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ان  الشاعر سوى  لها قدرة ال ميلك  تعويضية  الشعرية سياقات  يف 
لزوجة  من  والخروج  واملحو  والتاسيس  الكشف  يف  لعبته  ميارس 
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يتلبس  أورمبا  الوضعية.  مكنة  أال  خارج  ابدا  الراحل  باديوسيوس 

برغبته العارمة تلك ليكون صانعا ملناف هي جزء من لعبته املكررة 
يف السفر والرتاجع اوالتهياة لصنع الرؤيا او تدمري الحواس. 

يف املنايف، تبدو لعبة الشاعر نوًعا من التحرير الخطي لكتابة تحمل 
يتمثلها  وهو ميارس نصه يف  تعويضية غري محققة،  معها شفرات 

املواجهة او مغامرته يف االحتيال. 

                                    كمال سبتي.. الشعر وسيولة المنافي

باديوسيوس الراحل أبًدا خارج األمكنة الوضعية
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السفير الفرنسي يزور 
متحف الموصل
الطريق الثقايف ـ خاص 

إيريك  السيِّد  العراق  يف  الفرنيس  السفري  زار 
العام يف املوصل،  شوفالييه، والقنصل الفرنيس 
وزارة  من  وفد  مبعية  اوجيه،  كريستوف  جان 
لالطالع  املوصل،  متحف  الفرنسية،  الخارجية 
ترميم  عىل  الجاري  العمل  تطورات  آخر  عىل 
خري  السيِّد  وأجرى  املحطمة.  االثرية  القطع 
نينوى،   وتراث  آثار  نارص، مفتش  احمد  الدين 
جولة  تلته  الزائر،  الوفد  مع  فنية  محادثات 
التي  املشرتكة  الرتميم  ورشات  عىل  ميدانية 
والعراقي،  الفرنيس  الرتميم  فريقا  فيها  يعمل 
واعرب السفري عن مدى سعادته بتقدم العمل 

متمنًيا أن يتكلل هذا املرشوع بالنجاح.

الشروع بصيانة 
“معبد ننماخ” في بابل

الطريق الثقايف ـ الحلة ـ وكاالت 
عن  أخريا،  بابل،  وتراث  آثار  مفتشية  أعلنت 
انطالق أعامل صيانة “معبد ننامخ” يف مدينة 
بابل األثرية، عىل أيدي خرباء أجانب ومحليني. 
أن  العامري،  حسني  املفتشية  مدير  وقال 
مكلف  آثاري  فريق  ينفذها  الصيانة  أعامل 
يف  الجارية  األعامل  أن  مبينا  اليونسكو،  من 
املعبد تعد من بني األفضل عىل مستوى العامل، 
ألنها متزج بني خربات اختصاصيني أجانب من 
وآخرين  العاملي”  الُنُصب  صندوق  “منظمة 

محليني. 
وأوضح يف حديث صحفي، أن “املفتشية لديها 
األمريكية  الحكومة  منحة  نفاد  من  مخاوف 
ننامخ،  ومعبد  عشتار  بوابة  لصيانة  املخصصة 
سيام أن الحكومتني املركزية واملحلية مل تخصصا 
أية مبالغ لصيانة اآلثار منذ عامني”، مبينا أن 
تُسلم  اآلثار  لصيانة  املخصصة  املالية  “املنحة 

مبارشة إىل صندوق النصب العاملي”.
عىل  العاملني  الخرباء  كبري  قال  جانبه،  من 
صيانة املعبد، جف آلن: “نحن اآلن يف مرحلة 
إنشاؤه  تم  حديث  بناء  إلزالة  الفعيل  العمل 
أثرية”،  أسس  عىل  املايض  القرن  ستينيات  يف 
إىل  يسعون  أنهم  صحفي  حديث  يف  موضحاً 
إحياء  يف  به  يحتذى  مثاال  املعبد  هذا  جعل 

طريقة ترميم وصيانة املعابد الطينية. 

تاريخ  هامش  عىل  جًدا  طويلة  لفرتة 
والطب  املرض  دراسة  بدأت  اإلمرباطوريات، 
غري  كوسيلة  الصدارة  مركز  إىل  االنتقال  يف 

مبارشة لرتسيخ االستعامر. 
الغريب  الطب  وتأثري  وطبيعة  أغراض  لنتأمل 
يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين. 
وهي متتّد عىل نطاق واسع، من البلجيكيني يف 
الكونغو إىل األمريكيني يف الفلبني، من عالج 
“املجانني” األوروبيني يف الهند إىل “اكتشاف” 
الشاغل  لكن  الثالث.  العامل  التغذية يف  سوء 
األطباء  بها  التي شكل  الطريقة  الرئييس هو 
التفاعل  اإلمرباطوري  والطب  االستعامريون 
اقترص  البداية،  يف  واملحكومني.  الحكام  بني 
احتياجات  عىل  كبري  حد  إىل  الغريب  الطب 
القرن  أواخر  حتى  الخارج،  يف  األوروبيني 
اتّسعت  الذي  الوقت  ويف  عرش.  التاسع 
الطبية  العلوم  أعطت  اإلمرباطوريات،  فيه 
اإلدارات اإلمربيالية إحساًسا بالهدف، والثقة 
يف قدرتها عىل تحويل مجتمعات بأكملها يف 
ضوء مفاهيمها الخاصة عن التقدم والرصف 
أعاقتهم  فقد  ذلك  ومع  والعلوم.  الصحي 

الثقافية بقدر ما  السياسية واملقاومة  القيود 
أعاقتهم القيود التقنية. وبحلول العام 1930، 
انتهى العرص “البطويل” األول للتدخل الطبي 

الغريب. 

ما هو “االستعمار” في الطب 
 االستعماري في العصور الوسطى؟

مزدهًرا  مجااًل  االستعامري  الطب  يعد 
التاسع  القرنني  يف  الطب  تاريخ  يف  للدراسة 
الطب  استخدام  ميكن  والعرشين.  عرش 
وكطريقة  عملًيا  االستعامر  لرؤية  كعدسة 
بأن  املقال  هذا  يجادل  االستعامر.  لنقد 
تطبيقها  ميكن  الرئيسية  واألفكار  املناقشات 
خاصة  الوسطى،  العصور  عىل  مثمر  بشكل 
إلسبانيا  املبكرة  لإلمرباطوريات  بالنسبة 
إىل  عرش  الرابع  القرن  )منتصف  والربتغال 
السادس عرش(. وكيف ميكن  القرن  منتصف 
العصور  يف  الصحية  والرعاية  الطب  مقارنة 
الخطابات  باستخدام  والحديثة  الوسطى 

االستعامرية وما بعد االستعامر. 
كثريًا،  به  يُستشهد  مقال  يف   1997 العام  يف 

الطب  هو  “ما  ماركس:  شوال  تساءلت 
االستعامري؟” وبالنسبة للمؤرخ الذي يختار 
الطب  دراسة  لتأطري  السؤال  هذا  بوعي 
الفرتة  أي  الوسطى،  العصور  يف  االستعامري 
بالقفز من  أشبه  األمر  يبدو  قد  قبل 1500، 
عربة خرجت عن مسارها. ومع ذلك، ال يظهر 
عىل  عالمات  أي  االستعامري  الطب  تاريخ 
النبات،  )علم  العلوم  مؤرخو  كان  الرتاجع.  
بروًزا،  أكرث  املالحة(  الكون،  علم  الصيدلة، 
املعرفة  لبناء  مهمة  مناهج  طوروا  حيث 
اإلمرباطوريتني  مع  نهجهم  يتعامل  وتداولها. 
ولكّنه  أكرب،  بجدية  والربتغالية  اإلسبانية 
لقد  الصحية.  الرعاية  عن  الكثري  يقول  ال 
حتى  الوسطى.  العصور  طب  مجال  ازدهر 
يف  تسري  االستعامري  الطب  عربة  كانت  لو 
اتجاه مختلف، فإن األمر يستحق القفز قليالً 
ملعرفة ما ميكن أن يستفيد منه علامء العصور 

الوسطى.

إجابات حديثة على سؤال 
ماهية الطب االستعماري

أنه  عىل  )االستوايئ(  االستعامري  الطب  بدأ 
أحد فروع العلوم الطبية التي تطورت أواخر 
التاسع عرش ملعالجة أمراض املناخات  القرن 
يف  األمراض  تجارب  من  نشأ  لقد  الحارة. 
األبحاث  مختربات  يف  وازدهر  املستعمرات، 
أخرى  مرة  تصديره  إعادة  قبل  أوروبا،  يف 
ومرض  املالريا  ملعالجة  املستعمرات،  إىل 
القول  ميكن  التغذية.  ونقص  والكولريا  النوم 
أشكال  من  شكالً  أصبح  تصديره،  مبجرد  أنه 

متثل كاملة شميس، املولودة يف 1973 يف كراتيش يف باكستان، منوذج الجيل الجديد 
يف  تعيش  الجنسية  بريطانية  األصل  باكستانية  وهى  الباكستانيني،  الروائيني  من 
باكستان  ىف  األدب  جائزة  حاصلة عىل  اإلنكليزية،  باللغة  رواياتها  وتكتب  لندن 
اللتني   2004 للعام   Patras Bokhari بخاري”  “باتراس  وجائزة   1999 للعام 

كاملة شمسيكاملة شمسي
الرواية في باكستانالرواية في باكستان

محور النقد 
البيئي  في
“سرود” 

الطريق الثقايف ـ خاص
“رسود”  مجلة  من  الجديد  العدد  صدر 
النقدية املغربية متضمًنا محورًا عن “النقد 
الدراسات  من  العديد  احتوى  البيئي”، 
مرتجمة  ومقاالت  واإلنكليزية،  بالعربية 
وفلسطني  والهند  املغرب  من  لباحثني 
والعراق والجزائر وكندا، ومراجعات لكتب 
عن النقد البيئي، بوصفه مامرسة فكرية غري 
متجانسة. وقد قدمت بشأنه تعريفات عّدة، 
مستمدة من تصورات نظريات مختلفة، عن 
املادي،  البيئي  والوسط  األدب  بني  العالقة 
عىل   وتأثريها  أنواعها  مبختلف  الطبيعة  أي 
والحيواين  اإلنساين  مبكونها  األرضية،  الكرة 

والنبايت والطبيعي باملعنى الواسع.
يف  البحث  لتوسيع  كمحاولة  امللف  وُيعد 
املحكيات  مجال  يف  وبخاصة  البيئي،  النقد 
األدبية، أي يف معالجة الرسد البيئي ومكوناته 
املختلفة يف الرسد الروايئ والقصيص العريب 
آفاق  عىل  الرسود  هذه  وفتح  والعاملي، 
الرسد البيئي التي قد تغني رؤيتنا وتصورنا 
والكشف  والتطبيقية،  النظرية  للمامرسة 
الرسد،  هذا  يف  البيئة  حضور  مدى  عن 
البيئة  مع  عالقته  يف  اإلنسان  موقع  وكذا 
املحيطة به ومتّثالته لها، باإلضافة إىل الدور 
الذي يلعبه كل ذلك يف توسيع رؤى الرسد 
اإلنسانية  للقضايا  ومواجهته  ومجاالته، 

الراهنة. والبيئية 

مسرح البولشوي يحتفل بالذكرى 250 لتأسيسه
الطريق الثقايف ـ وكاالت

يف إطار برنامج الفعاليات التي ستقام مبناسبة الذكرى 250 لتأسيس مرسح البولشوي مبوسكو، ستعرض 
البولشوي   مرسح  عام  مدير  ذلك  علن  الكرملني.  ساحة  يف  الشهرية  غودونوف”  “أوبرا  املقبل  العام 
فالدميري أورين يف اجتامع اللجنة التنظيمية العليا. وقال إن االحتفاالت اليوبيلية مبناسبة مرور 250 عاما 

عىل تأسيس مرسح البولشوي ستقام طوال العام 2025، وأضاف: “لقد تلقينا املوافقة عىل إقامة العرض املرسحي الكبري يف إحدى ساحات الكرملني 

قبالة كاتدرائية “أوسبينسيك”. وستليه ثالث حفالت يوبيلية كبرية للباليه واألوبرا. وسيشهد العام 2026 أيًضا إقامة معرض “ السنوية الـ 250 
الرائعة ملرسح البولشوي” الذي سيسّلط الضوء عىل تاريخ املرسح وعالقته بتاريخ روسيا وأهم مرسحياته.

مديرة منظمة اليونسكو في زيارة رسمية للعراق
الطريق الثقايف ـ خاص

وصلت السيِّدة أودري أزوالي، مدير عام منظمة اليونسكو، العراق يف زيارة تاريخّية استمرت عىل مدى 
ثالثة أيّام، لالطالع عىل سري العمل يف مرشوع “إحياء روح املوصل” ضمن مبادرة اليونسكو، الهادفة إعادة 
ترميم جملة من املعامل األثرية واملنازل التاريخية والكنائس يف املدينة، بعد سنوات الحرب واالحتالل التي 
عصفت بها. واستهلّت أزوالي زيارتها باالطالع عىل املتحف الوطني العراقي يف بغداد، الذي اسرتجع بدوره 
آالف القطع األثرية بدعم من اليونسكو يف العام 2021، كام زارت أزوالي شوارع بغداد القدمية وتجولت 

فيها والتقت الكثري من البغداديني وتبادلت أطراف الحديث معهم وسامع قصصهم. واطلعت مدير عام اليونسكو عىل شارع املتنبي الذي يَُعد 
مركزًا للثقافة العراقية، واطلعت عىل ازدهار تّجارة الكتب فيه وتهافت املثقفني والقّراء عىل رشائها واقتناء النادر منها. كام زارت مقهى الّشابندر 

الشهري وسط الشارع والتقت مبجموعة من املثقفني العراقيني، وتبادلت أطراف الحديث معهم واستمتعت برشب الشاي العراقي. 

متنحهام أكادميية باكستان لألدب. ُرشحت روايتها “ظالل محرتقة” Burnt Shadows، لجائزة أورانج للخيال، وترجمت إىل العديد من اللغات.
كاملة شمىس هي ابنة الناقدة والكاتبة األدبية منرية شميس وهي ابنة أخت الروايئ الهندي الشهري عطية حسني وحفيدة كاتبة املذكرات 
البيجوم جهانارا حبيب الله، وقد عملت كاملة شميس ُمحكمة للعديد من الجوائز األدبية مبا، يف ذلك جائزة Orange للكتابة الجديدة وجائزة 

الغارديان للكتاب األّول. وحالًيا ُتدرّس الكتابة اإلبداعية يف كلية هاميلتون، وتعيش يف لندن.

عىل  إليه  يُنظر  الذي  “االستعامري”.  الطب 
االستيطان  متكّن  التي  لإلمرباطورية  أداة  أنه 
الرئيس  االختالف  أن  ويبدو  املستعمرات.  يف 
و”اإلمرباطوري”  “االستعامري”  الطب  بني 
مُيارس يف  الذي  الطب  هو أن األول يشري إىل 
املقام  يف  االستعامري  )الطب  املستعمرات 
األول دواء املكان( أما “الطب اإلمرباطوري”، 

تفرضها  التي  الصحية  السياسات  إىل  فيشري 
بالسياسات  املرتبطة  اإلمربيالية  السلطة 
ذلك  عىل  مثال  وخري  الحرضية.  وملؤسسات 
فرضه  تم  الذي  الجدري  ضد  التطعيم  هو 
ومقاومته والتفاوض عليه يف الدول األوروبية 
منذ  سواء  حد  عىل  األوروبية  واملستعمرات 

القرن التاسع عرش.

وسيلة إلبقاء القوات المستعمرة 
والمستوطنين على قيد الحياة 

التاسع  القرن  يف  األوائل  املؤرخون  رأى  لقد 
األّول،  املقام  يف  األورويب  الطب  أّن  عرش، 
األوروبية  القوات  إلبقاء  كوسيلة  مُيارس  كان 
والبحارة واملستوطنني عىل قيد الحياة يف بيئة 
معادية، قبل أن يصبح فيام بعد )هبة الحضارة 
باألمراض(.  ميلء  عامل  يف  املظلمة  للشعوب 
ومع ذلك، فمنذ عرشينيات القرن املايض، بدأ 
ينظر إىل الطب يف املستعمرات باعتباره وسيلة 
مدمرة  بعواقب  األصلية  الشعوب  إلخضاع 
يُنظر  وبدأ  األحيان،  من  كثري  يف  صحية  وغري 
إىل التوسع اإلمرباطوري عىل أنه سبب املرض. 
و نتيجة لذلك، ركز مؤرخو املجاالت الجديدة 
منذ  االستعامر،  بعد  وما  االستعامري  للطب 
موضوعات  عىل  املايض  القرن  مثانينيات 
االضطهاد والتوتر العرقي املؤدي إىل أو الناتج 
عن عدم املساواة يف الرعاية الصحية، السّيام يف 
سياق األمراض الوبائية أو التغذوية والجنون. 
وعدم  واملرض  والقوة  العرق  فإن  ذلك،  ومع 

املساواة ال تزال مهيمنة كموضوعات. 
)التي  الربتغالية  التفتيش  مبحاكم  ومقارنة 
الشفاء  مامرسات  عىل  للقضاء  سعت 
السحرية(. بدور األطباء اليسوعيني واملعالجني 
يف  الصيدالنية  والسلع  األصليني  السكان  من 
ميكن  الربتغالية،  اإلمرباطورية  أنحاء  جميع 
من  مختلفة  أنواع  بني  التوترات  استخالص 
الشفاء واملواقف املختلفة تجاه املرض، السّيم 
القرسي  االستعامر  حيث  وآسيا  أفريقيا  يف 
للمساحات والعقول واألجساد. لذلك فإن هذا 
“الطب االستعامري” يف العصور الوسطى هو 
واستقرت  توسعت  التي  األماكن  طب  مبثابة 
فيها مجموعات “أوروبية” معينة وأداة متكن 
الحدود بني “هم”  االستعامر، وطريقة لرسم 
عىل  املريض  الطابع  إضفاء  بواسطة  و“نحن” 

االختالف العرقي.
أن  الوسطى  القرون  أتباع  معظم  يعتقد 
تجارية  سياسة  يعني  أن  يجب  “االستعامر” 
وراء  ما  أقاليم  واستغالل  واستيطان  لغزو 
تظل  أن  ويجب  واسع.  نطاق  عىل  البحار 
االستعامرية  القوة  املستعمرات معتمدة عىل 
كبرية  ثروة  منها  يكتسب  أن  املستعمر  وعىل 
للسلع  وأسواق  طبيعية  موارد  شكل  عىل 

املصدرة.
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يكمن االختالف الرئيس بين الطب “االستعماري” و“اإلمبراطوري” 
في أن األول يشير إلى الطب الذي ُيمارس في المستعمرات، 

بينما الثاني هو السياسات الصحية للسلطة اإلمبريالية

“الطب اإلمبريالي” 
والمجتمعات األصلية  

كسالح في مستودعات االستعماركسالح في مستودعات االستعمار

 
إعداد: الطريق الثقايف

إذا  الوحيد لالستعامر.  العذر  املؤرخني، هو  الطب، من وجهة نظر  طاملا كان 
كان للحكم االستعامري جانبه القايس والسلبي، فإن عمل الطبيب عززه وبرره. 
الرجل األبيض عىل األقل موضع ترحيب دامئًا. ولكن هل كان  فقد كان دواء 
ذلك عقالنًيا وإنسانًيا كام يُفرتض عموًما، كأحد منافع اإلمربيالية التي ال ميكن 
إنكارها؟ أمل يكن هناك شك بأن يكون يف الواقع سالًحا آخر يف مستودع أسلحة 

حكم املستعمرين؟ 

السيِّدة أزوالي يف مقهى الّشابندر

يوم الطفل الفلسطينييوم الطفل الفلسطيني
يُحتفل سنويًا يف الخامس من نيسان/ أبريل بيوم 
.Palestinian Child’s Day الطفل الفلسطيني

السلطة  أعلنت  عندما  اليوم  ذلك  إعالن  وجاء 
الفلسطينية التزامها باتفاقية حقوق الطفل يف 2 

نيسان/ أبريل من العام 2014.
وقد رُشعت يف دولة فلسطني قوانني عامة لهذا 
 )7( الفلسطيني رقم  الطفل  قانون  الشأن، مثل 
لسنة 2004، وقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن 
حامية األحداث، حيث تعمل هذه القوانني عىل 
بهدف  بالطفل  الخاصة  القوانني  وحرص  تقنني 
العنيف  اإلرسائييل  الجيش  فعل  رد  من  حاميته 
يقيض  أن  شأنه  من  الذي  فلسطني  أطفال  ضد 
عملًيا عىل فرص التدريب الفعال املوجه لحامية 
يف  منهم  الكثري  يرتىب  الذين  األطفال،  هؤالء 
مخيامت الالجئني املعرضة لهجامت املستوطنني 

املتطرفني وجنود االحتالل. 
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صور األسلوب هذه من تشبيه واستعارة 
بالجامل  ليست  هي  وتشخيص  وكناية 
التي  الفاعلة  القوى  هي  بل  املضاف، 
املوازي  املفرتض  الشعري  العامل  تُقِيم 
السياقات  تفصح  ما  وبقدر  الواقع.  لعامل 
التي  الجاملية  القيمة  تلك  عن  اللسانية 
هذه  فإن  الفن،  مدار  يف  إال  تنوجد  ال 
السياقات تفصح أيضاً عن القوى الثقافية 
أن  الخطاب  إليها  يومئ  التي  املحايثة 
ترصيحاً أو إملاحاً. وبذا تظل خيول النقد 
بني  الواصلة  السهوب  تلك  يف  تصهل 
كانت  فإذا  و)األسلوبية(.  )السيامئيات( 
وتأويل  وتحليل  وصف  السيميائيات 
منها  يتشكل  التي  العالمات  ومقارنة  بل 
متثيل  أجل  من  وتجاذباتها  الخطاب 

)األسلوبية(  فإن  للعامل،  املفرتض  الواقع 
الشكلية  القوى  تلك  عن  بالكشف  تعنى 
املعياري  جادة  عن  تحيد  التي  الصورية 
تشكل  القوى  تلك  أن  باعتبار  ااملتكلس 
خطل   من  ليس  إذن،  الخطاب.  ماهية 
التي  املقاربة  هذه  عىل  نطلق  أن  القول 
الخطاب  علوم  بني  العازلة  الحدود  تهد 
 stylosemiotics )السيامئيات األسلوبية(
النظرة  انها مقاربة جديدة يف  ، وأحسب 
أ  فيام  األسلوبية(،  )السيامئيات  واملراس. 
يف  النافرة  األسلوب  أشكال  إضاءة  أرى، 
خطاب  فكل  الهادرة،  العالمات  فضاءات 
العالمات  من  منظومة  شبكة  هو  إمنا 
املتعالقة  املتجاذبة التي تكتسب سطوتها 
اإلنسانية  الثقافة  يف  تولدها  من  الرمزية 

املتاحة. وكل األثار األدبية والفنية العظام 
إمنا هن مثار ثقافاتها. وما كانت )القصائد 
املعلقات( لتكون لو مل تكن هناك الثقافة 
أديان ولهجات  أبعادها من  بكل  العربية 
وطقوس يف ذلك املد الجغرايف والتاريخي 
)الفردوس  كان  وما  األزمنة.  سالف  منذ 
للشاعر  املستعاذ(  و)الفردوس  املفقود( 
لوال  ليكون  )ملنت(   البݒورتاين  اإلنگليزي 
امللحمة  لغة  يف  بقوة  )األناجيل(  حضور 
تشكل  قد  اإلضاءة  هذه  تلك.  الشعرية 
تحليل وتأويل  إىل  بنا  التي تفيض  البوابة 
للشاعر  الغزالة(  )ثبات  قصيد  وتقويم 
صفحات  عىل  املنشور  املاجدي(  )خزعل 
هنا  اإلملاح  من  البد  اإلنساين.  التواصل 
بها  االهتداء  ميكن  إحداثيات  مثة  أن  إىل 
األبنية  وهي  الجديدة  املقاربة  هذه  يف 
و)الرمزية(  والتضاد(  واإلبدال  )الخطية( 

و)خلق العالمات(. لنقرأ:

ثبات الغزالة 
    

بعينني مفتوحتني ال ترمشان
ساقان راسختان كأشجار الصنوبر

ال أثر لدمعة أو حزن
بريق عينني يتسعان للكون كله

وحني يكتمل نهش جسدها
ينفض الذئاب بعارهم
فيام يسطع نور عينيها

مثل منشار.. ويشق الفجر.

