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فارقةعلـ 
مات

جهُة الصمت  األكثر  ضجيجًا

تحّول أغلُب الناشرين الى 
مّجرد طّباعين يتعاملون مع 
الكتاب كسلعة ورقية مهما 
كان مستواه َيدفُع ثمَن 
طباعِتها الكاتب

 شوقي عبد األمير

انقذوا ُكّتابنا وناشرينا

,,

لوحة الغالف : لفنانة العدد

تتوالى مش��������اهد االندثار في حياتنا الثقافية ، فبعد انحس��������ار 
القراءة وتدهور مس��������توى اللغة وغياب النقد والفلسفة 
نشهد اليوم تحول أغلب »الناشرين« الى مجّرد »طّباعين«..

إن مهنة الناش��������ر معروفة في العالم أجم��������ع كونها تختلف 
 عن عمل صاحب املطبعة الذي ال ُيعنى اال 

ً
جوهريا

ل باختياراتِه 
ّ
بتقني��������ات الطباعة والورق النه يس��������عى أن ُيمث

- في مختلف االختصاصات التي ُيعنى بها - مس��������توى اإلبداع 
والفك��������ر املنتج في البلد أو اللغة التي يعمل فيها باالضافة الى 

البعد التجاري أو بمعّيته..
 ما التكون له عالقة 

ً
والناش��������ر في ُمهمتِه هذه، والنه غالبا

عميقة مع الفكر واألدب ، يلجأ الى اختيار »مستشارين« 
قّراء للمخطوطات والكتب التي ُيطلب منه نش��������رها وهذا ما 

 في مختلف دول العالم.
ً
يحدث حاليا

 –لالسف-هذه 
ْ

أما نحن في املنطقة العربية فقد اختفت
 وتحّول أغلُب الناش��������رين الى مّجرد طّباعين 

ً
ليا

ّ
الظاهرة ك

يتعاملون مع الكتاب أيَّ كتاب ومهما كان مس��������تواه كسلعة 
ورقية َيدفُع ثمَن طباعِته��������ا الكاتب.. وهنا بالطبع، وكنتيجة 
اب« الذين 

ّ
ت

ُ
مباشرة س��������ادت منذ بضعة عقود ظاهرة »الك

»يشترون« أسماَء الناشرين ويمألون املعارض واملقاهي 
الثقافي��������ة واملحافل االخرى ب� »نتاجه��������م« ..وفي نفس الوقت 
 الكثير من الكتب والنصوص املهمة التي اليستطيع 

ْ
ُحجبت

ب« ال 
ُ
ت

ُ
 االسواق ب� »ك

ْ
أصحاُبها دفع ثمن الطبع.. وامتألت

تسألوني عن ُمستواها.. 
 الثقافية اليوم وال أحد يحتجُّ 

َ
َمش��������هٌد كارثيٌّ يحتلُّ الس��������احة
.. على ذلك وكأن األمَر طبيعيٌّ

 بالطبع هي ظاهرة مرتبطة ومتصلة بحال الثقافة والقراءة 
في العالم العربي حيث منذ قرابة عقدين من السنين 
ر االندثار الثقافي ..االمم 

َ
 للع��������رب خط

ً
قرُع مُعلنة

ُ
واألجراُس ت

املتحدة واليونس��������كو واليونيدو ومؤسس��������ة الفكرالعربي 
وغيرها من املؤسس��������ات العاملية والعربية كلها نشرت تقارير 
عن أزمة حقيقية السابق لها في الحياة الثقافية العربية 
أهمها انحس��������ار القراءة والترجمة والنش��������ر واألرقام الخاصة 
بذلك مؤملة ومأساوية الداعي العادتها الى األذهان فالكل 
جرٍح بمّيٍت إيالُم«َصَدق 

ُ
صار يعرفها ولكن يبدو أنه » ما ل

املتنبي..
لكنن�ي إذ أعود اليوم لالش��������ارة الى هذه الظاهرة فذلك ألننا 

 إزاَءها خاصة 
ُ

ال يمكن وال بأي حال من االحوال الصمت
وأن معارض الكتب تتوالى في املدن والعواصم العربية مثل 
ّعوامة للغريق إذ ال�شيء سوى هذه ال� »بضعة« أيام التي 
تتداولها املدن العربية لعرض الكتب في سوق »مؤقتة« 
بعدها تعود الحياة الى إعراِضها وصِمتها بوج��������ه الكتاب 
والتعامل معه إذ ال مكتبات والبرامج ثقافية وال ترويج وال 
عنى ببيِع أو تسويق الكتب أوالتشجيع  على القراءة.

ُ
إعالم ت

القنوات التلفزيونية � والحم��������د هلل � تتكاث��������ر كاالميبيا لكّنها 
تتسابق في الفقر الثقافي َحدَّ االبتذال ..ال أحد يلتفت الى 
امل��������ادة الثقافية والدفاع عنها أو التحريض عل��������ى القراءة 
وتقديم أعالم املفكري��������ن واألدباء والفنانين بل يتم االكتفاء 
بإعالء ش��������أن األغاني وبرامج »توك شو« املنوعات والترفيه 
 في إفقار 

ّ
أوالتلميع والتطبيل الس��������يا�شي التي ال تس��������هم إال

وتشويه بل وإقصاء الناس عموم الناس عن املادة الثقافية 
والفكرية والفنية التي بها ، وبها فقط، ينهضون ويس��������همون 

في تطوير حياتهم وبناء أوطانهم وتربية أبنائهم...
نعم توجد هذه الظاهرة في أوروبا لكنها محدودة التأثير وتقع 
في هامش الحياة الثقافية وليس لها أي دور في حركة االدب 
 
ً
 ودفع أجرا

ً
��������ر أحدُهم كتاب��������ا

َ
ش

َ
 ن

ْ
والفكر وإذا ما حصل أن

 يوضعان في خانة تسمى 
ً
للناشر فإن الكاتب والناشر معا

»Compte auteur« »النش��������ر باالج��������ور« وهذا النوع من 
النشر ال ُيعتد به وال ُيعامل بجدّية في حركة األدب والنقد 

 مثل هذا التعامل...
ً
حيث ُيعاب على الناشر والكاتب معا

ّل الناشرين 
ُ
 بهذه الطريقة.. ك

ّ
 إال

ً
َر تقريبا

ْ
ش

َ
أما نحن فال ن

 به من الكاتب ..وهم يفعلون 
ً
 مبالغا

ً
 واحيانا

ً
يطلبون أجرا

اب باستثناء بعض أسماء الرواد الكبار 
ّ
ذلك مع كّل الكت

 اسماؤهم وأغلبهم من الراحلين..
ْ

الذين ُعرفوا وشاعت
 
ً
ماهو ُمعاًب في حركة األدب والفك��������ر العالمي ص��������ار نظاما

وقاعدة عندنا..
 ال أَحد يقرأ وال 

ْ
بالطبع يكرر الناشرون ُحجّتهم املعروفة أن

يستطيعون النشَر دون مساهمة من الكاتب وفي هذا الكالم 
صواب ومبالغة وخلط مقصود هدفُه كس��������ُب املال.. ولكن 
على حساب األدب والفكر والثقافة التي تواجه حالة من 

االندثار ال مثيل لها في حياتنا الثقافية..

انقذوا ُكّتابَنا وأدباَءنا وناشرينا...

تنويه
 في هذه الصفحة للعدد 94 بقي اس��������م 
أكرم عب��������د االمير خطأ عل��������ى الصفحة 
وغاب اس��������م نادية مراد لذا اقت�شى 

التنويه واالعتذار.
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مسرح حسيني

هناك أسماء فنية كثيرة ركزت في أعمالها على مسرح 
الط��������ف كالدكتور معيبد العيس��������اوي فلقد قدم عدة 
عروض مس��������رحية بالبصرة ..ومدن أخرى، بمنحى 
التعاطي مع الثورة الحس��������ينية بق��������راءة معاصرة، 
ورؤى حداثوية في معالجة تلك العروض بمس��������رح 
التعزية املستلة من واقعة الطف وتراجيديا كربالء .

مسرحية : ))عليا جرحا يتجدد..2004((.
املمثلون رياض حسين يوسف الحلفي نوري عبيد 
نعمة زايد حيدر الخرس��������اني رحيم املفرجي كاطع طالع 

مجاميع .. اطفال
املوضوعة تتحدث عن استشهاد االمام علي بطريقة 

تاريخية
مسرحية ساقي عطا�شى كربالء تأليف ..علي صالح 
املمثلون رياض حس��������ين رحيم املفرجي حميد فلحي 
يوسف الحلفي علي نعيس هالل خلف نعمة زايد 

حسين كريم مجاميع.......
يب��������دأ العرض )يوم الس��������ابع( بمقدمة ، يصف من 
خاللها الراوي مجمل االحداث واملالبسات التي 
نتجت عن واقعة كربالء ، وهو يستعمل في نقله 
لتلك االحداث اسلوبا خطابيا يظهر من خالله قدرته 
في االداء الصوتي ، كما انه يستعمل لغة العامة في 
محاول��������ة منه للمزاوجة بينها وبين لغة النص , وبنمط 
يعتم��������د على الغنائية في بعض الحاالت لغرض تاجيج 

العاطفة.
ملخص الفكرة... تبدأ من خروج الضعن الحس��������يني 
وبقاء العليلة بال��������دار .....وبعدها تبدأ احداث معاناة 
العليلة بعد الرحيل مجسدة عبر منظومة حوارية 
مركبة على شكل صور شعرية تصف بها بعض 
الذكريات للطفل الرضيع ولالمام الحسين والسيدة 

زينب ....

مسرحية استشهاد الحق 2005
ملخص فكرة العرض

ت��������دور االحداث عن االمام عل��������ي )ع( وعالقته بااليتام 
قبل االستشهاد

وكيف اصبح حال االيتام بعد االستشهاد
مسرحية حامي الضعينة 2005

االحداث موجزة ع��������ن شخصية االمام العباس 
والسيدة زينب )ع(

وكيف اصبح حال العائلة بعد االستشهاد
مسرحية السباية 2006

تدور االحداث بعد االستش��������هاد اي معاناة العائلة 
حتى الوصول الى الش��������ام وهناك اعمال مسرحية 
اخرى مس��������رحية كافل اليتيم 2008/مس��������رحية 
الحسين 2009/مس��������رحية حرق املخيم 2010 تتناول 

املسرح الحسيني
وف��������ي رس��������الة الدكتور معيبد األكاديمية توصل الى 
النتائج  املهمة عن مسرح التشابيه بمناقشته التالية 
1 - انبثق األداء التمثيلي في عروض التش��������ابيه من 

موضوع ديني مقيد تاريخيا.
وبهذا يتفق مع األداء التمثيلي في العصر اليوناني , 
الذي نش��������أ من موضوع ديني أيضا وعليه فأن العامل 
الديني هو نقطة االش��������تراك بينهم��������ا, اال أنهما يختلفان 
في كون األداء التمثيلي في العصر اليوناني غي�ر محدد 
موضوعي��������ا، فهو يخضع للخيال في الكثير من جوانب 
موضوعه الديني, كما في تقليد حركات اآللهة او بعض 
الشخصيات االس��������طورية , لذا كان منهج ذلك األداء 
قائما على املقاربة والتش��������ابه بين انفعاالت الذات 
وانفعاالت الشخصية امل��������ؤداة، اال انه � اي املوضوع � 
في التشابيه محدد ومقيد بالحدث التاريخي املعروف 
, و الوارد بنصوص املقاتل, وال يح��������اول املمثل فيه 
ايجاد إي تقارب بينه وبي��������ن الشخصية م��������ن ناحية 
االنفع��������االت , وانما يكتفي باداء الدور،  أما من ناحية 
عقي��������دة املمثل فان املمثل في العص��������ر اليوناني يؤدي 
دوره بعي��������دا عما يعتقده ، على العك��������س تماما من 
املمثل في عروض التش��������ابيه اذ هو يؤدي م��������ا يؤمن 
ويعتقد به ، لذا يتحمل الكثير من االل��������م من اجل 
اتم��������ام دوره خصوصا في الشخصيات الت��������ي تمثل 
جانب الش��������ر, ولعل الس��������بب وراءه هو اعتقاد املمثل 

باألجر اآلخروي  .
2 -اعتمدت عروض التشابيه االستعراض في الشكل 

االدائي على وفق ما يمليه موضع الحدث .
 وبهذا يتفق مع األداء التمثيلي في العصر الروماني 
إال انه يختلف معه في طبيعة اله��������دف وموضعه  , 

فاالستعراض في التشابيه يكون ذا موضع عقائدي، 
يهدف الى تجس��������يد الواقع الخارجي للحدث، أما 
 روح 

ّ
ف��������ي األداء الروماني فهو مجرد موضوع لبث

التس��������لية، ورف��������ع وطأة ظ��������روف الواق��������ع , وخصوصا 
الواقع السيا�شي عن املجتمع الروماني .

3 - اعتم��������اد األداء التمثيلي في عروض التش��������ابيه على 
األداء الصوتي.

وبهذا فقد اهتم اهتماما كبيرا بجوانب الصوت 
املختلفة وخصوصا الجان��������ب الخطابي , وأداء بعض 
الحوارات املأخوذة من نص ذلك الحدث  بأسلوب 
ترتيل��������ي، وغنائية تتصف بالحزن وبث العاطفة 
واملزاوجة بين اللغة العامية ولغة النص األصلية 
واملس��������ماة شعبيا ب�)النعي( إليصال لغة النص 
)املقتل(  إلى املتلقي بصورة مباش��������رة ؛ اذ يقوم بأداء 
تلك األدوار املقدسة رجال الدين ,  وبهذا يتفق األداء 
في التش��������ابيه مع أداء العصور الوسطى من ناحية 
األداء الصوتي الترتيلي , وأداء الشخصيات املقدسة 
, إال أنهما يختلفان من ناحية مصدر الح��������دث ؛ اذ  
يقتصر مصدر الحدث ف��������ي العصور الوس��������طى على 
الكتب  املقدس��������ة واالقتباسات املأخوذة منها , أما في 
التش��������ابيه فان املصدر هو الكتب التاريخية وأخبار 

الرواة .
4 - األداء ف��������ي التش��������ابيه ال يتطلب تدريبا مكثفا، وإنما 
يكتفي املمث��������ل بمّدة   وجي�زة إلتمام الدور بالرغم من 

طول مدة العرض فيها .
إن املمثل في عروض التش��������ابيه هو ممثل هاو على 
العكس مما هو عليه في املسرح الشرقي ، حيث 
يتطلب أداء األدوار فيه تدريبا طويال , ويقوم بتلك 
األدوار ممثلون محترفون ، اما من ناحية املوضوع 
فان االداء التمثيلي في التشابيه يشترك مع اداء 
املسرح الشرقي ، اذ ان املوضوع دينّي  في كليهما إال 
ف ألغراض دنيوية على 

ّ
انه في املسرح الشرقي يوظ

العكس من توظيف عروض التشابيه له، أما من 
ناحية أداء األدوار النسائية فان املسرح الشرقي ال 
يختلف عن عروض التشابيه ، حيث يقوم الرجال 
بأداء األدوار النس��������ائية، كذلك فأنهما يشتركان من 
ناحية ثبات هوية املمثل داخل الع��������رض, كما ُيرى 
ذلك في املس��������رح الصيني .اما م��������ن ناحية مدة العرض 
والتي تستمر لساعات في عروض التش��������ابيه فهي ال 
تختلف عنها في العروض اليونانية والتي كانت تستمر 

 طويال وتعرض نهارا كما هي الحال في التشابيه.
ً
وقتا

5 � اتصف االداء التمثيلي في عروض التش��������ابيه 
بحري��������ة املمثل في حركته نتيجة للتصور الذهني لتلك 

الحادثة التي يقوم بتادية دوره فيها.
وبهذا � اي حرية الحركة � يش��������ترك املمثل ف��������ي تلك 
العروض اي عروض التشابيه  مع املمثل في كوميديا 
ديالرتا الذي يرتجل موضوع عرضه فيكون حرا في 
حركته، اال انهما اختلفا في الصورة الذهنية للحدث 
فالخيال مصدرها في كوميديا دالرتا كنتيجة للتمرين 
والخبرة الطويلة , على العكس مما ه��������ي عليه لدى 
املمثل في عروض التش��������ابيه , اذ ان مصدرها هو كتب 
املقاتل والروايات، كما ان الحركة اتصفت باملبالغة 
في كل من كوميديا دالرتا وعروض التش��������ابيه، لكنهما 

اختلفا من ناحية اإلمكانيات الفنية، فاملمثلون 
في عروض التش��������ابيه ليس��������وا بمحترفين أدائيا على 
العكس من املمثلين في كوميديا دالرتا، اما من ناحية 
الجمهور وارتباط املمثلين به, فان قرب املكان من 
الجمهور مكن م��������ن التواصل والتالحم معهم , كما في 

العصر اإلليزابيثي وكذلك في عروض التشابيه .
6 � املمثل في ع��������روض التش��������ابيه ال ينفعل وإنما 
يستخدم في أدائه مجموعة من الحركات واإليماءات 

لبيان حال الشخصية.
 وهو بهذا يختلف مع الرومانسية فيما ذهبت اليه 
من اس��������تخدامها للعاطفة , وإلغائها الحدود الزمانية 
واملكانية اال انه يتفق كل االتفاق مع مذهب ديدرو في 

استخدامه للعقل وابتعاده عن العاطفة .
7 � ان املمثل ف��������ي عروض التش��������ابيه يحمل دورا 

)خارجيا(، في تجسيد شخصيات العرض.
وبهذا يحتفظ املمثل بشخصيت��������ه الحقيقة طوال 

مأساة الحسين - ع -
على »مسارح« الشعب

صباح محسن كاظم
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العرض ، كما انه يضع مس��������افة بينه وبين الشخصية 
الت��������ي يؤديها ، فهو ال يرتبط بالشخصية من ناحية 
االنفعاالت ، وإنما يقتصر على تأديتها من الخارج، 
وبهذا يتفق األداء التمثيلي  ف��������ي عروض التش��������ابيه 
مع املدرس��������ة التشخيصية ، فيما ارتأته من تجس��������يد 
املظهر الخارجي للشخصية ، واالبتعاد عن الواقع 

الداخلي لها .
8 � الصوت في عروض التشابيه كاشف عن الصفات 

االخالقية للشخصية. 
أن طبيعة األداء الصوتي في عروض التشابيه تؤثر 

بدورها في ش��������فرة اإلدراك , اذ يجعل كل صوت من 
األصوات داللة أخالقية تساعد املمثل في إيصال 
دوره ال��������ى املتلقي، وبهذا يتفق األداء الصوتي في 
تلك العروض � التشابيه � مع املدرسة الصوتية 
وبالخصوص في اعتبارات التلوين واملقدرة الصوتية 

واثرها في ابراز مالمح الشخصيات. 
9 � اتصاف األداء التمثيلي في عروض التشابيه 

بواقعية النقل للحدث التاريخي.      
وهو بهذا يش��������مل مختلف إش��������كال الواقعية في النقل 
سواء كانت واقعية الشكل الخارجي ام املوضوعي 
ام البع��������د النف�شي املتمثل بالصفات النفس��������ية 
للشخصيات، وهذا ما ذهبت اليه املدرسة الواقعية 

من تأكيدها في العم��������ل الفني على الجانب املوضوعي 
والنف�شي ملا ينقله املمثل في أدائه، اال أن األداء 
التمثيل��������ي في عروض التش��������ابيه افت�رق عنها في تقمص 
الشخصية واالندماج فيها،  فهو يبتعد كل البعد عن 

التقمص ويركز على اداء الدور في تلك العروض .
10 � املمثل في عروض التش��������ابيه يخاطب في أدائه فئة 

ترتبط معه عقائديا. 
وهو بذلك يختلف عن املمث��������ل عند بريخ��������ت الذي 
ال يخاطب مجموع��������ة خاصة وإنم��������ا يوج��������ه خطابه 
الى البش��������ر عامة، اال أن املمثل  عند بريخت يبتعد 

عن التقمص واالندماج كما هو املمثل في عروض 
التشابيه ، كذلك فانهما يعتمدان التاريخ مصدرا 
للموضوع، هذا وان من أهم نق��������اط االختالف بين 
منهج بريخت وبين عروض التش��������ابيه، هو ان الهدف 
األس��������ا�شي عند بريخت هدف تعليمي يقوم على 
فلس��������فة وضعية، أما في عروض التشابيه فانه هدف 

روحي يقوم على اسس وفلسفة دينية.
11 � اعتم��������د األداء التمثيلي في عروض التش��������ابيه على 

الراوي في نقله لألحداث التاريخية.
وبهذا يتفق االداء في عروض التش��������ابيه م��������ع املنهج 
البريختي ، الذي اعتمد الراوي في الكش��������ف عن 
الشخصيات ومجريات أحداث العرض، كم��������ا انه � 

اي االداء التمثيل��������ي � قد اش��������ترك مع االداء التمثيلي في 
العص��������ور البابلية , في اعتماد الراوي ايضا حيث كان 

يطلق عليه بابليا اسم )املعلق(.
12 � اعتماد أداء املمثل على ايجاد عالقة ارتباط بينه 

وبين مكونات فضاء العرض .
لقد اتس��������مت تلك املكونات بالرمزية، والس��������يما في 
جانب الديكور وبعض مكمالت أداء املمثل داخل 
فضاء عروض التشابيه، اذ تتوافق تلك الديكورات 
في رمزيتها مع املفهوم الش��������رطي في تأليف وبناء معالم 

الحدث املادية داخل فضاء عروض التشابيه.
تلك العروض التي اتخذت من مأس��������اة الطف الثيمة 
واملضم��������ون واعتبرت االمام الش��������هيد الرمز الكوني في 
نهضته وكيف التعاطي مع االحداث التراجيدية مع 
التناول االخراجي الحديث ونجاح االداء املس��������رحي 
 من تلك العروض في املهرجان 

ً
فقد شاهدت بعضا

املسرحي االول بمدينة العمارة وذكرتها بقراءات 
نقدية للصحف واملجالت .                                                                     

يؤكد الدكتور )س��������ليم جوهر(  بكتابه عندما يتشكل 
الرمز ثقافة وهوية .. في كتابه التحليلي عن الطقوس، 
والشعائر، والس��������ير باألربعينية، والزيارات الحسينية 

ص 149 القيمة الرمزية للحسين) ع( .
)يمثل الحس��������ين )ع(  رمز االنس��������ان الكامل والخير  
االسمى، رمز التضحية  والفداء،وهذا الرمز يمثل 
نزوع��������ا نح��������و الش��������رف، والفضيلة والع��������زة والكرامة . 
شكل  االمام الحسين) ع(  بتضحيته مثاال واضحا 
يقت��������دى به في مقارعة الظلم والجبروت االنس��������اني 
والطغيان السلطوي .فهو يمثل ابرز مظاهر التحدي 
واملواجهة لكل انواع القوة الغاش��������مة وشجبا صارخا 
لكل درجات الضعف االنس��������اني امام س��������لطان القوة 
الغاشمة، واملال والجاه وغيرها، مضحيا في سبيل 
ذلك بنفس��������ه واهله وماله وولده، فما أعظمها من 
تضحية وفداء .....( ان املس��������يرة الوالئية الس��������نوية في 
 
ً
االربعينية اذهلت الشعوب حتى وصلت الى 20 مليونا

م��������ن كل أرجاء الجوار والعالم م��������ن الفاو لكربالء ومن 
كل املداخل الحدودية س��������يرا على االقدام، منذ عهد 
الحرية ال��������ى االربعينية املاضية  تمر باملدن واالقضية 
وت��������رى الطقوس العاش��������ورائية مع مايقدم لها من 
ألذ انواع االطعمة، واالش��������ربة، واملبيت، والخدمات 
املجانية، بكل النواحي الصحية واالقتصادية، مع 
اهتمام كل املدن بجميع القادمين من الدول وقد 
عرضت في املسرح العراقي بمختلف املدن عروضا 

مسرحية تندد بالباطل واالرهاب .

تراثنامسرح حسيني

حسين الصدر

- 1 -
قد ُيس��������أل بعضهم عن رقم هاتفه الشخ�شي فيتعذر 

عليه الجواب ..!!
فاذا كان ال يس��������تطيع ان يحفظ رقم هاتفه الشخ�شي 

فهل يستطيع ان يحفظ شيئا من عيون األدب ؟
ان انخفاض منسوب الحفظ للنصوص، سواء كانت 
 متميزة 

ً
 مقدسة )كالقرآن والحديث( أو نصوصا

ً
نصوصا

بروعتها البالغية، وما ضمته من صور بديعة، وأفكار 
باهرة، وخواطر س��������احرة، أصبح ظاهرة محسوسة في 

 لألجيال التي تقّدمتها ...
ً
أبناء الجيل املعاصر ، خالفا

- 2 -
ونحن هنا ال نتكلم عن املوهوبين الذي��������ن يحفظون 
النصوص بمجرد س��������ماعها أو قراءتها ... فهؤالء ال يقاس 

عليهم
لقد أدهشني ما سمعته عن املرحوم الدكتور عبد املجيد 
الحكيم – استاذ القانون املدني في جامعة بغداد – فقد 

كان يحفظ القانون املدني الفرن�شي عن ظهر قلب .
وهذا ما أدهش اساتذته الفرنسيين ..

وفي التاريخ قص��������ص وحكايات كثيرة عن أصحاب القدرة 
على حفظ املتون التي قد تكون طويلة مش��������تملة على 

كتاب في أجزاء عديدة ..!!
جاء في كتاب س��������ير اعالم النب��������الء للذهبي ج19 / ص 599 

هر(: ُ
نقال عن )ابي بكر بن ز

 الهيئة كأنه بدوي فقال :
ُّ

دخل علينا رجل رث
يا بني :

استأذن لي على الوزير أبي مروان ،
 : هو نائم

ُ
 فقلت

فقال : ما هذا الكتاب ؟
 : وما سؤالك عنه ؟

ُ
قلت

هذا من كتاب األغاني
فقال:  تقابله ؟

 : ما هنا أصل
ُ

فقلت
 ، فقال :

ُ
ه في الصغر، فتبسمت

ُ
ًقال : إني حفظت

 ، فوهللا ما أخطأ شيئا
ُ

أمسْك علّي فامسكت
ّراسْين ،

ُ
 من ك

ً
وقرأ نحوا

 الى أبي ،
ً
 مسرعا

ُ
فقمت

 وعانقه ،
ً
فخرج حافيا

وقبّل يده ،
واعتذر ،

وسّبني وهو يخفض عليه
ثم حادثه ،

، 
ً
ووهبه مركوبا

 : يا أبِت َمْن هذا ؟
ُ

ثم قلت
قال : ويحك

هذا أديب االندلس ابن عيذون أيس��������ر محفوظاته كتاب 
األغاني {

ويالحظ هنا :
1 – ان الحف��������ظ في الصغر كما قيل : كالنقش في الحجر، 
ّراس��������ْين من كتاب االغاني 

ُ
 من ك

ً
فقد قرأ ابن َعيذون نحوا

 على حفظه في الصغر ..!!
ً
اعتمادا

 
ّ

2 – ان حفظه لكتاب االغاني في الصغر ، يش��������ير الى ان
الصغار كان��������وا ُيحملون على حفظ املتون األدبية املهمة، 
االمر الذي يقربهم نحو االجواء العابقة بش��������ذا الشعر 
واالدب، ويفتح الباب أمام معرفتهم بالكثير الكثير من 
اخبار الش��������عراء واألدباء، وتجاربهم، ويس��������هم في ايجاد 

املخزون الثقافي واملعرفي املطلوب...
3 – ان حال األديب في االندلس لم يكن يختلف عن حال 

االديب في باقي الحواضر العربية االسالمية
 الهيئة ؟

ّ
واال ملاذا كان ابن عيذون رث

ان ذلك من مؤشرات الحرمان وضيق ذات اليد وقلة 
العناية باألدباء وقد كانوا يقولون :

) أدركته حرفة األدب( !!
 )ابن زهر( قّبل ي��������د )ابن عيذون( ولكنه 

ّ
4 – الغري��������ب ان

لم يزد على تقديم )مركوب( له ..!!
 تكون قيمة هذا املركوب ؟!

