  االجتامعية  الطبقة  فهم  محاولة 
والتحديث  التصنيع  ظهورها  يف  تسبب  التي 
واضـح  أيديولوجي  مسعى  يف  االستعامريان، 
هـذه  تحويل  كيفية  عـن  البحث  يف  يتلخص 
حليف  إلـى  الجديدة  االجتامعية  الـقـوة 
للمستعمر يف مواجهة التطلعات التحررية التي 

بـدأت تظهر يف األوسـاط الحرضية الجديدة.
الذي  الربوليتاري  الوعي  يدرك  أن  دون  من 
بدأ يتشكل يف أوساط أبناء تلك الطبقة، وكان  
نتيجة  جمة،  اجتامعية  لتغريات  مهد  مهامزا 
والعمل  الهجرة  بني  له  مخطط  غري  لتصادم 

واستغلل رأس املال ومشكلت التحرض.

غلف ورق مقوى
400 صفحة قطع كبري 

جاك  مركز  إصدار  من 
بريك

ترى  وانت  فاعل  عساك  ماذا 
مل  اناس  نصفني؟  اىل  مقسمة  بلدك 
الرش  نزعات  اظهار  من  بدا  يجدوا 
الكامنه، ألسباب مل تفهمها طفله يف 
حينها، لكن اإلنسان يبقى محكوًما 
تحرتق  بلدها  كانت  مبحيطه، 
واألحزاب تتنامى وتوغل يف متزيقه، 
فتوجب عليها ان تنضج بارسع مام 
من  اتخذت  أن  بعد  متوقع،  هو 
حاضنة  اللبناين  الشيوعي  الحزب 
توفر اشرتاطات هذا النضوج املبكر.
املتوقع  غري  الجديد  العدو  كان 
وغري املفهوم بالنسبة لها،  قد اتخذ 
 � ميامس  دير   � راسها  مسقط  من 
حدودا آمنة له، تلك القرية الوادعة 
يعكر  كان  ما  الذي  وعش طفولتها 
وتكالب  املتناحرين  تناحر  صفوه 
أبًدا،  تشبع  ال  النار  والن  األحزاب، 
يحدث االجتياح، عندها فقط تعلم 
يجب  الذي  عدوها  هو  من  سهى 
ترى  وهي  السيام  محاربته،  عليها 
ان بعض املحسوبني عىل بلدها قد 
انتسبوا للعدو وراحوا يستميتون يف 
الدفاع عنه، وما قد يصفه االخرون 
بالنسبة  جدا  عاقل  كان  جنونا، 
قدما  امليض  فتقرر  الزهرة،  لهذه 
إىل  الوصول  وهو  مرادها،  لتحقق 
الرغم  وعىل  داره،  عقر  يف  العدو 
املنشود  هدفها  تحقق  مل  أنّها  من 

بالقصاص من خونة بلدها، إاّل أنّها 
مل تنكرس، ومثل زهرة صلبة شعرت 
لحظات  ويف  الشخيص.  بانتصارها 
شعرت  الفتية،  حياتها  من  حرجة 
يسطّر  زال  ما  املجهول  مصريها  ان 
لها الدروس والعرب، فقد اخذت اىل 
اسوأ املعتقلت صيتا، وعلمت منذ 
تُنقل  ولن  تحاكم،  لن  انها  البدء 
قوية  ألنها  االحتلل،  سجون  إىل 
واصلت  وهكذا  املراس،  وشديدة 
صمودها ومل تنحن عىل مدى عرش 

سنوات متواصلة.
إنّه واحد من أفضل الكتب وأشدها 
تأثريًا التي قرأتها عىل اإلطلق طوال 
قراءته  عىل  أنهيت  اللعينة،  حيايت 
أن  جاهًدا  وحاولت  طائرة،  منت 
بني  محارصة  كنت  ألنني  أبيك،  ال 