الثالثة  أو  الثانية  القراءة  وبعد  البدء  يف 
الرسم  أن  إىل  االعرتاف  إىل  من  البد  رمبا 
مثانية  من  يتشكل  إمنا  هذا  بالعالمات 
أبيات من الشعر يف جريان مايئ كريستايل 
حتى  التنقيط  عالمات  حىص  تعرتضه  ال 
وبذا  األخرية،  النقطة  يف  منتهاه  يبلغ 
مفارقة  لغة  القشيبة  اللوحة  تشكل هذه 
عن  نتحدث  أن  باملفارقة  ليست  بحق. 
أشكال  بني  فالعالقة  والتشكيل،  القصيدة 

األوديسا  إىل  تعود  عالقة  الجاملية  الفن 
الفكرية الجاملية اليونانية الرومانية. ففي 
)الشعرية( األرسطية يظل الشعر والرسم 
الروماين  الناقد  ويقر  املحاكاة،  فنون  من 
أما  التصوير،  هو  الشعر  ان  )هوراس( 
)سيموندس( فريى أن الشعر صورة ناطقة 
سمري  )الشيخ،  صامت  شعر  الرسم  فيام 
تحوالت زهرة العباد: يف الخطاب النقدي، 
والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 
بريوت، 2011، ص 243-242(. صحيح أن 
العالمات والعبارات والجمل يف القصيدة 
تأخذ منحى خطياً، لكن هذه اللغة ليست 

من لغة املعيار يف يشء. 

بالغة التشبيه
إليه  واملضاف  املضاف  بنية  تقديم  إن 
يقذف  ترمشان(  ال  مفتوحتني  )بعينني 
الحدث  عاصفة  عني  يف  الجاميل  بالوعي 
اللساين  التفصيل  هوله   من  يزيد  الذي 
التشبيه  وبالغة  راسختان(  )ساقان 
مشهد  من  يزيد  الصنوبر(.  )كأشجار 
الوقفة الراسخة موجة النفي )ال أثر لدمعة 
أو حزن(. تقوم الشعرية الحاذقة هنا عىل 
الكينونة  شكل  يستنب  مل  إذ  اإلرجاء  فن 
تجلياتها  أضاءت  وإن  الخطاب  جسد  يف 
مع  وحتى  والحيواين.  األنيس  بني  املوزعة 
الصورية  وعالمتها  اللسانية  األبنية  تواتر 
يضفي  مام  أبهاماً  الكينونة  تظل  الدافقة 
واإلدهاش  السحرية  املتخيل  املشهد  عىل 
روح  يقتل  الذي  اإلفصاح  دون  والرتقب 
الكون  لتغمر  العينني  وضاءة  أن  الشعر. 
الضوء  أشد من سطوع  الشعري بسطوع 

اليومي املنهمر من شالالت السامء. 
املشهد  يبدأ  الثانية  األربع  األبيات  يف 
الصوري باالستبانة، فثمة فعل وحيش قد 
يبدو طبيعياً يف عامل الغاب الربي املوحش، 
عىل  حتى  مداناً  يظل  الفعل  هذا  ولكن 
)ينفض  إذ  الحيوانية  الرببرية  مستوى 
إنسانية  رصخة  لكأن  بعارهم(،  الذئاب 
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الردامية  األعامل  مجال  يف  أطنابها  الضاربة  الفوىض  تثبت 
مستويات  إليه  وصلت  الذي  االنحدار  مدى  الرمضانية، 
امتداد  بالرضورة،  الفضائية، وهو  التلفازية  املحطات  بعض 
العام عىل الصعيد املهني  لحالة الفوىض السياسية والرتدي 
ثالثة،  أو  عملني  وباستثناء  املجاالت.  جميع  يف  واالحرتايف 
رمضان،  شهر  مبناسبة  حالًيا  تُعرض  التي  املسلسالت  تؤكد 
مدى  االنحدار الذي وصل إليه البعض من القامئني عىل تلك 
فقد  انتاج.  وجهات  ومخرجني  وممثلني  فنيني  من  األعامل، 
امتآلت تلك األعامل بالبذاءات واأللفاظ السوقية، التي كانت 
واألعراف  التقاليد  وفق  املحرمات،  من  قريب،  وقت  حتى 

املؤِسسة للتفلزة العراقية.
كام أن محاولة اجرتاح نوع من الواقع الهجني الذي ال ميت 
ملجتمعنا وتاريخنا بصلة، هو مجرد شذوذ سببه العجز عن 
مواكبة املتغريات االجتامعية وما يتفاعل يف أوساط الناس من 
االبتعاد  هموم وتطلعات، بشكل حقيقي واحرتايف، وبالتايل 
عن هموم هؤالء الناس واالستهانة بتاريخ الثقافة العراقية 
يف املجمل، التي ُعرف عنها العمق يف املعالجات واملنطلقات 

الوطنية األصيلة. 
الشارع،  يف  النشاز  الظواهر  محاكات  البعض  محاولة  إن 
والتي أفرزها الوضع السيايس واالجتامعي الجديد، لهو إعالن 
إفالس مسبق ألي عمل إبداعي، سواء كان دراما أو رواية أو 
قصيدة. كام أن الوضع برمته، يذكرنا بالدعوات السابقة لعودة 
الرقيب الثقايف والفني عىل األعامل )اإلبداعية( سواء كانت 
كتًبا أو سيناريوهات أو دراما أو حتى كلامت أغاين، للحيلولة 
العام  الفاسدة واملسيئة للذوق  الفنية  انتشار األعامل  دون 
عىل صعيد املعالجة، والتي تحفز جمهور املتلقني من الشباب 

واليافعني، عىل انتهاج مثل تلك البذاءات واالنحرافات.
العقدين  يف  العراقية  الدراما  فشلت  قليلة،  وباستثناءات 
األخريين، باستلهام املتغريات السياسية واالجتامعية الكبرية 
الطابع  عنها  وغاب  مجتمعنا،  يف  حصلت  التي  والعميقة 
الوطني عموًما، وراحت تركز عىل الظواهر املختلة يف املجتمع 
وحسب، مثل سلوكيات العصابات اإلجرامية وأعامل الخطف 
واالبتزاز والرسقة والفساد، يف محاولة  فاشلة لتقليد أعامل 
الحركة )األكشن( الدرامية الغربية واألجنبية، ظًنا منها بأن 
املزيد  تجذب  أن  ميكنها  واملوضوعات  املشاهد  هذه  مثل 
أو  عملني  سوى  نشاهد  مل  بينام  املشاهدين،  جمهور  من 
املوصل  تحرير  مثل  موضوعات  توظيف  استطاعت  ثالثة 
انتفاضة  ومجريات  اإلرهايب  داعش  تنظيم  عىل  والقضاء 
ترشين الشعبية الكربى، التي كانت مبثابة منعطف سيايس 
واجتامعي ونضايل عميق، أثبت أن الشارع العراقي ما زال 

ميتلك وعيه الوطني، مهام متادى  الفاسدون يف غيهم.
إّن محطات التلفزة الفضائية الخاّصة التي تعود ملكيتها يف 
األغلب إىل أحزاب السلطة وبعض القوى السياسية الهجينة 
األّول  املتسبب  املسترشي، هي  الفساد  بواسطة  أثرَت  التي 
يف ذلك االنحدار، أّواًل لضحالة القامئني عليها ثقافًيا وكونهم 
املحطات  تلك  عىل  القامئني  ألن  وثانًيا  اإلعالم،  عىل  طارئني 
يتعمدون اإلساءة لشعبنا ومجتمعنا، ويحاولون نرش الظواهر 

املختلة، ليربروا اختاللهم نفسه.
الفوىض  بالتأكيد  يعنيان  ال  واالنفتاح،  الدميقراطية  إن 
دون  من  الدرامية  األعامل  وانتاج  اإلصدارات  يف  واالنفالت 
إجازة  أو  النرش  صالحية  مدى  يحدد  رقيب،  أو  حسيب 
من  األدىن  الحّد  عىل  وتوفرها  والسيناريوهات  النصوص 

رشوط السالمة الفكرية واألخالقية والسامت الوطنية.   

األعمال الدرامية وشروط 
السالمة األخالقية والوطنية

اإلإفتتاحيةاإلإفتتاحية

القصيدة أم التشكيل؟القصيدة أم التشكيل؟

غالبا ما يأخذ التكالم الحبي بين العاشق والمعشوق صيغة 
)المناجاة( إذ يتلو المخِاِطب األفكار والمشاعر بصوت متعاظم 

                                                                                          أناتولي لوناتشارسكي

تشق األكوان ضد الطابع الوحيش بكل أشكاله الغابية. 
هذا الفعل الرببري مل يعد مبستطاعه قتل ذلك السطوع 
كينونة  وهي  املتحولة.  الكينونة  أحداق  من  القادم 
متحولة ألن فعل القتل الرببري قد يحيل الجسد الرتف 
هذا  لكن  التشيؤ،  مستوى  إىل  الَحَيوان  مستوى  من 
البالغية  العربة  به  تأيت  القتل  لقوة  والرفض  السطوع 
وحوذيها  التشبيه )مثل منشار(، وأحسب أن ما ييضء 
من حركة املنشار ال يقل سطوعاً عن قوة الربق القادم 
من سطوة الحدق لحظة ارتكاب فعل الخطيئة. ثم تأيت 
الرضبة األخرية يف هذا التشكيل أو تلك البنية املوسيقية 

لتزيد من ثراء الفن )ويشق فجر(. 
يف  والتضاد  اإلبدال  مبدأ  يكمن  أين  هنا:  واملساءلة 
)ثبات الغزالة(؟ يقوم مبدأ )التضاد( عىل تنافر السامت 
)الحياة/املوت(،  كام  الوجود  يف  ماهيتني  بني  الداللية 
)الضوء/ الظالم(، )الحرية/ العبودية(. هذا املبدأ يشكل 
تشارك  خالل  فمن  السيميايئ،  الدرس  يف  جاداً  محورا 
املبدأ الخطي للبنية اللسانية )تواتر العالمات يف البنية( 
ومبدأ االستبدال والتضاد )أي أن تحل عالمة بديالً عن 
ابتداع  أو  خلق  إىل  يقود  الشعرية(  البنية  يف  األخرى 
نتحدث عن  ال  أننا  التأكيد عىل  من  املعنى. هنا البد 
عمليتني مختلفتني، إمنا عن بنية بأوجه مختلفة. لنرضب 
مثالً عىل ذلك. يطلق علامء التاريخ واآلثار واألساطري 
عىل جسد القصائد والبكائيات والرتانيم التي موضوعها 
 Cycle of إنانا/ دموزي أو )متوز( )متوالية إنانا/ دموزي
Dumuzi and Inanna ID. هذه املتواليات الشعرية 
السادس عرش  القرن  يف  املائزة  الظاهرة  تشكل  كانت 
و)ݒنرس(.  متوالية )شيكسݒري(  ابرزها  ولعل  اإلنگليزي، 
دموزي(  )إنانا/  ملتوالية  األسلوبية  السامت  ابرز  من 
اآللهة  وأفعال  اآللهة  كانت  األساس  موضوعها  أن 
والتي قد تدنو كثرياً من فعال البرش، ففي عامل ما قبل 
الفلسفة ليست هناك من فاصلة بني السامء واألرض أو 
بني الالمريئ واملريئ. إذ أن عامل اآللهة إمنا هو الصيغة 
األرض.  البرشية عىل  للمجتمعات  االستعارية  الرمزية 
كذلك يعرث القاري عىل صيغ التكرار حتى تصبح العبارة  
أو الجملة الواحدة  الزمة شعرية للقصيدة. أضف إىل 
غالبا  واملعشوق  العاشق  بني  الحبي  التكامل  أن  ذلك، 
األفكار  املخاِِطب   يتلو  إذ  )املناجاة(  صيغة  يأخذ  ما 
املخاطَب  اآلخر  يظل  فيام  متعاظم  بصوت  واملشاعر 
عىل  دموزي(  )إنانا/  متوالية  تقترص  ال  الصمت.  رهن 
ذكر اسم اللم املؤنث )إنانا( بل هي )اإللهة الساموية(، 
وهي )العذراء الطهور(. أما )دموزي( فهو )اإلله الراعي 
)حكيم  وهو  املاشية(،  زرائب  )رب  وهو  للحقول(، 
تعدد  كذلك  الساموية(.  امللكة  )بعل  هو  بل  األرض(، 
العامل األسفل الذي تلج إليه )ملكة  البدائل يف وصف 
السموات( إلنقاذ )اإلله الراعي للحقول( من )أرشيكگال 
)ربة العامل األسفل(. كل هذه األبنية الخطية مبا لها من 
املتخيل.  اإللهة  لعامل  رمزية  صورة  تظل  اإلبدال  صيغ 
والسعي األساس هو خلق املعنى وتوصيله إىل املتلقي 

أو العابد السومري. 
يف  رمزيتان  عالمتان  تقف  السيميايئ  املستوى  عىل 
)ثبات الغزالة(. تظل )الذئاب( متثيالً أو ترميزاً للوحشية 
والبهيمية يف هذا الغاب – الوجود ، فيام تحل )الغزالة( 
عىل  ليس  هنا  التضاد  واللدانة.  الجامل  ملبدأ  متثيالً 
مستوى العالمات حسب إمنا عىل مستوى رؤية العامل، 
عامل  يف  نفسه  عن  يدفع  أن  الجامل  مبقدور  كيف  إذ 
ذاته  الشعري  الخطاب  يهب  قد  والتوحش!  الرببرية 
الصورة  يف  )الذئاب(  أليست  للتأويل.  أبعد  مساحة 
الشعرية هي تلك القوى الكارسة املتحالفة عرب التاريخ 
الدول الصغرى األقل قوة ؟ وما  من أجل نهش جسد 

الغزالة سوى أرض األساطري والجامليات )ميسوݒوتيميا( 
التي أنقضت عليها ذات زمن رمادي )القوى املتحالفة 
ذاك،  وبرغم  األسطوري.  الجسد  ذلك  لسلب  الكربى( 

يظل نور )األرض الخالدة( ييضء ظلمة هذا العامل. 
مثة سمة أسلوبية ال تقل أهمية عن الرثاء الصوري يف 
املضارعة  األفعال  لصيغ  الفاعل  الحضور  إنه  الخطاب: 
الدرس  )يتسعان، يكتمل، ينفض، يسطع، يشق(. يرى 
أشد  الحدث  املضارع يجعل  الفعل  أن  العريب  البالغي 
القتل  فعل  لكأن  املتلقي،  القاري/  ذهن  يف  حضورا 
الوحيش واالنسحاب البهيمي يجري كل آن. يظل هذا 
الحضور الغايب حضوراً الزباً، فمنذ الدم األول ما انفكت 
الخليقة تشهد إراقة الدماء عرب الحروب عىل سطح هذا 

الكوكب.

 سحرية الخطاب
يشكل خطاب )ثبات الغزالة( بكليته استعارة ممتدة، 
اللسانية  السلسة  يتجاوز  الصوري  الدفق  أن  مبعنى 
من  سواه  ما  إىل  الواحد  الشعري  البيت  يف  الواحدة 
يتحاور  التي  الصور  من  حشد  عرب  الالحقة  األبيات 
إىل  فباإلضافة  والتشخيص.  واالستعارة  التشبيه  فيها 
صيغ التشبيه املتناثرة عىل جسد الخطاب يتم إسقاط 
الصفات البرشية عىل الكينونة الحيوانية وإن مل تُذكر 
بالحرف الواحد  خال العنونة، كام يف )ال أثر لدمعة أو 
التي  القوى  هذه  بعارهم(.  الذئاب  )ينفض  أو  حزن( 
تحقن  أن  شأنها  من  املعياري  املعنى  جادة  عن  تحيد 
الخطاب بسحرية أشد عرب تغيري كيمياء العالمة.  ليس 
هذا حسب بل أن الخطاب يتشكل من جذاذات صور. 
من  املتلقي  مخيلة  يف  للصور  الخاطف  الرتكيب  هذا 
شأنه أن يشكل البنيان الشعري للخطاب. قد يستدعي 
الفكر النقدي الحر هنا األبيات األوىل لقصيدة )محمود 

درويش( )عىل هذه األرض ما يستحق الحياة(.
يكون  أن  ميكن  ال  بكل رضاوته  الشعري  املشهد  هذه 
وجوداً متجسداً عىل الورق دون تلك القدرة عىل أنتاج 
والعالمات  اللسانية  املوارد  أن  أي  العالمات،  خلق  أو 
والداللية  والنحوية  الصوتية  وارتباطاتها  وتفاعالتها 
والسياقية هي التي تقود إىل خلق املعنى، مقصد الدرس 
السيميايئ واألسلويب عىل حد سواء. وبقول آخر، هذه 
الشبكة من العالقات الشكلية لبنية الخطاب اللسانية 
ذهن  يف  الثقافية  الفكرية  الشبكة  تخليق  إىل  تقود 
املتلقي الجاد. فالخطاب ال يتحدث عن مشهد غايب قد 
ان مزية  بل  الحيوان( رمبا،  برامج )عامل  املرء يف  يألفه 
الشعر نقل املعنى من الفضاء الحريف التقريري املبارش 
ترى  كام  واالستعارة،  االستعاري.  التخيييل  الرمزي  إىل 
دراسات ما بعد الحداثة هي املستوى التايل ملا بعد اللغة 
املعيارية حيث يغدو الخطاب  الكون الجاميل املكافئ 
لعامل عالقات الواقع، متاماً كام كان عامل اآللهة وزواجها 
ورصاعاتها هو متثيل ومحاكاة لعامل اإلنسانية ولكن عرب 
يتلقى  األرض  يف  السومري  امللك  كان  لذا،  الرمز.  قوة 
الكاهن  هو  امللك  كان  السامء،  يف  اآللهة  من  النبوءة 
األول الذي يقوم بفعل اإلخصاب خالل طقوس الزواج 
مرتبطاً  الغزالة(  )ثبات  خطاب  يبدو  ال  قد  املقدس. 
ارتباطا عيانياً بثقافة إنسانية بعينها، ولكن تظل )ثقافة 
وإلغاء  الدموي  والعنف  والقتل  الطراد  حيث  الغاب( 
ممر  عرب  انتقلت  التي  الثقافة  هذه  أساسيات  اآلخر 
اإلنسان منذ  العريض إىل مملكة  الواسع  الهادر  الزمن 
الدم األول املراق وحتى الحروب املشتعلة عند بوابات 
القرن الواحد والعرشين. يظل )الذئب( رمز العدوانية 

والتوحش وتظل )الغزالة( رمز املهادنة والجامل. 
Baghdad, Tue, Mar 21, 2023 

قراءة سيميائية أسلوبية 
في “ثبات الغزالة”

 د. سمير الشيخ
أحسب ان جاملية الشعر ال تتأىت دوماً من جمود الوزن وصديح التقفية، عىل الرغم مام متارسه 
هذه اللذائذ الصوتية من تأثري عىل انفعاالت القارئ املتذوق. غري ان مقاربات الحداثة وما 
بعد الحداثة تكشف عن قوى تشكل الجزء الحار من جسد النص: تلكم هي القوى الصورية 
واإليقاعية التي تتشكل بفعل الخيارات الشكلية )الصوتية والنحوية والداللية والسياقية(. 
هذا التعالق الصوري ليس بالهذر اللفظي، بل هو القيمة الجاملية لشكل الخطاب وما ينبئ 

عن الرؤية، فكل خطاب دومنا رؤية إمنا هو رضب من رضوب العبث. 
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طوعياً  الورشة  تلك  اىل  االنضامم  كان 
خارج  كانت  انها  مبعنى  )اختيارياً(، 
تقييامت الدرس االكادميي االلزامي. كان 
عدد الطلبة املشاركني قليال نوعاً ما. واذكر 
فنانا  كان  “ورشتنا”  عىل  املرشف  بان 
سوفيتيا من اصول دامنركية، وقد تقطعت 
به السبل، كام عرفت الحقاً، ومل يستطع 
يف حينها الرجوع اىل بلده االصيل: الدامنرك 
السباب اجهلها، كام أنه مل يرويها يل ومل 
خصوصياته.  محرتما  بتاتا،  عنها  أسأله 
وقد طرق سمع صديقي الطالب الرويس 
نهاية  يف  تطوع  مرشفنا  بان  الورشة،  يف 
وطن  عن  للدفاع  آخرين  مع  الثالثينات 
االشرتاكية االول، الذي كان يعاين  وقتذاك 
انواع مختلفة من التهديدات والحصارات، 
وغزو  الثانية  العاملية  الحرب  وبنشوب 
املانيا الهتلرية الرايض االتحاد السوفيايت، 
حالت  متسارعة،  احداث  من  تالها  وما 
الدامنريك  “استاذنا”  رجوع  امكانية  دون 
العيش  يف  مستمرا  وبقي  وطنه،  اىل 
سوفيتي.  كمواطن  موسكو  يف  والعمل 
ايضاً!<،  واملفارقة   ..< الصدف  وتشاء   (
باين انا املولود يف قرية بالرشق االوسط، 
والذي تتلمذ عىل يدي ذلك االستاذ اياه، 
امسيت مواطنا دامنركيا، يف حني تعذر عىل 
“مرشيف واستاذي” ذي االصول الدامنركية 