ْ
وما ع�شى أن

 )ابن زهر( سّب ولده لسوء تعامله مع ابنه )ابي بكر( 
ّ

ان
 
ً
الذي لم يظهر االهتمام ال��������الزم )بابن عيذون( ، اعتمادا

 العبرة باملخبر ال باملظهر
ْ

على ما رأى من مظهره مع أن
ان املجتمع – لالسف الشديد – تخدعه املظاهر ويغريه 

البريق الزائف .

هلأتاك حديث ابن عيذون ؟



9Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 8الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد

مقابلة

فرانسوا أوزون 

» أنا ال أُعاني« 
*أفالمك تميل إلى مناقضة القواعد التي 

تحكم نوعها، لماذا؟ 
-أعتقد أنني مخرج سينيفيل، لذلك أنا أحب العديد 
من األفالم املختلفة: من املمكن ان يعجبني فيلم 
رعب، ميلودراما، فيلم ياباني... ليست مشكلة بالنسبة 
لي االعجاب بأنواع مختلفة من األفالم، الن ذلك هو 
م��������ا احبه بالس��������ينما، أنه ثراء. لهذا عندم��������ا اصنع فيلما 
ال أفك��������ر )اوه، أري��������د أن أعمل هذا النوع( أو في أي 
�شيء. ما يعجبني بالسينما هو التنوع وبالنسبة لي هي 
أفالم مختلفة. ال أريد أن اتخذ مسارا واحدا، ارغب 
بتجرب��������ة طرق متعددة. بعض األحيان يغدو امرا مزعجا 
للجمهور والنقاد النهم اليستطيعون القول ان كانت 

كوميديا او دراما... يصبح صعبا عليهم تحديد النوع. 

*اال يزيد هذا من صعوبة حصولك على 
التمويل لمشاريعك السينمائية؟ 

-نع��������م، ففي هذه االيام أصب��������ح توفير تمويل النتاج فيلم 
بميزانية متوس��������طة أكثر تعقيدا. الحال يكون أسهل 
لصناع��������ة فيلم صغير جدا بميزانية منخفضة مثل فيلم 
)Le Refuge( او كوميديا ضخمة مع نجوم كبار مثل 
فيلم )Potiche(. لكن من العسير محاولة صناعة �شيء 
ف��������ي املنتصف، �شيء أكثر صعوبة م��������ن الناحية التجارية 
ألنك التعلم بالتحديد كيف سيكون ش��������كل الفيلم. 
لذلك أحاول أن أكون قريبا من جهة االنتاج لكي 

استطيع تكييف كل فيلم مع الوضع االقتصادي. 

*ما هو السيناريو المثالي بالنسبة لك؟ 
-لو استطيع ملا كتبت اي مخطوطة لفيلم. ولكنك 
تحتاج كتابة الس��������يناريو حتى تتمكن من ايجاد التمويل 
لإلنتاج، وبالنسبة للتصوير مع الفنيين سيسهل العمل 
اكثر لو كان لديك نص مكتوب. بالنسبة لي ال أحب 
السيناريوهات وال أحب كتابتها. لو كان بإمكاني ملا 

 لفيلم. 
ً
 مكتوبا

ً
وضعت نصا

*حققت نجاحًا عالميًا بفيلمي )8 نساء( 
و )حوض سباحة(. هل اعطاك هذا حرية 

أكثر للسعي بتقديم المزيد من الحكايات 
الصعبة؟ 

-نعم قليال. في الواقع حوض سباحة كان أكثر نجاحا 
من 8 نساء. األمر يعتمد على اي بلد يعرض فيه الفيلم، 
حوض س��������باحة كان ناجحا جدا في اميركا. ولكن بعد 
هذي��������ن الفيلمين رغبت بالع��������ودة لصناعة أفالم بتكلفة 
قليلة. كانت ل��������دي الحرية لصناعة أفالم بقصص 
معقدة مثل فيلمي )وقت للمغ��������ادرة( و)5×2(. وربما 
بعد 8 نساء شعرت بالتعب قليال من العمل مع ممثلين 
كبار. رغبت بالتغيير. اآلن انا بحال أفضل. توطدت 

عالقتي بالفنانين النجوم وصرت أكثر نضجا. 

*بعد هذين الفيلمين باب هوليوود اصبح 
مشرعا امامك. لماذا قررت عدم اتخاذ هذه 

الخطوة؟ 
-وماذا س��������أفعل هناك؟ ألغدو مثل املخرجين االملان 
الذين ذهبوا لهوليوود اآلن؟ لم يعودوا أملان بما يكفي. 
. احب ما قدمته هولي��������وود بعقدي 

ً
أنا الزلت فرنس��������يا

االربعينات والخمسينات، ولكني اآلن لست واثقا من 
انني سأجد مكاني، كما اني لس��������ت متأكدا من قدرتي 
على العمل وفق ش��������روطهم. في فرنسا لديك حرية كبيرة 
كمخرج، أنت من يمتلك الكلمة األخيرة في الشكل الذي 

سيظهر عليه الفيلم للجمهور. في اميركا الشخص االهم 
ليس املخرج بل املنتج. في فرنس��������ا املخرج الشاب حتى لو 

كان مغمورا فانه يحظى باالحترام. 

*برأيك من أين اتى هذا الوضع؟
-من القانون، فصاحب الكلم��������ة العليا ف��������ي الفيلم هو 
مؤلفه. األمر ليس كذلك في املاني��������ا. فرانس��������وا تروفو 
قال ان االميركان يحترمون��������ك عندما تبقى ف��������ي بلدك، 
لكن بمجرد وصولك الميركا س��������تكون نهايتك. سوف 
يحطموك. هل تعرف اي مخرج اوروبي جيد صنع 
أفالما جيدة في هوليوود؟ ربما س��������تيفن فري��������رز. لقد 

حاول ولكنه ما لبث ان عاد ادراجه. 

*بالحديث عن تروفو، ما مدى تأثير مخرجي 
الموجة الجديدة عليك؟ 

-تروفو، رومر، كلود ش��������ابرول، كانوا أعظم مخرجي 
املوج��������ة الجدي��������دة. وجدوا الحري��������ة لصنع األف��������الم التي 
يرغبونها كما يشاؤون. شابرول كان مهما ألنه استطاع 
صنع لوحات قوية للنساء، لوحات للنساء معقدة جدا 
واشكالية. كان ذكيا جدا إضافة الى كونه مرحا وممتعا 
كشخص. لم يضع نظريات كبرى ح��������ول عمله، فقط 
كان يس��������تمتع بصناعة األفالم. أنا اسعى للعمل بهذا 

االسلوب. 

*يبدو أن لديك الوتيرة لصناعة األفالم. 
- لدي القدرة على تصوير املزي��������د من األف��������الم حتى لو 
لم احصل على الدافع واألمور األخرى التي تس��������اعد 
في ذلك. س��������أفعلها مثل راينر فيرنر فاس��������بندر –سبعة 
أفالم في س��������نة- لو اس��������تطعت. صناعة األفالم هي متعة 
بالنسبة لي. العديد من أصدقائي هم مخرجين. وهو 
عمل صعب للغاية بالنس��������بة لهم، هم يعانون كثيرا. أنا 
ال اعان��������ي. بالطبع هناك بعض اللحظات الصعبة، لكن 
معظم الوقت يكون األمر ممتعا بالنس��������بة لي. هو أشبه 
بس��������عادة طفل مع ألعابه. أنا أس��������تمتع مثله حين أصنع 

.
ً
فيلما

*لطالما صورت أفالمك دواخل أرواح النساء 
بشكل جيد للغاية. ما هو الشيء الذي 

يجعلك مفتونًا بعالمهن؟
-أعتقد أنه من السهل بالنسبة لي العمل مع النساء 
واملمثالت. أشعر بمتعة أكبر ألنهن أكثر ذكاء ويتمتعن 
بقدرة أعلى للمجازفة. أتصور أن هناك كيمياء بيننا 
أكثر من تلك التي مع الرجال. ربما ألنن��������ي رجل فهناك 
مسافة أبعد معهم ومن االسهل لي ان اعمل مع النساء. 
في كثير من األحيان عندما أعم��������ل مع الرج��������ال تتولد 
مش��������اكل بس��������بب غرور املمثل، هم أكثر تعقيدا. وأحيانا 
يتملكني ش��������عور انها مواجهة مع نف�شي، واذا ما كنت 
املخرج فذلك ألنني اردت ان اكون خلف الكاميرا وليس 

أمامها. 

*متى ادركت أنك تفضل سرد القصص من 
وجهة نظر المرأة؟ 

-اكتش��������فت ذلك عندما صنعت فيلم )تحت الرمال( 
مع ش��������ارلوت رامبلينغ. ادركت ان تصوير وج��������ه وابراز 
اشياء عديدة عليه يسمح بتكوين انطباعات كثيرة. 
ذكر »فاس��������بندر« ان ما كان يعجبه بس��������ينما »دوغالص 
س��������يرك« هو قدرته على منحه اإلحساس وألول مرة على 
الشاش��������ة بمش��������اهدة نس��������اء تفكر. عادة ما تظه��������ر املرأة 
كش��������كل جميل فقط في األفالم، أنا أحب السعي ألظهار 
نفسية ودواخل امرأة أو فتاة صغيرة. أعتقد أنه من 
الس��������هل فعل ذلك مع النساء أكثر من الرجال، ال اعرف 
ملاذا. ربما ألنني لم أعثر لحد اآلن على املمثل املناسب 

القادر على تقديم كل هذه املشاعر. 

ترجمة وتقديم :علي الياسري

ما بين هواجس الشعور وانثياالت األفكار 
تتحرك دراما اإلنسان في سينما »فرانسوا 
اوزون«. حكايات عن الحياة واملوت يتأرجح 
فيها البشر على حافة الجنون وبصيرة التعقل، 
وصرامة الَجد وتهكم الهزل. صراعات عيش 
بنسق ظاهره ساكن وباطنه بركان. عوالم 
أفالم اوزون التقف ضمن اطار نوع معين، 
فهو يلتقط شيئا من غموض »هتشكوك« 
ليجمعه باهتمامات »كلود شابرول«-االقرب 
الى نفسه من جيل املوجة الفرنسية الجديدة-  
االجتماعية والنفسية للطبقة البرجوازية 
املتوسطة التي ينتميان إليها. ومع »راينر فيرنر 
فاسبندر« اكتشف اكثر سينما املؤلف، ومنه 
اكتسبت أفالمه ثيمة الولوج ملناطق الجنس 
والطرافة وتقلبات الذات بنبرة شخصية اعلى. 
كصانع أفالم يمتلك اوزون القدرة والدراية 
السيكولوجية للملمة أطراف السكون ونثار 
صخب النفس البشرية بالخصوص املرأة، 
خالقا عوالم سرد بصرية مميزة منحته دورا 
رائدا في رؤية مستحدثة للسينما الفرنسية.
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اييه دوب

بيت األلواح

د.عبد األمير الحمداني

 في قريتنا التي تقع على ضفة ه��������ور الحّمار في 
ً
��������ر جيدا

ّ
 أتذك

جنوبي العراق، أن يتزامن ظهور العناك��������ب امللّونة ونجمة 
الصباح الحمراء، التي هي من رموز إينانا، مع��������ا مع بداية 
الربيع. في هذا الوقت من السنة، كان على أهالي القرى 
املحاي��������دة لألهوار أن ينجزوا حصاد محصولي الحنطة 
والشعير وجز صوف األغنام وترميم السداد الترابية املحيطة 
بالقرى، وصيانة الِدكاك الترابية التي تقع عليها البيوت قبل 
غمر املنطقة بمياه الفرات نتيجة الزيادة املوسمية 

ُ
أن ت

 » موس��������م 
ً
ونتيجة ألمطار وعواصف موس��������مية تس��������مى محليا

الثريا«.
قصيدة حوار العناكب وردت في نص مكتوب على رقيم 

م  ُينسب الى ش��������ومو- ليب�شي، كاهن وكاتب مدينة أريدو 
ّ
محط

 ،
ً
ف��������ي األلف األول قبل امليالد. يتألف النص من 65 س��������طرا

ل جزءا من فهرس يسمى »النصوص واملؤلفون«. يبدأ 
ّ
ويشك

النص بعملية خلق الكون من  قبل اإلله آنو ومن ثم خلق 
السماء واألرض والنباتات واألنهارواملياه ثم العنكبوت الذي 
 آلن��������و، كبير آلهة الكون، وهو تعبير مجازي 

ً
يوصفه النص ابنا

يعطي أهمية معنوية للعنكبوت. بعد ذل��������ك ينخرط النص 
بتقديم شجار ومناظرة بين نوعين من العناكب.

لَق آنو السماء،
َ

بعد أن خ
 األرا�شي الخضراء،

ْ
لقت

َ
السماء خ

 األنهار،
ْ

لقت
َ

ضرة خ
ُ

الخ
 القنوات،

ْ
لقت

َ
األنهارخ

القنوات خلقت املياه،
مي،

َ
 الط

ْ
لقت

َ
 املياه خ

مي خلق العنكبوت،
َ
والط

َهَب إلى آنو، والده، يبكي.
َ
العنكبوت ذ

 اآللهة الكون،
ْ

ت
َ

ق
َ
ل

َ
عندما خ

 العالم السفلي،
ْ

َعت
َ
 السماء، وَوض

ْ
عت

َ
َرف

 الكائنات الحية، جميع املخلوقات،
ْ

َجلَبت
الحيوانات البرية في السهول، وجميع مخلوقات الحضارة.

 اإللهة املأوى لجميع الكائنات الحية،
ْ

رت
ّ
بعد أن وف

 املعابد بين الحيوانات البري��������ة ومخلوقات 
ْ

وبعد أن َوّزعت
الحضارة.

بين كل املخلوقات وجميع األنواع، بقى العنكبوت يتفاخر 
بإفراٍط:

في مملكتي، أنا األقوى!
قت مخلوقين،

َ
ل

َ
انبرى نينشيكو وقال: أنا خ

بين املخلوقات، أعطيتهما اسمين رائعين.
األول أسميته العنكبوت خامانيرو القوي،

والثاني أعلنت اسمه ليكون العنكبوت إشقابيزو.
بدأ العنكبوت إشقابيزو والعنكبوت خامانيرو الِخالف 

واملناظرة.

: العنكبوت إشقابيزو يتباهى بين املخلوقات
أنا األقوى،

!قلت ذلك منذ األيام األولى من حياتك
خطيء، سّيد الهائمات، خامانيرو

ُ
امل

ِرْس، الذي في منتصف الليل َيسوق البطل.
َ
فت

ُ
امل

م صولجان الرجل القوي الذي ُيزعزع الفيل.
ّ
ُمَحط

الذي كما يشير اسمه، كان ملعونا من قبل أوتو، ُمبدع 
اآللهة،

املخلوقات لم تعطه الطاعة.

رأى العنكبوت الكبير هذا املشهد وألقى خطابا بينهما:
أنا نبيل لدرجة أنني ال أخ�شى املنافسة!
تعال، خذ نصيحتي، واستمْع إلى ِحّجتّي
شتمان بعضكما بين املخلوقات؟

َ
ملاذا ت

لق��������د جمعتما حولكما الحيوانات البرية، وُوحوش الهضاب، 
ومخلوقات املدينة،

لقد تلوثت تصاميم اآللهة العظيمة،
الذي انشأها آنو وإنليل وأيا إلى األبد.

تَجّول في املدينة،
ُ
 خامنيرو، ُمبدع السهول، امل

َ
لقد قذفت

صَميِن متنافسين!
َ

ما مثل خ
ُ
أما بالنسبة لكما، فقد ِصرت

العنكبوت أنزوزو، ُملتِهم الشجر األخضر.
هب الزنبور إلى املحكمة في الشارع،

َ
عندما ذ

استدعى الخنفساء كشاهد،
ألقى العنكبوت أنزوزو الخنفساء في األغالل،

يت عند حافة الحقل، عند مدخل فتحة الفأر.
ُ

وألق

حوار العناكب

يعتبر العنكبوت في الفكر العراقي القديم من مصاديق الخصب 
ف مؤشر النتهاء فصل 

ّ
، وظهوره املوسمي املكث

ً
والنماء أحيانا

الشتاء وبداية فصل الربيع حيث بداية موسم الخصب والتكاثر، 
فتبدأ األشجار باالخضرار واألنهار بالفيضان واملاشية بالتكاثر 
 الحنطة والشعير- بالنضج 

ً
والوالدة واملحاصيل- خصوصا

 للحصاد. يظهر العنكبوت في األعمال الفنية العراقية 
ً
استعدادا

من األلف الرابع والثالث قبل امليالد مع رموز إينانا، إلهة 
، يحملن القصب 

ً
الخصب والنماء، أو مع سيدات، عراة أحيانا

الغض الجديد أو أغصان أشجار مخصّرة.

ختم إسطواني من عصر أوروك )األلف الرابع ق.م( يظهر فيه عنكبوت يتوسط 
سيدتين جالستين على مصاطب تحمل كال منهما غصن شجرة. املشهد يمثل 
طقوس الخصب في العراق القديم(

رمزاإللهة إينانا )عشتار(، النجمة أو الوردة ثمانية األضالع، تبدو بين عقربين او 
عنكبوتين. ختم منبسط من تبة كورا في سهل نينوى من منتصف األلف الرابع ق.م
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شكـــــــــــــــــــــــسبير

t h i n k t a n kالفن الشعريّ

من الفقر أن يتصدى 
العقل للمعجزات

شكسبير:انظْر بأُذُنيك
من مسرحية -امللك لير

ح دليل أدب��������ّي إنكليزّي يمكن للمرء أن يقرأ أن 
ْ
ت

َ
عند ف

مسرحيات شكسبير األولى كانت مكتوبة باألسلوب 
 بش��������كل 

ً
التقليدّي حينها. وبلغٍة مبّس��������طٍة ال تنبع دائما

طبيع��������ّي من احتياجات الشخصيات أو الدراما. 
ويعتمد الش��������عر فيها على االستعارات املوّسعة، 
 ما تكون اللغة 

ً
، والخيال، وغالبا

ً
واملفّصلة أحيانا

 من 
ً
خطابية أي مكتوبة للممثلين للخطابة بدال

الكالم، ولكن س��������رعان ما بدأ شكس��������بير في تكييف 
األس��������اليب التقليدية ألغراضه الخاصة. وربما كانت 
“روميو وجولييت” أفضل مثال على اختالط األنواع. 
لكنه في وقت كتابة مس��������رحياته “روميو وجولييت” 
و”ريتشارد الثاني” و”حلم ليلة منتصف الصيف” 
في منتصف تسعينات القرن الس��������ادس عشر، بدأ 
في كتابة ش��������عر أكثر طبيعية. قام بتوليف اس��������تعاراته 
وصوره بش��������كل متزايد الحتياجات الدراما نفسها. 
ل شكسبير أسلوبه الشعري 

ّ
بعد “هاملت”، شك

بشكل واضح، وال سيما في املقاطع األكثر عاطفية 
للمآ�شي املتأخ��������رة. وصف الناقد األدبي أ. �شي. برادلي 
، وفي 

ً
 وسرعة وتنوعا

ً
هذا األسلوب بأنه “أكثر تركيزا

 
ً
 أو قائما

ً
 ما يك��������ون ملتويا

ً
، ونادرا

ً
البن��������اء  أقّل انتظاما

على مجاز الحذف elliptical”. وفي املرحلة األخيرة 
ى العديد م��������ن التقنيات لتحقيق هذه 

ّ
م��������ن حياته، تبن

رة والتوقفات غير  دوَّ
ُ
التأثيرات، فشملت األبيات امل

ع، واالختالفات الش��������ديدة في بنية 
ْ
املنتظمة والقط

الجمل��������ة وطوله��������ا. ولقد ألهمته الروايات املتأخرة، 
م الُجمل الطويلة 

ُ
 يتّم فيه تراك

ً
 أخيرا

ً
 ش��������عريا

ً
أس��������لوبا

والقصيرة، وتنقلب أدوار الفاعل واملفع��������ول به 
 من )العفوية(.

ً
حذف الكلمات، وهي تخلق تأثيرا

ُ
وت

هل هذا كاٍف لفهم الش��������عر حس��������ب شكس��������بير، 
والستيعاب شعريته؟ ال نظّن. الدراسات الطويلة 

عن شعره معروفة.
 
ً
 وأكاديمية

ً
قا وإذا كان بإمكاننا اقتراح مراجع أقّل تعمُّ

لفهم )ش��������عرية( شكس��������بير،  فأننا نقترح دراس��������ة إيف 
بونف��������وا )شكس��������بير والش��������عر(، الصفحات -61 75 
l’amitié et la re-نن كتابه )الصداقة والتفكي��������ر 
Henri Su- ودراسة هنري سوهامي ،)flexions

hamy )ش��������عر وطبيعة: بعض املالحظات حول 
 شعرية شكسبير(، الصفحات 131 – 145، ضمن 
 Actes des congrès de la Société française(

Shakespeare(، وكلتاهما موجودتان على النت.

اليوم ُيعتبر شكسبير أعظم كاتب مسرحي؛ لكنه في 
 
ً
ر على قدم املس��������اواة بصفته ش��������اعرا حياته، كان ُيقدَّ
. فقد تّم إعادة طبع ديوانيه الش��������عرّيين األولين 

ً
كبيرا

)فينوس وأدونيس( و)اغتص��������اب لوكري��������س( عدة 
مرات. وكانا في الواقع أكثر شعبية من مسرحياته. 

في دليل أدبّي إنكليزّي آخر تقرأ أن أسلوب شكسبير 
يقوم على ُبنى مجازية غنية، وعلى االس��������تعارات 
واملقاربات والتناقض��������ات والتناظرات. وأن هذا 
التعقيد االس��������تعارّي هو في آن واح��������د تخيلّي وبصري. 

إن س��������وناتة شكسبير هي تحٍد ثقافي ليس فقط 
ألن علي��������ك أن  تتاب��������ع “منطقها الداخلّي” ومالئمة 
 
ً
االس��������تعارة ل�شيء أو ملوقف، ب��������ل ألن اللغة غنية جدا

ومليئة بالصور. بالنسبة لقارئ حديث، تبدو مسرفة 
ومشحون��������ة وباروكية. ومع ذلك، ال توجد كلمة في غير 
ه��������ا، ال توج��������د صورة غي��������ر مب��������ررة. ال يوجد خيط 

ّ
محل

معلق، السوناتة هي بناء لفظّي كامل. ولكّل قصيدة، 
يجب عليك إلحاق عنصر موسيقّي. لكل سوناتة من 
س��������وناتاته تأثيرات صوتية مستمّدة في آٍن من هيكلها 
ط قافية خاص في 

ّ
الخارجّي )12 + 2 س��������طر ومخط

حالة س��������وناتة شكسبير(، ومن اللعبة املوسيقية 
املشاركة في خيارات كلمات الشاعر. إضافة إلى 
ذلك، فإن أسلوب شكسبير سوف يتلّبس البحر 
األيامب�ي خما�شّي التفاعي��������ل مع أو بدون القافية. 
 بالتورية )اللعب 

ً
 أيضا

ً
كان شكس��������بير مغرما

صاف التورية إلى ه��������ذا املزيج 
َ
بالكلمات(، لذا ت

األسلوبي الشكسبيرّي.
جميع سوناتات شكس��������بير هي قصائد حّب. لكن هذا 
ال يعني أن املبادئ الشعرية أعاله ال يمكن االستقراء 
فيها في موضوعات أخرى، فقد فعلها في مس��������رحياته 

 وبدأب. 
ً
أيضا

ويخلص الدليل إلى القول: “لكن بذخ وأفراط 
 شكس��������بير التعبير 

َ
املفردات والعواطف التي َهَدف

عنها ليس��������ت “حديثة”. يميل الش��������عراء الحديثون إلى 
أن يكون��������وا ُمبّس��������طين )minimalist = التعبير بالحّد 
األدنى( ونثريين ألنهم يتقّصدون الواقع والصدق. 
ش��������عر شكسبير هو شعر انتقام، دون قيود، وال حدود 
ى عل��������ى أنه تعبير “طبيعي”، وهو 

ّ
له. فهو ال يتخف

 
ً
بصراحة ودون عذر “عمل فنّي”. الصدق ليس سؤاال
 لتقييمه”. ي��������ا للخالصة، 

ً
نطرح��������ه علي��������ه، وال معي��������ارا

خاصة وهي تمّس جوهر الش��������عر والشعرية حسب 
 natural )علينا اآلن رؤية 

ً
شكسبير: ليس طبيعيا

ما الذي يعنيه طبيعّي وطبيعة في التقاليد األدبية 
 
ً
والتش��������كيلية األوربية( وُمنهِمك بالشعر بصفته عمال

.)work of art( 
ً
فنيا

 من مسرحيات 
ً
ة فقط تقريبا

ّ
خياراتنا الحالية ُمْس��������تل

 
ً
ره للشعر مباشرة شكسبير، حيث تمّس تصوُّ

. وقد ترجمناها من الفرنس��������ية، 
ً
أو ُمداَورة

 قليل��������ة، وبترّدد، إلى 
ً
بالع��������ودة أحيانا

لت عبارة 
َ
ك

ْ
اإلنكليزية إذا ما أش

أو كلمة.