الغرباء. 
يافعة،  لبنانية  امرأة  بشارة  سهى 
الشيوعي  الحزب  يف  عضًوا  كانت 
الحرب  لتشهد  نشأت  اللبناين، 
اإلرسائييل  والغزو  اللبنانية  األهلية 
كانت  )حيث  اللبناين  للجنوب 
سن  يف  مصممة،  كانت  تعيش(، 
االنضامم  عىل  للغاية،  مبكرة 
أرادت.  ما  لها  وكان  للمقاومة، 
املراهقة،  سن  يف  كانت  عندما 
حاولت اغتيال الجرنال أنطوان لحد، 
الفاشية  اللبنانية  امليليشيا  زعيم 

يف  إلرسائيل  كوكيل  عملت  التي 
معتقل  يف  احُتجزت  ثم  الجنوب. 
أسوأ  يف  عقد،  من  ألكرث  الخيام 

الظروف. 
مذكراتها،  مبثابة  الكتاب  هذا  يَُعد 
كافة  بواسطته  من  ترسد  حيث 
عىل  بها  حافظت  التي  الطرق 
إنسانيتها، وماذا عنت لها التضحية 

من أجل شعبها. 
الصور  أكرث  عىل  الكتاب  يحتوي 
املرعبة جاماًل وغرابة وقوة وقسوة، 
ميكن  التي  الطرق  يوضح  وكذلك 
ويزدهروا  يعيشوا  أن  للبرش 
حاّفة  عىل  وهم  حتى  بواسطتها 
يعرفها  ال  ألوان  عتمة  إّن  االنهيار. 
زنزانته  سقِف  يف  يحملُق  من  إال 
لذة  يعرُف  فقط  هناك  وحيًدا. 

اكتشاِف األلوان النامئة يف الظلم.
مة”:  “مقاوِّ كتابها  يف  سهى  تقوُل 
التي  تلك  هي  اآلالم  أفظع  ولكن 
قاع  يف  وهو  املرء  يستشعرها 
اآلخرين  رصاخ  يسمع  إذ  زنزانته.. 
بل  رأسه  يثقب  وهو  األخريات  أو 

انقطاع..” )ص )170(
لكونه  باإلضافة  الكتاب،  هذا  إّن 
املناضلة  مذكرات  أسايس  بشكل 
يقّدم  فأنّه  بشارة  سهى  اللبنانية 
حرب  قيام  ألسباب  واضحة  صورة 
سهى  تراها  التي  األهلية  لبنان 

الحتلل  إرسائيلية  كاسرتاتيجية 
املزيد من أرايض لبنان الجنوبية.

الحقيقي  بالعدو  تذكري  أيًضا  هو 
كام  إنسانية”  “ككائنات  للعرب 

يقول ميلن كونديرا. 
وحسب رأيي فإن سهى بشارة متّثل 
الوطنية  ناحية  من  للجميع  قدوة 
الوطن  أرض  عن  الفعيل  والدفاع 
ومواجهة العدو الحقيقي بشجاعة.

عن  سهى  تتحدث  كيف  أتعجب 
أنطوان  الجرنال  اغتيالها  محاولة 
يتحّدث  كمن  تتحدث  فهي  لحد. 
عن تخرجه من الجامعة مثًل. كانت 
عىل  تصمم  اللحظة،  تلك  ترتقب 
لتحقيق  جهد  بكل  وتعمل  فعلها 

إنجازها، لتفخر به فيام بعد.
وكَرَّد عىل من يشّبه أفعال املقاومة 
وقتل  االنتحارية  بالتفجريات 
األبرياء، تقول سهى بأنها متحفظة 
وحيال  العمليات  هذه  حيال  جًدا 
العنف بحد ذاته، لكن إذا مل ميلك 
هذه  غري  للنضال  وسيلة  املظلوم 
فعمليات كهذه هي نتيجة حتمية، 

لذا قررت امليض بهذه العملية.