قصة  ذلك  لكن  االمنية!(..   تلك  تحقيق 
َمْحُفوَرات  عن  هي  “قصتنا”  فـ  آخرى، 

مازريل!
التدريبي  منهاجنا  ضمن  من  كان 
االطالع  الفنية،  الورشة  يف  والتعليمي 
االساليب  من  مخنلفة  انواع  ومعرفة 
الفن  مجال  يف  املتداولة  الغرافيكية 
الغرافييك. وكنا اضافة اىل مامرسة العمل 
تناولنا،  فقد  اللينوليوم،  عىل  والحفر 
بالدرس واملتابعة، اسلوب الحفر بالخشب 
الحجرية  الطباعة  وكذلك   ،Woodcut
وغري   )Lithography )او   lithograph
ذلك من االساليب اآلخرى. وعرض علينا 
الطرق  بتلك  مشغولة  متنوعة  مناذج 
كانوا  سواء  معروفني  لفنانني  املختلفة 
السوفيايت  االتحاد  خارج  من  ام  سوفيت 
الثقافات  من  ملزيد   اكسابنا  يف  زيادة 
تنويعات  يف  التقنية  واملهارات  املعرفية 
املامرسة الغرافيكية. وحينها كان حضور 
وَمْحُفوَراته  مازريل”  “فرانس  اسم 
الخشبية متداوال بكرثة وعىل نطاق واسع 
يف اجواء ورشتنا الفنية. كان باعث ذلك 
ملهارة  باالساس  يرجع  املؤثر  الحضور 
الغرافييك  البلجييك  الفنان  عمل  وحذق 
 Wood ”يف تجلياته “الحفر  عىل الخشب
اىل   ايّل(،  االقل  )يف  اضافة   ،carving

نوعية “ثيامت” َمْحُفوَراته الخشبية ذات 
االجتامعي  بالحس  املرتعة  >أأَلنَْفاس<  
اهتاممايت  مع  املتساوقة  والتقدمي 
هناك،  ومن  الناحيتني.  بَتْيِنك  الشخصية 
اآلن!(،   ..( البعيد  التاريخ  ذلك  منذ 
سعيت دوما وراء التعرف والتقيص بجد 
عن منجز ذلك الغرافييك املميز واملحبب 

اىل فؤادي!  
بلجيكا،  مازريل”  “فرانس  ترك  عندما 
متوجهاً اىل باريس، كان قد انهى دراسته 
 Ghent “غينت”   أكادميية  يف  الفنية 
كام   .)-1908  1907( مابني  للفنون 
يف  قصرية  لفرتة  باريس  قبل  اقام  انه 
باريس  لكن  وسويرسا،  واملانيا  انكلرتا 
املفضل  املكان  اليه  بالنسبة  تعترب  ظلت 
يعترب  كان  انه  ومبا  الثاين”.  و”موطنه 
نفسه “شخصية مساملة” ورافضا للحرب 
الجيش  يف  الخدمة  رفض  فانه  والعنف، 
البلجييك ابان الحرب العاملية االوىل. كام 
الفرتة  ابان  االملانية  السلطات  اصدرت 
الفني،  لنتاجه  كامال  تحرميا  النازية، 
ملواقفه الرافضة لهيمنة العسكر والداعية 
هو  النازيةالقمعية  انظمتها   السقاط 
نشط  كام  بوضوح.  عنها  يعرب  كان  الذي 
 La ”مع آخرين يف اصدار مجلة “الورقة
Faille نارشا فيها تخطيطاته و َمْحُفوَراته 

والداعية  للحرب  املناهضة  الخشبية 
للمبادئ  واملنارصة  التقدمية  لالفكار 
اعداد  يف  ايضا  نشط  انه  كام  االشرتاكية. 
رسوم ومخططات لكتب اصدقائه االدباء 
زفايغ  وستيفان  روالن،  رومان  مثل 
يف  اعامله  لكن  وغريهم.  بربوس  وهرني 
اكسبته  التى  هي  الخشبية  َمْحُفوَراته 
الثقايف  الوسط  يف  كبريين  وصيت  شهرة 
االوريب، وقد تأثر باسلوبه عدد كبري من 
مميزة  اضافة  يعترب  فنه  وكان  الفنانيني. 
Expression- التعبريي  االسلوب   اىل 
ism الفني. ومرة، وصف ناقد املاين نتاج 
“مازريل” يف هذا الجنس االبداعي بكونه 
“قاموس التعبريية الرائع”، مع ان مازريل 
ينفي دوما “توصيف” عمله ضمن اتجاه 

اسلويب محدد.
اشهر  من  “املدينة”  مجوعته  تبقى 
مازريل  دأب  التى  الفنية  السالسل 
حياته  امتداد  عىل  ونرشها  انتاجها  عىل 
الفنية، والتى  نفذها باسلوب فن الحفر 
تلك  جميع  جاءت  وقد  الخشب.  عىل 
دعاه  خاص  مرشوع  ضمن  السالسل 
وقد  كالم”.  دون  من  “روايات  الرسام 
بدأ هذا املرشوع مبجموعة “25 حالة من 
الشغف االنساين” )1918(، اعقبها سلسلة 
ثم   ،)1918( الصليبي”  االنسان  “درب 
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مجموعة “صلوايت” )1919(، ثم مجموعة 
سلسلة  اعقبها   ،)1919( “الشمس” 
 ،)1920( وموتها”  ميالدها  يف  “الفكرة 
بعد ذلك “تاريخ بدون كلامت” )1920(. 
ثم تأيت مجموعة “املدينة” )1925(، بعد 
ذلك “ابداع” )1928(، ثم “من األسود اىل 
“رقصة  مجموعة  ثم   ،)1939( األبيض” 
املوت” )1941(، واخريا مجموعة “شباب” 

 .)1948(
وكام ارشنا فقد نالت مجموعة “املدينة” 
عام 1925  مرة  اول  مكتملة  التى نرشت 
بعنوانها الفرنيس La Ville انتشارا واسعا 
َمْحُفوَراتها  بفن  يليق  كبريا  واهتامما 
كام  الصادرة،  “روايتها”  ان  الخشبية. 
دون  من  “روايات  سلسلة  ضمن  عرفنا، 
كالم” تتضمن متثيالً “لصورة” املدينة من 
فصلها  ميكن  ال  لها،  فلسفية  نظرة  خالل 
يسكنونها.  الذين  االشخاص  ماليني  عن 
نشطة  احيانا  تبدو  التى  فيها،  فحياتهم 
ومتحمسة، واحيانا بالكاد ملحوظة لكنها 
يف الحالتني تبقى حارضة وال تغيب، تيش، 
منجزه  صوت  بعمق  نفسه،  الوقت  يف 
الفني. ان اعامله ليس فقط تشعرك بنبض 
وامنا تحسسك  االنسانية،  الَحَيوات  ماليني 
باملباين  وكذلك  ذاته  املكان  باهمية 
وبالشوارع  وكل ذلك  يغدو نابضاً بالحياة، 
وينظر اليه بكونه مرتبط ارتباطا وثيقا مع 

االنسان.
 100 عىل  “املدينة”  مجموعة  تحتوي 
بقياس  بالخشب  غرافييك  َمْحُفور  )مائة( 
كام   ، اوال  وصدرت  سم.   8.5  × سم   13
ارشنا سابقا، يف باريس، ثم نرشت يف املانيا 
بعنوان Die Stadt . كام صدرت اول مرة 
باالنكليزية بعنوان The City عام 1972 
واعيد نرشها يف 1988 وكذلك يف 2006 و 
2021، )وعن الطبعة االخرية تم استنساخ 
املقال(.   انرشها مع هذا  التى  املَْحُفوَرات 
فني  ناقد  وصفها  باملانيا  صدرت  وعندما 
مازريل  َمْحُفوَرات  “تحفة  بانها  املاين 
الخشبية” وقال عنها يف العرشينات، مرة، 
العرشينات  )يف  السوفيتي  الثقافة  وزير 
بان  لونجارسيك”  “انتاويل  والثالثينات(: 
مجموعة مازريل “.. تعرب عن فنان فريد 
رسام  بكونه  للناس  وتقدمه  نوعه،  من 
الفنية،  بادواته  االيجاز  شديد  منجز  ذا 
لواقع  االلحان  متعددة  مبوسيقى  وزاخر 
مكسور ولناس مرتجفي االعصاب. فالفنان 

يستحرض من الفضاء االبيض: االسود؛ ومن 
تلك  ومن  بيضاء،  اشباحا  يخلق  االسود 
لنا  ينتج  اشتغل عليها مبهارة  التى  اللعبة 
أعامل هي مبثابة مرآة سحرية تتيح رؤية 
وسخرية،  بايجاز  ولكن  هي،  كام  الحياة 
تلك  تبدو  بحيث  مبدعة..ايضاً،  وبصيغة 
االعامل  قادرة الن تتحدث عن نفسها”.  
كام وصف “توماس مان” أعامل مازريل 
للغاية،  غريب  بشكل  مقنعة   `` بأنها 
وغنية  للغاية،  عميق  بشعور  وتتسم 
باألفكار لدرجة أن املرء ال يتعب أبًدا من 

النظر إليها”. 
و”املدينة” التى يعرضها “فرانس مازريل” 
املدينية  الحارضة  تلك  هي  مجموعته  يف 
زمن بداية القرن العرشين وما بعده. انها، 
تنويعات  بكل  االوربية  املدينة  تحديدا، 
التى  متغرياتها  واالهم  وتناقضاتها  حياتها 
أثرت تأثريا عميقا عىل ساكني تلك املدن 
املكتظة بالناس وباملصانع وبانواع وسائط 
حدث  وكأنها  بدت  سيارات  من  النقل 
فضاء  يف  فائقة  برسعة  “يرسي”  جديد 
العربات  اىل  اضافة  املدن،  تلك  مشهد 
فضال  الخيول  تجرها  التى  التقليدية 
يف  ظهرت  واالخرية  القطارات،  انواع  عىل 
عديد  “تلفظ”  وهي  مازريل  محفورات 
لتستوعب  دواخلها،  من  الخارجني  ركابها 
عجل.  عىل  المتطائها  متأهبني  آخرين 
اهمية  اولت  عديدة  فنون  ان  معلوم 
خاصة اىل “مدينة” القرن العرشين. فكثري 
املوسيقيني  وحتى  والفنانيني  الكتاب  من 
املدينة  متغريات  عن  التعبري  وراء  سعوا 
طرأت  التى  املتغريات  تلك  الحديثة، 
واحيانا  عاجلة  بصورة  املبنية  بيئتها  عىل 
وحركة  فيها  الناس  فاكتظاظ  مفاجئة. 
اليها،  والكثيفة  املستمرة  الريفيني  هجرة 
الطوابق  متعددة  العالية  االبنية  وظهور 
التى “حرشت” ساكنيها يف شققها البائسة، 
وبزوغ عرشات املصانع واملعامل بغتة يف 

املرتفعة  بابراجها  الحديثة،  املدينة  فضاء 
وورشها الواسعة املستوعبة آلالف العامل 
وازدياد  وتنوع مشاكلها  وتكاثر  والكسبة، 
عناء ساكنيها جراء نقص الخدمات وتقليل 
املساعدات كل ذلك كان موضوعا حارضاً 
بيد  واملثقفني.  الفنانيني  اولئك  نتاج  يف 
اننا علينا االعرتاف بانه، رمبا،  ال احد من 
فناين القرن العرشين استطاع ان يعرب عن 
عىل  طرأت  التى  املختلفة  املواضيع  تلك 
تعبريا  العرشين،  القرن  بداية  “حارضة” 
تاما متعدد االوجه، كام عرب عنها بصدق 
وامانة  وابداع “فرانس مازريل” مبَْحُفوَراته 

الخشبية التى نرشها ضمن مجموعته!
“والت  مقولة  الغرافييك  الفنان  يلتقط 
W. Whit-   )-1892  1819 )ويتامن”
والتى  املعروف  االمرييك  الشاعر    man
االخرون..  يهم  ما   “ ماييل  عىل  تنص 
ملجموعته  >رأسية<   ويجعلها  يهمني!” 
الفنان  تبني  مبحفورة  يبدأها  التى  الفنية، 
ذاته وهو جالس عىل ربوة عشبية، معطيا 
حيث  االمام  اىل  ناظراً   للمتلقي،  ظهره 
وهي  بعيد  من  املدينة  بانوراما  تبدو 
العديدة،  املصانع  دخان  بابراج  طافحة 
الذي يتصاعد من قممها، ويف االفق البعيد 
تبدو ارايض  ريف حدود املدينة املزدحمة، 
متفردة  اشكال  من  التخلوا  ايضا   وهي 
مازريل  وينهي  دخانية.  بابراج  ملصانع 
وحيدة  المرأة  مبحفورة  املائة  مجموعته 
تتأمل السامء املرصعة بالنجوم، وهي تطّل 

من >علية< شقتها!
تزخر معظم َمْحُفوَرات املجموعة بحشود 
عديدة  امكنة  يف  متواجدون  انهم  الناس، 
مازريل  يرسمهم  كام  انهم  املدينة،  من 
ميلئون االسواق، واملتاجر والبنوك واملكاتب 
فضال عىل املطاعم واملقاهي. واملدهش ان 
هذة السلسلة التى انجزها مازريل ال تعرب 
عن تنوع الحياة املدينية فحسب، وامنا عن 
العرصية  االحياء  وتظهر  ايضاً.  تناقضاتها 

اطراف  جنب  اىل  جنبا  باالضواء  املتأللئة 
خافت  بشكل  املضاءة  الحزينة  املدينة 
للمدينة  القايس  العامل  نادرة! يف  بفوانيس 
الرأساملية، غالباً ما يشعر املرء باالكتئاب 
والوحدة. انه ضائع وسط حشود غري مبالية 
أفنية  وابار  املظلمة  الشوارع  وديان  يف 
املباين املتالصقة واملزدحمة. مثة عزلة قاتلة 
أمرأة  الرسام يف محفوراته. مثة  يعرب عنها 
وحيدة تركض يف يأس عىل طول شارع لييل 
مهجور، وهناك شبح المرأة عجوز وحيدة 
تجلس عىل درج يف وقت متأخر من الليل، 
الفنان أن يظهر  ايضا جسم  كام أستطاع 

امرأة سجينة يف ظالم السجن. 
يفضل  “املدينة”  مجموعته  َمْحُفوَرات  يف 
لوحاته  “رسديات”  مع  التعاطي  الفنان 
التعميم   ذلك  لكن  التعميم،  بصيغة 
بحس اجتامعي. فمن خالل  يبقى مشوباً 
شخصية واحدة، ويف مظهر محدد، غالباً ما 
يعرب عن املحتوي املعقد للحياة؛ جامعاً ما 
بني السخرية التى يوصلها حد التهكم مرة، 
ناصعة!  رومانسية  بها  يبلغ  اخرى  ومرة 
متقشفة،  دوماً  الفنية  لغته  كانت  لقد 
فضل  ولطاملا  والتناقضات.  بالتوتر  حافلة 
العمل “الحفر عىل الخشب” ملزاياه االتى 
تالئم مزاج تقصياته مثل االيجاز والوضوح 
االسود  العالية:  الجهورية  والتناقضات 
مغرم  انه  كام  الناصع.  واالبيض  الداكن 
بخلق التكوينات الدرامية، مثلام هو مييل 
اىل رسم زوايا، ومولع يف نقاط نظر خاصة 
اشكال  ذات  واضحة  رصامة  عىل  تنطوي 
خطوط  تتبع  واحيانا  وتكرس  متزق  حادة 
الرسمة الخارجية، توقاً  ورغبة للوصول اىل 

تعبريية مؤثرة الشكاله.
الرسام يف اجرتاح لوحاته املحفورة،  يناور 
خالقا وعامالً تفاوتا نسبيا يف رسم  خطوط 
محفوراته التى منحته، يف االخري،  امكانية 
بالتنوع.  حافل  لوين  لرثاء  انطباع  بلوغ 
كام يعد فرانس مازيل من قبل كرث، فناناً 
الضوء،  مع  تعامله  يف  يجاري  ال  مدهشاً 
والذي  اللييل  االصطناعي  الضوء  وخاصة 
لبنية  خاصا  احساساً  كبري  حد  اىل  منح 
االحساس  ذلك  ان  املحفورة. عىل  لوحاته 
املتولد يوظفه الرسام مبهارة عالية ليضفي 
يوصله  ان  يود  ما  َمْحُفوَراته  غالبية  عىل 
اىل متابعيه ونظاره من شعور بالتناقضات 
الظلم  مدى  وتبيان  الحادة  االجتامعية 
الطبقات  كنفه  يف  تعيش  الذي  والظالم 
مرتعة  الخشبية  فَمْحُفوَراته  املسحوقة.  
رسدياتها وابطالها واجوائها بذلك االحساس 
اليه،  مضاف  ووجعاُ،  املاً  يفيض  الذي 

احياناً،  إكِتئاب يعرص االرواح!
مازريل  لفرانس  الفني  املنجز  يبقى 
ميثل  والتقدمي  االنساين  بالحس  املطبوع 
املنتج  طبعت  فريدة،  تشكيلية   ظاهرة 
بطابع  العرشين  القرن  يف  العاملي  الفني 
انساين واضح، ولهذا فهي جديرة بالدرس 
من  متثله  ملا  ..ايضاً،  واالقتداء  واملتابعة 
اىل  الكثري  اضاف  ومبدع  رصني  انجاز  
يف  مكرساً،  التقدمية  االنجازات  ذخرية 
الوقت نفسه، قيمة ورضورة الوعي الثوري 

وخطابه يف املجتمع.

الصور: من أعامل الفنان فرانس مازريل من 
مجموعة “املدينة”.

)حفر عىل الخشب( 1925. 

مناهضة للحرب وداعية للتقّدم 

ة  بيَّ
ْ

ش
َ

محفورات فرانس مازريل الخ

د. خالد السلطاني
معامر وأكادميي

 Frans )1972 – 1889( ”مازريل االصل “فرانس  البلجييك  الكرافييك  بالرسام  الشخصية  تعود معرفتي 
Masereel إىل مطلع الستينات، عندها كنت مولعاً بفنون الرسم والحفر الغرافييك، وال سيام الحفر عىل 
اللينوليوم  Linoleum  او ما يعرف “لينو غراف” linogravure  او Linocut؛ وكان ذلك عندما بدأت 
دراستي املعامرية يف “مدرسة موسكو املعامرية” ابان تلك الفرتة. ويف حينها انتسبت  مع طلبة آخرين يف 

>ورشة< فنية خاصة معنية يف تعليم تلك املامرسة الفنية الخاصة بالغرافيك.

أعمال مازريل تعبر عن فنان فريد من نوعه، وتقدمه 
للناس كرسام ذي منجز شديد اإليجاز بأدواته الفنية، 

وزاخر بموسيقى متعددة االلحان لواقع مكسور 
ولناس مرتجفي االعصاب

                                         أنتاولي لونجارسكي
                                                  وزير الثقافة السوفييتي األسبق

* الى غسان فيضي

51April 2023 5 نيسان/ أبريل
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باب  من  النص،  يف  رئيسية  شخصيات  وهي 
تعامل النموذج “جواد”  معها بشكل مبارش. 

وهي تتمّيز بقدرات ذاتية كام سنبنّي أدناه:
مهاًم،  تاريًخا  متتلك  مركزية،  جواد/ شخصية 
ضمن  أو  تفاصيله،  بكل  الواقع  مع  سواء 
ليس  لكنه  ـ  املغتسل  األكادميية،  ـ  حقليه 
إذ  اآلخرين رسدياً.  شخصية متحكمة مبصائر 
مستوياتهم  وفق  الجميع  مع  يتعامل  نراه 
دون إطفاء رغباتهم. فهو متوازن يف التعامل 
مع الجميع. فمرة نده يقف مع األب يف ما 
حيث  من  تلني  ال  تبدو  بقوة  املهنة  يخص 
التي  لفنه وثقافته  اتكاءها عىل مبدأ عشقه 
يحاول قدر اإلمكان إبعادها عن شبح املوت 
املرتبص. ومرة نجده ينساق وراء رغبة أألب 
يف أ، يرث عنه املهنة كام ورثها عن أجداده. 
شخصية  عىل  الدالّة  وضع  من  نوع  وهذا 
“جواد” وجعلها متثل الواقع الذي ًفرِض عليه 
شبح املوت بسبب السياسات الخاطئة. لكنه 
يف نهاية املطاف يبقى عىل درجة من القلق 
بالهجرة  وقراره  والحياة،  املوت  قطبي  بني 
يعود  لكنه  األرسي،  املمكن  رفض  من  نوع 
قرساً إىل واقع ينفصل عنه حسياً. إن شخصية 
أكرث  الرسد  جعل  عىل  بالقدرة  تتمّيز  جواد 
طواعية يف مالحقة التفاصيل ومللمتها يف بؤرة 
واحدة. وهي ظاهرة نصية نادرة، بالرعم من 
تعترب  والتي  املربرة،  غري  بالتفاصيل  اهتاممه 

من الزوائد يف الرسد والوصف:
ريم/ فتاة تدرس يف أكادميية الفنون الجميلة، 
“جواد”  مثل  الفن  خاصية  عليها  تظهر  مل 
ِظل  وهي  وجسديًا  عاطفًيا  به  ترتبط  لكنها 
غيداء(  ـ  )إعجام  رواية  يف  املرأة  لشخصية 
متارس  وبقيت  زوجها،  واستشهد  تزوجت 
حتى  “جواد”،  مع  تلقايئ  بشكل  حياتها 
ـ  الجنسية  ـ  الجسدية  العالقة  إىل  وصلت 
بسبب  عناه  انقطعت  التي  لألكادميية  تعود 
تأثري يف  تجرّب زوجها. مل تكن شخصيته ذات 
املجرى العام يف الرواية، بقدر ما كان تأثريها 

عىل شخصية “جواد”.
لكنه  الناس.  عامة  من  بسيط  رجل  األب/ 
يتمّيز عنهم يف ننمط عمله يف تغسيل أجساد 
املوىت. يعيش رصاع مهنته بعد أو ورثها من 
وريًثا  ابنه  شخصية  يف  ووجد  وجّده،  أبيه 
رشعًيا ملهنة العائلة. غري أنّه مل يفلح إال بقدر 
وأنه  كام  لذلك.  االبن  استاملة  من  بسيط 
ومن  الشهيد،  االبن  فقدان  عقدة  من  يعاين 
شخصيته.  عىل  بظاللها  تضفي  أفكار  جملة 
الشيعية  الطائفة  تأثريات  جملتها  يف  وهي 
وهمومها التي تجّسدت يف همومه اليومية، 
وتبلورت من خالل طقوسه وَشعرياته، سواء 
كالزيارات  اآلخرين  مشاركة  أو  مهنته،  عرب 
كاملواكب  الدينية  العزاء  مراسيم  وإقامة 

الحسينية. 
ال  التي  همومها  لها  محايدة،  امرأة  األم/ 
تختلف عن هموم األب، إال أنها ذات خاصية 
بفقدان  كمعاناتها  خاصة  وبنوعية  ذاتية، 
يف  ورغباتها  “جواد”  وولدها  املهندس،  ابنها 
االنعتاق عن وضعه الحيايت، ونزوعه إىل الفن 
وانحرافاته.  الواقع  أخطاء  من  له  كخالص 
وهي مثل أي امرأة عراقية تسحق مشاعرها 

ومداراة  األرسة  أفراد  بني  التوفيق  أجل  من 
ورغبته  األبوية،  مشاعره  يف  املفرط  الزوج 
رسالة  يعتربها  إذ  مهنته،  لحب  الجامحة 

األجداد لألحفاد.
حمودي/ شخصية ال تاريخ لها سوى وجودها 
املهنة  أرسار  مع  عىل  وتطبعها  املغتسل،  يف 
وطقوسها. وقد تبنى إدارة العمل بعد وفاة 
األب. شخصية تتمّيز بالتلقائية وحب الحياة، 
حياته  يالزم  الذي  املوت  شبح  من  بالرغم 

جّراء مامرسة املهنة.
 