ترجمة وتقديم: شاكر لعيبي

Shakesp
eareWilliam

شاعر ومسرحّي إنكليزّي )1564 – 
طاطة 

ُ
1616(. من الصعب تقديم خ

ل� )شعرية( شكسبير وللشعر وفق 
اعتباراته، كما أن من الصعب 
للغاية تصنيفه في مذهب أو مدرسة 
 في القرن السادس 

ً
مما كان معروفا

عشر امليالدي، فهو في ظننا يخترقها 
. كل كتابة وأّي عنواٍن 

ً
جميعا

ملقال يطمح الى اختصار تصّورات 
شكسبير عن الشعر قد يبوء 
بالفشل، فال يمكن اإلملام، بسهولة 
ق، باملنطلقات الشعرية  ودون تعمُّ
األصلية التي استوحاها شاعر مثله 
في كتاباته. 
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لة”. ُجون باملخيَّ “املختّل والعاشق والشاعر ُمَدمَّ
من مس��������رحية “حلم ليلة منتصف الصيف” )بين 1594 
– 1595(. الترجمات العربية التي وقعنا عليها للجملة 
هي: “املجنون والعاشق والش��������اعر جميعهم في الخيال 
سواء”، و”الش��������اعر والعاش��������ق واملجنون يجمعهم خيال 
لق املجنون والعاش��������ق والش��������اعر من الخيال 

ُ
واحد” و”خ

” و”املجنون والعاش��������ق والش��������اعر هم وحدهم 
ً
جميعا

أصحاب خيال كامل”. وإذا صّحت الترجمة الفرنس��������ية، 
فثم��������ة فارق بينها وبين ما نقرأ هنا، ألن شكس��������بير يتحدث 
عن كائنات مكتنزة باملخّيلة وُمْدَمجة بها. جملته األصلية 

هي:
.The lunatic, the lover, and the poet

Are of imagination all compact
ال� compact تعني: متراّص، سميك، مكتنز، متضاّم، 
. واملفردة حسب القواميس كانت تعني في اإلنكليزية  ملتزّ
الوس��������طى: أن تضع األشياء مع بعضها. وقد فّضل 
 
ً
املترجم الفرن�شي لها املفردة farcis أي املحشّو حشوا

خّيلة(.
ُ
)بامل
°°°°°°°°

مُض عيناَي، تريان بش��������كٍل 
ْ
غ

ُ
 عندما ت

ً
“ خاص��������ة
أفضل”.

من السوناته 43 لشكسبير.  
°°°°°°°°

هم 
ّ
 اللصوَص أكثر مما يستحث

ّ
“الَجَماُل يستحث

َهُب”.
َّ

الذ
تَرح املترجم 

ْ
فّضل” )1599(. ُمق

ُ
من مس��������رحيته “كما ت

 ،)Larron الفرن�ش��������ّي هو كلمة واحدة باملفرد ه��������ي )األزعر
 عن اللصوص بالجمع. لكن نص شكس��������بير األصلّي 

ً
ب��������دال

 )Beauty provoketh thieves sooner than gold(
يشير إلى اللص، السارق، بالجمع.

°°°°°°°°°°°
تحّولة، حتى أن ال 

ُ
“املخيل��������ة جّد خصبة باألش��������كال امل

�شيء ُيضاهي خياالتها الغرائبية”.
من مس��������رحيته “ ليلة امللوك” أو “الليلة الثانية عشرة” 

: الغريبة.
ً
أو “َسّمها كما تشاء” )-1600 1601(. حرفيا

°°°°°°°°°°°°°°°°
م املرء، يتوجب عليه 

ّ
“ال يكفي أن يتكل

م بشكل صحيح”.
ُّ
التكل

م��������ن مس��������رحية “حل��������م ليل��������ة منتص��������ف 
الصيف” )بين 1594 – 1595(.

°°°°°°°°°°°°
 هم 

ً
“الرجال الذين يتكلم��������ون قليال

.”
ً
األكثر بسالة

من مسرحية “هنري الخامس” )حوالي 1599(.

 .
ً
 بما فيه الكفاية عن رسوماتِك أيضا

ُ
“سمعت

 وأنِت تجعلين من نفسك آخر”.
ً
أعطاِك هللا وجها

من “هاملت” )بين 1600 - 1602( يخاطب أوفيليا. 
نفّضل )آخر( على )أخرى(.

°°°°°°°°°°°°°°
ُم املرِء مع األمثال ]السائرة[”.

َ
ل

َ
“يتصالح أ

من مسرحية “جعجعة بال طحن” أو “كثير من اللغط 
حول ال �شيء” )1598 أو 1599(.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
اح الفاسد”.

ّ
“هناك القليل الختياره من بين التف

ترويض النمرة )ربما عام 1594(. في تقديرنا يتعلق األمر 
 بالنصوص.

ً
أيضا

°°°°°°°°°°°°°°°°
 أقّل من املخاطر 

ً
“املخاطر املرئية تس��������ّبب لنا خوفا

لة”. تخيَّ
ُ
امل

امللك لير )بين سنة 1603 - 1606(. عمل الشاعر يتأرجح 
بين املرئّي واملتخّيل؟

°°°°°°°°°°°°
“الخناجر التي ليس��������ت بين األيدي يمكن أن تكون في 

الكلمات”.
من “هاملت” )بين 1600 - 1602(.

°°°°°°°°°°°°°
ْدفع الديون”.

َ
“الكلمات ال ت

من مسرحية “ ترويلوس وكريسيدا” )1602(. وفي ترجمة 

ع بالكلمات”.
َ
ْدف

ُ
فيكتور هوغو “الديون ال ت

ة”.
ّ
َهب البتة إلى الجن

ْ
ذ

َ
“الكلمات دون أفكار ال ت

“هاملت” )بين 1600 - 1602(.
°°°°°°°°°°°°°°°°

“ما الش��������رف؟ إنها كلمة. ما الذي يوجد في هذه 
الكلمة، الشرف؟ ما هو ذلك )الشرف(؟ ريٌح”.

من مسرحية “هنري الرابع” )1596 1598(. لعل األمر 
يتعلق )بالكلمات( ودالالتها، أو الكلمات واألشياء.

°°°°°°°°°°°°°°°
“األلم هو ُسّم الَجَمال”.

من مسرحية “العاصفة” )1610-1611(.
°°°°°°°°°°°°°°°

“نحن قماش��������ة األحالم، وحياتنا الصغيرة يحيطها 
بالنوم.”

قماش��������ة أو م��������ادة األحالم. من مس��������رحية “العاصفة” 
.)1610-1611(

°°°°°°°°°°°°°°°°
“الطبيع��������ة من الفقر أْن ]تس��������تطيع[ مصارعة 

املعجزات بالعقل”.
 في عام 

ْ
بعت

ُ
من مس��������رحية “أنطونيو وكليوباترا” )ط

.)1623
°°°°°°°°°°°°°°°°

تِبٌس ال يؤّدي إال إلى غفراٍن ملتبٍس”.
ْ
 ُمل

ٌ
“اعتراف

مسرحية “روميو وجولييت” )بين 1593 - 1596(.
°°°°°°°°°°°°°°°°°

“من أج��������ل معرفة فكر أعدائنا ، فإنن��������ا نفتح قلوبهم. 
]لكن[ فتح أوراقهم أكثر شرعّية”.

من مسرحية “امللك لير” )بين سنة 1603 م وسنة 1606(
°°°°°°°°°°°°°°

“]من األفضل[ باألحرى أال تملك ش��������يئا ]لتقوله[ من 
أن تمتلك كلمتين واحدة منهما زائدة عن اللزوم”.

من مسرحية “ السيدان الفيرونيان” أو س��������يدان من 
فيرونا” )ربما بداية 1590(.

°°°°°°°°°°°°°°°
“ليس ثمة من فن الكتشاف استعدادات الروح، 

على الوجه”.
 عام 1623(. 

ْ
بعت

ُ
من “ماكبث” )ط

°°°°°°°°°°°°°°°°
قصه الَجَماُل باملديح”.

ْ
ُح الوجُه الذي َين ال ُيَصحَّ

من مس��������رحية “الحب مجهود ضائع” )مكتوبة على 
األرجح بين 1595-1596(.

 الروَح لكي يمتلكها 
ُ

ف ِ
ّ
ؤل

ُ
“يتوّج��������ب أن يمتلك امل

عمله”.
من مسرحية “ ترويض النمرة” )ربما عام 1594(.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
، يعاني قبل كل �شيء عبر املخّيلة، 

ً
“”من يعاني منعزال

ُض بسهولة املعاناة عندما يكون  َرّوِ
ُ
لكن النفس ت

ألمِلها رفاٌق ]في ال�[ تعاسة” “.
من مسرحية “امللك لير” )بين سنة 1603 - 1606(.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
مك هكذا َجَمال 

ُّ
ف الذي ُيعل ِ

ّ
ؤل

ُ
“في العالم، أين امل

مثل نظرِة امرأٍة؟”.
من مسرحية “ الحب مجهود ضائع” )مكتوبة على 
األرجح بين 1596-1595(. في الن��������ص اإلنكلي��������زي )عين 

.
ً
امرأة( حرفيا

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 أن 

ً
“”الكلمات ليست س��������وى كلمات، ولم أسمع أبدا

ن ...”.
ُ
ذ

ُ
ِرق عبر األ

ُ
ت

ْ
خ

ُ
 أ

ً
 مكلوما

ً
قلبا

من مسرحية “عطيل” )نشرت ألول مرة في عام 1565(.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
خفي كمالها”.

ُ
رة بحقيقة أنها ت

َ
“املوهبة ُمْستنك

نص الجملة الفرن�شّي أعاله هو:
Le talent se dénonce par cela même qu’il dis-“

”.simules ses perfections
 وهي ترجم��������ة )فرانس��������وا - فيكت��������ور هوغو( ملس��������رحية 
شكسبير “الكثير من الضوضاء من أجل ال �شيء”، طبعة 
عام 1859. وفرانسوا هذا هو ابن فيكتور هوغو وقد 
ترجم جميع أعمال شكسبير إلى الفرنس��������ية، كتب لها 
األب مقدمة اضافية. لكننا نقرأ في املسرحية على لسان 
 على كماله 

ً
 غريبا

ً
دون بيدرو: ما فتىء َوْضُع املرء وجها

 على االمتياز.
ً
شاهدا

أما في ترجمة ) غيزو، ديديي��������ه Guizot, Didier( عام 
1864 للمس��������رحية نفسها فتجيء عبارة دون بيدرو 

بصيغة: 
“ إخفاء كمالك هو دائما دليل على موهبة كبيرة”.

Déguiser ses propres perfections, c’est tou-
.jours la preuve du grand talent

°°°°°°°°°°
.”

ً
“كل ما َيتشاَبه ليس ُمتطاِبقا

 .)
ً
من مس��������رحية “يوليوس قيصر” )ع��������ام 1599 غالبا

iden-( واملتطابق semblable قاَبلة هنا بين املتشابه
ُ
 ململ

.)tique
°°°°°°°°°°°°°°

“يستطيع الشيطان االستشهاد بالكتاب املقّدس 
من أجل أهدافه”.

من مسرحية “تاجر البندقية” )بين 1596 - 1597(.
°°°°°°°°°°°°°°°°°

قتِرنة بالَجَمال هي الحصول على 
ُ
“”االس��������تقامة امل

العسل كصلصة سكر”.
فّضل” )1599(.

ُ
من مسرحية “كما ت
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

، يكون املاء 
ً
“في املواضع التي يكون فيها أكثر عمقا

.”
ً
أكثر هدوءا

من مسرحية “هنري السادس” )بين 1588 و1593(. هل 
ينطبق األمر على الشعر كذلك؟

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
“لعّل للطبيعة أسبابها لجعل ]بعض[ القلوب 

عديمة الرحمة”.
من مسرحية “امللك لير” )بين سنة 1603 - 1606(.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 هو أن يقترن بسجاٍل عظيم”.

ً
“أن يكون املرء عظيما

سجال أو شجار، من “هاملت” )بين 1600 - 1602(. هذه 
هي الترجمة الفرنسية، وعند العودة إلى النص اإلنكليزّي 
ثار 

ُ
 ال يتعلق األمر بأن ت

ً
نج��������د أنه يقول: “أن تكون عظيما

 ]حتى[ حول 
ً
دون حجة عظيمة، بل أن تجد بقوة سجاال

to be great is not to stir without great ar-  للق��������ش
 .”gument, but greatly to find quarrel in a straw
 ح��������ول القش” 

ً
وقد أثار التعبير “أن تجد بق��������وة سجاال

الكثير من التعليقات بين الناطقين باإلنكليزية أنفس��������هم. 
وإذن فالترجمة الفرنسية تأويلية إلى حّد كبير، كما نرى.

°°°°°°°°°°°°

.”] “املا�شي هو ]عمٌل[ تمهيد]يٌّ
أو )هو ديباجة(. من مس��������رحية “العاصف��������ة” )-1610

.)1611
يك”.

ُ
ن

ُ
“انظْر بأذ

من مسرحية “امللك لير” )بين سنة 1603 -  1606(.

قال 
ُ
“كلم��������ة مس��������تقيمة تصير ذات وقع عندما ت

ببساطة”.
من مسرحية “ريتشارد الثالث” )بين 1591 - 1592(.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“إن عين الشاعر ، في سعارها املتدحرج الباهر
َمُح من السماء إلى األرض، ومن األرض إلى الجنة.

ْ
ل

َ
 ت

 وكأجسام خيالية منبثقة 
فإن األشياء املجهولة، يحّولها قلم الشاعر 

إلى شكل، ويمنح الال �شيء الهوائّي 
؛ 

ً
 واسما

ً
 محليا

ً
سكنا

إن ملثل هذه الخدع ُمخّيلة قوية”.
من مس��������رحية “حلم ليل��������ة صي��������ف” )1594(. الترجمة 
الفرنس��������ية تكتفي ببيت واحد من هذه األبيات وهو 
يرد كالتالي: “ريشة الشاعر ترسم الخطوط الخارجّية 
”. الخطوط الخارجّية =  

ً
لألش��������ياء، وتمنح الال �شيء اسما

Contour، وهو تأويل بعيد آخر.
°°°°°°°°°°°°°°°

“الرجل الذي ال موسيقى في داخله،
والذي ال يتحرك بانسجاٍم مع األصوات الحلوة،

الئق باملخاوف والحيل والغنائم “.
من مس��������رحية “تاجر البندقية” )بين 1596 1597-(. وقد 
أّولت بعض الترجمات الفرنسية البيت األول بالشكل 

التالي: “الشعر هو املوسيقى في داخلنا”. 
°°°°°°°°°°°°°°

“َجمالي، على الرغم من تواضعه، ال يحتاج إلى تزويق 
ثنائك��������م: فالجميل َيْحتِرُم نفس��������ه ويعتبرها وفق حكم 
ِذّل للغٍة معنّيٍة بالتباهي 

ُ
العين، وليس وفق املديح امل

به”.
من مسرحية “ الحبُّ مجهوٌد ضائع “ )مكتوبة على 

األرجح بين 1595-1596(.

Shakespeحول فّن الشعر
areWilliam
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ال تسمح لنا الكتابات واملصادر املتوفرة حتى اآلن 
تقديم جرد نهائي بكّل املنطلقات او القضاي��������ا التي 
شغلت الفالسفة البابليين بشكل خاص. فشّحة 
النصوص االصلية املترجمة عن اللغات الرافدينّية 
القديمة مباش��������رة وفقدان مؤلفات فكرية وتاريخية 
كانت معروفة ملؤلفين وعلم��������اء بابليي���������ن او كلدانيين 
اشتهر بعضهم في بالد االغريق نفس��������ها حيث كان قد 
هاج��������ر اليها خالل فترة االحت��������الل املقدوني للعراق، بعد 
س��������قوط الدولة البابلية على يد االخمينيي�ن، ومنهم 
الفيلسوف الرواقي ديوجين البابلي وبيروس البابلي 
وس��������لوقس الكلداني وكيدينو نابو ريمانو وس��������ودينيا 
وسواهم ممن تذكرهم املؤلفات االغريقية القديمة 
نفس��������ها وتخصص لهم مكانة تفيد أحيانا بأنَّ عبقريات 
بعضهم الفلس��������فّية تفّوقت حتى على كبار الفالسفة 

األغريق املعاصرين لهم.
الى ذلك وقبله، هناك مشكلة غموض واضطراب 
املعلومات الثابتة بش��������أن أصول رموز التأس��������يس 
الفلسفي االغريقي نفس��������ه، ومن ثمَّ صعوبة تحديد 
مصادرهم الخارجية وانتمائهم الى االم��������ة االغريقية 
د. فطاليس امللطي )642-546 ق. م.( 

ّ
بشكل مؤك

الذي منحه أرس��������طو لقب الفيلس��������وف االول، مولود 
في ملطّية بآس��������يا الصغرى )وليس ف��������ي جزيرة مالطا كما 
ُيفهم خطأ(، كما أنه لم يكن اغريقيا بل بابلي الثقافة، 
ه ترعرع في اس��������رة 

ّ
د املصادر االغريقية نفس��������ها أن

ّ
اذ تؤك

مهاجرة من مدينة صور عندما كانت هذه املدينة 
جزءا من الدولة البابلية بعد ان الحقه��������ا نبوخذ 
نصر بسلطته منذ عام 671 ق.م. اذ احتلَّ البابليون 
»ص��������ور« بعد حص��������ار فرضوه عليها ع��������ام 685 ودام 13 
س��������نة وبذلك اعتبر أطول حصار في التاريخ، إذ تنص 
ه »خلع ملك صور الشرير 

ّ
ت نبوخذنصر أن

ّ
إحدى مسال

ووضع ملكا آخر وشتت أعداء بابل إلى جهات األرض 
األربعة«. فليس صدفة عندئذ أن يفاجئ طاليس 

قومه، البعيدين عن كل اش��������كال الحضارة العلمية 
من قبل، بط��������رح عدد من النظريات الجديدة والجريئة 
في الهندس��������ة والفلك واالقتصاد كما ذكر املؤرخون 
ه تنّبأ بكس��������وف الشمس الكامل الذي 

ّ
االغريق، او أن

ه حدث في 28 أيار من ع��������ام 585 قبل امليالد، او 
ّ
قي��������ل أن

حاول تحديد األفالك السماوية بالنسبة لألرض، نظرا 
الى ان كل هذه االفكار كانت سائدة في املدارس البابلّية 

من قبل ومجهولة في الجزر االيونّية. 
وهكذا، ورغم ان الفكرة الشائعة هي أّن طاليس 
اقام لفت��������رة في مصر، اال اننا ن��������رى ان معرفته الوطيدة 
باالفك��������ار الفلكية والهندس��������ية والعلمية البابلية جاءت 
من دراسته في املدارس التي اقامها آنئذ امللك االشوري 
تغل��������ت فالصر الثال��������ث )Teglath-Phalasar III(  الذي 
حكم الدولة اآلشورية بين 745 و727 ق.م. ونجح في 
توس��������يعها لتمتدَّ من الخليج العربي حتى البحر االبيض 
املتوسط وس��������يناء فيما امتدَّ نفوذها الى مصر ومناطق 
من جنوب آسيا الصغرى، وقد قام بإصالح النظام 
الس��������يا�شي فيها وفرض الضرائب والتوطين اإلجباري 
لتقوي��������ة الدول��������ة ونظامها االداري وجيش��������ها لتصبح 
 في تطوير الحياة 

ً
القوة األكبر في املنطقة. وأس��������هم أيضا

الثقافية والعلمية. وتشير دراسات متخصصة الى 
 طاليس نقل من بابل الى ايونيا مع��������ارف وجداول 

ّ
أن

فلكية بابلية عن ظهور واختفاء النجوم والكسوف 
والخسوف الشم�شي والقمري، وانه نجح على أساسها 
في التكّهن بالتاريخ الدقيق لوقوع كسوف الشمس. 
ونفس ال�شيء بش��������أن اقتباس��������ه للمبدأ البابلي املعروف 
 املاء هو املادة األولى والجوهر األوحد 

ّ
جدا قبله، بأن

الذي تتكّون منه األشياء.
أّما فيثاغورس  )570 – 495.ق.م( املولود في جزيرة 
ساموس على الساحل اليوناني املواجه آلسيا 
 
ً
الصغرى، فيبدو انه كان خالل مرحلة ش��������بابه اكثر ميال
ال��������ى ثراء الحياة الروحية والفكرية البابلية من ميله 

دم بابلي في عروق 

طاليس وفيثاغورس..؟

د. حسين الهنداوي

بال ضفاف

الى حالتها في بالده آنئذ، ال سيما من جهة ديناميكية 
العالقة بين الرياضيات والهندس��������ة والفلك والفلسفة 
ايض��������ا. وتؤك��������د املص��������ادر االغريقي��������ة والروماني��������ة أن 
فيثاغورس قام برحلة دراسية طويلة إلى بالد ما بين 
م الكثير 

ّ
نته من تعل

ّ
النهرين دامت اثني عشر عاما مك

من النظريات واالفكار الهندسية والحسابية ورصد 
املظاهر الفلكية وقياس املس��������افات واملس��������احات، ومنها 
نظريات بابلية في قياس املثلثات وأط��������وال أضالعها 
ومساحاتها صارت تحمل اسمه الى اآلن. والدليل 
الواضح على اقتباس��������ه لها خالل فترة رحلته الدراسية 
رين 

ّ
 لم يذكرها او يعرفها س��������واه من املفك

ً
تلك، أن أحدا

االغريق قبل عودت��������ه من بابل. والحال، وبينما لم يترك 
لنا فيثاغورس أي انطباعات او إشارات عن تجربته 
البابلي��������ة او ل��������م نعثر عليها بع��������د، نزع مؤرخو الفلس��������فة 
رون الى طمس اي تأثير بل حتى نكران 

ّ
الغربية املتأخ

دة الى بالد الرافدين من أجل منح أفكاره 
ّ

زيارته املؤك
منبعا قوميا اوروبا حصرا.

 ثاني فالس��������فة املدرس��������ة الطبيعية انكسيمندرس 
)610 - 546  ق.م( واملولود في ملطي��������ة ايضا، لم يكن 
أغريقي األصل هو اآلخر، بل من أصول ثقافية بابلية، 
االمر الذي انعكس في افكاره الفلس��������فية كطرحه فكرة 
تط��������ور املوجودات من اصول مائي��������ة والتي عّدها بعض 
املؤرخين أص��������ل نظرية التطور الدارويني��������ة، وايضا ما 
د معرفته 

ّ
ينسب له من وضع اول خارطة للعالم ما يؤك

الواسعة باملعارف البابلية. فالدراسات الحديثة تجمع 
اآلن على ان اهتمام البابليين بالرس��������ومات الدقيقة 
لخرائ��������ط املدن بدأ منذ االلف الثالث قبل امليالد. ففي 
عام 1930 ميالدية عثر بالقرب من كركوك في العراق 
على لوح من الطين بمقياس 7.6 × 6.8 س��������م رسمت 
عليه خريطة لوادي نهري بي��������ن تلتين ق��������در بأّنها تعود 
للق��������رن 24 او 25 قبل امليالد كما أن خريطة أخرى تعود 
ر 

ّ
للقرون 12 إلى 14 قبل امليالد اكتشفت في مدينة نف

)نيبور( السومرّية وكانت تصف جدران ومباني املدينة 
املقدس��������ة فيما تعد خريطة العالم البابلية التي تس��������ّمى  
Imago Mundiأق��������دم خريط��������ة في العالم. فق��������د عثر 
ار، وهي تعود الى م��������ا بين 700 - 600 ق.م. 

ّ
عليها في س��������يپ�

ومنقوش عليها بالحرف املسماري.
 عندما ال نس��������تطيع أن نتعّرف 

ً
ويزداد الحال تعقيدا

ة الى اآلن على جميع ما اقتبس��������ه او اس��������تلهمه 
ّ
بدق

رون االغريق القدماء من افكار اسالفهم 
ّ

املفك
السومريين والبابليين واملصريين والفينيقيين 
واآلشوريين الفلسفية او الدينية او السياسية رغم 

ثبوت بعض وقائع ذلك االقتباس واالستلهام. 

دارين أحمد
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منعطف

عبد الجبار الرفاعي

 فضاًء واس��������ًعا في الق��������رآِن الكريم لم 
ُ
اتخذت الرحمة

تتخذه في الكتاِب املق��������ّدس وغيِره من نصوص األديان، 
إذ وردت بصيٍغ متنّوعة في الق��������رآن تصّرح بش��������موِلها 
ك��������لَّ �َشْيٍء وعدِم خروِج أي �َشْيٍء عنها، وهو ما تحّدثت 
لَّ �َشْيٍء« ، 

ُ
 ك

ْ
، مثل: »َوَرْحَمِتي َوِسَعت

ٌ
به آياٌت متعددة

َب 
َ
ت

َ
ْم ك

ُ
ْيك

َ
ٌم َعل

َ
ْل َسال

ُ
ق

َ
« ، »ف

َ
ْحَمة ِس��������ِه الرَّ

ْ
ف

َ
ٰى ن

َ
َب َعل

َ
ت

َ
»ك

ْرِض 
َ ْ
��������َماَواِت َواأل « ، »َرّبِ السَّ

َ
ْحَمة ِسِه الرَّ

ْ
ف

َ
ٰى ن

َ
ْم َعل

ُ
ك َربُّ

ْحَمِة« ،  و الرَّ
ُ
��������وُر ذ

ُ
ف

َ
غ

ْ
َك ال ِن« ، »َوَربُّ ْحَمٰ َوَما َبْيَنُهَما الرَّ

وا 
ُ
ط

َ
ن

ْ
ق

َ
ِسِهْم ال ت

ُ
ف

ْ
ن

َ
ى أ

َ
وا َعل

ُ
ْسَرف

َ
ِذيَن أ

َّ
ْل َيا ِعَباِدَي ال

ُ
»ق

ُه ُهَو 
َّ
وَب َجِميًعا ِإن

ُ
ن

ُّ
ِفُر الذ

ْ
 َيغ

َ ِ ِإنَّ اللَّ
ِمْن َرْحَمِة اللَّ

 
َّ

ِه ِإال  ِمْن َرْحَمِة َرّبِ
ُ
ط

َ
ن

ْ
اَل َوَمْن َيق

َ
ِحيُم« ، »ق وُر الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
ال

« ، »َوِمْن 
َ

ين ِ
َ

َعامل
ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمة

َّ
اَك ِإال

َ
ن

ْ
ْرَس��������ل

َ
وَن« ، »َوَما أ

ُّ
ال الضَّ

اِس 
َّ
ُ ِللن ِح اللَّ

َ
ت

ْ
« . »َما َيف

ً
اُب ُمو�َشٰى ِإَماًما َوَرْحَمة

َ
ْبِلِه ِكت

َ
ق

لَّ �َشْيٍء 
ُ
 ك

َ
ا َوِسْعت

َ
ن َها« ، »َربَّ

َ
 ُمْمِسَك ل

َ
ال

َ
ِمْن َرْحَمٍة ف

ِلَك 
َٰ
 َرِحيٌم« . »ذ

ٌ
َرُءوف

َ
اِس ل

َّ
َ ِبالن ًما« ، »ِإنَّ اللَّ

ْ
 َوِعل

ً
َرْحَمة

اًبا َرِحيًما«  وَّ
َ
 ت

َ
ان

َ
 ك

َ « ، »ِإنَّ اللَّ
ٌ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ك  ِمْن َرّبِ

ٌ
ِفي��������ف

ْ
خ

َ
ت

 ُ اللَّ
َ
َرُحوا« ، »ف

ْ
َيف

ْ
ل

َ
ِلَك ف

َٰ
ِبذ

َ
ِ َوِبَرْحَمِتِه ف

ْضِل اللَّ
َ

ْل ِبف
ُ
، »ق

ُه 
َّ
ِإن

َ
ِبَعِني ف

َ
َمْن ت

َ
« ، »ف

َ
اِحِمين ْرَحُم الرَّ

َ
ا َوُهَو أ

ً
ْيٌر َحاِفظ

َ
خ

ِفْر 
ْ
اغ

َ
ا ف

َّ
ا آَمن

َ
ن وٌر َرِحيٌم« ، »َربَّ

ُ
ف

َ
َك غ

َّ
ِإن

َ
ي َوَمْن َعَصاِني ف ِ

ّ
ِمن

. »
َ

اِحِمين ْيُر الرَّ
َ

 خ
َ

ت
ْ
ن

َ
ا َوأ

َ
ا َواْرَحْمن

َ
ن

َ
ل

 مفهوٌم مفتاحي لفهِم املنطق الداخلي للقرآن، 
ُ
الرحم��������ة

 نسيٍج داللي تتسُع لتغطي كلَّ ما ورد 
َ
ل شبكة

ّ
إذ تشك

 داللي ملعنى يهيمن على كّلِ معاني 
ٌ

فيه. إنها تكثيف
 
ُ
الس��������ور واآليات في الكتاب، »فليس في أِمّ الكتاب آية
 على ك��������ل آية في 