عرض كتاب

»مقاومة«»مقاومة«
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عند اكتشاف النار شكل األنسان األول  اآلنية واألشكال 
الطينية التي جفت بفعل الشمس والحرارة، ثم  قادته 
أيضا  بالنار  الرمال  صهر  معرفة  إىل  نفسها  التجربة 
الفخار  ليحصل عىل  طبقة زجاجية زادت من صلبة 

ومنحته جامال أخاذا.
الفنان  الطني  عاشق  ألهمت  األوىل  التجربة  تلك 
شعوب  تجارب  ليعيد  الطاهر  حيدررؤوف  الدكتور 
غابرة بشغف مستعينا بكل ما يتوفر يف الطبيعة من 
نبات يعيد صياغتها وتحويلها ملواد فنية جاملية بحتة 
مستلهام يف الوقت نفسه ما ورد يف األساطري والنصوص 
الدينية  التي نّصت عىل أن اإلنسان ُجبل  من الطني، 
ليصبح  طني   من  أنكيدو  خلقت  أورور  اآللهة  وأن 
رشيكًا لجلجامش، مثلام خلق اإلله أنليل اإلنسان من 
تأكيد  عن  فضل  لآللهة،  خادما  خر  ليسَّ والدم  الطني 

جميع األديان اإلبراهيمية عىل األمر نفسه.
حيدر املولود يف بغداد عام 1964 ذو النشأة البابلية 

بإخلص  النخاع  حد  املثرية  تجاربه  بحيثيات  غاص 
شديد مستشعرا بغريزة جاملية ترشده لتفصيلت غري 

مألوفة حول اإلنسان والطبيعة .
الفنون  كلية  يف  دراسته  أنهى  ومجربا،  متقصيا  باحثا 
املاجستري  شهادة  ونال   ، السرياميك  قسم   – الجميلة 
وتطبيقاته  الرماد  زجاج  )إنتاج  املوسومة  رسالته  عن 
عىل  األطيان العراقية( من جامعة بابل� كلية الفنون 
عن  الدكتوراه  شهادة  ثم  ومن   ،.2002 عام  الجميلة، 
من  املعارص(  الخزف  يف  )املتخيل  املوسومة  رسالته 

جامعة بابل� كلية الفنون الجميلة، عام 2012.
 قادته تجاربه إىل اكتشاف كنوز بابلية تتعلق بفن “ 
آثار  يف  له  مخصص  فرن  عىل  وعثوره  الخزيف  الراكو” 
العام  يف  االحتلل  عجلت  تحت  لألسف  دمر  بابل 
الرتاث  من  أخرى  كنوز  اكتشاف  عن   فضل   ،2003
أعشاب  رماد  من  أنواع  باستخدام  تتعلق  البابيل 

ونباتات تدخل يف صناعة زجاج الخزف مستعينا بنص 
مسامري مرتجم يصف فرنا لتجهيز الزجاج الخام عرب 
طريقة  رشح  و  للخلطة  املكونة  األولية  املواد  صهر 

العمل ودرجة حرارة النار ولون األكسيد.
العديد  ونرش  والبحوث  الدراسة  حيدرعىل  د  دأب 
منها يف املجلت املتخصصة كبحث “سامت التكعيبية 
أن  إىل  فيه   أشار  الذي  املعارص”  األوريب  الخزف  يف 
الرتكيبية ينطوي عىل أسس و  للنزعة  الرتكيبي  النظام 
يعرَّفها  تركيبها  مبادئ تستند عىل تحطيم األجسام و 
نظاما  هناك  وأن  الطائر(.  عني  ب)منظور  الفنانون  
بها  يقسم  هندسية  صفه  ذي  مشهدا  يشكل  تكعيبيا 
العمل الخزيف إىل أشكال هندسية مبختلف األحجام و 
األلوان ، وأن الرتابط الشكيل للعمل الخزيف يرتكز عىل 
أساس طريقة التنفيذ و علقته بالشكل وتركيباته مام 

جعل  من الزمان واملكان متساويان يف اإلدراك.
تزجيج  يف  املستخدمة  )التقنيات  بعنوان  بحث  ويف 
األلواح الناتئة يف بوابة عشتار(قدم دراسة قيمة  حول 
تحضري  وعملية  التشكيل  وطرق  الطينة  املواصفات 
املواد  وعن  الفخاري،  السطح  عىل  وتطبيقه  الزجاج 

األولية التي تكون منها .