األزمنة واألمكنة
أحداث الرواية محكومة بأزمة املوت، واقعاً 
أو مجازياً. ففي الواقع تتجّسد مهنة تغسيل 
وسوداوية  الفناء  عىل  للداللة  كمعلم  املوىت 
اآلخرين  موت  مجازياً  ذلك  يقابل  الحياة. 
وتوايل  الحياة  وتدهور  الواقع  طبيعة  بحكم 
اإلرهاب  تفعيل  جّراء  املوت  صناعة  أفعال 
وتفعيل أعامل االختطاف واالغتيال. لذا فأن 
وباإلحساس  واقعاً  باملوت  محكومة  األمكنة 
محكومة  واألمكنة  يومياً.  يتكرر  مجازاً  به 
ألن  ذلك  النص.  يف  املتغرّية  األزمنة  برشوط 
آخر  إل  زمن  من  يتحول  والواصف  السارد 
فهو  الواقع.  تدهور  بحكم  قريب،  أو  بعيد 
أزمنة  بني  للمقارنة  مضمر  عنرص  مبثابة 
استطاع  مختلفة،  ظواهر  أنتجت  متعددة، 
والفواصل  املواقع  يف  يضعها  أن  الكاتب 
داخل الرواية، مبا ال يُخّل ببنية النص العاّمة. 
من  مكّون  والكيل  العام،  يُدعن  فالخاص 
األجزاء، التي هي عن مجموعة من حكايات 
أنها  مبعنى  والجامعي.  الفردي  املوت  دالتها 
 .2003 بعد  ما  التغيري  سلبية  وترسد  تروي 
كام وأن الكاتب وهو يُزحم نصه باملفارقات 
األزمنة  فتعدد  كاهلها.  يثقل  مل  الزمنية 
وتواليها عرب ذاكرة السارد ساهمت يف تشكيل 
األزمنة.  تعدد  خالل  من  األحداث  معامر 
التفاصيل  ورود  لوال  صافية  السارد  وذاكرة 
املخل  التكرار  حد  تصل  والتي  املربرة،  غري 

بالرسد ووحدته املتينة. 

شوارد الرسد 
يف  أسهمت  التي  املجسات  تلك  بها  ونقصد 
بلورة معامر الرواية  واستكملت من خاللها 
الحال  هذا  وفق  فهي  الرسدية.  قيمتها 
مكمالت بنيوية كام سرنى. فمثالً وجود شجرة 
املغتسل،  باحة  من  خلفية  ساحة  يف  الرمان 
دليل حياة. وإن نظرة “جواد” إىل مثرها من 
الرّمان ـ كام ذكر لحمودي ومهدي من بعده 
ـ يف أنها رشبت ماء املوت املنحدر من أجساد 
حقيقة  يف  لكنها  االغتسال.  دكة  عىل  املوىت 
األمر دالّة عىل دميومة الحياة وانبعاث النامء 
يف  إيلياد(  )مارسيا  أكدر  كام  الحياة  وعودة 
متثل حضور  من  نوع  أو هي  األبدي.  العود 
العليا.  الحياة  إىل  )متوزي(  الخصب  إله 
فالشجرة تنبثق من األرض ومنوها إىل األعىل، 
كام  الرّمان  وقدسية  وشهية.  ناضجة  ومثارها 
ذكر الكاتب يف صفحات الرواية األوىل، كونها 
املقدسة  الكُتب  وصفها  عىل  وأتت  مقدسة، 

يركن إليها وقت تتأزم حالته النفسية.

تعمل  أنطوان  سنان  روايات  إّن 
وبهذا  التاريخ.  أحداث  تسجيل  عىل 
ولكن  التاريخ،  مع  العالقة  حققا 
فالرواية  الفني.  التعامل  باب  من 
مادته،  خالل  من  بالتاريخ  ترتبط 
أحداثه  مع  يتعامل  الرواية  وكاتب 
يف  الوقوع  من  خوفاً  شديد  بحذر 
سنان   نجد  هذا  من  التسجيل.  منط 
باب  من  ليس  التاريخ،  مع  يتعامل 
ــ  ــ مسيحي  كونه ينتمي إىل مكّون 
يف  واملحق  املصادرة  ويالت  من  عاىن 
مع  يتعامل  نجده  بل  األزمنة،  كل 
الجامعات من خارج جامعته،  تاريخ 
شجرة  “وحدها  روايته  يف  فعل  كام 
االضطهاد  منط  عالج  حيث  الرّمان” 
الشيعي،  املكّون  منه  عاىن  الذي 
مقابل ما عاىن املكّون الُسّني، السّيام 
وطنية  حقق  وبهذا   .2003 عام  بعد 
لحقيقة  يتسع  إناء  كّونها  الرواية، 
املكّون  واعتبار  الواقع،  يف  يجري  ما 

الشخيص جزء من املكّون العام. 
إن سنان إنطوان حقق معادلة واضحة 
فعل  مارس  كذلك  الروايئ،  منهجه  يف 
للرواية  رؤيته  من  منطلقاً  الكتابة، 
نجده  إذ  املشاهد،  تستقبل  كحاضنة 
حقل  ترفد  يك  لذاكرته  العنان  يرتك 
الرواية مبا هو تفصييل وما هو أسايس 
األخذ  من  البد  وهنا  أسايس.  وغري 
يتعامل  وهو  الكاتب،  نظر  بوجهة 
العلمي.  والتحصيل  الكتابة  يف  بخربة 
باب  من  العمل  مع  نتعامل  لكننا 
وحدته الفنية، ومن نظرتنا إىل عالقة 
فهم  يرتكز يف  بالتاريخ. وهذا  الرواية 
الرواية عىل أ،ها قطعة أدبية خالصة.

السخرية من التاريخ
وحسب  “إعجام”  رواية  إن  شك  ال 
نجد  لغوياً،  املفردة  لهذه  تخريجاته 
بني  وازنت  قد  مبحتواها  الرواية  أن 
أستطاع  فقد  واملحتوى.  العنوان 
عىل  العنوان  يشكّل  أن  الكاتب 
محتوى  وهو  باملحتوى.  عالقته  وفق 
املفارقة  يستخدم  كومرتاجيدي 

عند  املضمر  والحس  واملشاهد 
الشخصية، من أجل أن يكون املشهد 
اعتمدها  التي  فالسخرية  مؤثراً. 
جذر  تعميق  باب  من  هي  الكاتب، 
شخصية   من  يقرتب  فبطله  املأساة. 
زوربا اليوناين، يف كونها تقابل املأساة 
والتوسل  السخرية،  بنمط  والحزن، 
تبديد  شأنها  من  التي  بالفعاليات 
العبارات  وإطالق  كالرقص  الكثافة 
الرواية  أن  من  فبالرغم  التهكمية. 
عالجت أهم مرحلة من تاريخ العراق، 
يف  تركيز  ذات  مرحلة  فيها  ونقصد 
يروي  ومنوذجها  واملحق،  االضطهاد 
تهديد  من  فيها  مر  التي  األحداث 
واعتقال وأساليب تحقيق جسدية.إن 
مع  متّاّست  كونه  يف  الرواية   ميّيز  ما 
أدق األحداث وأكرثها شيوعاً يف ذاكرة 
الجامعة. فاليومي أصبح موئالً داخل 
النص، اليومي الذي يُسّجل من خالله 
الكاتب أدق األحاسيس عند مناذجه. 
فليس مثة حدود فاصلة تُحيل إخفاء 
ما يجده الكاتب ذي أهمية يف النسق 
يتعامل  فهو  مثالً،  كالجنس  الروايئ، 
تعامالً  اإلنساين  املكّون  هذا  مع 
نفس  يف  لكنه  حدود،  دون  مطلقاً 
املنطق.  خارج  إسفاف  دون  الوقت 
فه قد ساير الرغبة الطبيعية يف مثل 
واألنثى،  الرجل  بني  العالقة  هذه 
من  واحدة  الجنسية  الرغبة  واعترب 
سواء  ورغباته  الجسد  وجود  حاجات 
كذلك  املطلقة.  أو  املكبوتة  كانت 
املكّونني  عند  رغبة  هو  ما  مسايرة 
سلطة  مثة  فليس  واألنثوي،  ألذكوري 
ذاك  عىل  الطرف  هذا  من  مفروضة 
رغبة  خارج  قامعة  رغبة  أو  الطرف، 
رغبات  يُجّسد  فقط  اآلخر،  الطرف 
الرغبات  هذه  طرفني.  بني  منتظمة 
الذي تعكسه  السلوك  هي واحد من 
إن  مرير.  واقع  تواجه  وهي  املرآة  
ملا  موضوعي  معادل  هو  الفعل  هذا 
بالثيمة  يرتبط  أساساً  ألنه  يجرية، 
قدراته  وتنمي  الواقع،  تخّصب  التي 

الذاتية واملوضوعية. لذا نجد الكاتب 
ميزج بني ما هو واقعي، وما هو خارج 
املنطق كسلوك سيايس، ومييل إىل منط 
التهكم عرب لغة ساخرة تستدعي كل 
مجريات  من  السخرية  شأنه  من  ما 
واحدة  املرّة  السخرية  ولعل  الواقع. 
من األساليب التي تقود إىل نوع من 
النص.  تراجيدية  وتكثيف  تجسيد 
فالسخرية التي قد تبدو يف لنص من 
رصامة  تبديد  من  نوع  كونها  باب 
الرؤى  أنها جزء من منط  الواقع، غري 
التي يعتمدها لكاتب لتحقيق موقفه 
ومنط  كأداة  يعتمده  كذلك  العام. 
البلد.  بها  مير  التي  املأساة  تعميق 
وجريئة  هادفة  سخرية  فهي  لذا 
مبكّونها  تحتفظ  لكنها  وموضوعية، 
التي  النعوت  يخص  ما  يف  الذايت 
كداالت  هوامش  لها  ويضع  يطلقها 
عىل حقيقة املعنى. وهي منط مأخوذ 
وذات  الساخرة  الرتاث  كتب  من 
الواقع  معالجة  يف  الخاص  النمط 
األمثال  ,جذور  الشعبية  كالحكايات 

الشعبية ودالالتها. 
الكتابة  من  منط  “إعجام”  رواية  إن 
العراقي،  الروايئ  املشهد  إىل  يُضاف 
ذاتية  مكّونات  من  امتلكه  مبا 
رؤى  من  اعتمده  وما  وموضوعية، 
الواقع واختيار  عىل صعيدي معالجة 

أمناط هذه املعالجة.

االستثناء والقاعدة 
مل  الرّمان”  شجرة  “وحدها  رواية  يف 
نذكر )القاعدة( قبل )االستثناء(، ذلك 
ألننا نرى أن الرواية كانت قد ابتدأت 
االستثناء.  ذات  من  فعلها  ومارست 
تغسيل  مامرسة  منط  فيه  ونعني 
من  تتباين  منط  وهو  املوىت.  أجساد 
ويُستثنى  وتختلف،  الصّور،  خالله 
من  جزء  وهي  ذاك.  عن  هذا  عربها 
وقد  عنه.  املسكوت  التاريخ  سّجل 
دون  تلقائية،  بكل  الكاتب  مارسه 
كتابة  يف  الفنية  إمكانيته  يذّوب  أن 

ما يخص  يوازن يف  نجده  إذ  الرواية. 
بني  ويضعه  منوذجه،  وفعل  تاريخ 
يتبع  فمرة  األحاسيس،  من  مستويني 
املهنة،  هذه  يف  وتاريخه  األب  أهواء 
الفني  حسه  وبني  العائلة،  تاريخ  بل 
درس  قد  نّحات،  باعتباره  املرهف 
هذه  الجميلة.  الفنون  أكادميية  يف 
املوازنة صعبة كام تبدو، لكن الكاتب 
املبالغة  باب  من  يضعها  ما  كل  طرد 
تخلقه هذه  الذي  الدرامي  الحس  يف 
هذا  يُرجح  فكان  اإلنسانية.  الحاالت 
تحقيق  باب  من  ذاك  عىل  الطرف 
رغبات الشخصية، وإطالق إمكانياتها 
يف تحقيق ملوازنة يف التشكّل األرسي. 
تاريخ  لهل  عائلة  كونها  يف  السّيام 
طويل ضمن ما كان يجري يف الواقع. 
من هذا كان التلّون موفوراً، وهو تلّون 
وفتح  واسعة،  رسدية  نقالت  حقق 
آفاق رحبة موامئة مع رغبات مناذجه 

يف استقبال مثل تلك املتغريات. 

املكّون العام
النسيج  العام؛  باملكّون  ونقصد 
املوضوعي الذي ارتكزت عليه الرواية 
ومجرياته.  بالواقع  صلتها  ومدى 
التي  املتغريات  تتناول  رواية  فهي 
تبقى  وال   2003 عام  بعد  حصلت 
العالقة  تعالج جدلية  له، وإمنا  أسرية 
ملا  كجذور  املايض  يف  حدث  ما  بني 
موضوعياً  تُقيم  أنها  أي  اآلن.  يجري 
يتم عرب  التاريخ. وهذه  فواصل  بني  
يف  الفاعلة  بالشخصيات  االهتامم 
الذي  االستثناء  وفق  كذلك  النص، 
عليه يف ما يخص مامرسات شخصية 
مداورة  يف  وأسلوبا  املركزية  “جواد” 
األزمنة وأحداثها. فالذاكرة الفردية يف 
النص محكمة االنثيال والتسلسل ومبا 
يُغني النص، ولكن بعض التفاصيل قد 
أثّرت سلباً عىل متاسكه. وهي تفاصيل 
ما  بقدر  يشء  للمشاهد  تضيف  ال 
ضّيعت الرتكيز، سواء يف ورود الحدث 
كونها  يف  الذاتية  داللتها  أو  العام، 

رافده للمعنى العام. فالرواية تتالعب 
وتُسهب  املنرصم،  التاريخ  بتفاصيل 
الحايل،  التاريخ  تفاصيل  بعض  يف 
التحقيق  منط  عىل  تتشكّل  بحيث 
الرسدي.  الحس  عن  املجرد  الصحفي 
لكنها وازنت يف معالجة النامذج التي 
متّيزت باختالف االنتامء الفكري مثالً. 
إن تفاصيل الرواية، كان مبثابة تقديم 
من  ومتغرياته  للواقع  ناقدة  فرشة 
تخص  ذاتية  أطروحات  وبني  جهة، 
شخصية “جواد” وعالقته بأفراد أرسته 
يف  افتقدها  التي  العشيقة  و“مريم” 
زحمة تضارب الواقع واملرض العضال 
الذي أصيبت به، وهجرتها مع عائلتها 
الهائل  الفراغ  وبقاء  البلد،  خارج  إىل 
لقد  “جواد”  حياة  يف  تركته  الذي 
العالقات  هذه  مثل  معالجات  كانت 
الدفق  وقوة  الرسدية  بالحميمة  متّيز 
الشخصية  عند  املكبوتة  املشاعر  يف 
املركزية، وبقاؤها القلق بني ما تطمح 
إليه، وتلبية رغبات من حوله. وهذا 
ينعكس يف مامرسته العمل يف مكان 
وأرسياً،  حسياً  قرساً  املوىت  غسل 
الحاجة إىل ما يسد متطلبات  بسبب 
مكان  بني  املراوح  هذه  إن  الوجود. 
املوت، وتجدد أفكاره يف مجال الفن، 
سوى  منه  يظهر  مل  الذي  املحّور  هو 
حالة  يف  واملتبلور  الباهرة،  نتائجه 
القلق واالنسياق إىل رغبات اآلخرين 
ورغباتها.  الذات  تدمري  من  بنوع 
ولكن هذا التدمري مل يكن سلبياً  بقدر 
بسعادة  ارتبط  ألن  إيجابياً،  كان  ما 
اآلخرين. كل هذا يف النص بدا مرتاّصاً 
تفاصيل  مللمة  عىل  قدرة  عن  ويّنم 
املعنى املتشظية كام تبدو يف الرواية، 

لكنها تصب يف ذات املعنى العام. 

بناء الشخصيات   
الرئيسية  الشخصية  أن  ذكرنا؛  كام 
وتحيط  تلف  أن  استطاعت  قد 
بالشخصيات األخرى كــ )األب، األم، 
محمود(  الفرطويس  غيداء،  مريم، 

جاسم عاصي

كتابات سنان إنطوان شهدت تحّوالت يف منط الكتابة. وهذه التحّوالت  كانت األزمنة واحد من الوحدات 
التي أثّرت يف خلق النمط الرسدي الذي كتب بواسطته رواياته الثالث. غري أن الزمن املايض كتاريخ، كان 
سائداً يف مثل هذا التحّول. ونعني فيه هيمنة أحداث املايض عىل املشهد الحايل. وهي خاصية ال تُسّجل فقط 
عىل ما أنتجه الكاتب، بل أنها صفة تشمل معظم الكّتاب وخاصة الشباب منهم. فهم ميارسون فعل وطئ 

األحداث التي عاشوها، أو تلك التي مل تُعش من قبلهم، معتمدين عىل الذاكرة الجمعية. 

الرواية محكومة بأزمة الموت، واقًعا أو مجازًيا. ففي 
الواقع تتجّسد مهنة تغسيل الموتى كمعلم للداللة على 

الفناء وسوداوية الحياة

التحوالت السردية وأزمة الموت

المحتوى الكومي ـ تراجيدي المحتوى الكومي ـ تراجيدي 
واستخدام الحس المضمرواستخدام الحس المضمر

عرض المشاهدات الثالث

بين )البوب آرت( والعالج 
من الصدمة بالتشافي

الطريق الثقايف ـ خاص

بعنوان “ثالث  ببغداد، معرض  الكرادة  گالريي( يف  )ذي  قاعة  أُفتتح مؤخرًا يف 
مشاهدات”، حرضه جمهور واسع من محبي ومتذوقي الفنون التشكيلية، اضافة 

إىل ممثلني عن وزارة الثقافة والسياحة واالثار والبعثات الدبلوماسية االجنبية.

لفنانني  متنوعة  تجارب  العرض  ضم 
بغداد  إىل  جاءوا  ثالثة،  عراقيني  تشكيليني 
من اقليم كردستان ومن بريطانيا والسويد، 

ولكل منهم رؤية واسلوب ينفرد بهام.
وحمل جناح الفنانة الكردية ساكار سليامن 
تجربتها  عن  وعرب  محاربة(،  )أنا  عنوان 
واألسود  والضياء  والظالم  والرش  الخري  بني 
الثنائية  هذه  لوحاتها  واختزلت  واالبيض، 
باللونني االبيض واالسود وبتكوينات تقرتب 

من العفوية. 
والفنانة من مواليد السليامنية عام 1979، 
وقد اكملت دراستها يف كلية الفنون بجامعة 
السليامنية، وأقامت عدة معارض شخصية 
واخرى  جامعية  معارض  يف  شاركت  كام 
دولية بينها بينايل البندقية يف العام 2017.

أما الفنان أوس جان، وهو بريطاين من اصل 
)العملة  عنوان  جناحه  حمل  فقد  عراقي، 
البوب  أسلوب  يستخدم  وهو  امللك(.  هي 
عرب  اإلستهاليك،  العامل  من  للسخرية  آرت، 
ألوان  واستخدام  مختلفة  خامات  تكييف 

فاقعة ودالالت قريبة من عاملنا املعارص. 
ببغداد.   1976 العام  مواليد  من  وأوس 
كنغستون  جامعة  يف  األثاث  تصميم  درس 
بالشخصيات  يذكر شغفه  وهو  الربيطانية، 
خياله  يف  لها  املوازي  والعامل  الكرتونية 
اإلنسانية  أبعادها  بتوظيف  واهتاممه 
إيصال  إىل  كمدخل  الصاخبة،  وألوانها 
عىل  املال  عامل  هيمنة  ومنها  افكاره، 

املجتمعات االستهالكية.
املسيبي  سارة  الفنانة  اختارت  بينام 
يف  اخبار  ومذيعة  إعالمية  وهي  جصاص، 
عنوان  لجناحها  السويدية،  القنوات  احدى 

تعترب  وهي   ،)3 التشايف  ممتدة..  )نرشة 
والتشايف،  الصدمات  لعالج  مفتاًحا  اعاملها 
بواسطة اللعب باللون والكتلة عىل مساحة 

خاماتها.
تزامن  املعرض  ان  بالذكر،  الجدير  ومن 
بعد  گالريي(  )ذي  قاعة  افتتاح  إعادة  مع 
يضم  مجمع  ضمن  تقع  وهي  توسيعها. 
ناديًا رياضًيا ومطعاًم للأمكوالت العضوية. 
ضخاًم،  مستودعا  السابق  يف  املجمع  وكان 
وقد جرى تحويله إىل ما هو عليه حاليا، مع 

الحفاظ عىل معامل املبنى األصلية.

من اعامل الفنانة ساكار سليامن.

متابعة..متابعة..

من اعامل الفنانة سارة املسيبي جصاص.

من اعامل الفنان 
أوس جان
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وكان الفيلم الذي ُعرض ضمن أيّام املهرجان 
الربيطاين، قد حصل عىل ترشيحي لجائزتني 
لليىل  ممثلة  أفضل  جائزيت  هام  أخريتني 
برتراند، وأفضل ممثلة يف دور مساند لزينب 
 JACC Theatre مرشوع  من  جودة، 
مساحة  عن  عبارة  وهو  للسينام،  املستقل 
سينامئية شاملة تقدم برنامًجا شهريًا لألفالم 
ومبثابة  العامل،  أنحاء  جميع  من  املستقلة 
املحلية  الفنون  تعزز  فنية  ثقافية/  مساحة 
واإلقليمية والدولية يف مختلف التخصصات.

الدوحة  ُعرض يف مؤسسة  قد  الفيلم  وكان 
التحكيم  لجنة  جائزة  عىل  وحصل  لألفالم 
ميتا  مهرجان  يف  مرة  ألّول  الخاصة 
السيناميئ. وقبل ذلك، كان قد ُعرض األول 
له يف بريطانيا أثناء الدورة الثالثني ملهرجان 

.Raindance Film
يف  األّول  العاملي  عرضه  أقيم  أن  بعد 
مهرجان رساييفو السيناميئ. وضمن حضوره 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 
ُعرض الفيلم يف كل من القاهرة، السليامنية، 

عامن، ويف املهرجانات السينامئية العربية.
املعروفة  سامءنا”،  “نهرنا..  فيلم  وُصنع 
خلفية  عىل   ،Kulshi Mako باسم  أيًضا 
أحدث العنف الطائفي التي جرت يف العام، 
األضحى.  وعيد  امليالد  عيد  بني  وتحديًدا 
الذين  العاديني  العراقيني  قصص  ويروي 
يحاولون عيش حياتهم اليومية يف العاصمة 
بغداد، عىل الرغم من األحداث العنيفة التي 

ال ميكن التنبؤ بها، والتي تعرضهم للخطر. 
مصدومة  وكاتبة،  عزباء  أم  وهي  سارة، 
من  تتمكن  ومل  بها،  املحيط  العنف  من 
الخيال. قبل حلول  كتابة كلمة واحدة من 
العام الجديد بوقت قصري، وبعد أنباء غري 
متوقعة، تستعد وجريانها ملستقبل غامض، 

هش  شعور  عىل  الحفاظ  يحاولون  بينام 
باألمل.