ُ
ها رحمة، وهي الحاكمة

ّ
غض��������ٍب بل كل

ه غضَبه« . 
ُ
 رحمت

ْ
ت

َ
، فسبق الكتاب ألنها األمُّ

ه كُل دالالِت 
َ
 اإللهية هي املحوُر الذي تدوُر حول

ُ
الرحمة

ي الذي يسري في آياته، وكُل 
ّ

القرآن، وهي املنطق الكل
داللٍة يتبادُر منها أنها تنفيها أو تتعارُض معها تعّبُر عن 
 

ُ
موقٍف زمني خاّص بعصر النزول، فرضته ضرورات
ه 

َ
 فكيف ينفي الكتاُب منطق

ّ
ظرفية ملجتمع البعثة. وإال

 فيه مفرغة من رحمة 
ُ
 والسورة

ُ
الكلي، إن كانت اآلية

هللا. 
ها في أن  ِ

ّ
 من بين الكتِب املقّدسِة كل

ُ
وينفرد القرآن

ِحيِم«، التي ُيعّبر  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
س��������وَره تبدأ ب��»ِبْسِم اللَّ

 من املفّسرين 
ٌ
عنها ب�»البسملِة«، وكما يقول جماعة

 من كّلِ سورة. وذهب 
ً
حتَسُب آية

ُ
والفقهاء إنها ت

 مستقلة، 
ٌ
بعُض املفسرين إلى أن كلَّ بس��������ملٍة هي آية

 
ُ
لها معنى موّجه ومرش��������د ملضمون ما تقوله الس��������ورة

الت��������ي تتصّدره��������ا، وكأنه��������ا بمثاب��������ة البوصل��������ة التي ترس��������م 
 تبوح بلغِة الرحمة 

ٌ
 آية

ُ
دة للس��������ير. البس��������ملة  محدَّ

ً
وجهة

ي لتلك الس��������ورة، ومعناها 
ّ

ر بها املضموُن الكل
ّ
التي يتأط

يتنّوع بتنّوع مقاصِد الس��������ور وما ترم��������ي إليه مفاهيُمها، 
وغرُضها ال يخرج عن غرِض الس��������ورة، وم��������ا يتحّصل 
 على ك��������ّلِ املفاهيم التي تتحّدث 

ٌ
م��������ن غاياتها. إنها حاكمة

 الس��������ورة. وبعبارة أخرى إن افتتاَح كّلِ سورة 
ُ

عنها آيات
 
ٌ
 مهيمنة

ُ
 بها البسملة

َ
 الناطقة

َ
بالبسملة يعني أن الرحمة

 عن أغراضها، 
ٌ
على املدلول العام للس��������ورة، وحاكية

ا فإنه يكون متقّوًما  فإن كان مضموُن الس��������ورة أخالقيًّ
ا  ا أو تش��������ريعيًّ بالرحمة، وهكذا لو كان املضموُن عقائديًّ
يك��������ون متقّوًما بالرحمة أيًضا. فتقديُم نّص كّلِ س��������ورة 
 

َ
 من رحمٍة ي�شي بأن املضامين

ُ
بما تشتمل عليه البسملة

 البسملة، 
َ
 تتحّدث لغة

ً
 في آياِت القرآن كافة

َ
املسوقة

وعل��������ى الرغم من تنّوِع دالالِت اآليات، لكنه��������ا تلتقي في 
 دليٌل 

ُ
. الرحمة

ُ
ُد ما ترمي إليه وهو الرحمة مش��������تَرك يوّحِ

 تحّدد مقاصَد اآليات 
ُ
تهتدي به معان��������ي القرآن. الرحمة

 السورة في سياٍق 
َ
رش��������د إلى مراميها، وتصوغ رسالة

ُ
وت

قرآني يتناغم بمجموعه في إيقاع روحي وأخالقي موّحد .
 »الرحمة« وردت في 268 موضًعا 

َ
 أن كلم��������ة

ُ
لقد وجدت

« والكلمات ذات 
ُ
في القرآن الكريم، ووردت »الرحم��������ة

الصل��������ة بها في القرآن أكثر من 330 م��������رة ، ما خال ما ورد 
 التوبة، 

َ
 سورة

ّ
من تكرار البسملة في كّلِ سور القرآن إال

لكنها تكّررت في مفتتح س��������ورة النمل واآلية 30 منها ، 
فصار مجموعها 114 مرة.

 من كّلِ سورة، 
ٌ
 آية

َ
وبناء على القوِل بأن البس��������ملة

ووروِد »الرحم��������ن الرحيم« في كّل بس��������ملة، فإن عدَد 
مرات ذكِر الرحمِة ومش��������تقاِتها في القرآن يفوق 550 
مرة. كما ورد فيه جذر كلمة »رحم« 563 مرة. وبذلك 
 عن كتِب األديان بسعِة مساحِة حضوِر 

ُ
يتميز القرآن

الرحمة وكثافتها في كلماته. 
يصف القرآُن الكري��������م النبيَّ محم��������د بأن��������ه رحمة، 
 عامة، ال تختّص 

َ
ويذكُر بصراحة أن هذه الرحمة

 لكل العاملين : 
ٌ
بفرقة أو جماعة، وإنما هي ش��������املة

 لكّلِ 
ٌ
« ، فهو رحمة

َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
 ِلل

ً
اَك ِإال َرْحَم��������ة

َ
ن

ْ
ْرَس��������ل

َ
»َوَما أ

العاملين وليس للمس��������لمين فقط، أو لفرقٍة أو مذهٍب 
 الفرقة الناجية. إن 

ُ
خاّصٍ منهم، كما يظن الهوت

 تستحق 
ٌ
الحضوَر الواس��������َع للرحمة في القرآن ظاهرة

 تس��������تند إلى املكاسِب الجديدِة 
ً
 عميقة

ً
 داللية

ً
دراسة

في األلسنيات وعلوم الداللة واملناهج الجديدة في 
تفسير النصوص الدينية.

ومع كّلِ هذا الحضوِر املهيمِن للرحمِة في القرآن، 
وكونها إطاًرا مرجعًيا، نرى بوضوٍح أن معانَي القرآن 
ها تنش��������د الرحمة، وهو ما أهمله معظم املفّسرين 

َّ
كل

 العنف 
ُ
 في تاريِخ اإلس��������الم لغة

ْ
بت

ّ
والفقهاء، إذ تغل

على لغِة الرحمة، وأهدر كثيرون من مفسري القرآِن 
ف 

َّ
وفقهاِء اإلس��������الم كلَّ هذا الرصيِد الداللي املكث

 داللِة آيِة الس��������يف في 
ُ
للرحمة، وصارت فاعلية

 الحديث 
ُ

فات
ّ
س��������ع له مصن

ّ
ا إلى ما تت

ً
القرآن ، مضاف

ها، هي األشدَّ أثًرا واألوسَع 
َ
من روايات تعضد مضمون

حضوًرا في القوِل والفعِل ف��������ي الحياة السياس��������ية 
م اإلسالم. 

َ
ملجتمعات عال

من يريد أن يستكش��������ف منطَق الرحمة فعليه أن 
يعود إلى القرآن الكريم مباش��������رة،كي ال يقع في شباك 
 

َ
التفس��������يرات واملرويات املتراكمة، وأن يعتمد القرآن

 هللا، ومنطَق 
َ
 يستكشف في هديها صورة

ً
مرجعية

الحياة الروحية واألخالقية والجمالية التي ينشدها، 
 لواقع الجزيرة العربية في 

َ
 العابرة

َ
والدالالِت القيمية

زم��������ن النبي )ص(. ويقرأ آياته الت��������ي تدعو للعنف وما 

بات الدعوة الظرفية التي 
ّ
يماثلها في س��������ياق متطل

 االجتماعي والزماني لعصر البعثة.
ُ
فرضها املحيط

 لفرقٍة واحدٍة غيُر 
َ
كلُّ بيئِة تدّيٍن تحتكُر النجاة

 والفقهَ 
َ

صالحٍة الستنباِت الرحمِة، ألن الالهوت
الصراطي على الضّدِ من منطِق الرحمة. لقد أضحى 
 من يدعو إليقاِظ الرحمِة وما يؤول إليها في 

ُ
صوت

ا، وربما ُيتهم بالجبِن 
ً
ا أحيان ً

بيئاِت التدّين هذه نش��������از
والخوِف والهواِن وحتى الخيانة، فُيدان دينًيا 

ومجتمعًيا. 
 ال تجُد 

ُ
إيماُن االس��������تعباد عدُو الرحمة، الرحم��������ة

 في مناخات 
ّ

ها الصالحة الستنباتها ونمّوها إال
َ
أرض

 
ُ

إيمان الحرية. وفي أية مجتمعات يطغ��������ى صوت
األيديولوجيا ينهزم إيماُن الحرية، وتبًعا لذلك 
تنحس��������ر الرحمة. األيديولوجيا ال يمكنها أن تتصالَح 
 في بيئاِت 

ّ
مع إيماِن الحرية، ألنها ال تنمو وتزدهُر إال

 االس��������تعباد، وفي مجتمعاٍت 
ُ

تدّيٍن يتس��������ّيُد فيها إيمان
 الالهوِت والفقِه الصراطي. 

َ
 معتقداُتها لغة

ُ
تتحّدث

 األخالقي يف��������رُض على 
َ

وعلى الرغم من أن املوقف
اإلنساِن أن يفضَح منابَع الكراهيِة والتعّصِب بين 
 

َ
البشر في تراِثه، مثلما يفضحها في تراِث غيِره، ويعترف
بأخط��������اِء تاريِخه مثلما يفضُح أخطاَء تاريِخ غيره، غير 
 األيديولوجيا أشدُّ من األخالق، لذلك 

َ
أن س��������طوة

 األيديولوجيا، 
ُ

 عندما يعلو صوت
ُ

تنه��������زُم األخ��������الق
فيرضخ األيديولوجي ملا يفرضه عليه املعتقُد من 
 عل��������ى الضّدِ من 

ُ
، وإن كانت تل��������ك املواقف

َ
مواقف

بداهاِت األخالِق التي يحكُم بها العقُل العملي.  
 من املشكالِت املوروثِة في مجتمعات 

ٌ
وهذه واحدة

 عن 
ُ

م اإلسالم، التي تنبغي دراس��������ُتها والكشف
َ
عال

دة لها والروافِد الدينية والثقافيِة 
ّ
العوامِل املول

والسياس��������ية واالقتصادي��������ة الراقدِة في أعماِق 
شخصي��������ة الفرد واملجتمع التي تس��������تقي منه��������ا. وال 
 من املناهِج األنثروبولوجية 

ُ
 اإلفادة

ّ
ينجز ذلك إال

واأللس��������نية  والس��������يكولوجية  والسوس��������يولوجية 
ها في تفسيِر وتفكيِك 

ُ
والسيمائية الحديثة وتوظيف

هذه املش��������كلة املزمنة، والعمُل على الخالِص من 
آثاره��������ا التدميري��������ة في مجتمعاِتنا أمس واليوم. 
إن ضروراِت الواقِع املريِر الذي تغرق فيه هذه 
 صوِت الرحمِة في 

َ
 تفرض عليها إيقاظ

ُ
املجتمع��������ات

القرآن، ووضَعه في نصاِب��������ه الحياتي ال��������ذي ينبغي 
ه في التربيِة والتعليِم والعالقاِت األس��������ريِة 

َّ
أن يحتل

واالجتماعية. 

الرحمُة مفتاُح فهِم المنطق الداخلي للقرآن
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العّشـــــــــــــــــــــار 

صبّي السفرطاس
  أولئك الذين حملوا إناء الطعام متعدد الطبقات 
)السفرطاس( ظهيرة كل يوم، من البيت او املطعم 
خام  القريب للمشغل، صبياٌن صغار، يعلو وجوههم السَّ
وبقع اللس��������عات الحش��������رية وبث��������ور البكتري��������ا والقوبياء 
 

ُ
وسخط األسطوات الجائعين. كان الصبّي الذي حللت

في وظيفته، بعد اختبار قاس، يشبه العشرات املياومين، 
بأجر ضئيل، ممن بلَع الس��������وق أسماءهم وترك لهم 

السمائَل والسخائم بدلها.
  يم�شي صبّي الس��������فرطاس مق��������دار ميل في ذهابه ومثله في 
عودته للمش��������غل، تتبعه لعنات زوجة األس��������طة العجفاء 
أو صاحب املطعم الس��������مين، ونقائض شتى في الطريق لم 
يسعفه العمل وال الدراسة في حّل ألغازها بيسر وسالسة. 
م وال 

َّ
يرس��������له األس��������طة الحازم بعب��������ارة: »أس��������رِْع ي��������ا مسخ

تتلكأ ف��������ي الطريق« وتوّدعه كلمات الزوج��������ة: »ُعْد يا بّوال 
َك يقتله الجوع« ويعترضه الحشرانّي السكران 

ُ
فأس��������تاذ

بحذلقته األدبية: »ماذا يخفي سفرطاُس��������ك يا صبّي؟ 
رائحة الطعام تغري العبد الصالح بافتراسك«. أّما 
القول األخير فسيكون من الروبوت املتخفي بزّي بّحاٍر 

 بالس��������م 
َ

ك يا صديقي من قبل؟ ألس��������ت
ُ
دمث: »أين رأيت

 لنفس��������ه؟«. وعند 
ً
اللطيف الذي يبيع وال يشتري شيئا

هذه العقدة من رحلة كل يوم، ُيهَرع صبيُّ السفرطاس 
ط على مؤخرته، فيكاد يهوي في بالوعة تتاخم  َس��������وَّ

ُ
كامل

، ويبدد حمولته الشهية.
ً
مطعما

 بدل الصبّي الصانع في ورشة الحدادة، 
ُ

  يوم أن انخرطت
كانت الروبوتات الغريبة نادرة الظهور، غير أن أس��������تاذي 
ظّل يحذرني من كائنات مجعدة الوج��������ه، تطوي ذيولها 
تحت ثيابها، تقطع الطريق على صبيان املشاغل املماثلة 
في سوق الحدادين: »ال تختلف الروبوتات عن غيرها من 
الناس، بسوى وجهها املبعوج كصفيحة القار وصوتها 
 
ً
املخن��������وق كمنفاخ النار«. ثم يزي��������د على الوصف تفصيال
 ع��������ن آذانها الطويلة ومخاطها الس��������ائل وحواجبها 

ً
جديدا

املحفوفة وما أشبه، في كل مرة يرسلني بها في مهمة غير 
اعتيادية، غير بعثتي اليومية إلحضار سفرطاس الطعام 

من بيته.
 توصية أستاذي مزحة كان يختزنها ملناسبات 

ُ
  حسبت

دني 
ّ

ى فيها عن صرامت��������ه، خاصة حي��������ن ينق
ّ

نادرة، يتخل

 للعيان رواياٍت ال 
ُّ
ها العشوائية تضخ

ُ
الحوادث املوسمية ومثل

ار املجهولة وأحوالها الغريبة. قد تتعثر 
ّ
تنضب عن شخصيات العش

 من األرض؛ فتتذكر 
ً
في طريقك اليومي بشمعة ماء املطافئ؛ تبرز قليال

 الكبير الذي التهم سوق البزازين. وقد تلتقط من زحام 
َ
الحريق

اد الذي صهرت النارُ وجهه فغدا 
ّ
 ميالد صبّي الحد

َ
االقدام شهادة

مثل قناع بال مالمح. وحين مسيرك في شارع القندرجية قد تتساءل 

ِممَّ ُصِنعت األحذية املرتبة في أصناف، أِمْن جلود الحيوانات 

ا يحتويك 
ّ
 أم من جلود البشر الذين قتلتهم الحرب؟ وكذا مل

ْ
ُصِنعت

موم، تكاد ال تميز بين مخادع 
سوُق العطور ومجاوره سوق السُّ

 قد ترى على محيط السفرطاس 
ً
الغواني ومستعمرات النمل. وأخيرا

 فتقرأ فيها 
ً
 او دعكا

ً
األملنيوم، املعروِض في سوق األنتيكات انبعاجا

 
ُ
د الطبقات. مطارق

ّ
تاريخ الشخص، حامِل اإلناء الدائري متعد

ات ومبارد وسالسل وأسياخ مع عشرات الِقطع 
ّ
وأقالم حديٍد ومفك

نا على عصر الصناعات 
ّ
املفصولة عن أصلها امليكانيكي ستدل

الدقيقة - قبل البالستيكي.

 األقدام السائرة دونما التفات، قد 
ّ
 القديم، إال أن

ُ
 البنيان

َ
ك

ّ
   تفك

رك بذلك الروبوت 
ّ
 تائهة تدّب ببطء في الظالل، تذك

ً
تدوس حشرة

الهابط من ُسفن القراصنة ومهرّبي البشر وآكلي اللحوم البشرية 

ري »العالم الشجاع الطريف« من أتباع السيد »هكسلي« 
ّ
ومبش

صاحب املصنع املثالي الزائف. كّل هذه املتروكات وغيرها، قرائني 

الكتشاف الطبقة غير املنظورة من بقعة امليل الواحد، ضيقة 

بل واملداخل واملخارج. بل ال مخرج للروبوت القميء منذ 
السُّ

هبوطه من سفن شركة الهند الشرقية، املبِحرة على خط التجارة 

واالستبدال العالمي بين األجساد واألفكار.

تنويه:

أجرتي األس��������بوعية. كان يمازحني: »اختزن نقودك وال تنفقها في 
 
ً
شراء الطيور كسلِفك البائس«. ثم يربت على رأ�شي ضاحكا

بمكر أرباب الصنائع الذين يخدعون صبيانهم كلما حانت لهم 
فرصة سانحة: »أوصتني أّمك باقتطاع حصتها من أجرتك. 
النقود خالصة لك وحدك.. هاهاه��������ا«. وكانت هذه أكثر ُمَزحِه 
، إذ ما يتبقى من األجر دراهُم قليلة، كنت أنوي إخفائها 

ً
سوادا

عن الروبوتات املزعومة.
  لم أسأله عن مصدر هذه الكائنات ومدة بقائها على قيد 
الحياة؛ فقد كانت التسمية وحدها توحي لي بصناعة سّرية 
أدخلها الجواسيس الى املدينة، مع عدد من االختراعات 
املنافسة لصناعته: »ذلكم قبل والدتكم بسنين بعيدة«. ثم 
 منهم باسمك أو أسماء 

ً
يبتسم بالتواء وازدراء: »ال تخبر أحدا

عائلتك. فإذا ألّح عليك فقْل له إنك تخدم علوان الحداد. هذا 
كفيل بإخافته وتفكيك مسامير أعضائه«. يا للمزحة الثقيلة! 
كل ما أحتاجه لخداع أستاذي، أو إلرضاء طبعه الناري، هو أن 
 من خزانة 

ً
 إضافيا

ً
 أجرا

ّ
 أقتِحُم به مش��������غله، وأبتز

ً
أخت��������رع روبوتا

نقوده؛ بل لن يتوقع من صبيانه املتعاقبين غير هذه الصناعة 
الخيالية، يتحررون بوساطتها من سطوته!

، يكبرك بمئات السنين، اسلْك 
ً
 متجّسس��������ا

ً
  لكي تقابل روبوتا

 س��������فرطاس الطعام، 
ً
أط��������وَل الطرق، وأوعَر الحارات، حامال

 كديِك الرياح - وما تل��������ك الحذاقات إال 
ً
 وش��������ماال

ً
 يمينا

ً
متأّودا

عم الصيد الذي تنثره من دون قصد أو اس��������تئمار - حينئذ 
ُ
ط

 تتأّود وراءك 
ٌ
ستنفصل عن منخفض الجدار العالي كتلة

ها بخطوات، ثم دعها تتجاوزك 
ْ

ك الخفيف. اسبق
ّ
كظل

وتعترض سبيلك، قبل أن تتبين لك بوضوح وتنش��������ر رائحتها 
، كان الروبوت 

ً
التي تطغى على كل رائحة عطرية. حسن جدا

لة بثقوب دقيقة.
َّ

ة منخ
ّ
 جسدها ِبحل

ّ
 تلف

ً
املزعوم فتاة

ك بالسم صانَع الحّداد علوان«.
ّ
: »أظن

ً
 ناعما

ً
 صوتا

ْ
  أصدرت

  أجبُتها: »ليس هذا اسمي إذا شئت االستيالء على نقودي«.
  _ »نقودك؟ وماذا أصنع بهذه العمالت املزيفة؟ لدّي ما هو 

أثمن من تفاهات سيدك البخيل«.
تها البراقة بسائل حليبّي، وتغّورت لهجتها ثم 

ّ
   نّزت ثقوُب حل

 كصوت مثقٍب حديدي: »كما ال أشتهي ما قد 
ً
انبعثت حادة

 في مطبخ زوجته. هل 
ً
ك من ديدان النهر متّبال

ُ
يبتلعه أس��������تاذ

ت من مرضها الفطري؟«.
َ
أبل

م السفرطاس من فرجة الباب«.
ّ
  _ »ال أعلم. فأنا أتسل

طر يأكل أناملها وأرنبة أنفها. لن تدعك 
ُ

  _ »ي��������ا لحيائك! إن الف
 منها«.

ً
تقترب كثيرا

  كنت انتظر اللحظة الحاس��������مة بكشف نوايا الروبوت املؤنث: 

 من الجراثيم 
ً
يا

ّ
 كل

ً
 نظيفا

ً
»ال ب��������أس يا صاحبي. لن تجد شخص��������ا

الت��������ي تأكله من الداخل والخارج. انظْر. انظْر الى ثوبي. إنه ال 
. هل ترغب في لعق الحليب؟ إنه نظيف 

ً
يغطي حقيقتي تماما

وعذب«.
 بالجدار، لكّن الروبوت الناضح 

ُ
 خطوات والتصقت

ُ
   تراجعت

ظّل يلحف باالقتراب: »هيا يا صغيري. لن أؤذيك. لن أعصرك 
كأستاذك البشع. هيا«.

  كنت س��������أرضُع منها ما يقّويني على قطع مس��������افات أطول في 
اكة، 

ّ
 اللذيذة والفت

َ
مهّماتي الش��������اقة التالية، أوّزع األطعمة

وأخدم أسطوات السوق، حتى أبلغ أرذل العمر. لكن كل ما 
ورثت��������ه من تفكيك حقيقة الروبوتات املخاتلة ال يتعدى قابلية 
النفاذ الى منطقة »أوديب« غير املس��������ّماة - واس��������ُمها اليوم »حي 
 
ً
طر واحدا

ُ
الق��������ار«- مأوى األرامل الالتي يقض��������م أعضاءُهنَّ الف

بعد اآلخر.

محمد خضير

دارين أحمد
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عدسة ..
هاتف فرحان

إرتجاالتإرتجاالت

التَّْختجي 
ة عظيم��������ة، تماما 

ّ
التج��������ارب الكبيرة قد ال تحتاج إلى أدل

بع أبس��������ط القواعد لكي تكتب قصة عن 
ّ
ك تت

ّ
كما لو أن

ك تدرك جوهر تجربٍة كبيرة كاملوت، بتلّمس 
ّ
ار. إن

ّ
العش

شّق عميق في هامة تمثاٍل سومرّي، أو بالرقود في تابوت 
 التجربة انتقال 

ّ
«. كأن

ً
تا

ْ
جعفر الخليلي الذي يسّميه »تخ

ت حانوتّي. 
ْ

ت مقهى إلى تخ
ْ

من تخ
 
ً
 وراء الُحُجب؛ فقط اسلْك طريقا

ً
 ال تذهب بعيدا

خلفية في حّي القّصابين إلى املسلخ الصغير املتواري 
ى من كالليبه��������ا الجزور الطرّية. 

ّ
خلف الواجه��������ات التي تتدل

هنا املوت بين يديك، لن تذهب لتقابله في ذروة معركٍة 
ْض في مجاري املسلخ تكْن 

ُ
طاحنة مع عدّو شرس؛ فقط خ

 من األلم والقسوة 
ً
اف، عاريا

ّ
ق على خط

ّ
أمام القناع املعل

والشناعة.
   ليست تجربتي من صنع عقٍل خبير بالنهايات الكبرى. إّنها 
تحصل في األقرب َعِقب جولٍة يومية في س��������وق النّجارين. 
 على باب حانوتّي؛ ال أقصد حانوتيَّ بوش��������كين أو 

ْ
قف

 من موديالت األس��������طة جعفر 
ً
كاوابات��������ا؛ إنما حانوتيا

 في غاية البس��������اطة، 
ً
الخليلي. التجربة التي تخوضها يوميا

نا يكتش��������ف نهايته في 
ّ
وال أِعُدك بمفاجئات بطولي��������ة. كل

عطفة عقد بيته. 
   س��������أنقلك مع زبائن قليلين إلى ظاهر األسواق، يستعّدون 
قبل غيرهم للنهاية املحتومة، مصحوبين بذويهم الذين 
 تبدو هذه 

ً
سيرافقونهم في لحظة الرحيل األخير. عموما

التجربة الفريدة، أقّل وحش��������ة من الرقود في حفرة غبراء، 
 لساعة ال 

ً
 عن عيون األهل واألصحاب، استباقا

ً
بعيدا

تأجيَل لقدومها. يقصد هؤالء الزبائن سوق النجارين، 

ويتوقفون عند دكان صانع التوابيت، قبل أن يدعوهم 
هذا للدخول في القس��������م الخلفي، ويلبي طلبه��������م في صنع 
عَرض عليهم أنواع 

ُ
فراش وثير يحتويهم وقت األجل. ت

األكفان واألش��������ياء الحميمة التي سترافقهم إلى العالم 
اآلخر؛ أما التمادي في تجريب الرقود في التابوت، فيصفه 
ه قفزة على حاجز في ميدان خيول، أو تسّرٌب 

ّ
الحانوتّي بأن

 هو مرور في نفق 
ً
من فتحة قمع أو ماسورة مياه، وغالبا

اء. الوحيد 
ّ
مظلٍم طويل ينفتح على خالء مشّع أو روضة غن

ه يشبه جوكر ورق اللعب. 
ّ
، قال إن

َ
 الشيطان

َ
الذي صادف

 
ً
. وعموما

ً
ه يحمل مفتاحا

ّ
واآلخر الذي ملح الرّب، قال إن

ان املجّرِب، عالم الظالم 
ّ

ك��������ان هناك عاملان متقابالن يحف
��������ان من األبن��������اء واألقارب 

ّ
وعالم النور، وكان هناك صف

واألصدقاء السابقين في انتظاره، يدعونه للدخول في أحد 
العاملين. ثم يختم الحانوتي قوله: »أأنت على استعداد 

لتجرب هذا العبور بمفردك، يا صديقي؟« 
الحالة النموذجية، التي تس��������تحّق _ في نظري _ أن أجّربها، 
 وزنه، حتى 

ّ
هي التي يتضاءل فيها الجس��������د الثقيل، ويخف

 غّض األعضاء، ناعم البشرة؛ ما أن ُيغِلق النّجاُر 
ً
يرتّد طفال

غطاء التابوت دقائق على زبونه. وفيما يفقد الزبوُن 
ف جسُده املتضائل ما 

ّ
 األهل واألصحاب، يؤل

َ
أصوات

سُيعَرف بالسيرة الشفافة للرحلة املعكوسة إلى الرحم 
ة ميزان، يهّم الطبيب 

ّ
األبيض، كطفل مطروح في كف

بخطفه وضّمه إلى ِعطفيِه املتحّركين كجناحين أبيضين. 
كانت تجربتي الخاصة في دكان الحانوتي بسيطة، لكّنها 
أنموذجية، بمرورها خالل نصوص صانع��������ي التوابيت 
تجية، حيث التقى جعفر الخليلي معظَم 

ْ
املعروفين بالتخ

نماذجه القصصية على أبواب حوانيتهم. وكانت الحارة 
التي تضّمهم في ظاهر األس��������واق تعّج ب��������األرواح القلقة، 
واألرواح الفاّرة من أحالم رقوده��������ا الطويل تحت التراب، 
ارية« التي زارها الخليلي وأصحابه 

ّ
كهذه الحارة »العش

على غير عادتهم، ويبدو أنني أسير في أعقابهم. 