إنتاج  الزراعية يف  املخلفات  الحالية عىل  تجاربه  تركز 
هنا  يعني  الرماد  فأن  تعريفه  وبحسب  الرماد،  زجاج 
العضوي  الهيكل  احرتاق  بعد  العضوية  غري  البقايا 
ميتصها  املعادن  من  نسبة  عىل  يحوي  الذي  للخشب 
حتى  عنرصا   16 عن  تقل  ال  والتي  منوه  إثناء  النبات 
والحديد  والكربيت  والفسفور  النرتوجني  مثل  ينمو، 

وغريها.
وتنب  الرز  قشور  تجاربه  يف  حيدر  د.  اخضع  هكذا 
وكالح  التمر  ونواة  النخيل  وسعف  والشعري  الحنطة 
والطَرطيع  الطَرفة  كنبات  الربية  النباتات  و  الذرة، 
وقصب الربدي ، باإلضافة إىل نباتات صلبة من التوت 

األبيض وجذع النخلة والنارنج واليوكالبتوس والقوغ.
الداخلة  األكاسيد  لنسب  كياموية  تحاليل  أجرى   
مبينا  عالية،  حرارية  بدرجات  حرقها  بعد  رمادها  يف 
الستخدامها  عنها  الناتجة  للمواد  املئوية  النسب 

بتزجيج إشكاله الفنية.
الصينيون  عرفه  األكاسيد  رماد  إن   د. حيدر  ويوضح 
قبل 2400 سنة، وأن مكونات الرماد تختلف بحسب 
نوع النبتة وعمرها والجزء منها ونوع الرتبة واملوسم 
الذي قطعت فيه، و يوفر الرماد خلطة زجاج طبيعية 

بألوان جميلة.
مشريا إىل أن هذه الطريقة تدرس حاليا يف الجامعات 
وعنايتهم  بها  الطلبة  اهتامم  مدى  عىل  تعتمد  لكنها 
فالطبيعة  وحرقها،  األعشاب  من  عدد  اكرب  بجمع 
واألمر   ، والخشبية  الربية  بالنباتات  مليئة  العراقية 
يبقى مرهونا مبن يجتهد و يسعى إلظهار فنه بإتقان 

وموهبة.
يشار إىل أن الدكتور حيدر أقام معرضه الشخيص األول 
1994،وله  عام  بعامن  املليك  الثقايف  املركز  قاعة  يف 
داخل  التشكيلية  املعارض  يف  املشاركات  من  العديد 

العراق وخارجه.
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منى سعيد

رؤاه  الطاهر  رؤوف  حيدر  الفنان  يوظف  حساس  جاميل  منظور  وفق 
عىل  متكأً  مدهشة  خزفية  تجارب  عرب  دقيقة  علمية  بتقنيات  الفلسفية 
إىل  الرتابية  األرض  تحولت  حني   الخزف  شكلت  التي  التاريخية  املصادفة 
حفظت  فجوات  عليها  األرجل  طبعات  وكونت  األمطار،  بعد هطول  طني 

مياه الزراعة. 
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                                    محمد حّياوي

أو  خاّص.  ممّيزٌة وسحٌر  رائحٌة  بريوت  لألّمهات يف 
وتشعُر  كنُهها،  يُدرَُك  ال  هالًة سحريًّة،  لهّن  إّن  قل 
معها � أنت الغريب عىل وجه الخصوص � باالنتامء 

إىل تلك املدينة الكبرية.
مرًّة، كنُت أسري رسيًعا يف جولتي الصباحّية املبكّرة 
موزارت.  لفندق  املجاورة  الخلفّية  الشوارع  يف 
الروشة.  باتجاه  كلُّها  املنحدرُة  األزّقُة  عيّل  التبسْت 
وأنا يف غمرة حرييت، ملحُت سّيدًة مسّنًة تجلس يف 
رشفة بيتها الصغرية، شبِه األرضّية، تحت ظّل شجرة، 

وهي تتناول قهوتَها. اقرتبُت منها عىل استحياء:
ـ صباح الخري، َمدام.
ـ أهلني، صباح الّنور.

ـ أّي الطرق توصل إىل الحمرا؟
ابتسمت السّيدة وقالت:

ـ من وين الشّب؟
ـ من العراق.