جي  الباجه  ميسون  تأليف  من  الفيلم 
طاقم  ويضم  جبوري.  إرادة  مع  بالتعاون 
العمل كل من: دارينا الجندي )بدور سارة( 
إىل   باإلضافة  عباس،  ومريم  حجر  وباسم 
املمثل العراقي الشهري محمود أبو العباس. 
رشكة  يف  البداية  يف  اإلنتاج  تطوير  وجرى 
أوكسيمورون فيلم Oxymoron الربيطانية 
Linked Produc- برودكشن ولينك   و 
الفني، باإلضافة إىل داعمني  tions لإلنتاج 
مشاركني من فرنسا وأملانيا، بينام تتوىل رشكة    
توزيع   MAD Solutions شلوليشن  ماد 

الفيلم يف جميع أنحاء العامل العريب.

الباجه جي مخرجة عراقية مقيمة يف  ميسون 
لندن منذ مّدة طويلة، عملت كمحررة لألفالم 
قد  وكانت  بريطانيا،  يف  والدرامية  الوثائقية 
السيناميئ،  لإلنتاج  الخاصة  رشكتها  أسست 
Oxymoron Films، يف العام 1994، وصنعت 
أفالًما وثائقية طويلة مستقلة، ُصورت أغلبها يف 
الرشق األوسط وغالًبا ما تركز عىل حياة وقضايا 
النساء. ويعد فيلم “نهرنا.. سامؤنا” أّول فيلم 

روايئ طويل لها كمخرجة.
بتأسيس   2004 العام  يف  جي  الباجه  شاركت 

مركز تدريب مجاين لصناعة ألفالم يف بغداد.
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يف  الثورة  صنع  من  نتمكن  مل  “إذا 
الشوارع ميكننا أن نجعلها يف السينام، 
وإرسال رسائل بواسطة األفالم، ونرش 

رؤيتنا للعامل.”

بني املايض والحارض
يف  كويش  كان  سنوات،  عرش  قبل 
العرشينيات من عمره، تخرج حديًثا 
الجميلة  للفنون  بغداد  كلية  من 
الشخيص  فيلمه  تقديم  ويحاول 
القصري األّول “ما إن كنا هنا”، ملسابقة 
الدويل،  السيناميئ  بغداد  مهرجان 
شعر  لكنه  للتو.  تأسيسه  أعيد  الذي 

التي  األفالم  إىل  إال  ينظرون  ال  أنهم 
تتحدث عن الرتاث التاريخي للعراق. 
يتذكر قائالً: “منذ بدايات دخويل إىل 
باملايض  مهتاًم  أكن  مل  السينام،  عامل 
وال  النهرين،  بني  ما  لبالد  املجيد 
ومخرًجا،  أفالم  صانع  بصفتي  أعتقد، 
الحارض.  الوقت  يف  كذلك  أكون  أن 
نحن هنا لنخرب الواقع، املجتمع الذي 
آماله.  مشاكله،  فيه،  محارصون  نحن 
يف  بالثورة  القيام  من  نتمكن  مل  إذا 
وامليليشيات  الحكومة  ألن  الشوارع، 
أن  ميكننا  اآلخر،  تلو  واحًدا  ستقتلنا 
رسائل  وإرسال  السينام،  يف  نجعلها 

بواسطة األفالم، ونرش رؤيتنا للعامل”.
املمكن  من  العراق،  أنحاء  جميع  يف 
أن نرى ازدهاًرا وتنوًعا جديًدا لصناعة 
البالد  العراقية، حيث تستمر  السينام 
عقود  ثالثة  منذ  والتطور  التعايف  يف 
من الرصاع وعدم االستقرار. لقد ُدرب 
الشباب  األفالم  صانعي  من  العديد 
اآلن  الخارج كالجئني، وهم  هؤالء يف 

مواهب  ويوجهون  أفالًما  يصنعون 
جديدة يف وطنهم األم. وتستند صناعة 
إىل  األساس  بالدرجة  العراقية  األفالم 
الواقعية االجتامعية )برؤية متطورة( 
يف النوع السيناميئ، مع رغبة مخلصة 
هو  ما  عن  مختلف  عراًقا  لتقديم 

معروف منذ عقود إىل العامل.
الذي  األّول  الفيلم  استحوذ  لقد 

االحتجاجات  عن  كويش  أخرجه 
يف  العراقية  االنتفاضة  يف  الشعبية 
لكّنه  جيد.  اهتامم  عىل   2011 العام 
وبدافع من الغضب والطموح، أمىض 
باريس،  يف  كالجئ  سنوات  خمس 
مخرًجا،  وأصبح  عمالً  وجد  حيث 
والتقى برشيكه املحرتف أحمد ياسني 
لندن.  يف  يعيش  كان  الذي  الدراجي 

جيل جديد من المخرجين الشباب يعيد تشكيل السينما العراقية

إذا لم تنجح الثورة في الشوارع سنشعلها في األفالمإذا لم تنجح الثورة في الشوارع سنشعلها في األفالم

لورا سيلفيا باتاغليا
ترجمة: نادية بوراس

أنا لست جنديًا، أنا صانع أفالم. لكّنهم يريدون تحويلنا إىل جنود، 
وإعطاؤنا أسلحة، لكّنني أرفض ذلك. لدي حلم، وحلمي هنا هو 
السينام”. يقول وارث كويش وهو يقوم بالتدقيق يف آخر التفاصيل 
قبل تصوير أحد مشاهد فيلمه “الجنائن املعلقة” الذي يعمل فيه 

كمساعد للمخرج الرئيس أحمد ياسني الدراجي. 

�ضينما خمتلفة�ضينما خمتلفة
ا
ً
فاز بجوائز دولية وحقق حضوًرا الفت

ل شي ما كو” 
ُ

الفيلم العراقي “ك
الحياة وسط العنف الطائفي

الطريق الثقايف ـ خاص

فاز الفيلم العراقي “نهرنا.. سامؤنا” الذي يُعرف أيًضا بعنوانه املحيل “كل 
الباجه  ميسون  املخرضمة  العراقية  الوثائقية  األفالم  ملخرجة  ماكو”،  يش 
جي، بجائزة أفضل أداء يف حفل توزيع جوائز الفيلم الربيطاين املستقل 
يفوز يف  الذي  الوحيد  العريب  الفيلم  يجعله  مام   ،)BIFA(  2022 للعام 

مسابقة العام املايض.

عشتار  إنتاج  رشكة  يف  العمل  االثنان  بدأ 
فيلمهام  لتصوير  بغداد  إىل  وعادا  العراق، 
هنا  نرشنا  وأن  )سبق  املعلقة”  “الجنائن 
وزارة  من  بتمويل  عنه(،  مفصاًل  تقريًرا 
الثقافة العراقية واملؤسسة العربية للفنون 

والثقافة يف بريوت. 

فرص جديدة
البيضاين،  مجيد  مطرش  حكمت  افتتح 
مدير قسم السينام يف كلية بغداد للفنون 
كربى  سيناميئ  إنتاج  دار  أول  الجميلة، 
  2016 عام  منذ  الفن.  مدينة  بغداد،  يف 
دويل  مهرجان  سيتي  آرت  استضافت 
املواهب  لدعم   ،3 يف   3 القصرية،  لألفالم 
الجدد:  اللمخرجني  فرص  وتوفري  املحلية 
“السينام العراقية اليوم بدأت يف الحصول 
عىل التمويل والبنية التحتية، بفضل نجاح 
“أبذل  يقول:  التلفزيونية.  املسلسالت 
قصارى جهدي لتقديم إمكانية ما لشبابنا، 
وربطهم مبواهب أخرى حول العامل” ومن 
املالحظ أن مدينة دينية مثل كربالء لديها 
اآلن مهرجان سيناميئ خاص بها. كام تفتخر 
وهو  بطيخ”،  “والية  استوديو  مبقر  بغداد 
املمثل  ابتكره  عراقي  كوميدي  برنامج 

الكوميدي عيل فاضل. 
ال  مدينة  البطيخ”  “والية  عبارة  وتعني 
من  فاضل  يقول  القانون.  فياه  يُراعى 
حالة  يصف  “إنه  به:  الخاص  االستوديو 
يف  خاصة  وسيطرة  تنظيم  فيها  يوجد  ال 
املجتمع، ألنه ال توجد حكومة فعالة، “هنا 
وهذا  شخص:  وكل  يشء  كل  من  نسخر 
أيًضا  ولكن  الشديد،  شغفنا  سبب  يفرس 
أن  ويبدو  ما”.  شخص  يهددنا  ملاذا  يُفرس 
املشهد.  من  جزء  هي  التهديدات  هذه 
ال  بالتصوير،  رسمي  إذن  وجود  مع  حتى 
ال  حيث  خطرية،  مشكلة  ميثل  األمن  يزال 
تقوم  امليليشيات  من  مختلفة  أنواع  تزال 

بدوريات يف أجزاء من البالد. يحتاج اإلنتاج 
عند  خاصة  به،  الخاص  األمان  توفري  إىل 

التصوير يف الهواء الطلق.

الحلم والحقيقة
هذا  يُعد  والدراجي،  كويش  إىل  وبالنسبة 
حقيقة،  إىل  التحول  طور  يف  زال  ما  حلاًم 
الجيل  نكون  بأن  فخورون  “نحن  ويقول: 
الذي يؤسس طريقة جديدة لصنع السينام 
إنتاج  نقطة  إىل  بالوصول  نحلم  نحن  هنا. 
فيلم روايئ طويل كل عام. اآلن نصنع فيلاًم 
واحًدا كل سنتني أو ثالث أو أربع سنوات، 
بغداد.  إىل  العودة  قررنا  ملاذا  يُفرس  وهذا 
أن  إىل  يحتاج  ما  شخًصا  أن  نعتقد  ألنّنا 
يقول شيًئا ما عن حارض حياتنا، وليس عن 

ماضينا، وأن يصنع شيًئا ناجًحا بشأنه”.

لقد ُدرب العديد من صانعي األفالم الشباب هؤالء في الخارج 
كالجئين، وهم اآلن يصنعون أفالًما ويوجهون مواهب جديدة 

في وطنهم األم

أثناء تصوير مشهد من فيلم “الجنائن املعلقة” ألحمد ياسني الدراجي.

لقطة من فيلم “نهرنا.. سامؤنا”                                                                      

مخرجة الفيلم ميسون الباجه جي

بدًءا من السبعينيات، سعى نظام صدام إلى بناء سرد ثقافي إلثبات قوته، واستثمر في 
صناعة السينما المحلية، التي أسسها الملك فيصل الثاني قبل عقود، بدعم بريطاني 
وفرنسي، إلنتاج أفالم دعائية. وقد أفرز هذا المسعى مجموعة من المخرجين العراقيين 
اآلخر  البعض  حاول  بينما  جانبه،  إلى  ووقف  النظام  بعضهم  ساير  األّول،  الرعيل  من 
هم فشلوا في تقديم أفالم ناجحة قادرة 

ّ
مواصلة مشروعه السينمائي بعد التغيير، لكن

أعقبه من تدهور في األوضاع  االحتالل وما  أفرزه  الذي  الجديد  الواقع  على استلهام 
السياسية واألمنية والعالقات االجتماعية، على العكس من المخرجين الجدد الذين نجحوا 
استندت  التي  البسيطة  الفتية  تجاربهم  بواسطة  للعراق  الجديد  الواقع  استلهام  في 

في الغالب إلى المعالجات الفنية والرؤية السينمائية المبتكرة.

                                                                                                                 المحرر الفني

وارث كويش               أحمد ياسني الدراجي

باتاغليا  سيلفيا  لورا 
حائزة  مستقلة  صحفية 
تعيش  عدة،  جوائز  عىل 
واليمن.  إيطاليا  بني 
الرصاع  مناطق  يف  عملت 
منذ  األوسط  الرشق  يف 
العام  ومنذ   .2007 العام 
2010، ركزت بشكل خاص 
االحتالل  تداعيات  عىل 

األمرييك عىل العراق.وألقت الكثري من املحارضات 
ذلك  يف  مبا  األوروبية،  املؤسسات  من  العديد  يف 

معهد رويرتز لدراسة الصحافة يف أكسفورد. 
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الحكم  جامعيا  معرضا  كان  لقد 
فيه للحس الفني العايل من اجل 
متدن  مستوى  اىل  االنزالق  عدم 
أوال، ومن اجل ان يطلع املتلقون، 
زمالئهم  تجارب  قار  ذي  وفنانو 

من كل انحاء العراق.
وتحديدا  خلت،  عقود  فمنذ 
منذ اندالع حرب الخليج األوىل، 
العراقي،  الثقايف  الواقع  خبا 
جذوة  وخبت  والتشكييل، 
فعالياته، ومعارضه يف محافظات 
الناس  وانشغل  كلها،  العراق 
فقد  املعيشة،  يومياتهم  بزحمة 
هرست الحروب الهوس العراقي 
بلغ  الذي  الهوس  ذلك  بالثقافة، 
اشده خالل ستينيات وسبعينيات 
الرتاجع  فكان  املايض؛  القرن 
الكارثية  النتائج  اهم  املضطرد 
لحروب الخليج التي كان العراق 
الحالة  تلك  تتغري  ومل  ساحتها، 
بشكل  إال  اللحظة  هذه  حتى 
املؤسسات  فكانت  طفيف؛ 
بالفن  املعنية  )الثقافية( 
إقامة  اجل  تكافح من  التشكييل 
يف  السنوية  التشكيلية  معارضها 
مواعيدها، وتكافح من اجل ان ال 

واملعارض  الفعاليات  تلك  تكون 
فقط اعالنا باستمرار وجود تلك 
اجل  من  بل  فقط،  املؤسسات 
ترسيخا  املعارض  تلك  تكون  ان 
التشكييل  الفن  يف  مىض  لعهد 
جديدة  نوعية  وإضافة  العراقي، 
و)تطمح(  )تهدف(،  ما  وهو  له؛ 
التشكيليني  الفنانني  جمعية  اليه 
السنوي  معرضها  يف  قار،  ذي  يف 
ان  ورغم   ،)2023( الحايل 
املعارض السنوية مفتوحة لجميع 
الجميع،  فيها  ليشارك  أعضائها؛ 
االعامل  متتلك  ان  ولكن رشيطة 
مقبولية للعرض، فكان )االختيار( 
هذا  يف  أساسية  سمة  الواعي 
املعرض، وكانت استضافة تجارب 
إضافة  املحافظة  فنية من خارج 
نوعية مقارنة باملعارض السابقة..
ان كل )النقائص( التي قد تشخص 
يف الوضع الثقايف، او التشكييل، او 
يف هذا املعرض تحديدا، ال تبيح 
اغفال النصف اآلخر اململوء من 
الكأس، وتلّمس أهمية أي معرض 
وفعالية يف تحريك الوضع الثقايف 
امل مبستقبل  كلها  انها  العراقي. 

)مختلف(.

وسنتحدث عن التجارب املشاركة 
يف  تسلسلها  وفق  للفنانني 
)مطوية( املعرض تقريبا، فكانت 
بعملني  هاشم  محمد  مشاركة 
ميزج فيهام بني اشكال يستلها من 
القديم ويدعمه  الرافديني  الفن 
متعددة  مصادر  من  مبوتيفات 
القديم،  العراقي  الفن  من  متتد 
اىل الفن الشعبي، اىل نصوص من 
الكتابة اليدوية التي وجدت هنا 

لرتى أكرث منها لتقرا.
محمد  الرسام  اعامل  وكانت 
باعتامد  التجاهه  تعزيزا  سوادي 
اللون عاريا من اية اسانيد شكلية، 
العمل  بناء  يف  أساسا  وعنرصا 
الفني، وهو ما شاركه فيه الرسام 
يقولب  بينام  الجابري،  شاكر 
لتنتظم  اشكاله  املهدي  باسم 
واضحة،  هندسية  اشكال  ضمن 
سيزان(  لـ)قانون  امتثال  وكأنها 
بان اشكال الطبيعة ميكن اعادتها 
املعروفة،  الهندسية  االشكال  اىل 
األساس  الركن  املشّخص  ويبقى 
يف اشتغاالت الرسام فالح عاشور، 
رضوب  شتى  اىل  يخضعه  فهو 
بينام تحاول  التقنية،  االختبارات 

شفاء هادي إعادة مشّخصاتها اىل 
جامعة  حلول  من  قريبة  مناذج 
رسم  يف  الحديث  للفن  بغداد 
رشوط  وفق  املحيل  املوضوع 
ريا  وتتجه  املسندية،  اللوحة 
مشّخصاتها  بأشكال  الرضا  عبد 
وفن  تتالمس  معالجات  نحو 
الكاريكاتري؛ ويحذو ساكار فاروق 
من  منط  نحو  باالتجاه  حذوها 
الفن تشكل خارج االنساق التي 
فكانا  الحديثة،  الحضارة  خلقتها 
يتجهان اىل اشكال برشية فطرية 
لها طزاجتها االسلوبية، وقد قدم 
مهند عدنان لوحة واحدة متثلت 
فيها مهارته التقنية يف استخدامه 

اللون بتعبريية عالية. 
من  مجموعة  نصف  ان  ميكن 
املعرض  يف  املشاركني  الرسامني 
مأخوذون  إشاريون  بانهم 
اللوحة  سطح  ملء  مبحاولة 
بعالمات تستل من مصادر شتى، 
الذي  داود  عادل  هؤالء  ومن 
الذي  قدم عملني، وحسني نعمة 
وغصون  االخر،  هو  عملني  قدم 
غايل  رجاء  والدكتورة  العيىس، 
التي تختلط يف لوحتها اإلشارات 
اإلنساين  بالوجود  املشخصة  غري 
بينام  ممكن،  حضور  اقل  يف 
ميلؤها كريم داود بأشكال يستلها 
وبرؤية  الشعبية  الحياة  من 
يف  معه  يشرتك  مختزلة،  شكلية 
ذلك معراج فارس وعبد الحسني 
عبد الرزاق، وينحو وسام مناحي 
واللون  الشكل  يف  تقليليا  منحى 
حيث يكتفي باقل عنارص الشكل 

حيدر  ويبني  محدودة..  وبألوان 
قاسم اعامله يف الرسم عىل رؤية 
يف  االشكال  فتحتشد  سوريالية 
اللوحة دون اكرتاث ألية قوانني اال 
قوانني الخيال، ويجمع سامان أبو 
بكر يف لوحته االشكال املشخصة 
البرشية مع مساحات تبدو وكأنها 
بجدران  تذكرنا  عالية  جدران 
الفصل يف أماكن عديدة يف العامل، 
بالخيال  سعيد  حامد  يتجه  بينام 
صوب عوامل تعبريية تقلل األلوان 
اىل لطخات مستقلة تتخللها أجزاء 
بكر من مساحة اللوحة ال ميسسها 
الرسام، وقد قدم معرضني يف هذا 
االتجاه احدهام يف البرصة، واخر 
الشابث،  كاظم  وكان  عاّمن،  يف 
قد قدم عمال متميزا،  متجها اىل 
الجدار يستقرئ عالماته، باعتباره 
عليه  يدون  املديني  لإلنسان  اثرا 
وجوده فالجدار لسان حال ساكن 
املدينة كام كان يقول شاكر حسن 

ال سعيد.
سامح  الرسامة  لوحة  يل  بدت 
الناحية  من  عاليا  عمال  االلويس 
وكل  الشكيل،  والبناء  التقنية، 
اللون  بضمنها  األخرى  العنارص 
عال  مبستوى  عالجته  الذي 
تجربة  منها  وننتظر  ومتفرد، 
متكاملة قادمة يف معرض شخيص 
نحو  النجار  صالح  وينحو  قادم، 
بناء لوحته من ملصقات مسطحة 
بالوان  بعضها،  عىل  مرتاكبة 
الرسامون:  ميارس  بينام  أحادية. 
وعالء  الحكيم،  عبد  فاضل 
حسون،  وبرهان  محمد،  الدين 
الجابري،  ورعد  الجابري،  واحمد 
ذياب،  وامينة  البكري،  وبسمة 
هاشم،  وعباس  الظاهر،  وسهام 
ومثنى طليل، اىل منط من الرسم 
اللوحة  قوانني  وفق  الشعبي 
اىل  هاشم  عيل  ويتجه  املسندية، 
الوان  كثافة  تشابه  لونية  كثافة 
به  معه  يشرتك  ما  وهو  سويتني، 
سؤدد  تعالج  بينام  فتاح،  محمد 
ابطالها  اشكال  سطوح  الرماحي 
ثراء  فيها  مستقلة  لونية  معالجة 
لوين واضح، وهو ما تشرتك معها 
به ثناء هندي رغم اتجاهها نحو 
ويضع   املشخص،  غري  التجريد 
بطريقة  الوانه  الكريطي  مهند 
الرسامون  يفعله  كان  ملا  مامثلة 
الحدثيون الذين يعتربون اللوحة 

حدثا ميارسه الفنان ويكون جزءا 
منه.

يقدم حميد شكور منحوتة يجمع 
األسفل،  جزئها  يف  الواقعي  فيها 
األعىل،  جزئها  يف  والتجريدي 
حينام  تعبريي  مناخ  توظيف  مع 
املنحوتة،  يف  غائرا  جرحا  يحدث 
يف  األهم  القانون  التعبري  فكان 
الجاسم  لرملة  الثالثة  املنحوتات 
التي اختزلت تفاصيل شخوصها اىل 
اقل قدر يحافظ عىل قوة التعبري، 
وهو ما يجمها بعمل النحات عبد 
الرحيم ثامر، وقدم سامر كشيش 
معربة  خشونة  فيه  نصفيا  متثاال 
النحت  اىل  واتجه  التنفيذ،  يف 
عبد  يحيى  النحاتون:  التجريدي 
الرضا خشان، ورعد  القهار وعبد 
السومري،  وحسني  الندالوي، 
عادل  الرزاق،وعمد  عبد  ووسام 
ملواد  التجميعي  النحت  اىل  داود 

مختلفة و)ردي ميد(. 

خالد خضير الصالحي

اقامت جمعية التشكيليني العراقيني يف ذي قار املعرض السنوي التشكييل 2023، بدعم 
من جمعية التشكيليني املقر العام، والسيد محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي، ورشكة 
الثقافية  املؤسسات  تتعامل  ان  السائدة،  و)التقاليد(  العادة،  وقد جرت  قار،  ذي  نفط 
اثبات حياة!(  السنوية كإسقاط فرض يجري كل عام )كشهادة  التشكيلية مع معارضها 
لتلك املؤسسات، بيد ان جمعية التشكيليني العراقيني يف ذي قار تعال معرضها السنوي 

باعتباره مناسبة ثقافية من طراز خاص، تُنفذ بوسائل خاصة، وتعطي نتائج مختلفة.