   استقبلني »تختجّي« وأدخلني حانوته، ثم طلب مني 
تجريب أحد التوابيت املصفوف��������ة عل��������ى الجانبين، وقد 
 عنها أغطيتها. كانت التوابيت مختلفة الحجوم، 

ْ
ُرِفعت

أشار التختجّي إلى تابوٍت بمقا�شي. قال التختجّي: »أصرَّ 
 .

ً
تا

ْ
 يعدو تابوته أن يك��������ون تخ

ّ
جعفر الخليلي عل��������ى أال

ولم أفهم منه سبب هذا التشبيه«. ثم أشار إلى بقية 
»التخوت« التي قيس��������ت بقامات أصح��������اب الخليلي ذي 
النون أيوب وعبد املجيد لطفي وأدمون صبري وس��������واهم 
من أسطوات النصوص الخشنة، املنجورة من خشب 

 .»!
ً
 واحدا

َ
 جّربت

ّ
التخوت نفسه: »هال

 التختجّي برغبتي 
ُ

 من التوابيت، ثم صارحت
ً
 عددا

ُ
   جّربت

 عليه 
ُ

التي جئت من أجل تنفيذها إلى حانوته. ألححت
 من طلبي، وقال إّنها 

ً
بطلبي، فضحك ملء شدقيه ساخرا

واحدة من ألف، بل نادرة في تجربة االستعداد للرحيل.
 الذي سيصير عليه مقاس 

َ
ت

ْ
، قلت، اصنْع لي التخ

ً
   حسنا

 يرتّد إلى الرِحم الشفافة، ثم أضفت: مهما 
ً
جسدي، طفال

كانت عظمة إنجاز الراحلين السابقين، إال أني سأؤلف 
 األضالع الغّضة، واألرواح املوزونة بقراريط قليلة.

َ
سيرة

نص - ش.ع دارين أحمد

العّشـــــــــــــــــــــار 

جسدي خرقة شخاط 
إلى األرض 
فيا خائط العوالم
خطني

أبو العالء المعري
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الخوذة تكفي للجثة أن تتذكر ماضيها
وللجسد أن يختفي..

ما سّر العالقة التي ال تتوقف انهداماتها
بين رأس الجندي والخوذة،
ترى هل هي شارة للموت

أم للحياة..

التماثيل خجولة أيضا
َينظُر التمثال في عين المشاهد.. أحيانا
غّطوا عورات الحجر
ووجوَه العارضين.. 
األقدام وحدها تقرأ
وترى الطريق..

المعطف جسد معلق 
والتجاعيد اقتراح لبشرة جديدة 
التحتاج إلى من يرتديها 
إنما تكتفي بالصمت 
واالنتظار..
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يٌد وحدها تقدر 
أن تقول ما ال يقال 

عندما يتحّجُر الكالم

وينطق الحجر

األسالك الشائكة 
بين الحاجز والفراغ

بين العبور واالرتطام
بين اللحظة والمكان..

الرقص هنا مضمون
قبل أن يكون حركة 

حسن عبد راضي

في جذِعنا الجّبار
تحَت ِلحاِء هذا الِكْبِر

في اساِس ِحصِن عناِدنا
في ريِحنا الرعناِء

في األسماِء واألفعاْل
في دِمنا الُملّوِث
في خزائِن مجِدنا

في أعيِن األقفاْل

تحَت جلوِدنا 
وخالَل كلِّ سدوِدنا
في نثِرنا الَمملوِل

أو في ِشعِرنا المعسوِل
أو في ُمعجِم األمثاْل

عبى في أقماِرنا التَّ
وتحَت شموِسنا الَغضبى

وبيَن رماِلنا واآلْل
في ما قاَلُه األجداُد
في ما قاَءُه األحفاُد

في الدِم والحشيشِة 
في رؤوِس الماْل

في صلواِتنا وقياِمنا وصياِمنا
في لحيِة العّراِف

في تعويذِة الدّجاْل
في كتِب الَمدارِس 

يخ في عيوِن الشَّ
في الطبشوِر

في سّبورِة األجياْل
بْل في كلِّ ما نأتيِه 
عن َعْمٍد وعفو الباْل

نعاقُرُه وندمُنُه
ويسكُننا كما البلباْل

نمل أبيض

دارين أحمد
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محمد ثامر يوسف

صافيا يمضي
بعد تسليم الجثث
األشياء األكثر خفة

من أن تأخذ حيزًا لديه أو مكان
فليس سوى عظام

يحملها في حقيبة
مترنما بأغنية ليس لها عالقة 

بالموضوع 
تلمع خفية على شفتيه:

)عمة... ياعمة(،
فيما يترقب نتائج الـ »DNA« المتأخرة

مصغيا لولولة االقربين،
عشائر في الباب نامت

 تلملم حناجرها ألناشيد جديدة
عن موت أبنائها القوي 

قبل ان ينسل وحيدا
بهدوء

بعد تسليم العظام
بالتمام والكمال

عظمة
عظمة.. 

ماري تودعني

ماري تودعني صباحًا
كي تعود لغرفتها سريعًا

تلهث يدها تلوح،
انتظرها عادة

فال سواها يد  تلوح.
هي األخيرة

الصديقة والقصيدة
ولها ينهد بيت.

سماسرة  اجالف 
استوطنوه واستبدلوا أشجاره

بالفتات، 
»لقد قهرت واالبن المقدس المبال«

ورغم ذلك ماري المريضة
تلوح وحدها

فال لماري أهل
وال 

ألهل ماري بيت..

هواج�شي الخفية تتحرك في هذه اللحظ��������ة نحو 
الداخل ، داخل البيت ، تجول في غرف��������ه وفي فنائه 
الوس��������طي ، تصعد السلم الحجري حيث يقع الطابق 
 أبواُبها صوب 

ُ
الثاني بغرفه املصطف��������ة والناظرة

الفن��������اء/ املكان موحش ، خال من ك��������ل نأمة تدل على 
وجود الحياة هنا ، ال بأس فالوحشة صنو الرتابة 
والرتاب��������ة ابنة امللل الطويل ، فها هنا على تلك الكنبة 
الخش��������بية س��������تأتي هواج�شي بامرأة في الثالثين من 
عمرها تقعدها على الكنبة تتمالها ، تفسر وتشرح 
ملاذا هذه املرأة تش��������عر بالحزن والضجر في هذه 
الس��������اعة ، ساعة ما بعد انتصاف العصر واقتراب 
وقت الغروب ؟ إنه الضجر ، التوق ألمر ما ال ُيستبان 
كنهه، أمر له عالقة بالباب املوصد ، تتحس��������س 
هواج�شي أن هذا الباب أذا ما انفرجت ضلفتاه 
وتبّي���������ن خياٌل ما لقادم ما ، س��������يتحول ضجر املرأة الى 
فرح يزدرد الدقائق والس��������اعات بنهم ، هواج�شي ال 
تدري من ه��������و القادم الذي انفرجت له ضلفتا الباب 
قد يكون خاطبا أو زوج��������ا جنديا عاد للتو من معركة 
طافت أخبارها مسامع الجميع ، أو قد يكون األب 
وقد عاد من العمل أو قد يكون لص دف��������ع بالباب 
عنوة ليدخل الدار ، كل هذه االحتماالت ال تريد املرأة 
من تحققها س��������وى إنفراج الباب ، املهم عندها أن 
 بهواء أي قادم تنفرج له ضلفتا الباب، 

َ
تحرَك الرتابة

لكن الباب ال يفعل ذلك ، يظل موصدا وس��������امحا 
للعزلة بالتناسل في رأس املرأة .

املرأة بوس��������عها اآلن أن تن�شى أمر الباب لتتوجه 
بأنظارها الى الش��������باك ، فهو أقل صرامة من الباب 
عندما يس��������مح لها بالتلصص على العالم الخارجي 
املقابل لعالم القم��������ع ، عالم الحرية ، أجل يمكن لها 
فعل ذلك ولو من ثقب صغير في زجاجاته ، هذه املرأة 
تريد أن تقاوم عزلتها بالنظر الى الخارج ، خارج الباب، 
خارج الش��������باك ، فهناك تدب الحياة على أشدها، 

تسمع دويها وصخبها وهذا يطربها ويسعدها .
وبالعودة الى بيت الهواجس الكائ��������ن عند منعطف 
الزقاق تعود هواج�شي لتدخل البيت مرة أخرى ، 

 عن فتاة الثالثين ، كانت تستحم في الحمام، 
ْ

فتش��������ت
ال�شيء يعيق هواج�شي من الوثوب ألي مكان تريد، 
كانت الفتاة تتس��������ربل بش��������عر طويل يحاذي نصف 
مؤخرتها ، فيما تب��������دو مكتنزة تميل الى القصر ، كانت 
تس��������تحم باملاء الذي مأل قدرا نحاس��������يا فيما رغوة 
الصابون الرقي تتضوع في املكان ، وبع��������د االكتمال 
ترتقي درجات الس��������لم الحج��������ري ، تدخل إحدى غرف 
الطابق العلوي ، وتبدأ بتسريح شعرها بمشط 
خشبي مستخدمة مرآة بيضوية لها ممسك من 
األسفل ، أس��������فل املرآة ، تجلس قبالة الشباك الذي 
تس��������ترق من بين وصالت إطاره البراني النظر الى حركة 
الزقاق ، الش��������باك يخون ذاته ، فيرخي من قبضته 

سامحا لنظر املرأة بالتجوال في مساحة محدودة من 
مس��������احات الزقاق، كان بوس��������عها النظر الى املنعطف 
حيث سيدلف الزقاق يمينا ويتوه عن نظر املرأة ، 
فيما يلي الشباك ترقص الحرية على قدم واحدة ، 
عل��������ى عكس الداخل ، داخل البي��������ت ، فالرتابة وامللل 
يجثوان بأربع��������ة وأربعين قدما على صدر املرأة ، اللهو 
في الزقاق عمل ش��������اق له قوانينه الصارمة ويستدعي 
الدق��������ة والحذر وش��������دة االنتباه وإال فأن الخس��������ارة 
س��������تكون حتمية لذلك الولد الذي ال ترى املرأة اال 
عالمات عصبيته وهو يعترض على نتيج��������ة اللعب 
، املرأة تس��������رح شعرها ، يشعر املشط بالتعب وهو 
ينزل من الهامة حتى آخر ذلك الطريق األسود املعبد 

رة ، يتعرق 
َ

رة تلو الك
َ

برائح��������ة الصاب��������ون معيدا الك
املش��������ط يتعب يحس بالوه��������ن والدوخان من فرط ما 
راح وجاء في غابة ش��������عر امل��������رأة الكثيف ، تتلذذ العين 
ت��������رى ، تنظر ، كم جميلة هي خيانة الش��������باك لذاته 
عندم��������ا يهتك القمع ، يخ��������رق قوانينه الصارمة ، هذا 
األمر فعله الشباك ولم يفعله الباب الذي طاملا أدام 
تعملق القم��������ع ليطال روح املرأة املهفهفة وهي تعيش 

تحت نّيره وحيدة ومشتاقة ل�شيء ال يكاد أن ُيرى
املرأة ذات الثالثين عقدا ولفرط قمع البيت 
وصرامته الكافة واملانعة والرافضة وبفعل خيانة 
الش��������باك لذاته ، أس��������توى لها الفتى من شباك البيت 
املقابل فارتجفت دواخلها جذلى بانسياب مياه 
الفحول��������ة في مجرى النظر لتغرق عاملها بخرير الحب، 
ومن خيانة الشباك التي استمرت أياما وليالي ، 
انتقلت عدوى خيانة الش��������باك لذاته لتصيب الباب 
هذه املرة ، الباب الذي أنفرج قليال لتدب الكلمات 
 ، مرتجفة وبين 

ً
بين خلفية الباب املوارب��������ة ، مهت���������زة

مس��������احته األمامي��������ة ، صانع��������ة تاريخا جدي��������دا لقصة 
ح��������ب ما كان لها أن تمر م��������ن بين عوازل وموانع القمع 
لوال خيانة الش��������باك اللذيذة وتعاطف الباب مع هذه 
الخيانة التي مارسها على استحياء منه مرات ومرات، 
هذا حوار خفيض وناعس وش��������بق روته هواج�شي 
من خالل تسامح وتغافل مارسه كل من الباب 
والشباك، وفي نسخة أخرى من حواريات الباب 
والش��������باك ، يحتدم فيها الصراخ من خالل الطرق 
الغاضب على ذاك الباب ، إنها مشاجرة استدعت 
خروج الباب عن مألوفه لينفتح بقوة ويغلق بقوة 
وبتكرار الغلق والفتح يغادر الباب صمته ويصير أحد 

أدوات الصراع الصراخي ، 
بعد كل هذا ما عس��������انا أن نقول عن الباب والشباك 
والعوال��������م الحافة بهما ، عن امل��������رأة الثالثينية وما آَل 
إليه مصيرها ، هل ما زالت تتلصص عبر الش��������باك 
؟ وهناك في تلك األصقاع القصية كل املفترسات 
تقفل على أنفس��������ها تكون موجودة في الالوجود 
لتنقض في أكثر اللحظات صدقا بخلو املكان منها ، 
وإذا بها موجودة تقلب مصائر الضحايا رأس��������ا على 
عق��������ب ، ينطلق الخوف قبلها ضارب��������ا أعماق القطيع 
املتفج��������ر هلعا وركضا في كل االتجاهات لكن ال طائل 
من كل ذل��������ك فعما قليل س��������يجندل املفتَرس إحداها 

وتتدلى بين فكيها مّيتة ستنهشها أنياب الضواري ...

رياض أورفيوس

ضجر
 مأمورية

قصة قصيرة

دارين أحمد
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طالب عبد العزيز

ها ، وكل 
َ
��������احة ليل ة، التي تش��������رُب من السَّ

ّ
 كلُّ االزق

ٌ
  باذخة

 واالرصفة، 
ُ

النس��������اء اللواتي خرجن منها، تلقفتُه��������ن الحانات
 ،

ً
 للثياب، لم يعْد، صار دهليزا

ً
جرا

ْ
وما كان في فرضة النهار مت

يمتحُن الذاهبون الى الفجر  فتّوتهم فيه. هنا، في الركن 
املنهدم من الليل، لم يبق في زجاج الواجهات، من النس��������وة 
 الحقيبِة لذراِع 

ُ
 الجسِد عن الجس��������ْد، مخاتلة

ُ
إال همهمة

متعجلٍة، تباعُد خطوها، كيما تلحق باألغنية.
، حتى أننا لم نبلغ نهايته، التي تؤتى 

ً
   كان الش��������ارع طويال

قاع 
ُ

، ال من الغيم. قّدمت النادلة كأس الف
ً
م��������ن البحر دائما

 
ُ

. قالت: وال يمكث
ً
: أّما الزبد فُيؤتى أوال

ُ
. قل��������ت

ً
، ُمزبدا

ً
مترعا

.
ْ

 وأحببت
َ

في القعر سوى طعِم  شفِة من تذكرت
 من يدي، 

ُ
م الى السرير، أخذتني املرآة

ّ
 هبوط السل

ُ
   اتممت

، لم أتبين طريقَي الى آل��������ة النور، لكنن���������ي رأيُتها 
ُ

 كنت
ً
نائما

ُمِصها، إال 
ُ
 خزانِة ثياِبها كانت، ال ترتدي من ق

َ
هناك، مفردة

  
ُ

، ومن فّجٍ في رئة الصمِت، ُمْضَمٍر، كنت
ً
م��������ا كان أزرق، نيليا

أتيتها، فكان كلُّ ما في البيت من الخش��������ب، قد اصطفق بابا 
 الورَد  

ُ
، فقد  توهمت َبِتها تُهبُّ

ْ
خلفنا، وملا كانت الّريح من َمن

 ثوِبها الداخلي.
َ
حديقة

 
َ

 مَع قلبي عنّدها، أقيُس فس��������اتين
ُ

  منذ عام، وأنا أختلف
النساِء بحْسب مش��������يئِة جس��������ِدها وعطره ، قلت: إنني 
 عندك، وما 

ً
 اليِك، فال اشًعرني إال ميتا

ً
بال

ُ
 االمَل ق

ُ
أتلفت

 ،
ً
بك شْعرها كثيرا

ّْ
انا كذلك. كان سروالي ال يبعد عن ِمش

  
َ

 من االبن��������وس، أوقف
ً
 الت�ي بيننا قطة

ُ
وكانت الطاولة

. وقلت: إنَّ املطر ، خلف 
ً
 الشمعدان ساعة

َ
س��������واُدها تأفف

الناف��������ذة، يزّيُن أصابَعك، فاطليقه��������ا على صفحة تواصلِك 
 بين الورد 

ً
 أخرى، وال تجعلي قّبعتك حائال

ً
الزرقاء ساعة

وخجله.
 الرمل ورائي، 

َ
 بادية

ُ
مأ، تركت

َّ
 من الظ

ُ
ِدمت

َ
ني ق

َّ
 وألن

ك، أن إجعليني على خزائن صدرك، أحمُل املاء، 
ُ
أتوس��������ل

سوِس��������ُن حدائقك 
ُ
بخزف روحي الى سواقيك النائيات، أ

العامة،  أنرِجُس��������ها .. أستردُّ من الليل نصفا  لشعرك 
 مباهِجك 

ً
 الى كرمة

ً
ُب النبيذ كؤوس��������ا ِ

ّ
وم��������ن النهار نصفا، أرت

ومسراِتك .
 

ُ
، ساق

ُ
؟ فأقول: الطمأنينة

ُ
 يس��������ألني الحاجُب ما الطمأنينة

شهُر اماَمك في مقهًى، باسطنبول ، والسالُم إنحالل 
ُ
امرأٍة ت

ش��������عرها، كستناًء، على الكر�شي، وكل ما في البحر من 
الزرقة يتراجع في عينين ليصبح مرا�شي ومظالت . هل أقول 
 وأصيُص زهر ، وألصابعك طعم الثورة في 

ٌ
بأنَّ االمل ش��������رفة

الشارع. ألنت، كلُّ ما يتركه أرغن في أوركسترا الروح.
 يسألني معلُم االبجديات: أتعلُم ما الشرف؟ فأقول: هو 
كأس الفقاع، يقّدمها لك صبيٌّ من س��������نجار، في ظهيرة 
، ليحدثك عن الجبل 

ً
باربيَل، تدعوه، فيجلس قربك ساعة

ْعر شقيقِته 
ْ

الذي أتى منه، عن الش��������مس وهي تغرُب على ش
ك 

ُ
ه، أال ترى حبيبت

َّ
النائم��������ِة هناك، هل أقول بأنَّ الوق��������اَر كل

 منك ؟
ً
عَدك فارغا

ْ
ِمق

بل، 
ُ

  على الطريق التي إلى البحر ،أعرُض طاولتي في مزاد الق
 في املرقص الليلي. وأصيُح 

ً
ْجِلُس قربي َمْن لم يج��������ْد ِمقعدا

ُ
أ

 الى س��������رير من 
ً
 تكتفي بالعطِر مزولة

ْ
، أن

ُ
بالبنادق:  الفحولة

تحب.
 أذرعَ بعِضهنَّ الى املقهى، 

َ
  كلُّ النس��������وِة اللواتي أخذن

 
ً
 مكسيكية

َ
جئن بالقيلولة على الطاوالت، شربن الظهيرة

بالليمون، وسقطن في النوم. قليالٌت، هنَّ اللواتي 
 اليوم. 

ً
هن، حتى لتب��������دو املقاعُد فارغ��������ة

َ
اصطحبن أطفال

الروس��������يات واالوكرينيات والجورجيات يرتدين االسود، 
هكذا، ش��������ئن، لتبدو  سيقانهن بلون الذرة والحليب. كل 
، كلُّ قميٍص  ُتهمُل 

ٌ
تنورة على الس��������احل، في )فلوريا( ضيقة

أزرارُه، هناك، يشهُد على والدة قمر ين جديد ين.
 بيدك أحٌد ال��������ى مصاطبها، 

ُ
 وفي الحانات، التي ال يأخذ

وف، هي خاصة النساء،  دُل بمالفَع من الصُّ
ُّ
يحتفظ الن

 الزجاج، 
َ

اللوات��������ي يجاورن الريح، وال يتركن املطَر خل��������ف
 الرقص أجساَدهم، في 

ُ
، هناك، حيث يمتحُن هواة

ً
يائسا

الصاالت الوسيعات.
  كل عاِم، وفي مثل ُضحًى كهذا، يأتي راعي املفازات، يتخذ 
. رجٌل نحيل، كما لو أنه 

ً
م��������ن ثلم في خاصرة الحانة َمجلس��������ا

، سيؤاخي بين املقاعد، ُيعيد ترتيب 
ً
أستلَّ من الجريد تّوا

القبل في أشرطة الفيديو، يترك الستائر مفتوحة، في 
اللوحة خلف الباب. أحّدثه عن القوارب التي لن تصل، 
عن املوج يتفتت على الصخر، أبحث ف��������ي أصابعه عن 
ا تالمسه بعد. قال إنه القادم الوحيد، وألنه، بال 

ّ
املخمل، مل

مباهج فقد  تراجع في مجذاف، إنكس��������ر في يافطٍة عند مبنًى 
 اللجوء على طاولة في املرقص، 

ً
حكومي، ثم تمدد، طالبا

تركته، فتصبب وجهُه في كأِس ماء، أيقظته فتمدد في 
اغنية.

،كان ُيؤوي في غابة روحه، لكنني، وبفرشاة 
ً
 كثيرا

ً
   شجرا

 بينُه 
ُ

ألوانه، رحت، أقّرب الوسادة من ذراعه، باعدت
 على حاجبه..

ً
ى مكسورا

ّ
والغصَن، الذي تدل

بحر..
أبجدياٌت على

نجد القصير - سوريا 

)1(
غامضٌة جدًا،

حّتى إذا ما دعوتها إلى ُفنجان قهوة،
شربتُه بما فيه من ثفٍل

حّتى ال تترَك لَك ُفرصَة قراءِة طالعها.

)2(
لم أدخل يومًا في قّصِة حّب

إال وخرجُت منها ُمحّطمًا،
فما إن انطلق في طرقاته

حّتى أخرَج عنها
عنَد أّوِل دّواٍر ُأصادفه.

باختصار؛
كنُت فاشاًل في اللّف والّدوران.

)3(
كما لو أّنها باحُة مدرسٍة 

في يوم ُعطلة.
تبدو حياتي اآلن،

ثّمَة أشياٌء كثيرٌة طارت منها
وال أعرُف الّسبب: 
أهَو خّفتها الّزائدة،

أم ألّنني لم أتمّسك بها كما يجب.

)4(
هذا الهجران،

ليَس حبرًا على ورق.
إّنُه ندٌم على أرق

ومع ذلك
وألّنُه كلُّ ما بقَي لي 

من ُحّبك،
فإّنني أرعاُه 

وأوليه جلَّ اهتمامي.

ك
ُحّب

ن 
 م

ي
َي ل

بق
ما 

دارين أحمد
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األم��������ر ينحصر بالقدرة على النفور م��������ن التاريخ، التاريخ 
هنا بوصفه سلطة، أو عادات أو طقوس أو مركزيات 
أوعالقات، وال��������ذي اقترح لألدب النس��������وي بوصفه 
الجندري تموضعا داخل فضاء األنوث��������ة بوصفها 
الجنسوي املكتس��������ب من السياق االجتماعي، وربما هو 
هذا ما دفع البعض من كاتباتنا الى اس��������تعارة صوت 
كتسب اجتماعيا 

ُ
الرجل وس��������لطته وقناعه الفحولي- امل

أيضا- ملمارس��������ة التعويض الرمزي والتعبي��������ري، وبما 
يجعل الصوت الفحولي في النص وف��������ي الالوعي نوعا 
من االستمناء اإليهامي، والشفرة التي تدفع لتحليل 
العالق��������ة مابين الذات والجن�شي واملقدس، وللقبول بها 
داخل كتابة النص، إذ تكون الكتابة تعبيرا عن الذات، 
ولالعتراف بمتعتها، وبتكيفها مع االجتماعي، فضال عن 
وظيفتها الثقافية في استكناه الحموالت السيميولوجيا 
والسيسيولوجيا، وفي خرق الواقع، واعطاء جرعات 
تعبيرية لخطاب الرغبة من خالل الصورة واالعالن 

واملشاركة والعمل وغيرها.. 
 بعد مائة عام أو أكثر من ص��������دور كتاب قاس��������م أمين 
عن خطاب تحرير املرأة يثار أكثر من سؤال حول هذا 
التحرر بوصف��������ه وعيا بالحرية وبش��������روطها االجتماعية 
واالقتصادية والنفس��������ية، فماهي طبيعة العالقة مابين 
الحرية والجسد؟ وهل يمكن ممارسة اإلفصاح عن  
الهوية)األنثوية( خارج الجس��������د، وضمن مفهوم الذات 

االنساني والرغبوي/ التواصلي واإليمائي؟
هذه الحرية، وفي سياق هذه االسئلة ستكون تعبيرا 
عن أيديولوجيا، وعن تمث��������الت تمنح الجس��������د قوته، 
س��������كنه في اللغة بوصف��������ه نصا أو جوهرا أو 

ُ
وموضوع، وت

دافعا ُيغني الل��������ذة والتواصل والحرية بشحنات تجعله 
وجودا أو موضوعا.. 

الثورة الرقمية وصناعة الُمختلف..