ـ أهل وسهل والله. مبنيِّ عليك تعبان شوّي.
تناول  قبل  بجولة صباحّية  الخروج  اعتدت  نعم.  ـ 

فطوري، فلقيت األزّقة يف صعود متواصل.
وتاُخْد  أْهوة،  أعملك  تا  بروْم حّدي،  بروْم  ـ طّيب 

نفَسْك شوّي.
قلُت مرتّدًدا بخجل:

ـ ال شكًرا لك َمدام. عيّل العودة إىل الفندق.
هونيك.  الفندق  هّييتو  بيْك؟  شو  بروم  عّمي  يا  ـ 

رشاْب أِهْوتَك وروْح.
لكّنني  الطّيبة.  السّيدة  إرصار  أمام  متحرّيًا  بقيُت 
بينام  الصغرية،  طاولتها  إىل  وجلسُت  “برْمُت” 

دخلْت لتحرضِّ يل فنجاَن قهوة.
الشجرة  أغصاَن  تداعب  النديّة  الصباح  ريُح  كانت 
وتبعرث  طريًّا،  حفيًفا  فتثري  رأيس،  فوق  الوارفة 
برفيف  ناهيك  حويل.  من  العليلَة  الهواء  نسامِت 
العصافري العابثة يف قلب الشجرة، وزقزقِتها اآلرسة. 
تساءلُت يف رّسي: أّي صباح رحيم هذا، وأّي عزلٍة 
حميمة، وأّي قناعٍة وطيبٍة ورىًض لدى تلك السّيدة!

وإذ بصوتها يأتيني من الداخل:
ـ أِهْوتك حلِوه مش هيك؟

فهتفُت باندهاش:
ـ نعم حلوه.

عىل  الصغريَ  الفنجاَن  ووضعت  عادت  وعندما 
الطاولة أمامي، سألُتها برتّدد:

ـ كيف عرفِت أّن قهويت حلوة؟
بيرشبوها  )العراقيني(  الِعرائّية  كّل  بعرف.  أي  ـ 

حلوة.
ـ ذلك ألنّنا ُغشامء يف رشب القهوة!

ـ ال. ألنّكم بتحّبو كّل يش حلو. أبو طارئ )طارق( 
كان يرشبها هيك، فديت اليل خألو.

مل أعلِّْق، ومل أسألْها عن “أبو طارئ” هذا، عىل الرغم 
فنجانها،  من  ارتشفْت  انتابني.  الذي  الفضول  من 
ووضعْته عىل الطاولة، ثم أطلقْت زفرًة طويلة. بدا 

أنّها قرأْت ما يجول يف خاطري، فقالت مبتسمًة:
ـ زوجي أبو طاِرئ كان ِعرايئ.

الخرب عيّل،  تريد رؤيَة وقعِ  كأنّها  قليًل  ثم صمتْت 
قبل أن تردف:

ـ استشهد بفلسطني!
كانت اّم طارق، وهذه هي كنيُتها التي ُعرفْت بها 
فيام بعد، تَْنشط يف العمل الفدايّئ من بريوت أبّان 
السبعينّيات. آنذاك، تعرّفْت إىل أيب طارق، الذي مل 
تشأ ذكَر اسمه كامًل لعهٍد قطعْته عىل نفسها بأن ال 
تبوح بأرسار التنظيم، عىل الرغم من مرور أكرث من 

خمسني سنًة عىل استشهاده!
وكان أبو طارق شابًّا عراقيًّا يساريًا متحّمًسا، أسمَر 
اّم  رأي  عىل  “ملفلف”  طويل  شعٍر  وذا  البرشة، 
طارق، ولحيٍة طويلة. وكان قد ترك دراسَة الهندسة 
ًعا يف العمل  يف جامعة بغداد، وجاء إىل بريوت متطوِّ
رائقة، يف مكاٍن ما من  ليلٍة صيفّيٍة  الفدايّئ. وذاَت 
لبنان،  جنوب  يف  بالنبطّية  تحيط  التي  املرتفعات 
زوًجا وزوجًة وفق  وأعلناهام  رفاُقهام  بهام  احتفى 
دينْيهام،  اختلف  من  الرغم  الثوريّة، عىل  الرشعّية 
حول  براعُمها  تشابكْت  رسيعٍة  حبٍّ  قصة  بعد 