51April 2023 5 نيسان/ أبريل
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والصيُف عن  الشتاُء  أيب: سريحُل  قال 
كاهٍن،  قدِم  اىل  تُدَفُع  واألرض  العامل، 
وقَتها  لبثنا  وتغيُب.  فينهرُها  تسجُد 
حيارى فلم نسأْل عن قدم الكاهِن، ثم 
مننا بني يديه، كلٌّ يرى قلَبُه يبيك، وكلٌّ 

ال ميوت.
                          كامل سبتي

                   قصيدة “طمكيدة املصائر”

إّن إعادة قراءة الفائت بآليات جديدة 
وال  ركون  وال  لها  ثبات  ال  متحركة 
والقوانني  واملوانع  للمصدات  انصياع 
الشعر  كتابة  عادت  والبداهات.فام 
أو  برينار  سوزان  لتوصيفات  تخضع 
غريها.وال ميكن لشاعر مبدع أن يضع 
أمامه رؤى وأفكار هذا الناقد أو ذاك. 
عال  ما.مهام  شاعر  يتبع خطى  أن  أو 
شأنه أو ذاع صيته لدى الذائقة الخام. 
وأغلب الشعراء يعون هذه الحقائق، 
أي  لها.  يخلصون  منهم  قلة  أن  غري 
وحده  للشعر  ينتمون  أنهم  مبعنى 
فرتاهم ينرصفون  آخر قطعاً  ال ليشء 
من  الشعري..التعبري  “مشغلهم  اىل 
لتقليب  سبتي”  كامل  للشاعر  مقال 
التجريب،  مواقد  عىل  البوح  جمرات 
بغية اكتشاف لحظة منسية أو همسة 
يفتحوا  كيام  وعرة،  فسحة  أو  مهملة 
استيعاب  يف  تسهم  جديدة  إطاللة 
الذي  األبداعي  منجزهم  اندياحات 
من أجله يضّحون.فال قيمة وال اعتبار 
عندهم االّ لهاجس الشعر. وال يثقون 
يومهم  ميّر  فقط.ولن  بحواسهم  إالّ 
واحدة،  لحظة  منه  يقتنصوا  أن  دون 
ملرشوع  هائال  زمنا  تكون  رمّبا  لحظة 
كتابة. وبعضهم قد ال يحسنون العيش 
معنا.او أنهم ال يطيقون ما يحدث من 
تزويق اجتامعي لشّدة وفائهم لصدق 
املوقف.  إنسانية  اىل  املفيض  املشاعر 
غري أنهم بارعون أبداً يف اإلخالص آللهة 
الشعر، والولوج اىل أفدح األماكن غربة 
وأكرثها وعورة من أجل فضح خصوبة 
القراءة  نهم  بتحريض  أمالً  النص 

املفضية للتأويل الكفء يف تناسله اىل 
قراءات شتى.

من  واحد  هو  سبتي  كامل  والشاعر 
يف  كثرياً  جال  العرب،  الشعراء  أهم 
وعاىن  تضاريسها  وخرب  الشعر  خارطة 
يفقد  أن  دون  أهوالها،  من  كثرياً 
بحثا  املتواصل  التجريب  عىل  قدرته 
عن الشعر الغري.وراح يجرب ويجرب 
جوهر  عن  بحثاً  الشعري  مشغله  يف 
بغداد  البحر”  “وردة  الشعر.فأصدر 
 1983 بغداد  ما”  يشٍء  و“ظلُّ   1980
بغداد1986  مدن”  بال  و“حكيم 
و“متحف لبقايا العائلة” بغداد 1989 
بريوت 1993  املقّدسة”  املدن  و“آخر 
ثم كتابه الذي بني أيدينا “آخرون قبل 
واملتبوع   2002 دمشق  الوقت”  هذا 
بكتاب آخر مل يصدر بعد بعنوان “بريد 

عاجل للموىت”.
االّ  الوقت”  هذا  قبل  “آخرون  وما 
رؤيوياً  انزياحاً  يؤرش  واضح  مدخل 
املوزع عىل مراحل  الكتايب  يف مشغله 
أثخنها “اآلخرون”  التى  املريرة  حياته 
وأىس،  جراحاً  حياته  عىل  الطارئون 
واملاّرون عنوة عىل جسد تطلعاته ملا 
يغّيبون  والذين  وشفيف،  حلمي  هو 
يتسّمعون  كانوا  ذكراه،  عن  الوقت 
عىل  ملقى  سجينا  يحرسون  غناءه، 
اىل  للهروب  به  دفعوا  والذين  القش، 
بوح  الّذبول.اذن هو  أقايص  أو  املنايف 
الشاعر - عن ومن ونحو – التاريخ. عام 
ومنه  املبدعني.  من  وألمثاله  له  جرى 
ينهل الرموز واملناخات السحرية ولكن 
يستبطنه نص  آخر،  تاريخ  كتابة  نحو 
مشّفر عبق بنفحات املوروث، لينبعث 
يراود  من جديد. وهو حلم  أسطورياً 
األسطوري  النص  لكتابة  جاد  راء  كل 
الذي ينطوي عىل أرسار خلوده. البحر 
مؤثر  ومشهد  الشاعر،  لغربة  مفتتح 
صوب  تنداح  كيام  ملخيلته  ومحفز 
لتفيش أرساره  بخفة وحيوية،  الفائت 

وتنهل منه يف آن.
طّيعاً  أخرج  البحر.  قرب  “الشتاء 

لدموع الساحل فينبئني الصيادون نبأ 
البحر. مل يصل النعش بعد. أصغي اىل 
وإىل  الرمل،  عىل  عكازاً  ترسم  عجوز 
الساحل.  من  مهجورة  الساحل  حانة 
سوى  قرب  وال  اذن  سواي  غريب  ال 
ليسألوا  البحارة  تسّمَعُه  قربك.مأتم 
العجوز عّمن مل يهلك بعد.” وال غريب 
سوى الشاعر الذي سيهلك يف جسده 
الزمان  البحر،  هو  املكان  “النعش”. 
البالد  عن  ذكرياته  حيث  اآلن..  قبل 
وتدمي  بالسيف  الحكمة  تطرد  التي 
البحر  عىل  بالسجون.  الفضاءات 
تبدأ غربة الشاعر مع دموع الساحل 
لتهيمن  والحانة،  والعجوز  املهجور 
عىل املشهد موضوعة انتظار املصري. مل 
يبق غري سفن  بعد. ومل  النعش  يصل 
الرشق  خيال  بعبق  املحملة  الذاكرة 
الساحر والحكايا التي تستمد أجواءها 
من األدب الشفاهي للذاكرة الرشقية. 
شاعر الحكمة والسجني وسلطة القمع 
مفردات تتكرر عىل مّر التاريخ العريب 
واألسالمي. ما جرى له سبق ان جرى 
لغريه من الشعراء وبالذات أهل الزهد 
أسمع  الحالّج.”  وتحديداً  والتصوف 
مسحور. خاتم  عن  حكاية  الحانة  يف 

تقول فتاة: هو خامتي، مرة عند باب 
ببساط  يحلمن  جواري  رأيت  القرص 
جوال  لشاعر  غناء”  وسمعت  الريح، 
ينام ليله الصيفي عىل صخرة الينبوع.” 
سواحل  اىل  الشاعر  هروب  رحلة 
الضياع.”الضائع يف سفر يهزم كل مرة.” 
السلطة  رّوضته  ما  الذي  فكره  خامته 
التي  الشعرية  ورؤاه  شموليتها،  رغم 
تضحك من شطارة الشعراء أمام باب 
يدّسه  الذي  املعريف  كنزه  القرص.وهو 
جسد  عىل  الرابض  املثقوب  جيبه  يف 
“عندي  كثرياً.  الحانات  غازل  نحيل 
خاتٌم لغُز آلهة تسجنه الدولة يف جسد 
الشتاء،  يف  ويربد  الصيف  يف  يعرق 
كالسكران.”  الحانة  يف  ميوت  وقد 
رحلته  يشاركه  الشاعر  ظل  األحدب 
أخرجتها  التي  املشاهد  ذات  الصوفية 

غرائبية  وبرؤية  السينامئية  مخيلته 
وسعيه  القروسطية  املدينة  حيث 
زقاق  اىل  الحكمة.”نختلف  كتاب  اىل 
زرقاء  ارض  عىل  واقفة  خرساء،  آلهة 
كلام  املدينة:  عن  كالسامء..كتبُت 
سعيت اىل قلبها خرجُت منها ُمرشّداً.”

عداه  وما  النقي  مالذه  كان  الترشد 
الشوارع،  يف  نحن  “ها  ودجل.  زيف 
يارعية امللك، نساء امللك، رجال امللك.” 
ويستمر يف رسد ذكرياته عن البالد التي 
باب. وال  سقف  بال  بيت  مثل  يراها 

كتاب  خجله..حائطه  للسامء  يعرض 
العرس وينسونه  األمة يف  يقرأه رجال 
سجنه،  باألحرى  أو  بالده  اليرس.  يف 
قبو سقفه حائط بال كوة لخداع سامء 
يف  الجور  كارثة  لهول  ويا  بالشكوى. 
بالد تعبد قيودها السلفية برشاسة ال 
تطاق. ويا لحنق الشاعر وسخريته من 
الرتاث الغيبي اللعني وعبودية العامة 
الظالم  الوهم والخديعة: “  ألهرامات 
يف  وتعلمناه  ثدي  من  رضعناه  غيب 
واذا  سيشتد،  ظنناه  خف  فاذا  درس، 
اشتد ظنناه قبة تتفتح عن رجل عليه 
دم وحرب الكتاب، وعليه السالم، الظالم 
الفرار  رحلة  ينهي  أن  وقبل  إمام”. 
الخيالية، يلعب مع التلقي لعبة التخيل 
“أرضب  ورائية.  ما  عوامل  ريازة  يف 
األرض بالخاتم، تنشّق عن عربة قمح 
كلب  الليل..يتبعنا  يف  نهاراً، وحصانني 
أنه ظل مطاردا من  “.وهنا إشارة اىل 
دورة  منه.وينهي  فراره  رغم  الجالد 
وبه  بدايته  اىل  يعود  مبقطع  النص 
يفيش لنا أرسار لعبته الكتابية املمتعة 
حد اللذة، حسب فوكو. “ما كنت أحداً 
أبعد من قربه، ما كان قربه بيت جسد 
مات.” -خامتة قصيدة آخرون قبل هذا 

الوقت.
اىل  تشري  املصائر”  “مكيدة  قصيدة 
أن الكون غابة. يف الليل ينام القطيع 
سهر  مدمني  املرشدون  ويبقى 
األرصفة. ليعدو النص اىل ما حفلت به 
حياته من ترشد. فيبدأ من غربته أيضا 
مستعيناً  األسرتجاع  لعبة  مامرسة  يف 
مبهيمنات ذاكرته، الكتشاف أرسار لغز 
وعائلته  يطارده  زال  ما  الذي  املوت 
نبوءة  خذل  طفولته  فمنذ  اآلن.  اىل 
األطباء مبوته الحتمي بتعافيه املتواصل 
كنته  ما  “ذلك  متعاقبة.  ميتات  من 
منذ تعرثت بنفيس يف بيت الجراحني، 
أصغي اىل رسير مدمى تحرسه أقنعة 
الحديد، ألعرف أن ميتاً قد كنته سوف 
النص  يف  يشري  لكنه  قرب.”  اىل  يهرّب 
اىل ما كان يعانيه خالل الكتابة.وهول 
زمن  خالل  الشعري  الخلق  صعوبات 
الكتابة. “خذلت نفسها هذه القصيدة، 
خذلتني معها. تتشبه بالصيادين فينفر 
الريف فتنهرها  الكالم، وتغازل أعمى 

الطبيعة.”
ولشغفه ومتاديه يف قراءة آداب الرشق، 
وملعرفته بكفاءة أداء األدب الشفاهي، 
نجده يخلق مشاهد هي بذات املناخ 
البيت  كان  “ما  األّخاذ.  األسطوري 
يتهدم. يخرجون من الكتب الهاوية من 
رفوفها. ملء عيونهم رساب.. وبخواتم 

عتيقة، سيشريون اىل الباب الكبري، اىل 
ادخل،  أن  يومئون  النحاسية.  وجوهه 
وبيدي  فارسية  سجادة  عىل  ماشيا 
ناثرة الطيب. سأراه جالسا عىل كريس 
خشبي، أقّبل يده حني يأخذ برأيس اىل 
صدره. سيناديني: حفيدي، وسأغرق يف 
ذلك النهر برهة.. ويهديني خامتا من 
بالد الهند، وقبلة عىل الجبني وآية من 
الكتاب”. ويستمر يف االستعانة بذكرى 
شكل  والتي  حباً،  يقدسها  التي  أمه 
لديه موتها املبكر عقدة أثرت يف أغلب 
موته  خاللها  من  فيعرض  نصوصه. 
الحرب.تلك  ابّان  إخوته  مع  املتوقع 
أنوف  مّرغت  التي  الكوارثية  املتاهة 
أجيال متعاقبة بسبب نزوة “دكتاثور” 
يتهدم.كان  البيت  كان  “ما  هائج. 
جنود أربعة يخرجون من املضيق اىل 
املضيق. وكان سحرة جوالون يرتصدون 
من  لينهل  بأبيه  ويستعني  ميتاتهم”. 
طيبته حكمة البقاء. “قال أيب: نجمتان 
اثنتان تخرجان لكم يف الشتات، اشهروا 
عن  واسألوهام  تبكيا،  عاليا..  الكف 
مكيدة  من  بكم  تخرجا  مضيق..  كل 
املصائر، قلنا فلترش اىل النوم يك يكون 
واندفعنا  أرشت،  قد  قال:  لنا،  كالماً 
يرى  كّل  البيت يف طرق شتى،  خارج 
قلبه يبيك، وكّل ال ميوت.” ويستمر يف 
عرض فنتازياه الساحرة بعدسة روحه 
عىل  التلقي  بقدرة  آبه  األثريية.غري 
التواصل مع هذيانات الصور الغرائبية.
فالذي جرى من احداث ال يطاق وال 
يفيش  فراح  الناحل.  جسده  يحتمله 
من  ويروز  موجعة.  أنغاما  نواحه، 
مروق  فراديس  وجوده،  يباب  فداحة 
صوب عوامل ما ورائية، ما كان لها ان 
عبور  عىل  مخيلته  مران  لوال  تكون 
لينهي  ورضاوة.  وعورة  املسالك  أكرث 
النص بعودة دورانية اىل البداية وكأنه 
ايتها  القطيع  “نام  الصباح:  أدركه 
القرب..وميناء  رحلة  واكتملت  الغابة. 
ذلك البحر. كان ذكرى عرثة غابت عن 
البار.اذن..  ويهودي  الصدفة  صديق 
الكالم.”والجملة  عن  النوم  فليسكت 
األخرية رغم تركيبتها الرسيالية ، فهي 
الكالم  اىل سكوت شهرزاد عن  تحيلنا 

املباح.

علي شبيب ورد

يعّد النص املفتوح فضاًء رحباً مجدياً للتجريب الكتايب وبالذات الشعري. حيث وجد فيه الشعراء 
نص  التالقح  ليتمّخض عن هذا  البعض،  بعضها  مع  األدبية  األجناس  مالقحة  املحببة يف  ضالّتهم 
يحتمل هول مراميهم لإلطاحة بجربوت تقاليد الكتابة والقراءة السلفّيتني عىل الدوام. ملا ميتلكه 
من خصوبة دامئة ألجراء تجاربهم الكتابية التي ال تركن إىل الثبات بل إىل التحول املتواصل، من 

منطقة اشتغال إىل أخرى، بحثا عن الكامن واملسترت فيام وراء املقبل.

قراءة في شعر كمال سبتيقراءة في شعر كمال سبتي

جدوى بالغة المخّيلة 
والكفاءة في أسطرة النص

نوعا  الشاعر  لعبة  تبدو  املنايف،  يف 
تحمل  لكتابة  الخطي  التحرير  من 
محققة  غري  تعويضية  شفرات  معها 
يتمثلها  وهو ميارس نصه يف املواجهة 
او مغامرته يف االحتيال عىل أال مكنة 
االخرى أو اللغة املضادة املتسللة عرب 
املنايف  نصوص  لكن  املنايف..  شقوق 
سبتي   كامل  الشاعر  يكتبها  التي 
نص  تحرير  يف  املنحى  هذا  غري  تاخذ 
اللذة من مغنطة املكان ومن اوهامه 
املنايف  سيولة  من  رمبا  أو  املحتشدة، 
التي متنحه إحساسا بالغرق أو املتاهه، 
الشخصية  مراثيه  يكتب  ال  ألنّه 
يرسل  أو  الغامئة  أو  الغابرة  لالمكنة 
بريده العاجل ملوتاه العالقني فيها، أو 
ميارس رسد سرية أحزانه داخل أنساق 
باعتباره  أودوسيوس  ال متنحه حقوق 
مالكا لالمكنة، بقدر ما يكتب أوهام 
مل  التي  مكنة  أال  لهذه  الغامئة  رؤيته 
ينترص عليها، لذلك هو يّدون هزميته 
أمامها ويسمي كتابته بـ “نصوص من 

بريد عاجل للموىت”.
من  الخارج  سبتي،  كامل  الشاعر  إّن 
امتالء  أكرث  أزمنة  إىل  األمكنة  أزمة 
عقدة  معه  يحمل  االزمات،  بوعي 
املنايف املدينية، فهو النازح من الجنوب 
ذات  النارصية،  مدينة  العراقى/ 
املالمح القروية التي ظل يحمل الكثري 
من مكوناتها وعواملها كشفرات، والتي 
تتمظهر يف نصوصه وكأنها تعيش لصق 
إحساًسا  ومتنحه  املكان  تؤثث  ذاته، 
وتجعله  الرشق،  وحكمة  باألنوثة 
ينزاح إىل الوثيقة التي تتلمس األشياء 
واملذكرات وتجعلنا أمام جسد الشاعر 
األمكنة  وخرائب  للحرب  املكشوف 
التي ال مناص سوى الهروب من وقتها 
ورغم  الغبية”،  “السعادات  بـ  املىلء 
االسطورية  املدينة  هذه  موحيات 
واحتضانها لنصوص تؤله البطل وفكرة 
الخلود، إالّ أن الشاعر ظل  يحمل  يف 
موتاه،  إىل  ورسائله  أيقوناته  منافيه 
وكأن هاجس الكائن املنفي يف الداخل 
ويف اللغة ويف ارسار اللذة، ظل يبحث 

غري  ومدن  وإيهامات  تعويضات  عن 
أرضية، ورمبا نصوص تشبه “خطابات 
عامل  أمام  يجعله  ما  وهذا  املودة”، 
من  يصنع  التي  السايكولوجيا  من 
خاللها عوامل مضادة لها حكمة الزمن 
مجموعته  ولعل  األمكنة.  سعة  ولها 
كانت  مدن”  بال  “حكيم  الشعرية 
تحمل  مثلام  الهاجس  هذا  تحمل 
يشبه  فالشاعر  باالنتامء،  إحساسا 
الحكيم الصيني الذي يسافر إىل املدن 
)عشبة  عىل  ليحصل  كلها  الصينية 
الشعرية(، وهو ما يقابل رحلة البطل 
السومري القديم كلكامش للبحث عن 
عشبة الخلود، إّن الشاعر هنا يتلمس 
للمعنى،  قاسية  رشوطا  األمكنة  يف 
ليست  األمكنة  هذه  أن  ويكتشف 
سوى أوهام، ألنّه مجذوب إىل إمكنة 
الحقة  الحياة  صورة  هي  أو  غائرة، 
الغائبة التي قال عنها رامبو، اذ يستعري 
ومودته  وصباحاته  روائحه  منها 
وحكمته القدمية، كام يكتشف البطل 
إذ  العشبة،  خارج  يوجد  الخلود  أن 
والصداقة.  واملعرفة  الحب  يف  يكمن 
يف  االشتغال  الشاعر  حاول  وحني 
أكرث  صورة  وتقديم  الفضاءات  هذه 
داللة  خالل  من  للشعرية،  امتالء 
رؤى  استحرض  فأنّه  والسفر،  املنفى 
سامت  اكتسبت  ومغامرات  ومثريات 
شعرية من خالل رغبة الشاعر القدمية 
بالتخلص من املهيمن إىل السياحة يف 
الرموز  من  والتخلص  واملكان  الزمن 
القهرية يف النصوص والعالمات، وهذا 
معنى  عن  تبحث  كتاباته  يجعل  ما 
أزيل، رمبا هو معنى الجسد أو الحريَّة 

أو الحكمة.
الصينية  للحكمة  الشاعر  استعارة  إّن 
املنفى  يف  استحضار األمكنة  وموت 
يوظفه  مقابل  اقرتاح  إىل  تعمد  ال 
االغرتاب  عن  تعويضية  كبنية  الشاعر 
للحكمة  اإلرشاقية  العوامل  يتلمس  او 
فضاء  الشاعر  يجعلها  التي  الرشقية 
أراد  محاولة  هي  وإمنا  لالستعارة، 
بواسطتها ان يستحرض اللغة الشعرية 

املنفى  مهيمنة  إزاء  معها  ليتامهى 
ليتجاوز  التعوييض،  الوضعى  ونصها 
يف  امللعون  الكائن  بأنّه  وهام،  ولو 

املنفى.
عن  للكشف  املشاكلة  هذه  إّن 
لألمكنة  واملعرفية  اإلنسانية  القيمة 
إىل  تحولت  اضطرارا،  غادرها  التي 
فضاءات شعرية غامرة، فهو مل يسافر 
عادة  مثل  األمكنة،  يف  يسوح  ومل 
الصيني  الشاعر  أو  كرامبو  الشعراء 
األبطال  مثل  أو  كقناع  يتلبسه  الذي 
ظل  ألنّه  كلكامش،  أو  كاودوسيوس 
التي  الغائرة  عوامله  إىل  مشدوًدا 
وتشده  الخفية  حكمتها  عليه  متارس 
املرايث  لها  يكتب  فهو  مجهولها،  اىل 
ويستعري لغة الخطاب االتصايل )بريد 
االربعة،  للفصول  رائًيا  ليظل  عاجل(، 
لكّنه ظل يتعاطى مع موضوعة املنفى 

مبشاطرة شعرية خالصة.
احدى  يف  سبتي  كامل  الشاعر  يقول 
أحاديثه “انا شاعر، اقول عن نفيس.. 
شاعر.  ألنّني  البالد  من  وهربت 
وافتخر أمام نفيس بأنّني ما سعيت يف 
يشء إالّ وكان من اجل الشعر”.                            
متقدًما  وعًيا  ميثل  يقوله   ما  إّن 
مكونات  صنع  يف  الشعر  باهمية 
فرادة  له  عاملا  ميثل  مثلام  الوجدان، 
ملامرسة  الكائن  تأهيل  يف  غريبة 
يف  والتحقق  والخراب  واللذة  القوة 
وجود االشياء، وهو بهذا يطلق لعامل 
ذاته  إىل  تحيله  إحساسات  الكتابة 
غريبا  توقا  معها  حملت  التي  األوىل 
مع  اإليهامي  والتعاطي  للمغامرة 
ومقابر  للحروب  دارة  كونها  األمكنة، 
الشعر  يكّون  وبهذا  للموىت،  محمولة 
الطبيعة  به  تعيد  ومناخا  آخر  وجوًدا 
والخصب.  التكرار  يف  لذتهام  والكائن 
يقول كامل سبتي عن هذه الطقوس 
وسلوك  وعادات  تربية  هنا  “والشعر 
وافكار وقراءات وتاريخ ونظر وكالم.. 
به..  العامل  أقيس  كله  بهذا  فحملته 
كله خراب يل  وهذا  يقاس..  كان  وما 
ومن  لآلخرين”،  خرابًا  يكون  ان  قبل 

حساسية  إىل  يتحول  الشعر  فان  هنا 
عىل  شهادة  وإىل  الشاعر  عند  طاغية 
الرهافة  يف  وتحولها  األمكنة  طفولة 
والصعوبة، فهو ميلك طاقة الرايئ أّواًل، 
خاصية  له  شعريا  منظورا  ميلك  كام 
الفعل والكشف والوقوف أمام آليات 
املستقبل  وعي  وفق  تتأسس  شعرية 
يف كونه كتابة خارج االثر ثانيا. وهذه 
الكتابة  كيمياء  امام  تضعه  الرتكيبة 
ذاتها باعتبارها جلبة يف الزمن وحريَّة 
النسق، واحتيال عىل  التعاطي مع  يف 

الواقع.   
التي  الشهادة  محايثة  إطار  ويف 
تحولت إىل قرابات صورية وتخّيلية يف 
سرية املكان/ املنفى. ويف سرية املكان 
انتاج  إعادة  الشاعر  يحاول  الطفولة، 
املنفى وأن يحولها إىل تحققات  لعبة 
واستعارات تجد االركيولوجيا يف حفر 
الذاكرة والبنيات السطحية، بحثا عن 
يسميها  كام  الحاسمة،  الحياة  عوامل 
الشاعر. لذلك فأن إعادة قراءة املنفى 
وكتابة املعنى فيه تكون كمن يبحث 
ينزاح  يجعله  ما  وهذا  الجوهر،  عن 
إىل  به  تعود  تفكيكية  آلية  باتّجاه 
شعري  خروج  إىل  أي  رامبو(،  )وقت 
ال  ىف  للمنفى  التعوييض  املعادل  هو 
تطهريي  مكّون  إىل  والتامسا  براءته 
ومن  منفاه  قصدية  من  الشاعر  ينقذ 
عاملا  املطهر  يكون هذا  وأن  عدميته، 
الخلق  يتأسس  إذ   الطوفان،  بعد  ملا 
حكمة  الحياة  إىل  الطريق  ويكون 

مقروءة كام يصفها.