الثورة الرقمية كرس��������ت ما س��������ّماه الباحث الجزائري 
د محسن بوعزيزي بمعالجات )السيميولوجيا 
االجتماعية( إذ أسهمت في كسر النمط، وفي تغيير 
أطروحات التواصل والس��������يطرة واملراقبة، وصنعت 

للكتاب��������ة أنظمة س��������يمولوجية مغايرة، عبر العالقات 
والروابط، وعبر اس��������تهداف النسق املهين الحاكم 
للعالقة الواقعية واملفاهيمية، تلك التي أعطت مجاال 
للتس��������مية، ولالعت���������راف، وألقتفاء أثر العالمة داخل 
االجتماعي والرمزي، وصوال الى فرضها في النظام 
التعليم��������ي عند عدد من الجماعات التنويرية، ورغم 
أن  الجماع��������ات األصولية، الس��������يما بعد أحداث)الربيع 
العربي( حاولت إعادة فرض خطاب الس��������لطة واملجال 
نتِهك من أنظمة تعبيرية ظل يحمل 

ُ
 أن ما أ

ّ
والحك��������م، إال

 أنه سيظل   
ّ

معه  حافزا، حتى وإن كان ُمضَمرا، إال
باعث��������ا على كتابة نص اجتماع��������ي وحقوقي مغاير، يمكن 
أن تكون له سطوته في الشارع والتظاهر واالحتجاج 
ف��������ي القانون وفي النضال املدني، وف��������ي الكتابة املفتوحة 
أيضا عبر وسائل التواصل االجتماعي بوصفها جزءا 

من معطيات الثورة الرقمية.. 
لقد أسهمت هذه الثورة  في توسيع مديات الحديث 
عن تحرير املرأة، من خ��������الل تحرير املج��������ال واملحبس 
والقلعة عبر املكان االفترا�شي والرجل االفترا�شي، وعبر 
اصطناع املجال املضاد لالعتراف واالنتاج والتس��������ويق 
 أعادنا الى 

ً
واالستهالك، لكنها أثارت باملقابل جدال

ثنائية الجندري والجن�شي، إذ كرس النظ��������ام الرقمي 
خصوصيات غير نمطية، يتمثله��������ا التخارج عن النظام 
االجتماعي، وتس��������اكنها رغبات مشحونة بطاقة التفّجر، 
تلك التي قال عنها روجي دادون: )بالرغبة يتملص 
الجس��������د من تصرفاته اآللية ويجعلن��������ا نتذك��������ر بقوة، 
بالرغبة يتحين الجسد، يهتز، ويدرك نفسه باعتباره 

نبض��������ا حيا، بها يجعل نفس��������ه حاض��������را ثقيال رش��������يقا 
متوسال أو آمرا(*.

فعل الرغبة يقود أيضا الصطناع مملكة غير منضبطة 
للعالمات، تلك التي تستعير كثير من من قاموس فرويد 
ف��������ي الالوعي ومن روالن بارت في الس��������يميولوجيا لتكون) 
ضد الدوغما( و)املقدس( برغم أن الكثي��������ر من هذه 
االش��������تغاالت تظل متلّبس به، وبعالماته القامعة.. فهل 
استطاع الجندري االنثوي في النظام الرقمي ان يتحول 
الى س��������لطة؟ أم هل تحول هذا النظام الى مجال تعبيري 
مقطوع عن النسق االجتماعي والحقوقي؟ مقابل 
ماظ��������ل الجن�شي مكتفيا بطاقته البايولوجية التوليدية 
لتكريس الصورة املثالية لحواء االسطورية وليست 

حواء األرضية..
من الصعب جدا وض��������ع معيار لفحص هذه املعطيات، 
ومفارقاتها، فالكثير من الكتب تحدثت ع��������ن الخلط 
املفاهيم�ي للذك��������ورة والرجول��������ة والفحول��������ة واألنوثة 
والنس��������وية، ح��������ّد أن أطروحات مابع��������د الحداثة، 
واشتغاالت النقد الثقافي وضعت مجاال نظريا ملا يسمى 
ب�)النقد النسوي( والذي يرهن قراءاته للخطاب بجملة 
من العالمات واملؤش��������رات التي ينخرط فيها النص 
وسردياته وش��������عرياته وصوال الى شرعنة وجود قاموس 
نقدي لهذا املعطى، لك��������ن الطبيعة اإلجرائي��������ة لذلك 
تظل محصورة في عالقة الس��������ياق الثقافي بالسلطة 
وبنظام عالماتها، وفي مجال عالقة التحليل النقدي 
بمرجعيات تكش��������ف عن املقموع واملس��������كوت عنه في 
أنساقنا املضمرة، فضال عن  إبراز عالقة هذا النقد 
باألدب والجسد بشكل خاص، السيما على مستوى 
السرديات، تلك التي اشتغلت عليها معالجات نقدية 
وثقافية كثيرة، لكن أبرزه��������ا مايتعال��������ق باألطروحات 
املعاصرة لجوليا كرستفيا ولوس ايريغاري، وضمن 
َهد( النص الذي ظل 

ْ
ضط

ُ
مج��������ال التعبير عن)الن��������ص امل

متذبذبا بين ثنائيتي الجسد والوعي..

* روجيه دادون: الرغبة والجسد، ترجمة محمد أسليم 
مجلة »عالمات« العدد الرابع 1995 

 قد احتازت 
ُ
حين تم اكتشاف الكتابة، كانت السلطة

أدواتها ووسائطها بيد الرجل، فكان هو صاحب العمل 
دوُن واملؤرخ والعّراف وامللك ونصف 

ُ
ورأس املال وامل

اإلله، وأكتفت املرأة منذ املرحلة الزراعي��������ة/ مرحلة 
التوطين بنوع من خصصة الوظائف الجنسوية، وصار 
الرجل- تبعا لهذه السلطة- ُمحاطا باألساطير واألسفار 
والبطوالت، وظل��������ت املرأة هي كائن االنتظ��������ار والقربان/ 

بينلوب في االسطورة االغريقية مثال..
وحتى املراحل التي مارس��������ت فيها املرأة الس��������لطة/ 
الحاكمية لم تخرج من مهيمنة النس��������ق املضمر، نس��������ق 
الق��������وة والجماع��������ة العس��������كرية، أو الجماع��������ة الديني��������ة، 
ونس��������ق املؤسس��������ة الزوجية، وحتى  النسق الُعصابي 
للقرابة واملقدس على طريقة امللكة زنوبيا وامللكة 
املصري��������ة كليوباترا، أو شجرة الدر وامللكة بلقيس في 
املوروث الش��������رقي ظل اس��������تثنائيا، وفيه من املثيولوجيا 
أكثر مم��������ا فيه من الواقع، والالئي وقعنَّ في النهاية تحت 
غ��������زو أو قتل أو مهيمنة الرجل/ الذاكر/ الس��������لطة. ربما 
كانت كانت)طفرة شهرزاد( هي الش��������فرة األكثر تمثال 
فكرة/ الحكواتية مقابل هشاش��������ة 

ُ
لق��������وة األنوث��������ة امل

النس��������ق املهيمن للذكورة التي تمثلها الس��������لطة العنفية 
لشهريار..

العالقة مابين سلطة الحكي وسلطة الجسد ومؤسسة 
الحاكمية أعطت لفاعلي��������ة الخطاب حضورا للخصب 
على حساب األيروس، وتعاليا للحضور على حساب 
الغياب، والحياة على حس��������اب املوت، والقوة على 
حساب الضعف، وتلك معادلة كان يفرُض وجودها 
العق��������ل املهيمن، عقل الس��������لطة والذكورة، عقل املركز 
الذي يعيش ثأرية العقدة املثيولوجي��������ة إزاء الخيانة 
والرغبة، تلك التي تحولت- أيضا- الى حافٍز لكش��������وفات 
الق��������راءة الثقافية، قراءة نس��������قية تلمس��������ت عطب 
السلطة، وعطب التاريخ، فضال عن وظائفيتها الرمزية 
في الكش��������ف عن أن العطب الجن�شي للملك شهريار، 
كان هو صورة إش��������هارية س��������يميائية وتعبيرية للعطب 

السيا�شي.. 
حركات التجديد والتنوي��������ر واإلصالح لم تخ��������رج تماما 
من نسق تاريخ تلك السلطة، بما فيها سلطة املجال/ 

القص��������ر/ القلعة/ الحريم/ التعلي��������م والحاكمية، فكان 
االصالُح يتموضُع داخل املنظومة الديني��������ة أكثر منه 
داخل املنظومة الحقوقية، وصوال الى بداي��������ة القرن 
العشرين الذي ُيعّد العتبة النشوئية ملوضوعات لها 
عالقة بالتنوير واإلصالح، وبما يتعلق بالحديث عن 
تحرير املرأة، والذي كان جزءا من تلك املوضوعات، 
ومن تحوالتها االجتماعية والسياس��������ية والنهضوية، 
حيث بدت تمثالتها عبر حراك ثقافي وس��������يا�شي وحقوقي 
واض��������ح الطي��������ف، انخرطت في��������ه جماعات ثقافية 
وحقوقية مدنية ونقابات وأحزاب في أوربا، السيما على 
مستوى إقرار قوانين العمل واألحوال املدنية، وليست 
األحوال السياس��������ية، وامتدت العديد من آثاره وعدواه 

الى ثقافتنا العربية..
فصدور كتاب قاسم أمين عن تحرير املرأة ُيعّد 
استش��������رافا شجاع��������ا ألف��������ق ه��������ذا األث��������ر، وتحوالت��������ه 
االجتماعي��������ة والثقافي��������ة، ملا حملته من مضامين 
إنس��������انية حول حرية املرأة ملواجهة قوى تقليدية لها 
سطوة رمزية لسلطة التابو واألب، ولتعالق ظاهرتها 
االجتماعية مع مرجعياتها النصوصية، تلك التي كانت 
محش��������وة كثيرا باألحكام والتآويل والفرضيات القامعة 
ألي شكل حقيقي وحر للمرأة على مس��������توى التنظيم 
واالس��������تقاللية، وكذلك على مس��������توى تمتعها  بالحقوق 
املتس��������اوية في التعليم والعمل واألجور والضمان 

االجتماعي والصحي والجن�شي..
لق��������د ظلت ثنائيات العقل والحرية، والعقل والجس��������د، 
والعقل وااليديولوجيا، والعقل والنقل مجاالت 
أطروحاته��������ا،  وال  مفاهيمه��������ا  تتقّع��������د  ل��������م  اش��������كالية، 
وأن تمثالتها في الكتابة األدبية ظلت أكث��������ر ارهاصا 
بفكرة)النص املضطهد( النص املس��������كون باإلثم 
والخيانة- أنا كارنينا، مدام بوفاري- أو املسكون بالقوة 
االخالقية- األم ملكسيم غوركي- أو بالرغبة املتعالية 
كما في رواية)املثقفون( ل� سيمون دي بوفوار وفرانسوا 

ساغان..  
مفهوم االختالف في الكتابة ال يعني البحث عن جنٍس 
كتابي محدد، وال عن توصيف يسبع على الكتابة 
األنثوية سمات، وُيعطي لها مالمح، بقدر ما أن ما 

علي حسن الفواز

األنثوية و  سلطة الكتابة
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بريد نجم

هو آخر كتب الباحث الراحل فالح عبدالجبار، يرصد فيه 
 للجهد الفكري 

ً
، وتتويجا

ً
 وحطاما

ً
الدول��������ة العراقية، قياما

لهذا الباحث املجتهد وذروة نتاجه الفكري. 
.. واللوياثان كائن بحري خرافي، شرس، ورد ذكره في الكتب 
 ،

ً
الس��������ماوية اليهودية واملسيحية، واس��������تعاره الباحث، عنوانا

ملقارب��������ة الدول��������ة العراقية وتق�ش��������ي تغولها منذ ع��������ام 1991، 
 بمفهومها وأنواعها، وتكريس��������ها »كانت الدولة كل �شيء 

ً
مرورا

واملجتم��������ع ال �شيء«. على أن األمر ال يقتصر على العراق، 
 مجاورة، كإيران وتركيا ودول عربية 

ً
وحده، بل يشمل دوال

وإسالمية أخرى. 
، منذ اإلغريق، صنف أرس��������طو الدولة في ثالثة أنواع، 

ً
تاريخيا

حسب هذا الكتاب، وهي الدولة األوتوقراطية )الدكتاتورية( 
وتتمثل بحكم الفرد الواحد والدول��������ة األوليغاركية )حكم 
النخب��������ة الثرية( والدولة الديمقراطية، أي حك��������م األكثرية 

)دولة الفقراء، حسب رأيه(. 
على أن هذا التقسيم األرسطي يسلب الدولة تمثيلها األوسع 
لعامة الناس، باستبعاد الطبقة الوسطى، أي بتمثيلها 
ملصالح جزء محدد من املجتم��������ع، بما فيه من الفقراء، وعلى 
 -

ً
ضوء اإلشارة إلى الطبقة الوسطى، حسب أرسطو-أيضا

، حس��������ب ثقافة عص��������ره وفهم��������ه للدولة 
ً
فإنه��������ا األكثر تمثيال

املدنية. 
، نظام حكم ملتبس، بل يدعو إلى الضحك، 

ً
الدولة، عربيا

 في طبعته الجمهورية الكوميدية، منذ اس��������تالم ما 
ً
خصوص��������ا

يسمى ب� »الضباط األحرار«، إثر انقالبات متعاقبة، ملقاليد 
الحكم بعد تمهيدات تكاد تكون متشابهة ُبعيد ما يسمى 
باالس��������تقالل الوطني عن دول االس��������تعمار واالحتالل في عموم 

منطقتنا. 
مصدر الكوميديا، إن هذا النوع من قي��������ادة الدولة تكرس 
بأي��������دي العقيد أو األب القائد أو الرئيس املؤمن، من طرابلس 
 بدمشق حيث حكمت هذه العواصم 

ً
ليبيا إلى بغداد مرورا

بأيدي رؤساء ش��������به أبديين، لم يتركوا كرا�شي الحكم إال 
بالوفاة )حافظ األس��������د( أو بحركة جماهيرية، في حال تونس، 

.!
ً
بينما استمر حكم صدام حسين أكثر من ثالثين عاما

 .
ً
كانت دول جمهورية بال جماهير حقا

كتاب الراحل عبدالجبار حس��������ب تقديمه:«دراس��������ة للدولة 
العراقية لجهة قيامها بخلق ما يمكن تس��������ميته األمة الحديثة 
في إطار نظام ليبرالي اقتصادي س��������يا�شي )1921-1963( ثم 
، في مج��������رى تحولها من دولة تس��������لطية 

ً
نزوع الدولة، الحقا

عس��������كرية إلى دولة توتاليتارية-قرابية، إلى تمزيق نس��������يج األمة 
)1963-2003(. لذلك أس��������ميناه: كت��������اب الدولة-اللوياثان 
الجديد، وهو املجلد األول من مشروع قديم يغطي الفترة من 

بداية القرن العشرين حتى الغزو األمريكي«. 
الح��������ق إن الباحث الراحل كرس جهده الفكري لرصد مفهوم 
الدول��������ة وتحققها وتفككها، في آن عبر جميع بحوث��������ه، وعلى 
األخص في الشأن العربي، عامة، والعراقي خاصة، وهذا 
االستدراك لتمييز هذا النوع من البحوث عن بقية بحوثه 

 .
ً
النظرية في علم االجتماع وهي كثيرة أيضا

ثمة مشكلة إجرائية عويصة يعاني منها الباحثون العراقيون، 
تاب والروائيون، ممن يتصدى ملعاينة سيرة 

ّ
بل حتى الك

 للتعتيم والسرية وحجب املعلومات 
ً
الدولة العراقية، نظرا

السياسية واالقتصادية الذي هو سجية أمنية وسياسية 
للدولة اللوياثان، منذ تسلط نظام الحكم الشمولي في العراق، 
س��������تينات القرن املا�شي، حتى سقوطه على أيدي االحتالل 
األمريك��������ي عام 2003، وما توفر للراحل فال��������ح عبدالجبار، 
وربما لقلة نادرة من الباحثين والكت��������اب اآلخرين، ووجوده 
خارج وطنه وما أتيح له من الدراسة األكاديمية والشخصية، 
أّهله ليرفد املكتبة العربية بدراساته الرصينة والجريئة، رغم 
أن هذا الكتاب هو الجزء األول )صدر باإلنگليزية ثم ترجم 
م ينجز 

َ
 إلى العربية( من البح��������ث في موضوعة الدولة ول

ً
الحقا

وعده بصدور الجزء الثاني، بس��������بب رحيله املبكر واملفاجئ 
وهو في أوج عطائه الفكري الدؤوب. 

كتب البروفيسور البريطاني بيتر سلوغلت عن هذا الكتاب 
: »هذا نص مثير، ذو إصالة مميزة، تبعث على اإلعجاب. 

ً
قائال

 
ً
 وأكثر اهتماما

ً
إن عمل »حنا بطاطو« عن العراق أكثر إسهابا

باألفراد… لكنه ال يمتاز بهذه الس��������عة النظرية، وهذه اإلحاطة 
التي تسم اللوياثان الجديد«. 

لندن/ بين نهرين

عواد ناصر

كتاب الدولة..اللوياثان الجديد

 والذي يمكن 
ً
أنه أحد الكتب الجميل��������ة والحزينة جدا

إعادة قراءته مرات وم��������رات، أعني كت��������اب »املواطن 
ويلز«، وهو عبارة عن حوار  اجراه بيتر بوغدانوفيتش 
مع أورسون ويلز. بالنسبة لعشاق الس��������ينما أن 
هذا الحوار الذي يفرق بي�ن اإلعج��������اب التأثير وبين 
األستذة الفارغة. قراءة هذا الكتاب تحمل املرء 
عل��������ى تذكر كتاب آخر قرأناه قبل س��������نوات طويلة وكان 
بمثابة إنجيل عش��������اق الس��������ينما في كل مكان في العالم: 
»السينما برأي هيتشكوك« للمخرج السينمائي 
الفرن�شي فرانسوا تريفو، الذي قرأناه أكثر من مرة 
باألملانية ضمن حلقاتنا الدراسية، وكأننا نرجع كل 
مرة من جديد إلى شريط يصدح به الصوت ذاته 
الذي سمعه فرانسواز تريفو، وبالطريقة ذاتها التي 
أصغى بها له، أقصد بالعبادة ذاتها التي تظاهر بها هو.

بالنس��������بة لويلز ولهيتش��������كوك فأن ما يميزهما ببساطة 
عن اآلخرين هو امتالكهما لشخصي��������ة العباقرة. 
السينما التي ولدت في نوادي الس��������ينما الرفيعة، 
تحفظ لهم هذا امليل املؤطر بالقدس��������ية، ومن بين 
 على األقل، 

ً
األعم��������ال املتقنة بإحكام يبرز أمامنا دائما

فيلم »املواطن كان« لويلز  وفيلم »بس��������يكولوجيا« 
لهيتش��������كوك. لكن هذه القدسية الثقافية للمخرجين 
االثنين تحوي بين طياتها على اختالف راديكالي بينهما: 
صحيح أنهم��������ا موهبتان عمالقتان في الس��������ينما، لكن: 
هيتشكوك كان موهبة منتصرة، وويلز كان موهبة 

فاشلة!

هيتش��������كوك كان ينتج أفالمه ويحسب التكاليف 
واألرباح باملكر نفس��������ه الذي يتنبأ به بدرجة تأثير مشهد 
 
ً
ُيخرجه على مزاج املشاهد: املخ السحري كان أيضا

محاسب مشاعر وارتياب، وهذا ما قاله لتريفو، بأنه في 
فيلم »بس��������يكولوجيا« »ادار مخزون مشاعر الجمهور 
وكأنه يضرب مفاتيح البيانو«. الحوارات تتقاطع في 
الكتابين، فأتذكر كلمات أخرى لويلز إذا أس��������عفتني 
الذاكرة: »هناك حساب بارد في عمل هيتشكوك 

ُيبعدني عنه«.
»أورسون ويلز « يشكر  »بيتيربوغدانوفيتش« على 
إعجابه به، لكنه ال يبدو أنه يعتقد في قرارة نفس��������ه 
بش��������رعية هذا اإلعجاب، ألنه أثن��������اء إجراء الحوار معه 
كان يعيش ش��������يخوخته التي خنقها وأنهاها فشله في 
الواليات املتحدة األميركي��������ة. صحيح أن تبجيل بعض 
املثقفين األوروبيين له، وكتابة دراس��������ات الدكتوراه 
ع��������ن االبتكارات التكنيكية التي جلبها للس��������ينما، هي 
 من االمتنان والكثير من 

ً
أفعال أوقظت فيه شيئا

عدم االكتراث. ليس عن��������ده رياء األدعياء ليقول 
بأنه ال يهمه ذلك الذي لم يحصل عليه، مثل هؤالء 
الفناني�ن الخردة الذين يس��������تنكرون بامتعاض شعبية 
ل��������م يحصلوا عليها وبأنهم ال يخافون م��������ن الوقوع في 
. ويلز ملك وبطل نوادي الس��������ينما 

ً
خطر املعاناة أبدا

وقصص السينما، كان مثل يهودي مطرود في صحراء 
أوروبا أمر حمله على تصوير أحد أفالمه في قرية 
»جينجون« اإلس��������بانية بمساعدة الناس البسطاء 
 عن كواليس السينما الباهظة التكاليف، وكان 

ً
بعيدا

يحصل على قوته بمشاركته في أفالم مفرطة القرف 
� كما يقول هو � وبظهوره في إعالنات الدعاية في 
 مثل مصير 

ً
التلفزيون، ويلز ق�شى حياته يتمنى مصيرا

هيتشكوك، نجاح تجاري غير مشكوك به، بأن يكون 
على علو برج بابل املبني من الجش��������ع في هوليوود، 
والذي بعد فشلين أو ثالثة أمام شباك التذاكر 
بعد عن اس��������توديوهات هوليوود مثل مريض ينقل 

ُ
أ

بالعدوى.
 إلى ما يعجب الجمهور، األمر 

ً
ويلز لم يتوصل أبدا

الذي اتقنه هيتش��������كوك، إذ ع��������رف كيف يدير ردود 
أفع��������ال الرعب أمام مباغتة س��������كين أو مباغتة ضربة 
مفاجئة لوتر آلة موس��������يقية، وأمتلك إلى جانب ملكة 
غواية  الجماهير، موهبة إضافية في اإلبهار بواسطة 

تكنيكه الخاطف للنجاح.
أورسون ويلز في محادثاته مع بيتير بوغدانوفيتش، 
يتس��������لح بوسائل وقاية كثيرة ضد ذلك التأليه، ضد 
لصق بس��������ينما املؤلف، والذي 

ُ
كل ذلك االفتراء الذي أ

. إخراج فيلم � 
ً
يعتق��������د بأنه قام بتخريب الس��������ينما كثيرا

يق��������ول � هو مثل مرآة أمام الطبيعة. فعندما ُيدير الفن 
 عما تفعله الروايات 

ً
ظه��������ره للطبيعة ويبدو مختلفا

فرغ، 
ُ
العظيمة واللوحات، عندم��������ا تنتهي األف��������الم وت

 آخر أكثر من اللهاث وراء الجشع.
ً
فأنها ال تفعل شيئا

أورس��������ون ويلز الذي جسد مرات كثيرة هيئة املفرط 
في جنونه، ُيجيب على مدائح تالميذه بدرس رائع 
في الشعور العام املشترك وفي التواضع: »املخرج 
الس��������ينمائي يجب أن يستمر على كونه شخصية 
متناقض��������ة، بين أمور كثيرة، ألن كل ما يوق��������ع عليه 
باس��������مه يأتي من جانب آخر، ألن الكثير من أش��������يائه 
الجيدة هن محض صدف مهيمنة. أو هّن لس��������يادة 

الحظ الحسن. أو للحظوة..«.
في حوار مع الكاتب اإلس��������باني الكبير خوان مارسيه، 
يقول الروائي بأن ال�شيء الوحيد الذي يحتاجه 

لكتابة رواية هو قصة جيدة ورغبة بقصها. 
 
ً
شيخ، ومبجل، وعلى مشارف نهاية حياته، مختنقا

بسبب اللوم وتأنيب الضمير بعدم النجاح، يختصر 
أورسون ويلز لبيتر بوغدانوفيتش ملا يفهمه عن 
تكنيك الس��������ينما املبهمة: »بما يخص ميكانيكية عمل 
فيلم، من املمكن تعليمها ألي شخص ذكي في نهاية 

أسبوع فقط«.

الفشل المشرف

نجم والي

بغداد- برلين
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قاسم سعودي  جيـــل

»الطيران«
ضياء جبيلي 

لم يكن مبارك، الذي يحرس آالف الدجاج في معمل 
للدواج��������ن يقع في جنوب البصرة، يحلم بالطيران. لكنه 
ط��������ار مرتين، ليس على متن طائرة، أو بواس��������طة منطاد، 
أو مظلة، وال حتى على جناحي مارد، أبو بساط سحري، 
 في حكايات ألف ليل��������ة وليلة، كما 

ً
مثلما يحدث غالبا

أنه لم يكن من أنصار ابن فرناس الحال��������م بالرفرفة 
 إلى أن 

ً
 كهذا سينتهي به يوما

ً
واألعالي، لعلمه أن أمرا

يصبح كومة من العظام املهشمة على قارعة الطريق. 
ببس��������اطة، لقد طار مبارك على نحو لم يخطط له 
، بطريقة أوكروباتية، دراماتيكية، وجنونية، ال 

ً
مسبقا

 عقله.
ً
تحدث إال في الخيال، أو في حال كان املرء فاقدا

املرة األولى التي طار فيها مبارك كان��������ت أثناء انسحاب 
الجيش العراقي نهاية حرب الخليج الثانية عام 1991، 
طار لثواٍن، لحظ��������ة قصف عجلة اإليفا التي تقل 
 من نيران 

ً
 هاربا

ً
باإلضاف��������ة إليه، أكثر من أربعين جندي��������ا

الطائرات األمريكية.
زهق��������ت أرواح جميع الجن��������ود، وتطايرت أوصالهم، إال 

ُ
أ

س��������ر كتفه ورقبته، جراء ارتطامه 
ُ

هو، نجا بأعجوبة، ك
بأرض سفوان الرميلة، وبالرغم من أنها كانت مجرد 
ث��������وان، إال أن مبارك جنح إلى أق�شى ما يمكنه من 
الدعاية والتهريج، فما أن استعاد وعيه، وبدأ بالتعافي 
من إصابته، حت��������ى راح يروي لرفاقه وأقاربه عن رحلته 

تلك، طيرانه العجيب فوق الصحراء الرملية.
 صاروخ باتريوت 

ُ
 الكثير من الطيور، وناورت

ُ
»صادفت

كان في طريقه إلى اعتراض أحد الصواريخ أرض – أرض 
 من موقعي هناك، الجنرال 

ُ
العراقية، حتى أني ملحت

شوراس��������كوف وهو يوقع مع وزير الدفاع العراقي وثيقة 
االستسالم«.