قلبْيهام الغّضنْي.
فيها خيمَة عرسهام  التي دخل  الليلة  تلك  أّن  عىل 
أبو طارق  الليلَة األوىل واألخريَة: فقد تسلّل  كانت 
الجليل،  نحو  رفاقه  من  ثلٍّة  مع  التايل  الفجر  يف 
ليفّجروا خزّاَن وقوٍد كان يتجّهز منه جيُش االحتلل. 
السبعة  الفدائّيني  بني  بطوليٌة  مواجهٌة  وحدثْت 
الفدائّيون  وعرشاِت الجنود اإلرسائيليني، سطّر فيها 

ملحمًة بطولّيًة، واسُتشهدوا بعدها جميًعا.
واللهفة  باللوعة  املمزوجُة  البعيدة،  الليلُة  تلك 
كان  الذي  “طارق”  أمثرْت  والذكريات،  والحّب 
نسخًة طبَق األصل من أبيه... سوى أّن لوَن برشته 

أبيُض، وقد ورثه من أّمه.
 

                                                        “يتبع”

 بيروتيات )2(

»إم طارئ«.. الفدائية »إم طارئ«.. الفدائية 
والعاشقة مدى الحياة..والعاشقة مدى الحياة..

التحفة  هذه  فأّن  املتحف،  مصادر  وحسب 
جبارة  جهوًدا  الهولنديون  بذل  التي  الفنية 
أنحاء  يف  ستعرض  اكتشافها،  منذ  الستعادتها 
املتاحف  عىل  فنية  جولة  ضمن  هولندا، 
يف  انلهايئ  مكانها  تحتل  أن  قبل  الوطنية، 

صاالت متحف رايك ميزيوم الشهري.
حاالته،  أفضل  يف  رامربانت  اللوحة  وتُظهر 
وجهه  عىل  املتساقط  الساطع  الضوء  حيث 
بالحيوية  مليئة  ملمح  مع  اليسار،  أعىل  من 
ونظرة ثاقبة مصوبة ملن يشاهد اللوحة، بينام 

ينحرف إىل جهة اليسار قليًل. 
السائبة عند  الفرشاة  التباين بني رضبات  أن 
الحواف وتفاصيل الوجه وامللبس، مينح العمل 
قوية  يجعلها  الذي  األمر  إضافية،  ديناميكية 
رامربانت  لوحة  كانت  بالحياة.  ونابضة  جًدا 

عائلة  حوزة  يف  عدة  لقرون  الراية”  “حامل 
دي روتشيلد املرصفية الرثية، بعد أن اشرتوها 
الرابع  جورج  اإلنكليزي  امللك  مجموعة  من 
بيعها  األرسة  قررت  حتى   .1840 العام  يف 
الرتكة.  عىل  ونزاعات  مالية   مشاكل  بسبب 
أيًضا،  بها  مهتاًم  كان  اللوفر  متحف  أن  يذكر 
اللزمة  األموال  جمع  من  يتمكنوا  مل  لكّنهم 
للهولنديني  الطريق  مهد  الذي  األمر  لرشائها، 
الغايل  ببذلهم  املعروفون  وهم  باستعادتها، 
رساميهم  أعامل  استعادة  أجل  من  والنفيس 

العظامء واملشهورين عاملًيا.

مكانة حامل الراية
عرش،  السابع  القرن  إىل  اللوحة  قصة  وتعود 
مبكانة  يحظون  الرايات  حاملو  كان  عندما 

رشفية مرموقة، وكانوا يحلون يف املرتبة الثالثة 
بعد  امليليشيا،  يف  الهرمي  للتسلسل  بالنسبة 
رتبتي النقيب وامللزم. ولهذا السبب بالذات 
فأنهم غالًبا ما يُصورون بشكل بارز يف الصور 
الجامعية، كام ظهر يف لوحة “املناوبة الليلية” 
يف  رسمها  التي  نفسه  لرامربانت  الشهرية 
العام 1636، إثر عودته ملزاولة الرسم الفني 
طويلة  لفرتة  انقطاعه  بعد  الكبرية،  واألعامل 
قضاها يف مزاولة الرسم التجاري لصالح تاجر 
مدى  عىل  أولينربج  هندريك  الفنية  األعامل 