ال يستطيع الشاعر العيش خارج إقصاء 
املوّدة، فهو ينتجها )خطابا يف الصباح( 
مثلام ال يستطيع العيش خارج منافيه، 
فهي تنتج االمتالء املعريف وتنتج أيًضا 
مشاطرات غري أليفة ال ميكن إدماجها 
ستقف  ألنّها  بسهولة،  السياق  يف 
وهذا  القدمية،  الشاعر  نكهة  أمام 
الحاّدة  باللغة  الشاعر  يقاومه  التضاد 
املحتشدة بالرموز واإليهامات وبنيات 

)الرسائل(. 
يعيشون  املنفى  شعراء  أغلب  ولعل 
اآلن هذه  العوامل النصوصية التي هي 
التعويضية  األنساق  تحققه  ملا  مقابل 
من إحاالت إىل املكان االثريي/ املكان 
أّن  أي  الشعري،  املكان  اللذوي/ 
املكان/  املنفى يصري جسًدا للتامهي، 
فعل  ميلك  وال  خصيب  غري  لكّنه 
فيه  للمطابقات  ميكن  وال  الكينونة 
أن تكون بداهة. إّن قانون املنفى هو 
وليس  التشكل  وظاهر  الزمن   قانون 
ثنائية  يف  التشيوء  وحاضنة  التحقق  
املعرفة  والجسد/  الرغبة  الجسد/ 

والجسد/ الحركة.
الشاعر(  معنى  يف  )الكتابة  وعي  إّن 
للشاعر  قراءتنا  يف  نقرتحها  كام 
متوالية  إحالة  هي  سبتي،  كامل 
نصوصها  يف  املنايف  األمكنة/  لقراءة  
وسيميائية،  نفسية  قراءة  ومتظهراتها، 
ألن هذه النصوص تحتشد بالعالمات 
نصويص  عامل  إىل  دامئا  تحيل  التي 
باملحايثة  الشاعر  انتاجه  يعيد  آخر 
يف  تجعلنا  التي  ذاتها،  الكتابة  مع 
يف  العراقية  الشعرية  مع  دائم  حوار 
التي  لألوهام  ونفيا  والخارج،  الداخل 
الخارج  غياب  بشأن  البعض  يطرحها 
العاملني يختلفان يف  الداخل، ألن  إزاء 
ويف  الشعري  التحقق  ويف  املكونات 

تلمس عوامل جاملية مختلفة. 
إّن هذه االختالفية ليست سوى لعبة 
ظل  العراقي  فالشاعر  ذاتها،  لألمكنة 
يحمل معه، رغم املنايف، عظام القبيلة 
التي  املصدات  ألنها  البيضاء،  ولغتة 
يقام بها الشاعر سيولة املنايف العارمة.

كمال سبتي.. الشعر وسيولة المنافي

الراحل أبًدا خارج األمكنة الوضعية

يف الشعرية سياقات تعويضية لها قدرة ال ميلك الشاعر سوى ان ميارس لعبته يف الكشف 
والتاسيس واملحو والخروج من لزوجة االشياء املمغنطة بالسحر والخرافة واللذة “إىل عامل له 
سعة الفضاء وله موحيات الحكمة وله غبار املخطوطات” وهذا ما يجعله اشبه باديوسيوس 
الراحل ابدا خارج أال مكنة الوضعية. أورمبا يتلبس برغبته العارمة تلك ليكون صانعا ملناف 

هي جزء من لعبته املكررة يف السفر والرتاجع اوالتهياة لصنع الرؤيا او تدمري الحواس.

علي الفواز

ظل كمال سبتي 
مشدوًدا إلى عوالمه 

الغائرة التي تمارس 
عليه حكمتها الخفية 

وتشده إلى مجهولها 
ويكتب لها المراثي 

ويستعير خطابها 
االتصالي
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هذه حكمُتَك ، اِنظْر ملّياً..
ستخرُج قلعُتَك منها بالحطَِب ، ال 

بالنار
وستندُم لحظَتها..

ألنَّ ما تَحلَُم به عادًة لْن يكوَن شعراً
هكذا أبقيُتَك..

سليالً للغاممة املهدمْة
ماذا يف الرَقَبْة ؟

قل يا صديقي الذي ترَك يف الغابِة 

رسَُّه الطفويلَّ
أعلني يا غاممة
ماذا يف الرَقَبْة..؟

أعرُف، كنُت أصطدُم بالشوارعِ يك 
أقوَل:

إنني أميش
أعرف: أنَّ صيفاً سيسألني

ملاذا تسأُل عن الرَقبْة ؟
بيَد أنها الحكمُة وأقوالُها

تبدأ من الذكرى والتنتهي إالّ لتبدأَ..
الذكرى: كوٌن

والشاعُر طفلُه التائه
ذلكم خروجي

من الغابِة هيأُت يل ُسفناً
..فانطَلَقْت قلقْة لُتها مايضَّ حمَّ

ياللريحِ..أذكُر أنها أوقفْت باملديِة 
قامتي

مل أحتمْل يف األرِض وقوفاً
رصخُت: أين "ليس"..

"ليَس"..
يف النوِم كان البحُر يسمُعني

كانت األشجاُر تخّط يل الجهاِت 
األربع

يل ِجهة..مل تَقلْها ريٌح
مل تقلْها شجرة..

خروجي..
يا امرأَة الطرِق القصريِة.. يا فردوَس 

عاميئ
ماذا تقولنَي اآلَن يل؟

هل أبدو حكيامً بال مدٍن ؟
مل أضّيع اآلجرَّ يوماً..

فكتبُت: عودوا
لكنهم مل يعودوا

يف الليِل تسللوا إيلَّ معلقاً من قلبي 
يف الجدار

وكتبوا حلامً..
كانت البحريُة يا صوَت الجمِر تتسُع

ويف املتسعِ غرقُت
ويف الغرِق.. كانت املمراُت تضيُق.. 

وتتسُع
حيواناٌت تُعلُن يل بدَء خروجي

غرقي: الخروُج..
فاخرجي معي يا غمويض

لِك مني بيٌت يف الريحِ وأمومة
ي بطيئاً..بطيئاً أو ال..تغريَّ

كوين ريفاً تختبىء فيه جروُح 
القصيدة

وتنطلُق منه ساللتي

اخرجي معي..
ي.. أو تغريَّ

لوا إيلَّ ففي الليِل..لحظَة تسلَّ
مل أنطْق بغريِ ذكراِك

مشدوداً بِك..أقُف غريباً
كأيس هذِه الحكمُة

ونهاري أبراٌج لسعريِِك
عرباٌت لرصاخِك طواَل الوقت

هْل أبدو حكيامً بال مدن ؟
مل يكن األمريُ الصغريُ حلمي، مل تكْن 

غاباتُُه غريَ ُسُفٍن
راسيٍة، وصحراؤُه: غريَ بحٍر مل أصْل 

إليِه، أغلقي
يا مدُن أبوابَِك، أنا القادُم..ال أدري:
ُن طرقي؟ أعتاُم يف العامِء  كيف ألوِّ

ُه مالذاً يسرتدُّ
مني نَظٌر نافٌذ..قادٌم ومكاين العشُب 

املحروُق يسبُقني إىل جوهري.
يا للجبِل..كم كنُت أوّد نسيانَُه ؟

يوَم رحلنا إليِه أوقفتنا غاممة
ورحلْت بنا صوَب ريٍف وُجروح

ما الذي يجري ؟
أليَس مثََّة جبٌل يا أقداُم ؟

هي ذي كلاميت..
أسَعَدها جبٌل برحيلِه، وأحزنَها 

الشاعُر بحياته
أطلقْتها الربوُق لتغتِسَل يف النهر

واستوَقَفْتها أدراٌن:
مْن أيَن أتيت ؟

يا للجبِل..
يف البيِت انتزعُت من الذكرى صورتَُه 

نة، امللوَّ
ير  ووصلُت قمَته البيضاَء قرَب الرسَّ

هَو اإلرُث الذي أبقِت الذكرى
ُد أسامَء موّدعيه ميناٌء بعيٌد يعدِّ

وينتظُر أمَل األبواب
الواقعيُّ تركُه وأخَذ يعبُث يف جيِبِه

والحاملُ مل يستفْق  منه بعُد..
هذِه بيوتُنا وكلامتُنا

ُن هكذا..بال أمٍل تتكوَّ
بأصابَع مقطوعٍة ترُث النغمَة 

الشاسعْة
يا للجبِل..

كم كنُت أودُّ نسيانَُه ؟..
اِْصطَحَبني يف املعنى وفكَّ رموزَُه يل

فلامذا ال يذكُرين
الّسفوح ُ: رسايب

ولونُُه : دمي اليتيُم
كم كنُت أودُّ نسيانَُه

أنا املبنيُّ يك أُهَدَم.. منذ أيب الهوِل
مبنيٌّ وجدراين املعاين التي ال ترغبون

املعاين التي هي اآلَن : قبُض الريح
..وأنتظُر الزوبعْة مبنيٌّ
أشفقي عيلَّ يا زوبََعة

التهدمي البيَت..بْل مري وئيداً،
وئيداً..

فأنا ابُنك.

ميالغروس نوين عن ديوان “آخر المدن المقّدسة” ميالغروس نوين عن ديوان “آخر المدن المقّدسة” 

االرتباط نفسًيا بالتدمير 
التعسفي الذي نال العراق

ترجمة: د. وليد صالح
                              

كانت أوقاتًا أخرى مختلفة من العام 1990، عندما متكنت من ترجمة ديوان كامل سبتي 
هذا إىل اللغة اإلسبانية. الشاعر العراقّي املقيم حالًيا )آنذاك( يف هولندا، بعد أن متكّن، 
وبعد رحلة طويلة ومرهقة، من االستقرار يف مدريد للدراسة يف كلية الفلسفة واآلداب يف 

جامعة أوتونوما. 

آنذاك، كان نظام صدام حسني قامئاً بكّل جربوته، عىل 
الذين  وقليلون هم  األوىل،  الخليج  الرغم من حرب 
توقعوا حينها ما جرى مؤخراً من غزو واحتالل للعراق 

من قبل القوات املسلحة األمريكية واإلنكليزية.
التي  الحياة  جريدة  نرشت  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
تصدر باللغة العربية يوم الثالث من نيسان/ أبريل من 
العام 2003، مقاالً بشأن املواقف املختلفة للمثقفني 
العراقيني املقيمني يف الخارج، حيث عرّب البعض منهم 
البعض  رفضه  بينام  األمريييك،  للتدخل  تأييده  عن 
السابق  العراقّي  النظام  سقوط  خلق  لقد  اآلخر. 
البغيض واملرعب مشاعر متناقضة، غري أّن رأي كامل 
سبتي الذي ينتهي به املقال املذكور، يعرّب عن رفض 
واضح للحرب عىل العراق ويتمّنى لو أّن األمم املتحدة 
كانت قد أخذت عىل عاتقها أمر نزع السالح العراقّي، 
لكن تسارع األحداث جعل دور هذه املنظمة العاملية 

ا، بل ومستحيالً. هامشيًّ
نقوم  الذي  ديوان كامل سبتي،  أن  من  الرغم  وعىل 
الحرب األخرية، ألنّه كُِتَب  بتقدميه اآلن، ال يشري إىل 
التجزئة  بحالة  ا  نفسيًّ مرتبط  فإنه  بسنوات،  قبلها 

والتدمري التعسفي الذي نال العراق.
ال  الشكلية،  النظر  وجهة  من  سبتي،  كامل  إّن شعر 
يشبه الشعر العريب إالّ قليالً. عىل الرغم من أّن كتابة 
مثل كتابة كامل سبتي تتطلب إملاًما بحركات التجديد 
يف الشعر العريب، سواء يف القرون السابقة أو يف الوقت 
والقافية  الوزن  عمًدا عن  تخىّل سبتي  فقد  الحارض. 
واإليقاع املوسيقّي. غري أنّنا ال نستطيع أن ننفي بأّن ما 
يكتبه شعرًا، ألنّه مختلف عن النرث بقوة لغته الرمزية 
ومتانة صوره وتتابع ورودها املرتبط بقوة بالصورة. 
يحصل  مام  أكرث  السينامئية،  أو  الفوتغرافية  سواء 
املجزأة  الشخصيات  لذا فإن  الكلمة نفسها.  بواسطة 
التي تتحرك عىل صفحات “آخر املدن املقّدسة” تبدو 
بغداد  يف  اآلن  يجري  مبا  وتكهن  هاجس  كأنها 
سكّانها  ويُرَعُب  رحمة  بال  تُهاَجم  التي 

مباليينهم الخمسة. 
من  تسلمته  الذي  النص  إّن 
كامل، بهدف ترجمته إىل اللغة 
عرش  من  أكرث  منذ  اإلسبانية 
سنوات، كان عبارة عن املخطوط 
املدن  “آخر  لديوان  األويّل 
تظهر يف  فقرات ال  وفيه  املقّدسة”. 
نسخة الديوان املنشورة بالعربية يف 
العام 1993، وقد فضلت ترجمة 
النص األصيّل، ألن املخطوط يف 

نظري أقّل تدجيًنا.
عىل  الديوان  ويشتمل 
ذات  واحدة  قصيدة 
كبري،  داخيل  انسجام 

هذه  يف  أجزاء.  أربعة  إىل  بتقسيمها  الشاعر  قام 
والحارضة،  املاضية  الشاعر  لحياة  صدى  القصيدة 
ممزوجة باقتباسات من مؤلفني عرب كالسيكيني مثل 
الحالّج والثعالبي وغريهم. وفيه أيًضا استشهادات من 
القرآن والكتب املقّدسة األخرى والحديث. وقد متكن 
الشاعر يف هذه القصيدة من إيجاد لغة رمزية خاصة، 
تربز بقوة من خاللها صور مجزأة تثري القلق والرهبة. 
باستمرار،  القصيدة  من  ينبعثان  والتعذيب  فاملوت 

بإيقاع يؤذي املشاعر.
ومن ناحية ثانية، ففي النص إشارات يصعب فهمها 
والتي  العودة”  ذهب  عن  منجمون  “الشعراء  مثل 
يذكرها مرتني.. وحسب تفسري كامل سبتي نفسه فإنه 
يشري إىل الشعراء الذين كانوا ينوون التقرب للنظام. 
ومتثل القصيدة مسرية دائرية حيث أن الفقرة األخرية 
التي تنهيها ترتبط باملطلع. وال توفر القصيدة للقارىء 
خطا تطوريًا مستقياًم للقراءة، ألن عليه أن يبحث عن 
الذي  والخراب  الدمار  عن  الناتجة  الصور  بني  سبيل 

يحدث من دون متييز.
أنّها الفوىض، املادة األولية التي ينطلق منها الشاعر، 
النظام  انعدام  عن  ناتجة  ليست  فوىض  كانت  وأن 
فحسب، بل ناتجة عن قوة التعبري أيًضا، وهو اليشء 
الذي ال نعدمه يف القصيدة. وعليه فأنا أستنتج بأن 
الروح.  من  منها  أكرث  الالشعور  من  تولد  القصيدة 
من  القصيدة  وتخلو  روحية.  منها  حشوية  أكرث  أنّها 
اإلشارات الزمنية، علاًم بأنّها تظهر بعض التلميحات 
الجغرافية. وهناك ذكر ألحياء يف بعض املدن التي مّر 
بها الشاعر يف رحلته إىل مدريد، كأحد أحياء بلغراد أو 
جزيرة واقعة يف منتصف الطريق بني أفريقيا وأوربا، 
ال  الشاعر  أن  ومع  قربص.  جزيرة  بها  املقصود  ورمبا 
يرصح علًنا، فإّن “آخر املدن املقّدسة” ميكن أن تكون 
االحتامل  ولكن  الحايل.  وقتنا  يف  عراقية  مدينة  أية 
األكرب هو أّن املدينة املقصودة هي بغداد، حيث يطفو 

السحر عىل الرغم من الخراب الذي يلف كل يشء.
أّما بخصوص اللغة التي يستعملها كامل سبتي ، فإنها 
بالغية  رتوش  دون  من  الصفاء،  شديدة  عربية  لغة 
وذات  معتدلة  بل  بسيطة،  لغة  ليست  زائدة، وهي 
قوة تعبريية كبرية، وهي لغة ميكن مقارنتها بتلك التي 
ترافق الطقوس الدينية الكربى. وبهذا املعنى فإنه ليس 
من السهل أن تتناغم لغته مع لغات الشعراء العرب 

اآلخرين من املعارصين.
وأخريًا، فقد أثار انتباهي كون الفعل “انحدر” األكرث 

استعاماًل يف القصيدة.

ميالغروس نوين مستعربة إسبانية وأستاذة األدب العريب 
الحديث يف جامعة كومبلوتنسه مبدريد. والكتابة هذه هي 
الشاعر  قصيدة   لرتجمتها  نوين  الدكتورة  كتبتها  مقدمة 
كامل سبتي الطويلة “آخر املدن املقّدسة” والتي صدرت 
Huerga y Fierro edi-  عن دار النرش اإلسبانية املعروفة

“آخرون قبل هذا الوقت”“آخرون قبل هذا الوقت”

البحث عن اآلخرين البحث عن اآلخرين 
في كهوف السيرةفي كهوف السيرة

عبد الكريم كاظم

الشاعر يطرح اسئلته الجديدة بإستمرار، لذا ال أراين معنياً بوجود االجابات، هذا هو التداخل 
عندي اثناء القراءة، بعيداً عن املناهج النقدية التي لها فرسانها باساليبهم وطرق تعاملهم مع 
القيمة  وإظهار  لبلوغ  النص  إىل جوهر  دامئاً  اذهب  لكنني  تلك.  مناهجهم  يف ضوء  النصوص 

الجاملية والفنية التي أنساق وراءها اثناء القراءة. 

هذا النص يثري عندي الدهشة ويبعث 
املعامل  يل  يرسم  فهو  التأمل،  عىل 
الخاصة بتجربة الشاعر يف مسريه نحو 
األقايص دون ان يصل إىل مبتغاه، وكأين 

اشعر بخيبة كلكامش وهو يردد:
أيكون يف وسعي 

االّ أري املوت الذي
اخشاه وارهبه

الشاعر  اسبغه  الذي  التساؤل  هذا  يف 
كامل سبتي عىل نفسه دعوة ايل قراءة 
وتبرص الكتشاف  بعمق  للنص  متأنية 
الفكري  املوقف  يف  الصارمة  املعامل 
النص يتضمن  والجاميل للشاعر، فهذا 
الكثري من العناية بعنارص النص االديب 
غري  االشارات  جانب  ايل  املتكاملة، 
املرسفة التي تقدم للنص وبهذا يجمع 
الشاعر بني السرية وكيفية البحث من 
هو  كام  اآلخرين  عن  كهوفها  خالل 

واضح يف هذا الشطر:
أراقب عكاز الرمل ،فأسمع أغنية 

لزنوج البحر
لسكاري  ورصاخاً  الجسد  قوة  عن 

الحانة:
أن أدخل إيل البحر اآلن...

تصدح،  افكارا  يتضمن  مبجمله  النص 
لنصه فحسب بل  فهو مل يكن مرافقاً 
وصل  وكأنه  وجوده  من  جزءاً  كان 
من  الكثري  عرب  الدرامية  النص  بحركة 
الذي  الداخيل  االيقاع  ايل  املشاهد 
يعتمر بروحه ويجسده يف شكل رصاع 

طويل حدده الشاعر بنقطتني هام:
اوال : االستجابة لتداعيات النص.

املتعلق  لالسرتسال  االستجابة   :ً ثانيا 
بااليقاع الداخيل للنص.

و بهذا يكشف الشاعر عن االشكالية 
الذي  النص  مع  عالقته  يف  املتعلقة 
الشعري  البناء  عنارص  معظم  يشمل 
فكريا وجامليا كام هو واضح يف هذه 

املقتطفات الشعرية:
الضائع يف سفر يهرم كل مرة...

أضحك من شطارة الشعراء أمام 
باب القرص...

ايل  سعيت  كلام  املدينة:  عن  كتبت 
قلبها،

خرجت منها مرشداً،
الخطوة يف شوارعها خطوة هجرة.

هانحن مثل قارب يا قشة ستغرقنا.
نشتم القرص والحراس ونسكر بالخمر.

لن أحاول الدخول يف تفاصيل ال طائل 
منها فيام يتعلق بالشعر ولكن انصافاً 
للحقيقة ال بد من التذكري مبا هو حقيقة 
املفارقات  مستوي  عيل  النص  هذا  يف 
واالبعاد املتفاوتة التي تؤكد عيل قدرة 
الدقيقة  التفاصيل  التقاط  يف  الشاعر 
للمشهد العام الذي يحياه ونحياه معاً 
وطريقة استخدامه للمفردات وحسن 
التكلف  عن  بعيداً  اللغوية  صياغته 
عيل  خصوصاً  النص  يخدم  ال  الذي 

مستوي البناء.
ان هذا التداعي يف الكشف عن حركية 
ماضيه  بني  الربط  حيث  من  النص 
التواصل مع مستقبله  وحارضه وحتي 
يكاد يبعث عيل نوع من االعتقاد بأن 
جاملية االفــــــكار تعزز النص بتفرده 
وتنشــط الذاكرة للنبش يف اكرث االشياء 
التشظي  حالة  من  وتجعل  املغمورة 
اسلوب  من  نقرأه  ملا  مرافقة  الذهني 
جديد يف الكتابة الشعرية وبلغة مرنة 
تزاوج بني النص والقارئ لنطلع ايل ما 

يقوله الشاعر يف هذا الجزء:
كان الكالم مثل ارتطام جبل يف االرض

كانت االلهة تغيب يف باطن االرض
أو يف باطن السامء

رمينا يف املشارف بوجهني 
ال يشبهان البرش
باكيني وضاحكني

يغني صاحبي عن مبيت منتظر
و أُحار كنت يف نبأ املدينة.