يق��������ول مبارك، فيضحك الحضور، ويربت أحدهم على 
 أنه مصاب، فتزداد القهقهة، وتزداد 

ً
كتفه، متناسيا

معها نكات الجندي الطائر، خفة ومرح.
عندما اندلعت الحرب الثالثة، في ع��������ام 2003، كان 
، أصبح يم�شي 

ً
عمر مبارك قد قارب الخمس��������ين عاما

 برأس��������ه وكتفه نحو جهة اليس��������ار، ونمت له حدبة 
ً
مائال

 
ً
 تقاعديا

ً
بسبب اإلصابة، ليستحق نتيجة ذلك راتبا

 ال يكفي إلعالة 
ً
 ضئيال

ً
م��������ن الحكومة، لكنه كان راتبا

، فاضطر إلى العمل 
ً
أس��������رة متكونة من أحد عش��������ر فردا

كحارس في معمل للدواجن يقع بالقرب من مسكنه، 
كان يق�شي فيه أغلب وقته، تصم أذنيه قأقأة الدجاج 
املزعج��������ة، وتزكم أنفه رائحة الذروق، ويهدده مرض 
انفلونزا الطيور، الذي يتف�شى بين الدجاج بين فترة 
وأخرى، لكن مبارك لم يكن يعبأ بكل هذا، فقد خبر 
 ومواق��������ف صعبة، ليس أقلها خط��������ورة طيرانه، 

ً
ظروفا

الذي تحول إلى أسطورة صغيرة يتفكه بها الناس.
لقد نجا من الحرب مرات عديدة، وع��������رك الرصاص 
والقنابل بأظفاره وأسنانه، فما بالك بعدوى تنقلها 

كائنات ضئيلة وبليدة كالدجاج؟ 
»سأموت مثل طائر محلق« يردد مبارك، لكن في سبيل 
الهزل ال الجد. مع أن هناك من تنبأ ل��������ه بذلك، امرأة 

 .
ً
غجرية قرأت طالعه ألمه، حين كان صغيرا

أثناء تلك الحرب، وفي واحدة من ضرباتها العشوائية، 
قصفت إحدى الطائ��������رات األمريكية معمل الدواجن، 
وفرم��������ت جميع الدجاج فيه، وكم��������ا لو أن عليه أن يطير 
في كل حرب، بدأ السكان يتساءلون عما إذا طار مبارك 
، هرعوا إلى املعمل، فلم يجدوا س��������وى 

ً
ه��������ذه املرة أيضا

الدمار الذي لحقه بش��������كل بعث اليأس في نفوسهم، 
اليأس من جدوى العثور على جثته، الت��������ي يبدو أنها 

ُهرست مع الدجاج املسكين.
لكن، وحدث هذا فجأة، بينما هم يلغطون بش��������أنه، 
 بالدماء، 

ً
رأوه يخرج من تح��������ت األنقاض، وكان مضرجا
 بالريش من أخمص قدميه إلى رأسه.

ً
ومغلفا

 ذراعيه كجناحين.
ً
، فاردا

ً
 ويسارا

ً
كان يترنح يمينا

كان يطير.. يطير.

بين حلم الطيران وزهرة الحب وقلوب األمهات اللواتي 
ال تبض إال بعودة الجنود إلى ديارهم، يؤثث ضياء جبيلي 
عوامله الس��������ردية الزاحرة باملعنى والدهشة واالنتعاق، 
شخصيات مأزومة تبحث عن دك��������ان األم��������ل وينابيع 
 
ً
 عن حرقة الفقد وطين الهواجس، قريبا

ً
العيش بعيدا

من حرارة العاطفة والصدق الفني التعبيري، حيث 
يمثل الروائي والقاص العراقي ضياء جبيلي مسافة 
مضيئة في عوالم القص العراقي والعربي وصانع 
دهشة من الطراز املوجع والغني بالتفاصيل والعوالم 
 مجموعته القصصية 

ً
والتنبؤات، حيث تأهلت مؤخرا

»ال طواحي���������ن هواء في البصرة« إل��������ى القائمة الطويلة ل�  
»جائزة امللتق��������ى للقصة القصي�رة العربية« في الكويت 
دورة الروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، وكانت 
القائمة الطويلة تضم كذلك املجموعة القصصية 
»كونكان« للروائي العراقي الراحل س��������عد محمد رحيم 
إضاف��������ة إلى املجموعة القصصي��������ة »كللوش« للروائية 
العراقية د. رغد السهيل، جريدة »بين نهرين« تفتح 
مس��������افات السرد العالي، من خالل هذه النافذة 

املسكونة بهواء الطواحين العراقية في زمن الطيران.
عن تأهل »ال طواحين هواء في البصرة »إل��������ى جائزة 
امللتق��������ى للقصة القصيرة، تحدث الروائي ضياء جبيلي 
 »ال طواحين في البصرة، هي التجربة الثالثة في 

ً
قائال

القصة القصيرة. س��������بق أن صدرت عن دار س��������طور 
للنش��������ر والتوزيع بداية العام الحالي، وتحتوي على 76 
قص��������ة متفاوتة في الطول والقصر، ومقس��������مة إلى عدد 

من أبواب هي: حرب، حب، أمهات، نس��������اء، أطفال، 
شعراء، وباب أخير معنون تحت اسم »متفرقة«، 
وهو القس��������م األكبر في املجموعة. وتنوعت موضوعات 
القص��������ص بين ما هو واقعي وغرائب���������ي، أو خليط من 
االثنين. وهي تجربة جديدة، من حيث الش��������كل، عندما 
عمدت إلى تبويب القصص وجعلها تحت مس��������مى 
ختت��������م املجموعة 

ُ
موضوع واحد لكل باب. ف��������ي حي�ن ت

بقصة طويلة نس��������بية هي قص��������ة الدارويني. ال طواحين 
هواء في البصرة، هي نتاج تراوح بين القص القصير 
، والقص الذي يندرج ضمن مس��������ميات فرعية 

ً
جدا

س��������ردية، كقصص الصفحة الواح��������دة، أو القصة من 
ث��������الث صفحات، أو قصة بحجم ك��������ف اليد. وتعتمد في 
أغلبها على التكثيف ومحاولة إيصال الفكرة بشكل ال 
يؤث��������ر على عمقها، بقدر ما يظه��������ر مالمحها. وعدا ذلك، 
 وقوالب 

ً
يمتزج الواقعي بالفنطازي، ليؤلف أش��������كاال

 
ً
سردية، تحكي عن حيوات وشخصيات مأزومة، فكريا
. أو تعطي فكرة مغايرة ملوضوعات 

ً
 وحياتيا

ً
ونفس��������يا

كالحب والحرب واألنوثة والطفولة واألمومة. وهذه 
هي املرة الثانية، التي يتواجد فيها عمل ل��������ي في جائزة 
امللتقى، التي جاءت في وقت مناس��������ب، تهيمن خالله 
الرواية على الوسط الثقافي برمته، وتجعل للقصة 
 من بريقها. إذ سبق 

ً
فرصة ألن تتقدم أو تس��������تعيد شيئا

ملجموعتي القصصية األولى حديقة األرامل أن وصلت 
إلى القائمة الطويلة في الدورة السابقة« .

ضياء جبيلي

طواحين 

ســرديات الملح

والحرب واألمهات..

دارين أحمد
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t h i n k t a n kمنصة

 الشاعر دائمًا على حق
إيف بون فوا:

إن إنجاز الجميل والجيد وتحقيقه وتركيبه يتطلبان 
بيئة مالئمة تتكون من الصمت والتأني، واالس��������تماع 
والعتبار، وتخفف من البهرج��������ة النرجس��������ية واملغترة 
والفاضحة. ال يلقي اللوم ال على الخ��������وف وال على 
الهشاش��������ة أو العري. بل على العكس من ذلك، تضعهم 
في دائرة الض��������وء، وتدعوهم إلى الحضور في الضروري، 
وإلى إبعاد الرعب من االمتالك أو وضعه على الهامش - 

من أجل حماية تطور الكائن.
لذلك فهذه البيئة، لألسف، ولت ولم يعد لها وجود 
 بسموم التسرع، 

ً
منذ زمن طويل لكونها ُسِممت تدريجيا

واالس��������تعمال الفوري، واالستهالك املجنون، والحيازة، 
واملنافس��������ة والتكنولوجيات والتنقل، والتي انتشرت 

جميعها في الذبال »التاجر«، مع السموم املريعة.
أمام هذا الضجيج األصم ال يملك الشعر حيلة، ويذكر 
فرنس��������وا مونتامينكس صديقه جاك تريفيموس، فنان 
الصمت والنور والروح الذي اختفى س��������نة 2017، هذا 
الرس��������ام االذي أنجز عمال بشكل منهجي وبطول أناة 
وبتواضع يدعو إلى اإلنضمام إلى تاريخ الفن التش��������كيلي 
والش��������عر على حد سواء. لألسف، فإن انتهاز الفرص 
والحماس والجش��������ع واألنانية سيكونون على عتبة هذا 
الصيف ثم على غسقه، ثم تنثر على املشترين في قاعات 
البيع حيث تباع املئات من األعمال وكأنه العلف إلى 

من حكم عليهم بموت ثان ال يكاد يكون للشعر وجود.
إنذار

إنه هذا العالم )تقريبا( بدون شعر، إنه هذا العالم 
املليء بالظلمات الدقيقة عن الوص��������ف، وبعضها 
ملموس��������ة وهو هذا العالم املعاصر. »البلد الذي لم 
يعد يملك شعرا هو بلد بدون مستقبل« إن التأكيد 
الذي يتعمده بينفوي يمتد إلى ما بعد ح��������دود البلد، 
فهذا ينطبق باألخص على جميع الدول وعلى الدول 

األوروبية بالدرجة األولى.
وي�شيء بش��������كل فريد أسباب التراجع الذي يتخبط فيه 
املرء كمسرح مستقبلي أبدي؟ بربرية الحرب العاملية 
الثانية إذ أن الش��������عر في مضمون��������ه يعني اإلبداع  واألمل 
والتجسيد والجرأة واالحترام ،واالعتبار واملشاركة فإن 
اختفاءه التدريجي يجعل هذه الصفات كلها تختفي 

معه بشكل رمزي داخل البلدان وداخل أوروبا نفسها.
وكإيض��������اح مؤلم لتنبؤات بينف��������وي، أال يدل حال الدول 
على االنقس��������ام والخوف والرفض؟ أال يعب�ر أيضا 
عن اإلنسحاب وعن املحن املدم��������رة والطم��������وح الغير 

متناس��������ق؟ أليس��������ت إغواء متطرفا وانفصاليا وشعبيا؟ 
أليس��������ت ديكتاتورية مالي��������ة ومعارض��������ة إيديولوجية 
ونم��������و رافض لكل ما هو دخيل؟ م��������ن إيطاليا إلى بولونيا 
ومن هنغاريا إلى النمس��������ا وصوال إل��������ى بريطانيا العظمى، 
احتماالت التهشيم هذه بل واحتماالت التفكك أال يبدو 
أنها وصلت مرحلة حاس��������مة التي هي مرحلة صناديق 
االقتراع التي توجد في جزء آخر من هذه القارة  في حالة 

خضوع وصمت قاتل يحمالن قيمة الدبلجة؟

دانييل كوردييه والشبح

لقد صنعت مني الح��������رب مواطنا أوروبيا »دانييل 
كوردييه«، 97 س��������نة، املستش��������ار الش��������رفي لجريدة ال 
ليبراس��������يون. في مقابلة له مع جريدة لوموند وهو مؤلف 
»ألياس كاراكاال« )2009( و »من التاريخ إلى القصة« 
)2013( اللذان نش��������رتهما دار النش��������ر غاليمار، يحلم 
بأوروبا »خالية من القوميين ومن معادي السامية« 
لكنه يجد أنه »من الصعب بل من الصعب جدا 
ويزداد صعوبة، »ال أدري ما الذي حدث لتعود كل هذه 
األشياء. لقد ظللت أعتقد لفترة طويلة أن كل املخاوف 
توجد تقريبا  بشكل نهائي خلفنا، لكن يجب أن ال نعتقد 

بذلك، فنحن لم نحارب ليعود كل هذا إلى أوروبا.«
هذا املقاوم وكاتب جون موالن يضع تحت الحراسة 
ما لم يعد قابال للتخيل وما يمنح الوضعية السياس��������ية 
واملؤسس��������اتية والديمقراطية في االتحاد األوروبي سمة 
الغرابة بشكل تدريجي. كصدى لهذا التحذير  ولدرء 
احتمال أن يصبح هاجس��������ا، فإن فرنسوا مونتمانيكس 
من جهته يطور واحدة من خصائص الشعر األساسية 
التي تمثل حصنا ضد »الش��������ر املطلق« بالنسبة ألولئك 
الذين يتقنون الصنع وباألخص بالنسبة ألولئك الذين 

يتقنون التلقي.
وهك��������ذا يوضح، إن ضباط قوات األم��������ن الخاصة 
الذين يجلسون بش��������كل مريح في غرفة املعيشة بمنزلهم 

الذي يحيط بمخيم أوش��������فيتز »ل��������م يكونوا ينصتون إلى 
ش��������وبرت، بل كانوا يستمعون إلى عزف البيانو«. ألن 
االستماع إلى النغمة  21  من البيانو يعني »أن تكون 
في الشعر«، وهي حالة داخلية »مس��������تحيلة« عندما 
يتواجد الشخص  داخل االإنسانية، ألن التواجد في 
الشعر يعني  طرد األرواح الشريرة والضياع من أجل 

الشر املطلق.
إن »الشاعر دائما على حق ، فالشاعر هو الذي بإمكانه 
أن  يرى ما وراء األفق، ويتخذ املستقبل مملكة له«، 
ه��������ذا املقطع هو أحد مقاطع األغنية التي ألفها جان 
فيرات. فإذا كان هذا املعنى صحيًحا، فإن العالج 
املضاد لتجريد املجتمعات الغربية من إنسانيتها، 
واملضاد بالتالي لتجفيف إمكانات بناء الخيال-املعيشة� 

البناء، قد يكون هذا العالج هو الشعر.

»إن البلد الذي لم يعد ينتج الش��������عر هو بلد بدون 
مستقبل« هل يمكن اعتبار هذا الفكر الذي يتبناه إيف 
؟  قد يكون ح��������ال العالم وأوروبا هو ما 

ً
بونيف��������وي تنبؤيا

جعله يفكر كذلك، لك��������ن األمر عائد إلى جميع العوامل 
لتمن��������ع وقوع هذا القدر بما فيه��������ا العوامل اإلقتصادية. 
نعم يجب أن يحصل الش��������عر على مكانه كامال في العالم 
ولكن بش��������رط أن تستخرج جميع كنوزه بما فيها الكنوز 

التي ال تدرك بالحواس.
قائل هذه العبارة هو أحد أعظم الش��������عراء الفرنس��������يين 
الذين ذاع صيتهم في القرن العش��������رين، إيف بيينيفوي، 
إذا ما هو الشعر؟ كيف يمكن للشعر أن يكون تأويال 
لعصره؟ م��������اذا يعكس من خصائ��������ص الحضارة؟ وماذا 
يبلور من التغيرات الت�ي تطرأ عليها؟ وإلى أي جانب 
من جوانب النش��������اط الفكري يشير والعاطفي والتأثيري 
والفن�ي طبعا إضافة إلى »البيئة« التي يترابط فيها 
أحدها باآلخر ويفهم فيها أحدهم اآلخر وينصت فيها كل 
منها إلى اآلخر ويس��������تقبل أحدها اآلخر بحيث يشكلون 

معا حياة وإنجازا.
هذا هو االستكش��������اف الذي كرست له عشرات 
الصفح��������ات من العدد املائة وواح��������د وأربعين من مجلة 
» أكتور ديكونوم��������ي«، والتي خصصت لذلك من خالل 
فكر وأحاديث مس��������ير شركة سابق تحول إلى مسير 
مؤسسات ثقافية لكنه كان وال يزال شاعرا ال ينضب 

عن إنتاج الشعر.

الجميل والجيد

ما هو هذا الش��������عر الذي يعطي بعض التفسيرات حول 
العالم وأوروبا وفرنس��������ا؟ س��������واء اكان تصويريا أو كتابيا 
أو موس��������يقيا فهو يمثل التراب��������ط غير القابل للفصل بين 
الجمي��������ل والجيد، هذا الجميل والجي��������د الذي يزدهر في 
أعماق املرسل الذي يعبر عن هذا الثنائي وينشره، أيضا 
ذاك الجميل والجيد الذي يصل إلى املستقِبل الذي 
يبتلعهما، ويطعمهما ، وينش��������رهما بنفسه - الجميل 
والجيد اللذان يشكالن ، أو باألحرى يجب أن يشكال ، 
الطبقة األساس��������ية املهيمنة في املجتمع البشري، وعلى 
نحو أكثر دقة » ما يجعل م��������ن املجتم��������ع« ، »مجتمعا 
حيا« » بانسجام«، تكون فيه أنواع الخضروات، 
والحيوانات أنفس��������هم من يش��������كل هذا الجميل وهذا 

الجيد.

ترجمة: خديجة بوتكمانتي 
acteursdeleconomie.latribune.fr عن

Yves Bonnefoy

Yves Bonnefoy

daniel cordier

دانييل كوردييه



41Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 40الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد

الداما هي 
القدرة على وصف 

كيف يمكن أن تعيش 
حياة طيبة.

,,

ضفة أخرى

على نحو متزايد في كل مكان من أوروبا، بريطانيا العظمى، 
أس��������تراليا، أمريكا الشمالية وأماكن أخرى، ثمة رجال 
ونس��������اء ومن خالل بحثهم عن معنى للحياة التفتوا إلى 
البوذية. وغالبا ما كان يحركهم في البداية حب استطالع 
عقالني يوصل إلى إيجاد سرور عميق بجهود ذاتية.  
يمكن أن يقال ) أنا مس��������يحي لكنني بوذي أو أنا يهودي 
لكنني بوذي ( كما يقول كثير من األخصائيين الغربيين 
كذلك ممكن بالتأكيد أن يقال ) أنا غير ملتزم بدين معّين 
لكنني بوذي ( ألن البوذية شأن مع اإلنسان بشكل مباشر 

 في قضية، هل هناك إله أم ال .
ً
وليست بحثا

ولكنه��������ا ال تدعو بالضرورة لنبذ الحياة الدينية األولى، 
والتي تربى عليه��������ا املرء، وف��������ي الحقيقة ال تتطلب من 
الذي يمارس��������ها أي �شيء من هذا القبيل. البوذية ليس��������ت 
بالعقي��������دة وال بالتعليم الديني إنها ليس��������ت موعظة عن 
 ،

ً
 صحيحا

ً
الخطيئة، وال تقول إن هناك طريقا واح��������دا

فهي تش��������ير إلى الحكمة والتنوير فحس��������ب، كلمة البوذا 
 
ً
في الحقيقة مش��������تقة من النور التام. كان الب��������وذا كائنا

م 
ّ
 ولكنه فوق كل معلم. فماذا عل

ً
 وليس إلهيا

ً
إنس��������انيا

البوذا؟ وماذا تعني الداما؟  
»الداما« هي القدرة على وصف كيف يمكن أن تعيش 

حياة طيبة. هذا ما تعلمه الرهبان والراهبات والبوذيون 
العاديون الذين كان يشار اليهم في زمن البوذية، كأهل 
البيت، وهذه العبارة تس��������تخدم إلى اآلن لتش��������ير إلى كل 
الرهبان البوذيي�ن العاديي�ن. وتعني أيضا حياة الفضيلة 
والتأمل وترقية اإلدراك والحكمة )وهذا األم��������ر بالغ 
الصعوبة بالنس��������بة للعقل الغربي(. البوذية تدل على 
طريقة للحياة ال تختلف عن تلك التي قدمتها املس��������يحية 
والكونفوشيوس��������ية  واإلس��������الم  والهندوس��������ية  واليهودي��������ة 
والطاوّية، أو أي من ديانات العالم، وهن��������اك الكثير من 
التشابه بين البوذية واألديان األخرى في مقاربتها للمبادئ 
األخالقية في الوصايا اليهودية واملس��������يحية أو في الفقه 

االسالمي أو في كتب الهندوس. 
للبوذيين العاديين خمس��������ة تعاليم تلخصها أقوال البوذا 
ودعوته التي ش��������رحها بالعب��������ارات التالية:  أنا أتولى قانون 

التدريب على تجنب مايلي:
1 - تدمير الحياة  .

2 - أخذ ما ال يعطى .
3 - العالقات الجنسية غير املشروعة .

4 - الحديث الكاذب .
5 - املسكرات التي تسبب الفو�شى و االهمال .

 من الزمن في تايلند وكتب عن 
ً
»جيرالد روسكو« كاتب أمريكي عاش ردحا

 Triple gem البوذية ثالثة كتب هي ما جمعه في كتاب »الجوهرة الثالثية
يذكر روسكو..ألكثر من خمس��������مائة عام قبل املسيحية، كانت هناك واحدة 
من أعظم الديانات الباقية للحضارات الشرقية، وهي البوذية التي هي اليوم  

اكتشاف منابع القوة والحيوية بالنسبة للعالم الغربي.

بتأمل تل��������ك املقدمة للتعاليم الخمس��������ة نجدها تؤكد على 
 ومختلفة عن التوجيهات 

ً
املس��������ؤولية الشخصية تماما

اإللهية للوصايا العشرة ) اليهودية – املسيحية( .
أعظم االختالفات بين البوذية واألديان األخ��������رى تقع 
ب��������إدراك معنى، الدوكا، فليس هناك كلمة أكثر أهمية منها، 
 )معاناة أو مكابدة (، لكنها تحمل مفهوما 

ً
وتترجم عادة

 
ً
أبع��������د من ذلك. وصف البوذا لهذه الكلمة كان مرضيا

أكث�ر من أي محاولة توصيف أو تعريف أخرى. فالدوكا 
هي ال��������والدة وهي الفاجعة والتجرب��������ة الجارحة، هي املرض 
والضعف في النش��������اط والش��������هية، وهي النشاط العضوي 
املضطرب، وهي الش��������عور بالعجز واالتكالية املتزايدة على 
اآلخرين، هي امل��������وت والخوف من املوت هي األ�شى والحزن 
و العويل واأللم والكرب و الي��������أس، وهي االرتب��������اط مع ما 
نكره، واالنفصال عما نحب وعدم الحصول على ما نريد، 
هي االرتباط مع التجمعات الخمس��������ة التي تكّمل وترسم 
الشخصية ) وهي الجسم، املشاعر، التعاليم، النوايا، 
اإلرادة، أفعال اإلدراك(. »س��������وف يقال الكثير حول 
مفهوم التجمعات الخمسة وهو مفهوم مهم في البوذية 
في الصفحات الالحقة. كما أن االتصال بفكرة النفس 
أو ال��������روح باعتبارها التعبير عن الس��������يطرة، الديمومة، 

الوحدة الخالدة، هي أيضا ضمن الدوكا .
املؤقتية هي واحدة من الخاصيات التي يطلق عليها 
البوذا الخاصي��������ات الثالث للوجود، وهي أيضا من الدوكا. 
 PRA(لكن هناك بعض علم��������اء البوذية مثل برا كانتيبولو
KHANTIPALO ( يملك مخطوط��������ة ال تترجم به��������ا كلمة 
الدوك��������ا، كمعاناة، ألن هناك الكثير من التجارب في العالم 
والتي تجلب املس��������رة وليست معاناة ولكنها دوكا. وهي 
مه هو الدوكا 

ّ
دورة حياة كل إنس��������ان. يقول البوذا ) ما أعل

وانقطاعها (. وهو الذي ش��������رع بالبحث عن الطريق إلى 
 
ً
اإلنسان فتمكن أن يضع نهاية لها، عندما أصبح )مملوءا

بالنور(، وهو في عمر الخامسة والثالثين عاما، ليكّرس 
الخمس��������ة وأربعين سنة املتبقية من حياته لتعليم الداما، 
والتي أنطلقت جوهري��������ا ملا دعاه البوذا من الحقائق 
النبيل��������ة األربعة. األولى هي الدوكا، وهنا يجب التأكيد، لكي 
ال تصبح البوذية  ديانة للسلبية، فإنها ال تنكر أن هناك 
سعادة و ابتهاجا و اطمئنانا وكماال و صالحا، احتوت كلمة 
الس��������وكا في لغة بالي التناقض في  الدوكا  ألن البوذي يؤمن 
بأن كل تجليات السوكا زائلة اضافة إلى الدوكا. )بتعبير 

آخر ال ألم يدوُم وال سروُر(.
: إن ما يسبب الدوكا هو الرغبة امللّحة 

ً
شرح البوذا قائال

)التوق الش��������ديد( وهذه كما قال هي الحقيق��������ة النبيلة 

الثانية. أما انقطاع الدوكا، الذي يقود إلى تحقيق النيبانا 
وال��������ذي ينج��������ز بإزالة الرغبة امللّحة، فهذه هي الحقيقة 
النبيل��������ة الثالثة. أما احراز النيبانا فيتّم باتباع الطريق 
ماني النبيل وهو الحقيقة النبيلة الرابعة. يعّين البوذا 

ُ
الث

ثماني��������ة زعماء في طريقه النبيل ضم��������ن ثالث مجاميع وهم 
أولئ��������ك الزعماء الذين احتاجوا إلى رعاية خاصة من أجل 

استبصار الحكمة .
الس��������لوك االخالقي والرعاية الفكري��������ة، وجده��������ا أكثر 
البوذيين الغربيين، بمثابة مكافأة ربما ألنه��������م يرونها 
سهلة االس��������تيعاب و اإلعتناق وتكون عادة هي طريقتهم في 
ممارستهم البوذية و انطالقهم في الطريق، وكثيرا ما تكون 
الصعوبة مع استبصار الحكمة في التعاليم باألخص أفكار 
م��������ن قبيل »الالنفس« و »الالذات« غريبة بالنس��������بة ملؤمن 

غربي بينما يتفهمها اآلسيوي .
زة أو 

ّ
بالحقيقة أن تعاليم استبصار الحكمة ليست ملغ

خفية لتكون مبهمة وغير مفهومة  للعقل الغربي، لكن 
الغربيين يحتاجون إل��������ى جهد كبير كنصيحة أولية في 
الطريق النبيل، ألن رعاية اس��������تبصار الحكمة ضرورية 
لبلوغ التنوير، الذي هو هدف البوذية وغايتها، وسوف 
نع��������ود اليها بعد أن نفكر مليا ونتبصر في الس��������لوك األخالقي 

وأنظمة الرعاية االخالقية .