خمس سنوات ليسدد ديونه. 
حامل  أن  األوىل،  الوهلة  من  يبدو،  ال  وقد 

رامربانت  هو  اللوحة  يف  يظهر  الذي  الراية 
نفسه. لكّنه يشبهه إىل حد بعيد، إذا ما نظرنا 
التشابه مع صورة ذاتية للرسام يف  إىل أوجه 
عمل  قد  لرامربانت  يسبق  ومل  نفسه.  العام 
أبًدا مع رجال امليليشيات األثرياء، لكّنه عىل 
املذهلة  الفنية  يبدو، حاول إظهار قدراته  ما 
إىل  فيه  نجح  الذي  األمر  وهو  اللوحة.  بهذه 
حد بعيد، إذ كُلف يف العام 1642 برسم لوحة 

املناوبة الليلية الشهرية.
رسم  املهنية،  حياته  من  الحق  وقت  ويف 
وتحديًدا  الراية،  حامل  أخرى  مرة  رامربانت 
أمسرتدام  أمري  رسم  عندما   1654 العام  يف 

الرثي فلوريس ستوب بالزي العسكري يحمل 
الثمن  غالية  قبعة  ويعتمر  كبرية  راية  بيده 
متحف  يف  اآلن  معلقة  اللوحة  عمود.  عليها 

مرتوبوليتان يف نيويورك.

منافسة األثرياء
حققت  قد  الراية”  “حامل  لوحة  أن  ويبدو 
بالفعل نجاًحا كبريًا يف زمن رامربانت، إذ صنعت 
الهولندي  الرسام  يد  عىل  منها  مقلدة  نسخة 
جاكوبس أدريانوس، الذي حرص عىل أن تكون 
الشبه  شديدة  املرة  هذه  الراية  حامل  ملمح 
برامربانت، وما تزال هذه اللوحة معلقة يف قاعة 

البورغيل هاوس حتى اليوم.
وكانت الغرفة الثانية يف الربملان الهولندي قد 
وافقت العام املايض عىل رشاء اللوحة وتوفري 
الرغم  عىل  عليها،  للستحواذ  اللزمة  األموال 
من وجود عدد من املنافسني األثرياء. وكانت 
إنجريد فان أنغلشوفن، وزيرة العلوم والرتبية 
يف  كبريًا  دوًرا  لعبت  قد  الهولندية  والثقافة 

أقناعهم.

الطريق الثقايف ـ أمسرتدام ـ خاص
للوحة  الهولندية  الدولة  استعادة  عن  املايض  األسبوع  أمسرتدام  يف  أُعلن 
“حامل الراية” الشهرية  للرسام رامربانت دي راين، بعد رشائها من مقتنيها 
مببلغ 175 مليونًا، ساهمت جمعية رامربانت وصندوق متحف رايك ميوزيزم 

)املتحف الوطني الهولندي للفنون( يف توفري وجمع املبلغ املطلوب.
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د. حيدر رؤوف الطاهر

• ولد يف بغداد 1964.
• أستاذ يف جامعة بابل� كلية الفنون الجميلة.

• تخرج من كلية الفنون الجميلة – قسم 
السرياميك عام 1987.

• نال شهادة املاجستري عن رسالته املوسومة )إنتاج 
زجاج الرماد وتطبيقاته عىل  األطيان العراقية( من 

جامعة بابل� كلية الفنون الجميلة، عام 2002.
• نال شهادة الدكتوراه عن رسالته املوسومة )املتخيل يف 

الخزف املعارص( من جامعة بابل� كلية الفنون الجميلة، عام 
.2012

• املعرض الشخيص األول يف قاعة املركز الثقايف املليك بعامن 
عام 1994.

• أقام مجموعة من املعارض الشخصية داخل وخارج العراق، 
ولديه العديد من املشاركات يف املعارض املشرتكة.

• عضو نقابة وجمعية التشكيليني  العراقيني.
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