 
حسب جيرالد روسكو
الداما

االحتكام إلى البوذية

ترجمة: حربي محسن عبدالله
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استذكار

 في اعادة 
ً
 وظيفيا

ً
الصور والحوارات لديه تتخذ مس��������ربا

تشكيل العرض وشحنه بقيم اجتماعية تخص بيئة 
النصوص األجنبية التي اختارها للتقديم في عروض 
موحية تحيل املتفرج النابه الى مرجعيات تخص بيئتنا 

العربية والعراقية.
وك��������ان يتوافر على رمزية ق��������ادرة على خلق جو عام جديد 
للعروض املس��������رحية وس��������عي مدروس لتشكيل العرض 
بعناية دقيقة وبابعاد تحليلية وتركيبية في هندس��������ة 
العرض وتصميمه، وغالبا ماكان يجعل فضاء الخشبة 
بمعماريتها الداخلية هو الحقل املرئي الذي يؤسس 
عليه فرجته بديال عن املناظر االيهامية والديكورات 

املصنوعة.
وبذلك كان يوزع املمثلين على بيئة مكاني��������ة تمتاز 
بخطوط اضاءتها وس��������الملها وزواياه��������ا املعتمة الفوقية 
وسطوح خلفياتها الساندة لحجوم املمثلين حيث تقوم 
بتجسيم ابعادهم البشرية بمنظور مؤثر في حضوره 
وبتركيز تلك االضاءة ك��������ان يتم تأطير حركاتهم العجائبية 

على خط الخشبة األفقي.
في تجربتي املس��������رحية األولى بعد الدكتوراه شاطرني 
شفيق املهدي في دور يوسف العاني وكانت املسرحية 
بعنوان ) يوس��������ف العاني.. يغني ( وخص��������ص لكل منا 
 بطريقتي االخراجية وتركيبي 

ً
 للعرض وكان مغتبطا

ً
يوما

املسرحي للنص املحلي الجديد سيما والتجربة كانت 
عن الرائد الكبير فنان الش��������عب يوس��������ف العاني وقد تم 

انجازها بروح ارتجالية محدثة.
قدم ش��������فيق املهدي عروضا متنوعة منها مس��������رحية 
)املعط��������ف( للكاتب الرو�شي الس��������اخر )جوجول( وبطل 
هذه املس��������رحية يدعى ) اكاكي اكاكيفج ( ولكن بجرأة 
تجريبية هي تحويل هذا النص من قص��������ة مكتوبة 
وحوارية س��������ردية الى ) تمثيل صام��������ت ( او بانتومايم، 
ليرين��������ا كيف يذل املوظ��������ف الفقي���������ر، ذو ) املعطف ( 
املتهرئ من قبل تقريعات مديره العام الذي س��������رعان 
ما الحقه الندم حتى كاد ان يجن. النه بعد وفاة هذا 

املوظف نتيجة فقره وعوزه الى مج��������رد معطف يقيه 
البرد القارس لكن اهمال هذا املدير له وعدم الس��������ماح 
 بأن صاحب املعطف 

ً
بمقابلته جعله يتخيل متوهما

هذا يعود اليه من رمس��������ه ليطارده بعد ان خبر مدراء 
 في مكانه ووضعه 

ً
س��������ابقون امثاله لكنه بقي صامدا

 بها وال يريم عنها بديال.
ً
ووظيفته متشبثا

 تعامل ش��������فيق امله��������دي مع الكاتب الرو�شي 
ً
وأخيرا

 

) تش��������يخوف( في مس��������رحية ) أغنية التم ( كان قد صرح 
عن اسلوب هذا الكاتب الرو�شي املخرج ستانسالفسكي 
ووصفها بأنها مسرحيات مشحونة باملعنى ، فهو كلما 
كان يقدمها على املس��������رح فانه سرعان مايجد فيها معنى 

جديدا .
كم��������ا تحفل ) ثيمات ( تش��������يخوف بمظاهر طبيعية، كأن 
تكون طير النورس او البحيرة او البستان وهي كذلك 
في أغنية التم، التي تقارب الطائر ال��������ذي يغني أغنيته 

األخيرة قبل ان يلفظ أنفاسه األخيرة. 
اما في اطروحته املوس��������ومة »أزمنة املسرح« تحت 
اشراف د.مالك املطلبي و د.صالح القصب، نجده 
قد جمع فيها البعد املادي ملفهوم الزمان وكذلك 
أفقه املعنوي، وبطريقة اس��������تقصائية تجمع الفني، 
والفلس��������في، واملجتمعي، وااليدلوجي، ومتابعة انعكاس 
كل ذلك على تضاريس العرض املسرحي مابين افاق 

.
ً
حسية وتجريدية مستقطبة جماليا

واستمر يبث بخطابه املسرحي مواقف حاسمة ضد 
 عن حقوق اإلنسان اينما 

ً
التس��������لط الش��������مولي ومدافعا

كان، وكان في كل عرض مسرحي جديد تتناهب روحه 
ومضات ومعاناة ابداعية 

في عام 1998 غادر ش��������فيق العراق الى ليبيا وخاطبني 
برسالة من هناك قائالً  بأني سأستقبل هناك استقبال 
 في كلية 

ً
العلماء على حد وصفه وهناك عملنا معا

اإلعالم والفنون وفي املعهد ف��������ي منطق��������ة الدهماني في 
طرابلس العاصمة، وكان مديره )عبد الرزاق العبارة(. 
 من اوقاته مع اس��������اتذة 

ً
كان ش��������فيق يق�شي بعضا

 لنظ��������ام الحكم 
ً
مصريين وكان البعض منهم معارضا

في بلده وتنوعت اختصاصاتهم مابين كلي��������ات علمية 
وانسانية متنوعة.

وقد سبقني للعودة الى العراق ليتلقي زوجته وبناته 
حي��������ث كانت اصغر بناته قد تعرفت عليه وهي تش��������ير الى 
صورته املعلقة على الج��������دار لت�رى مدى التطابق مابين 

االب في الصورة واالب الحاضر الحي معهم .

حين عينت معيدا في اكاديمية الفنون الجميلة عام 
1975، نسبت للعمل مع أس��������تاذنا جعفر السعدي، 

لتدريس مادة التمثيل للصفوف األولى قسم املسرح.
كان من بين الطالب النابهين شفيق عبود، الذي اخترته 
مع مقداد مسلم ليمثال في مسرحية )الضوءان( وهي 
من تأليفي واخراجي، وكان معهما رع��������د النا�شي. وقد 
باتا من ابرز الوجوه املس��������رحية في العراق فيما بعد، 
من بين املواقف التي اذاعها شفيق هو قيامي بنقله 
من قسم الفنون التشكيلية الى قسم املسرح. وكنت 
 بقدرته األدبية 

ً
 بنقاشاته خالل الدرس ومعجبا

ً
مغتبطا

في النقاش، وانفتاحه بروح سمحة نقية على زمالئه 
واحترامه الجم ألساتذته.

وبع��������د عودتي من بلغاريا عام 1983بش��������هادة الدكتوراه 
 بع��������د انج��������ازه مرحلة الدبلوم العالي 

ً
وجدت��������ه معي��������دا

التي جرت معادلتها بشهادة املاجس��������تير وقد استطاع 
ان يتصدر االنش��������طة املسرحية في داخل االكاديمية 
وخارجها في منظمات نسوية وشبابية ليعمل فيها 

بالحقل الفني واألدبي مع بعض من اقرانه.
كنا حين ذاك في فترة الحرب ) العراقي��������ة – اإليرانية( 
نلوذ بغرفة د.صالح القصب وكان يشغل منصب 
معاون العميد. وكن��������ا نق�شي الليل والنهار في التخطيط 
ملش��������اريع مس��������رحية، مختلفة األساليب لكنها متفقة 
االهداف باتجاه تحقيق ضرب من )التجريب( املحدث 
في رؤانا االخراجية، احدنا يبحث في خطاب الصورة 

املسرحية واآلخر في فضاءات انثروبولوجية متخيلة، 
والثال��������ث تجتذبه صرخات العبث والال معقول في عالم 

ضاج باملتناقضات.
وكان كل منا يس��������عى القناص رؤية اخراجي��������ة مغايرة 
للنس��������ق الدرامي القابع في قعر النص في محاولة منا 
للخروج من سلطة الكتابة الدرامية الى فضاء العرض 
املس��������رحي وتجس��������يده بطريقة مبتكرة وخيالية، لم يكن 
يعهدها الجمهور، اال في بعض عروض أس��������اتذتنا 
املرموقين أمثال ابراهيم جالل وجاسم العبودي 
وجعفر السعدي وسامي عبد الحميد وبدري حسون 

فريد وقاسم محمد وآخرون .
عروض خرجت على تابوات الواقعي��������ة الصلبة بحثا 
عن تشكيالت بصرية مضاءة بالحركة والسكون 
وباللحن والصمت .. في انساق جريئة ، اثارت الكثير من 
 
ً
ردود االفع��������ال تجاهها تكون أحيان��������ا مباركة لها وأحيانا

رافضة لها.
 به، واجتهد 

ً
 خاصا

ً
 مس��������رحيا

ً
وكان كل منا قد اختار نهجا

في كيفية التعامل مع املتفرج الذي وجد نفسه في 
عروض مغربة في الزمان واملكان والحدث وف��������ي تبنيها 
النس��������اق بصرية وكالمية وفكرية متفاعلة مع املنجز 
 في مسارح العالم املتقدمة 

ً
الحداثي الذي كان سائدا

.
ً
 ومدنيا

ً
حضاريا

عمل ش��������فيق املهدي مع صالح القصب باخالص كامل 
ثم اخذ ينفرد بنحت تجربة إبداعي��������ة تخصه، فباتت 

أ.د.عقيل مهدي يوسف 

في معمار مسرحه الوطني

ي
ق المهد

في
ش

دارين أحمد
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جدار

التاريخ المظلم للون األصفر

بالروعة الشمسّية خصوصا في ألوان تيرنر املائّية، على 
ه يعتقد أن مرشده السير جوشوا رينولدز، 

ّ
الرغم من أن

ربم��������ا يكون قد جّربها قبل ذلك بعقود، عندما كان تيرنر 
مجرد صبي. 

وم��������ن بين لوحات رينولدز األكثر ش��������هرة، »عصر البراءة« 
)1788(، الت��������ي تص��������ور املناظ��������ر الجانبّية لفت��������اة صغيرة 
تجلس في جنة بكر، لكّنها تبدو أقل بهجة عندما نتخّيل 
أن م��������ا تحت العمل الفني يمكن أن يكون طبقة صافية 

من البول البقري الحم�شي.
إن لباس الفتاة األبيض النظيف، طبقت��������ه التحتية 
من الل��������ون األصفر الهندي، الذي يعتقد أن رينولدز قد 
حصل على عينة منه من الفنان االس��������كتلندي تش��������ارلز 

 من الهند.
ً
سميث، إذ كان قد عاد مؤخرا

بعد قرن من لوحة رينولدز الباهرة، رسمت لوحة 
هت 

ّ
رائعة أخرى للفنان جون سينغر سارجنت التي أل

الطفولة، مع رسومات للقرنفل، الزنبق، والورود 
)1886-1885(. تمّيزت هذه اللوحة بفتيات صغيرات 
يشعلن الفوانيس في الش��������فق في حديقة إنجليزية في 
عطلة صيفّية، وكان سارجنت مصمًما على إحياء سحر 

ي صديق له كنماذج.
َ
اللحظة بمساعدة ابنت

يمكن فقط ملزيج من اللون األصفر الهندي، باالشتراك 
م��������ع كوكبة من أصباغ أخرى )ل��������ون املريخ األحمر، لون 
املريخ البرتقالي، ولون املريخ األصفر(، أن يستحضر 

مثل هذا السحر املتوّهج.

التحف الفنية الرائعة من المانجو
بحلول الوقت الذي بدأ فيه سارجنت بتصّوير 
القرنف��������ل، الزنبق، والورود،  بدأ عدم االرتياح حول 
أصول األصفر الهندي يزداد في االوساط الفنية. 
وبدأت الش��������ائعات تدور حول أن ما كان يسّمى »ثعبان 
البول«هو العنصر السري للون. فيما يشك البعض 

اآلخر بمصل تم صنعه من الجلد املجفف للجمال.
قام مدير الحدائق النباتية امللكية - كيو في لندن، 
جوزيف هوكير، بإجراء تحقيق في األم��������ر، بعد أن 
 إلى 

ً
ق��������دم أمين املتحف الهندي »ت��������ي ان مخرجي« تقريرا

جمعية الفنون في لندن في أغس��������طس عام 1883، أصرَّ 
فيه على أنه كان قد شاهد بشكل مباشر »طائفة من 

الج��������واالس )باعة الحليب( يغذون األبقار فقط بأوراق 
املانجو التي تزيد من الصباغ الصف��������راء وتضفي على 
ا أصفر س��������اطًعا«. وحسب »مخرجي« فاألبقار 

ً
البول لون

بدت غير صحية للغاية. 
25 عام��������ا َمرَّت حتى تم حظر العملية في البنغال، وحظر 
اس��������تخدام اللون االصفر الهندي في أوروب��������ا، وبقيت 
صورة سارجنت ولوحة فان كوخ، من بين الروائع 
األخيرة التي تعتمد هاالته��������ا على اللون االصفر الهندي. 
لون قد يزول تألقه املضط��������رب، لكنه كالتاريخ ال ينتهي 

تماًما.

* املصدر: 

أخذ جي ام دبليو تيرنر 
املالحظة الساخرة 

للنقاد بإظهار »املالك 
الذي يقف في الشمس« 

)1846( مع خطوط »عيد 
النسور عندما ينتهي 

اليوم«

كانت »عصر البراءة« 
مصدر اعجاب على 

نطاق واسع في القرن 
التاسع عشر: وفًقا 

لسجالت املعرض 
الوطني، وبحلول نهاية 

القرن، تم عمل 323 
نسخة منها

اللون األصفر الناري هو أيضا اللون الذي تدّل عليه 
يد غامضة محفورة على جدران غرفة املأدبة في وليمة 
بيلش��������ازار في رامبرانت )1635 - 1638( مع رس��������ائل عبرّية 
متوّهج��������ة تهاجم ملك بابل في غضون املعرفة املس��������بقة 

بانهيار اإلمبراطورية. )كما موضح في اللوحة(.
 لالنتباه للون االصفر في 

ً
بع��������ض النم��������اذج األكثر لفتا

تاريخ الفن – موجودة في لوح��������ات جي ام دبلي��������و تيرنر 
ولوحات فينس��������نت فان كوخ – تبدو مكسوة بالقسوة، 
فقد قيل أن اللون مصنوع من بول لألبق��������ار املصابة 
بس��������وء التغذية. إذ يتوقع ان صناعة اللون االصفر 
املسّمى »االصفر الهندي« كانت تتم بالزام األبقار 
وبع��������د تجويعها بنظام غذائي يتك��������ّون من أوراق املانجو 
فق��������ط. اما النفايات املتبقية من البهائم التي تمت 
 في مدينة 

ً
تغذيتها بالقوة على أوراق املانجو وتحديدا

منغهر البنغالية، فتوضع في أوعية من الطين املحروق 
ه تتم تصفيتها وتجفيفها وإدخالها في 

ّ
وتصفى. يعتقد أن

كتل لونّية تسّمى »piuri« ثم يتم بيعها للفنانين بعد 
ذلك.

كلُّ ذلك التأللؤ ليس ذهبًا
 بقايا 

ّ
 اللون نش��������أ من سوء معاملة االبقار تلك، فإن

ّ
ألن

ما يطلق عليه »األصفر الهندي« ب��������رز بمظهر فاحش 
في جدران املتاحف في جميع أنحاء العالم. خصوصا 
عندما ينظر إليها في ضوء غير مستقر، فإن روائع 
مثل »املالك الذي يقف في الشمس« لتيرنر )1846( 
و»الليلة املرّصعة بالنجوم« لف��������ان كوخ )1889( تأخذ 
ا، اذ تبدو أنها غارقة في بقاي��������ا دائمة من 

ً
ا مختلف

ً
ملعان

الوحشّية. 
وتصور لوحة »فان كوخ« انوار الكتاب املقّدس مثل 
ر سيفه 

ّ
آدم وحواء ورئيس املالئكة ميخائيل -الذي يبش

املشتعل بوصول يوم القيامة- في جو مليء باالصفر. 
 رسم تيرنر املروع »املالك الذي يقف 

ّ
ومع ذلك، يبدو أن

في الشمس«، ان املالك غارق في اللون االصفر. وهو 
عمل يعترض بع��������ض املعجبي�ن عليه. عبر عن ذلك أحد 
الناقدي��������ن بوصف لوحات تيرنر أّنه��������ا تعاني من »الحمى 

الصفراء«.
في بريطانيا، يرتبط اللون األصفر الهندي في الغالب 

بقلم: كيلي غروفير

ترجمة: رسل الصباح

األصفر هو اللون األكثر قسوة ووحشّية. فمنذ زمن 
وتحديدا في منتصف القرن التاسع عشر، كان اللون 
 ما كان يصل إليه فنانو 

ً
يدل على الجبن )الخوف(، وغالبا

العصور الوسطى وعصر النهضة عندما كانوا يصورون 
شخصية يهوذا اإلسخريوطي– أحد تالمذة املسيح والذي 
دلَّ اليهود على مكانه-.



47Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 46الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد

الكنيسة الخضراء 

وطن متخم باألساطير، بمفاتن الحضارة، 
الطبيعة فيه تميط اللثام عن سحرها، 
تحتاج أللف عين لتس��������توعب دهشة 
األمكن��������ة، وطن يحتاجه العالم كأوكسجين 
يستنشق من خالله صيرورة اإلنسانية 

بكل تجلياتها ورقّيها.
»الكنيسة الخضراء« وتسمى أيضا »كر�شي 
املشرق« احدى املعالم التي تشهد وبما 
 
ً
اليقبل اللب��������س ان هذا الوطن كان حاضنا

لألدي��������ان منذ بدايات البش��������رية في الوجود، 
بنيت هذه الكنيس��������ة على قمة جبل تكريت 
الجنوبي في قضاء تكريت مركز محافظة 

صالح الدين التي تقع شمال بغداد.
شيدت الكنيسة في القرن السابع امليالدي 
من قبل ماروثا بن حبيب التكريتي الذي 
اش��������تهر بعلم��������ه وس��������عيه الدؤوب القامة 
الكنائس، وبناها بالحجر األحمر على 
مرتفع حجري متدرج يرتفع بثالثين مترا 
عن نهر دجلة، وجودها في تكريت يش��������ير 
وبحس��������ب املصادر التاريخية ان املدينة  
كانت مرك��������زا لكر�شي املش��������رق للديانة 
املس��������يحية وأقام املفارنة  فيها الى العام 
1272م ، وكان��������ت املدينة مق��������را للمفريانات 
منذ القرن الس��������ادس امليالدي الى العام 
1164م واملفريان لفظة س��������ريانية مش��������تقة 
من كلمة »مفريونو« وتعني الرئيس الروحي 

وهي درجة ادنى من البابوية، وهذا ما جعل 
املدينة حاضنة للعدي��������د من الكنائس كما 
يذكر اآلثاري إبراهيم الناصري » وجود 
كنائس أخرى األولى تجاور قلعة تكريت 
والثانية بنيت على انق��������اض األولى والثالثة 
تسمى كنيسة الشهيدين » س��������رجيوس 
وباخوس« اللذان اعدمهما الرومان 
في العام 307 م في مدينة س��������رجيوليوس 
الس��������ورية وأوض��������ح الناصري  ان معظم 
الكنائس في تكريت  دمرت اثن��������اء غزو 
تيمورلنك في القرن الرابع عشر امليالدي«.

بأقواس��������ها  الخض��������راء  الكنيس��������ة  تتمي��������ز 
املدورة واملثلثة، ويحت��������وي طابقها العلوي 
على صالة كبيرة وغرف لس��������كن الكهنة 
وخدام الكنيس��������ة وتزّين جدرانها بالنقوش 
والكتابات والرس��������ومات، وف��������ي العام 1994 
اجرت مديرية اآلثار عملية ترميم عليها، وتم 
العثور اثناء العملي��������ة على صلبان حجرية 
والعديد من النقوش والكتابات السريانية 
فضال عن وجود شبكة لتصريف املياه، 
وأشارت عمليات البحث الى وجود سبع 

كنائس لم يتم استكشافها بعد.
الكنيس��������ة الخضراء تعد من أقدم كنائس 
الشرق في تكريت،  ولكن مكانتها التاريخية 
الش��������اهد على وجود الديانة املس��������يحية 
في وقت مبكر لم يش��������فع لها عند النظام 

السابق، حيث قام ببناء قصوره الرئاسية 
ضم��������ن  منطقة الكنيس��������ة  الواقعة على 
ضاف نهر دجلة وقام بطالء تلك التحفة 
املعمارية  باالس��������منت  لتختفي الكثير 
من النقوشات والرس��������ومات والكتابات 
السريانية التي توثق لتاريخ طويل من حياة 
تلك املدينة، وجدران الكنيسة الزاهية 
بهت��������ت الوانها وضاعت الكثي��������ر من معاملها، 
أحج��������ار أرضيته��������ا أصبح��������ت مس��������تودعا 
لألتربة، سقوفها التي كانت تروي للناس 
أحداث القرون األولى للديانة املسيحية تم 
طالؤها باالس��������منت وكأنها عملية مقصودة 
ملح��������و تاري��������خ مهم��������م وش��������اهد على وجود 
املس��������يحيين في تلك املدينة، الكنيسة التي 
يجاورها جامع إس��������المي تعرضت لتش��������ويه 
آخر بعد عملية التغيير، حيث أصبحت  
منطقة القصور الرئاسية مقرا للقوات 
األميركية حيث قام الجنود االميركان  
بكتابة ذكرياتهم واس��������مائهم على جدران 
تلك الكنيسة قبل ان يغادروا املدينة ، 
وما ان رفع عنها ظلم االميركان حتى حّل 
ظلم »الدواعش« عليها حيث قام أعداء 
الحض��������ارة بنس��������ف أجزاء مهمة من تلك 
التحف��������ة العمراني��������ة والتاريخي��������ة التي تنظر 
الى الجامع الذي يجاورها بنظرة اس��������تغاثة 

تقول: ماذا جنيت؟
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من اشهر النساء العراقيات قديما ،عرفت بأسمها باسم عبد الحميد حمودي
األغريقي  الذي اطلقه عليها املؤرخون االغريق)سمير 
أميس( بسبب األسطورة الذائعة عن حياتها عامليا .

اسمها اآلشوري)سمورامات(، ملكة عراقية حكمت 
اثني�ن وأربعين عاما،وهي أم امللك)أدد –نيناري 
الثالث ( الذي حكم بين810-783 ق.م،وزوجة 
امللك)شم�شي-أدد الخامس( الذي حكم بين823-

811ق.م.
وتشير بعض النصوص ان أصل سمورمات من 
منطقةبابل، لذا   تشير األساطير املتداولة على أنها 
بنت هذه املدينة لكن الحقيقة التاريخية ال تؤكد 

هذا الرأي.
عندما توفي امللك شم�شي –أدد الخامس عام811 
قبل امليالد كان ابنه الصغير أدد –نيناري لم يبلغ سن 
الرشد بعد،فأصبحت والدته سمو رمات وصية على 
عرش ولدهاوتولت الحكم عمليا وقلدت كبار امللوك 

في اعمالها وحروبها وبنت مسلة تخلد ذكراها.
سماها الرومان)سمير أميس( إال أن أسمها 
اآلش��������وري يتألف من مقطعين )س��������مو( ،ومعناه : 
الحمامة،و)رامات( ومعناها محبوبة،واستطاعت 
محبوبة الحمام الجميل��������ة إدارة ملكها بكفاءة ومهارة 

عاليتين.
يورد املؤرخ ديودورس الصقلي اس��������طورة عنها 
مفادها أن س��������مير اميس ابنة االلهة ديرس��������ت آلهة 
مدينة عسقلون في س��������ورية الكبيرة، وحدث ان 
غضبت االلهة افروديت يوما على ) ديرست( 
فمنحته��������ا رغبة جامحة تجاه احد الكهنة التابعين لها 
فولدت ديرس��������ت نتيجة عالقتها بالكاه��������ن طفلة بهية 
الجمال، لكن ديرست خجلت من الفضيحة فاخذت 
أبنتها الى الصحراء  وتركتها  على صخ��������رة هناك،ثم 
قامت ديرست برمي نفسها في بحيرة مليئة باالسماك 

فانقلبت الى سمكة براس انسان
اعتنت طيور الحم��������ام بالطفلة الوحيدة حتى اخذها 
تجار الرقيق الى سوق البيع وهم يسمونها  محبوبة 
الحمام فاش��������تراها كبير رعاة امللك  وتولى تربيتها 

وسماها )سمير اميس(

ملا كبرت رآها )أوانيس(مبعوث امللك االش��������وري 
وحاك��������م س��������وريا، فأحبها وتزوجها، وحدث أن رآها 
امللك اآلش��������وري )نينوس ( فأكره تابعه)أوانيس( على 

أن يتخلى عنها ليتزوجها هو!
حزن أوانيس كثيرا على فراق  سميرأميس فأقدم على 
االنتحار،اما سمير أميس فقد استمرت في حياتها مع 
امللك نينوس )ش��������م�شي أدد الخامس لدى بابل ( حتى 

ولدت له طفال جميال ،فارقه صغيرا.
استلمت س��������مير أميس إدارة الدولة وصية على عرش 
ولدها الصغير)أدد –نيناري الثالث( لكنها اس��������تمرت 
تحكم بالد بابل وآشور مدة 42 عاما ،قضتها في 
التوس��������ع واعادة بناء بابل ،واتس��������ع نفوذهاالى سوريا 
ومص��������ر وبالد ميدي��������ا، مقاومة الهجمات الرومانية 
املتمرة ومنتصرة عليها مرارا ،حتى قيل أن اس��������اطيلها 

وصلت الى سواحل الجزيرة الهندية.
ترد في س��������يرة س��������مير أميس الجميلة الحكيمة أساطير 
شتى،منها أنها كانت جارية في القصر امللكي ثم تزوجها  
امللك بعد ولهه بها،واستطاعت سمير أميس اقناع 
امللك لخسمة ايام بكل صالحيات امللك ففعل،عندئذ 
وضعته في السجن باالتفاق مع كبير الحرس وتم قتله 

واعالن وفاته للناس لتكون هي الحاكمة الرسمية.
األس��������طورة األرمني��������ة تق��������ول أن ه��������ذه الفاتن��������ة 
العراقيةكان��������ت ملكة آور بعد وفاة زوجها،وأنه أحبت 
امللك االرمني)آرا(وطلبت الزواج منه فأمتنع ،عندئذ 
غضبت عليه س��������مير أميس  وشنت حربا ضروسا على 

أرمينيا قتل خاللها امللك)آرا(.
تستكمل األسطورة األرمنية روايتها بالقول أن سمير 
أميس حزنت كثيرا على مقتل محبوبه��������ا آرا،ودعت 
االلهة الى اعادته للحياة دون جدوى،فأقامت تماثيل 
كثيرة في أرمينيا للملك الجميل الذي أحبته،وظلت 
أرمينيا تابعة لها حتى وفاتها في حوالي 768 قبل 

امليالد.
نظم الش��������اعر االرمن�ي تزاري ملحمة  عش��������ق 
شميرام)س��������مير أميس( للملك آرا ومثلت مرارا،وظلت 
حكايات س��������مير أميس في االدب امللحمي االوروبي حية 

فيما تناساها أهلها .

ملكة عاشقة تناساها أهلها
أميسسمير

أيقونات تأريخية



تتعمد التركيز على »ُحّمى« الثيمة التي تختار 
تاركة األلوان واألشكال تعوم داخلها. أن 

املوضوع  هو األلم واأللوان مفرداته
األشكال تجاويفه .. واللوحة سريٌر  يعاني

Weekly Arabic newspaper published by Iraqi Media Network
Editor - in - Chief: Chawki AbdelamirLiterature  Art  Thought

جريدة ثقافية أسبوعية تصدرها شبكة اإلعالم العراقي  Thu. 25 oct. 2018 Issue No.96 الخميس 25 تشرين االول 2018 العدد

ehreenNNBei

في العدد 95 حدث تداخل في امل��������ادة املعنونة 

“هي في درجة 45 مئوي ملحمد خضي�ر” فحلَّ 

ولر غالب«.. 
َ

اسم »د.كوثر محمد علي« محلَّ »ك

لذلك اقت�شى التصويب واالعتذار.
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دارين أحمد