ما زلت كلام قرأت نصاً للشاعر كامل 
سبتي تستوقفني فيه ابداعاته الجاملية 
بدقة  املنتقاة  موضوعاته  يف  والبالغية 
الذوقي  ادراكه  ومن  عاليني  وحرص 
الرفيع لجامل اللفظة، فرناه يجذر شعره 
باتجاه وصف الجامل وعدم التكلف يف 

الصياغة يك يربر نصوصه بكل دقائقها 
الشفافية وكأنه يقوم  ويدونها مبنتهي 
بعملية برمجة لكل الجوانب الجاملية 
وان  حتي  بينهام  يفصل  وال  الفنية  ــ 
اللفظة  مع  الفكرة  لديه  تزامنت 
مبدلوالت خفية تحمل رموزها التي ال 
يجاهر بها الشاعر حتي وان أفصح عن 
بعض منها بطريقة االستنطاق كام ورد 

يف قوله هنا:
أَو كان هذا حنيناً؟
أما كاَن هذا ندماً؟

ويقول ايضاً يف مكان آخر من النص:
بال  بيت  يف  وذكريات  وصاحبي  أنا 

سقف
يف بيت بال باب

يعرض للسامء خجلــه
ويلقب كل داخل بالضيف

حائطه من طني بناُه غاٍز ينسج الكالم 
من الكالم

تبدل  مهام  موقفه  عيل  الشاعر  يبقي 
أمل  امللامت،  اوقات  يف  وخاصة  الزمن 
يقل يف هذه العبارة الصارخة واملوجعة:

وأنا مـدمن ذكريات
مـدن نـدم

ليجعل من هذه الحالة اشبه بوسادة 
يضعه  بل  وينام  فوقها  رأسه  يضع  ال 
تحتها ليتفاعل لديه االحساس بالخيبة. 
مرة ومرة يتفاقم الحامس لديه يف رحم 

هذا الندم.
عن أي قوة يتحدث هذا الشاعر حني 
يتحفنا بهذا املقطع النادر الذي يشبه 
لنا  لريسمها  الحياة  كتاب  يف  التامعة 

بطريقة شعرية اذ يقول:
أشم فرئاناً، يقول صاحبي

و الشم يف الظالم ممكن مثـل الكــالم
تشري  الحاسة  فهذه  الشم؟  ملاذا  ثم 
عندنا نحن العراقيني ايل عقدة الخوف 
وألزمتنا  طويال  بنا  تحكمت  التي 
يقل  أفلم  موقف،  أي  ازاء  االحرتاز 
النواب يف قصيدة له )أنا أرى باللمس، 
ان  يل  فيبدو  اللمس(،  غري  عاد  ما 
حالة الشم ممكنة كالكالم مثلام حالة 

يف  كالماً  ان  باللمس،  ممكنة  الرؤية 
الدالالت  من  العديد  له  السياق  هذا 
الشاعرين  كال  مينحها  التي  الصوفية 
الحقائق  احتواء  يف  ليسرتسل  للقارئ 
شعرية  بطريقة  له  يصوغانها  التي 

تغلفها املهارة يف الصياغة والتصوير.
نحن هنا بأمر من العقل
نحن هنا بأمر من القلب

توالد هاتني املفردتني )العقل، القلب( ال 
ينبثق إال بتوافق الطرفني وما يحمالنه 
ـ  من الرمزية، وكلام اتسع تداول الرمزـ 
ليس يف هذا املقطع فحسب ــ تجذر 
لدي الشاعر التداخل الذي يحمل معه 
دالالته املعرفية تبعاً للحالة التي ارادها 
الشاعر لنفسه كرضورة ــ بصيغة االمر 

ــ ال ميكن تجاوزها.
لندخل مرة أخري يف لعبة التمويه التي 
ميارسها الشاعر يف هذا الجزء من النص 

فيقول:
تهبنـي الدولة قناعاً يك أكون بطالً

فال يراه سجانها يف ظالم القبو
يا لخديعة الدولــــــة

دور  يكتمل  هذه  التمويه  حالة  ففي 
هي  هل  الخديعة،  تدوين  يف  الشاعر 
الشيعي،  السيايس  الفقه  يف  )التقية( 
الشاعر  يدرك  هذه  القناع  حالة  ففي 
اليها  تسعي  التي  اللعبة  فنون  متاماً 
الدولة للعبها معه، وادراكه هذا يجعله 
يحيا من اجل استدراج الدولة املتمثلة 
بـ )الظلمة، القبو، السجان( واصطحابها 
ايل مكامن الخديعة التي ينصب رشاكها 
الشاعر، فدولة بهكذا مواصفات ابيعها 
بكأس، وال نغايل اال بالحقيقة يف تعاملنا 
واملنايف  بالسجون  يزخر  وطن  مع 
حكموه  الذين  واملعتوهني  والترشيد 
وهنا ال استطيع ان اردد ما قاله الشاعر 
ايل   .... العريب )بالدي وان جارت عيّل 

آخر البيت( بل أردد مع الشاعر:
أسقني خمـــر النصارى

أبيع الدولـــــة بكأس
مقام  ولكل  اشرتاطاته  زمان  لكل  ألن 
مقال كام يقال، وقد اعتدنا سامع مثل 

هكذا اشعار طوال عقود طويلة ادت 
للشاعر  وحاشا  نكبات  هكذا  ملثل  بنا 
هكذا  ضمن  يكون  ان  سبتي  كامل 

جوقة، أليس هو القائل:
ال غريب سواي إذن

وال قبــر سوي قبــرك
ميكنه الشاعر هنا االحاطة بكل االشياء 
مبا فيها ماضيه ليستلهم من سلوكياته 
مهم  حيز  يف  وليضعها  االشياء  حركة 
الذي  الشاعر  رأس  به  وأعني  ودقيق 
اثقلته الخمرة. وتجدر االشارة هنا ايل 
مثل  االشياء  تكنس  التي  العجوز  ان 
من  وغريها  املايض  الليل،  ،كالم  التبغ 
الكامنة يف حيثيات  االشياء هي ذاتها 
يسقطه  ان  الشاعر  يريد  الذي  الواقع 
وها  جدوي  دون  ولكن  حساباته  من 

هو يقول:
رأســي ثقيــل

تكنس العجوز التبغ وكالم الليل
وماضياً أحملــه مثل عصٍب رعٍش

ويقول ايضا يف مكان آخر من النص:
الصيف والشتاء خديعتان

والليل والنهار
ما نفع ان تسمي يف الظالم

يسأل صاحبـي
ما نفع أن يسمي الصوت؟

فليكتبوا بالنعت.
وأقول  القراءة  هذه  نهاية  ايل  انتقل 

أجل ملا قاله الشاعر هنا يف املقطع:
ما كنت احداً ابعد من قربه

ما كان قربه بيت جسد مات 
عيل  التأكيد  يتم  فهنا  اكررها  اجل 
مع  التعامل  يف  املكاشفة  رضورة 
موضوعة املوت بوصفها الحالة التي ال 
الواقع  استئناف هذا  الشاعر  يستطيع 
املبتذل من جديد النه مييض خلف تلك 
كواقع  املوت  بني  ما  القامئة  الجدلية 

والقرب كتجسيد لحقيقة هذا الواقع.
يجب  االهمية  بالغة  مسألة  هناك 
نص،  أي  قراءة  عند  بها  االعرتاف 
الجامل  تخص  امور  عن  البحث  وهي 
ومواقعه يف أي حيز من النص، فالقراءة 

ملف خا�صملف خا�ص

جداُر المعنى البعيد جداُر المعنى البعيد 
كامل سبتي

 قصيدة..
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قصة فيينا
كتبت له ميلينا، أنّها ال تستطيع التنفس 
يف فيينا، وأنّها تعاين من مرض يف الرئة 

وأحيانًا ال تأكل إال القليل أليّام.
املدينة  تغادر  ال  ملاذا  كافكا،  يسأل 
لفرتة قصرية. ميكنها القدوم إىل مريانو، 
ويخلص  هو.  حيث  الصحي  املنتجع 
يستطيع  ال  أن  الغريب  من  أنّه  إىل 
تذكر مالمح وجهها، لكّنه يتذكر كيف 
املقهى،  طاوالت  بني  من  خرجت 

بفستانها الزهري الذي ال يزال رؤيته.
البد أن املرسل إليه، ميلينا جيسينسيك، 
فوجئت باملسحة املثرية قليالً، يف إحدى 
فرانز  من  تلقتها  التي  األوىل  الرسائل 
كافكا. كانت قد قابلته يف مقهى يف براغ 
نهاية العام 1919، لتسأله عام إذا كان 
بإمكانها ترجمة إحدى قصصها القصرية 
التشيكية؛  اللغة  إىل   ،The Stoker
واستمرت املحادثة نصف ساعة تقريًبا. 
بابتسامة  نحيف  رجل  يف  تفكر  إنّها 

مؤذية وشعر أسود يخطه الشيب.
ميلينا جيسينسيك  كافكا  فرانز  يعرف 
أحدثت  فقد  لسمعتها،  نتيجة  هذه 
حياتها  أسلوب  بسبب  كبرية  ضجة 
كان  براغ.  يف  بالغة  كشابة  الباهظ، 

حديث  والدها  وبني  بينها  الجدال 
قومًيا  جيسينسيك  يان  كان  املدينة. 
الكتبة  من  بالرعب  أصيب  تشيكًيا 
اليهود الناطقني باألملانية الذين قضوا 
هذه  أحد  براغ.  مقاهي  يف  أيامهم 
يف  سُيسجل  أركو،  مقهى  املقاهي، 
فرانز  مثل  لكّتاب  كملتقى  التاريخ 
ويرفيل.  وفرانز  برود  وماكس  كافكا 
كان إرنست بوالك ضيًفا منتظاًم أيًضا، 
حيث تعرفت إليه جيسينسيك وأرادت 
أن تتزوج منه. “يهودي املقهى” ذاك! 
رصخ األب، ثم استخدم كافة الوسائل 
ذلك حبس  يف  مبا  ذلك،  ملنع  الخشنة 
ابنته يف ملجأ مرتوك. لكن يف النهاية، 
كان  الرشد،  سن  ميلينا  بلغت  عندما 
عىل  يوافق  أن  األب  جيسنسيك  عىل 
يختفي  أن  رشط  بوالك،  من  زواجها 
الزوجان عىل الفور عن برصه وينتقالن 

إىل فيينا.
العام 1918، وصل  من  مايو  آيار/  يف 
العروسان إىل مدينة تحترض، وعاصمة 
امرباطورية تغرق يف حرب يائسة. كان 
اإلمرباطور فرانز جوزيف قد مات منذ 
عامني، وكانت إمرباطوريته النمساوية 

املجرية عىل وشك املوت.

يف العام 1920، تبدأ ميلينا جيسينسيك، 
بعد عامني قضتهام كُمدرسة يف مدرسة 
بائسة يف النمسا “بلد املجاعة” البحث 
عن دخل جديد. ومثل عدد ال يحىص 
وزوجها  هي  تعاين  فيينا،  سكان  من 
وتقل  الجوع،  من  األحيان  بعض  يف 
البنك  يف  كموظف  زوجها  أجر  قيمة 
أنّهم  التضخم.  بسبب  آلخر  يوم  من 
أو  الطعام  لرشاء  املال  ميلكون  بالكاد 
وقود التدفئة. وعىل الرغم من بدايات 
مرض رئوي وشيك، كانت ميلينا عىل 
مدار العامني املاضيني، تحمل الحقائب 
وتحرض  املحطة،  يف  للمسافرين 
الحطب لبعض املسنني،مقابل الحصول 
عىل إكرامية، وتعطي دروًسا يف اللغة 
التشيكية، حتى أنّها كانت ترسق بعض 

الخبز والتفاح يف بعض األحيان.
تفعل  أن  ميلينا  قررت  ذلك،  بعد 
شيًئا يناسب إحساسها بالرشف، كإبنة 
يف  وبدأت  القراءة،  جيدة  ومواطنة 
براغ.  ملجلة  فيينا  عن  مقاالت  كتابة 
كان  الذي  إرنست،  زوجها  وبفضل 

املؤلفني،  من  آخر  عدد  مع  معجًبا، 
ما  كل  قراءة  يف  بدأت  كافكا،  بفراز 
ذلك  حتى  املجهول  براغ  كاتب  نرشه 
الحني، ومل يكن كثريًا آنذاك: مجموعة 
األوىل،  سنواته  من  قصرية  قصص 
التحول،  الحكم،  نصوص،  تضمنت 
العقابية،  املستعمرة  يف  القانون،  أمام 
رسالة لألكادميية والوّقاد، تلك القصة 
التي كان من املفرتض أن تصبح الفصل 
األّول لرواية ال يزال كافكا يعمل عليها. 

ورغبت مليلينا بشدة يف ترجمتها.
رمبا سيشعر كافكا بالفخر من سؤالها: 
يف  لعمله.  األوىل  الرتجمة  ستكون 
السنوات املقبلة، سترتجم ميلينا كل ما 
نرشه كافكا. وهذا يجعلها أّول مرتجمة 
له يف العامل. وقد ظهرت الحًقا ترجمتان 
القرن  من  العرشينيات  أوائل  أخريان 
ماراي،  ساندور  أنجزهام  املايض، 
“التحول”  كتايب  ترجم  الذي  املجري 

و”الحكم” من دون إذن كافكا.
يسعد كافكا بعمل هذه الشابة، معتربًا 
أن استجاممها التشييك لعمله متالئم، 
“دقيق للغاية، مع تلك اليد السحرية 

التي متلكها”، كام كتب لها.
جيسينسيك،  ميلينا  إىل  رسائله  يف 
الرتجمة.  ما يذكر عملها يف  نادًرا  كان 
رسائاًل  تتلقى  كانت  ذلك،  من  بدالً 
بالرشوحات  مليئة  منه،  يومية  شبه 

والتعليقات الجديّة.
العبارات  بدأت  ما  رسعان  لكن 
إىل  تتسلل  الحميمة  الشخصية 
االثنني  أن  لو  كام  ويبدو  رسائلهام. 
املهذب  الخطاب  ببساطة،  تخطيا 
والحذر. عىل أي حال، فهي مندهشة 
عىل  وتعاطفه،  الشديد  اهتاممه  من 

أيًضا  تخىش  كانت  أنّها  من  الرغم 
كل  فبعد  كلامت.  مجرد  تكون  أن 
يجيد  كاتب  مجرد  كافكا  يبقى  يشء، 
فقد  ذلك،  ومع  بالكلامت.  التالعب 
مع  مراسالته  يف  السيطرة  أيًضا  كافكا 
ميلينا جيسينسيك، ورسعان ما تحولت 
النفس،  يف  عميق  غور  إىل  رسائلها 
وبدت كام لو أنّها مل تُكتب للقراءة، بل 
للنفس والعقل. وبالتدريج، حان وقت 
بدا  بعد تسلسل  الثانية،  للمرة  اللقاء 
منطقًيا. كتابة الرسائل، وتطور املوّدة، 
ثم اللقاء. وتطلب ميلينا من كافكا أن 

يأيت إىل فيينا وأن يلتقيا هناك رًسا.

كراهية اليهود
يوجد  حيث  مريانو،  يف  مصحته  من 
ال  إنّه  كتب،  بالسّل،  كمريض  كافكا 
يستطيع القدوم إىل فيينا. إنّه خائف 
تبقى  يشء،  كل  فبعد  العواقب.  من 
يف  متزوجة.  امرأة  جيسينسيك  ميلينا 
اآلونة األخرية، كان أحد معارفه اليهود 
كانت  مسيحية  امرأة  مع  عالقة  عىل 
األمور عىل  الزواج. سارت  عىل وشك 
العالقة  انكشفت  متاًما.  خاطئ  نحو 

وانتحرت املرأة. 
يف  يشء  “أفظع  مليلينا:  كافكا  يكتب 
القصة بالنسبة يل يف البداية هو االقتناع 
كيف يجب عىل اليهود بالرضورة، أن 
يَقتلوا مثل الوحوش الكارسة، بأمكانهم 

االنقضاض عليك”.
عرائس  قتلوا  لقد  مفرتسون؟  اليهود 
بني  نصبوه  جدار  مثة  مسيحيات؟ 

اليهود وغري اليهود؟ 
املتابعة.  ميلينا  بإمكان  يعد  مل  لكن 
تساءلت: ما عالقة كل هذا بها، وهي 

ميلينا جيسينسكي والقصة الغامضة وراء مراسالتها مع الكاتب البوهيميميلينا جيسينسكي والقصة الغامضة وراء مراسالتها مع الكاتب البوهيمي

المرأة التي جعلت فرانز كافكا ينظر إلى أعماق قلبه 

متزوجة من يهودي عىل أي حال؟ ملاذا 
يستخدم كافكا، اليهودي نفسه، فجأة، 
مثل هذه الكليشيهات الرهيبة املعادية 
من  كافكا  يعاين  هل  هنا؟  للسامية 

كراهية اليهود للذات؟
ألن  جيًدا،  تعرفها  كليشيهات  إنها 
التي  النمساوية  االنتخابات  ملصقات 
جرت يف ترشين الثاين/ نوفمرب من العام 
تحدثت  اليمينية،  والصحافة   ،1919
كبح  أي  هناك  يعد  مل  واضحة:  بلغة 
املائة  يف  عرشة  اليهود.  كراهية  عىل 
من السكان يف فيينا يهود، وهي نسبة 
الحرب  الجئي  بسبب  أكرث  ارتفعت 
اليهود من الرشق. لكن معاداة السامية 
املنبوذين  هؤالء  تستهدف  تكن  مل 
الفقراء فقط. أدت الحملة إىل ظروف 

شبيهة باملذبحة يف املدينة.
أصبح كافكا، الذي يشعر بأنه مستغرق 
وعًيا  أكرث  براغ،  يف  اليهود  كراهية  يف 
بيهوديته وضعفها يف السنوات األخرية. 
وتكاد جيسينسيك أن تدعي بأنّها تشعر 

براحة أكرب يف فيينا.

هدأة الخوف
نهاية متوز/ يوليو 1920. قفز كافكا فوق 
ظله: قرر القيادة عرب فيينا بعد كل يشء 
عند عودته من املصحة يف مريانو جنوب 
أيّام  خمسة  مدة  هناك  مكث  تريول. 
رًسا. ميلينا تراه عندما تستطيع. لحسن 
بعد  كثريًا:  زوجها  يزعجها  ال  الحظ، 
يذهب  ما  عادة  األريكة،  عىل  العمل 
مبارشة إىل مقهى “هريينهوف”، ويبقى 
الليل.  من  متأخر  وقت  حتى  هناك 
أن  تستطيع  ال  أنّها  من  الرغم  وعىل 
تنتزع نفسها من بوالك، إاّل أنّه مل يبق 
الكثري من زواجهام. يقول شاهد عيان 
هو  بينهام  املشرتك  الوحيد  اليشء  إن 
زمرديّة  خرض  عيون  ذات  سوداء  قطة 

المعة.
يف اليوم الذي يبلغ فيه كافكا السابعة 
التالل  إىل  العاشقان  يتوجه  والثالثني، 
جميل،  طقس  فيينا.  حول  املشجرة 
طول  يستضيفها  كان  خفيف.  نسيم 
األبيض  قميصه  مرتديًا  هناك،  اليوم 
وبوجه ورقبة حرقتهام الشمس. أنّه ال 
املصاب  عادة  يفعل  كام  كثريًا،  يسعل 
عىل  وينام  كثريًا  يأكل  بل  بالسل، 
العشب املجاور لها. قبل تلك القيلولة، 
يتعلق األمر بالحميمية. مل تعد ميلينا 
زوج  تجاه  عقبات  تواجه  جيسينسيك 
والحياة  الجنس  مرة”.  “مائة  خدعها 
لكن  لها.  طبيعي  بشكل  مًعا  ينتميان 
بني “عامل النهار” املتمثل يف وضع الرأس 
و“ليلة”  الحبيب  حضن  يف  املبتهج 
الجنس، يتثاءب كافكا يف هاوية بالكاد 

يستطيع عبورها.
ذلك اليوم أيًضا ال يُنىس بالنسبة لكافكا 
أثبتت ميلينا قدرتها  لسبب آخر. فقد 

لديه.  القلق  نوبات  فتيل  نزع  عىل 
ما تحدث يف رسائله عن خوفه،  غالًبا 
“تلك املؤامرة الداخلية عليه”. الخوف 
اليهود غري  بالنسبة له، مرتبط مبوقف 
املؤكد. الذي يسميه مرًضا عقلًيا. كانت 
خوفه،  من  التخلص  عىل  قادرة  ميلينا 
الذي فهمته ونظرت يف عينه، وهو أكرث 

مام عرضته عليه أي امرأة أخرى.

كرس التعويذة
يف  أخرى  مرّة  الرسائل  تدفق  يتضخم 
األسابيع التي تلت رحيل كافكا، وتدرك 
عليها  ارتفعت.  قد  املخاطر  أن  ميلينا 
أن  عليه  يتعني  الذي  بوالك  تُطلق  أن 
يستنتج أنه يف الزواج املفتوح، ال تنطبق 
فقط.  الرجل  الجنسية عىل  االمتيازات 
خدعت  أن  بعد  ميلينا،  عىل  ويجب 
التفكري يف وجهة نظرها  إعادة  نفسها، 
تقليديًا  أكدت  املايض،  يف  الزواج.  يف 
أن  يجب  محتملة،  أًما  ألنها  املرأة،  أن 
مبدأ  الرجل.  من  أكرث  بإخالص  تلتزم 
انتهكته هي نفسها اآلن. وهي تعتقد 
أن عىل املرأة أن تكافح من أجل تقرير 
الحقيقية  واملساواة  الكامل،  مصريها 
هي الهدف. هذا يعني أيًضا أنه يجب 
يجب  ولكن  مالًيا،  مستقلة  تصبح  أن 
أن تتغري النظرة من أجل ذلك، فقضية 

املرأة قضية اجتامعية.
تشاركها  التي  األفكار  هي  هذه  كانت 
باستمرار  املتزايدين  القرّاء  مع  ميلينا 
يشعرون  والذين  براغ،  يف  الصحافة  يف 
باالمتنان لها عىل ذلك. يف مرحلة معينة، 
توقع  )هكذا   ”Milena“ اسمها  أصبح 
مقاالتها(، عالمة تجارية ميكن بواسطتها 
جني األموال. لقد ُجمعت مقاالتها تلك 
القرن  عرشينيات  منتصف  كتاب  يف 

املايض، وكان ناجًحا. 
قرر   .1920 العام  صيف  إىل  بالعودة 
البعض  بعضهام  لقاء  وميلينا  كافكا 
الحدودية  بلدة جموند  أخرى، يف  مرة 
ظل  مثة  لكن  النمساوية.  ـ  التشيكية 
ثقيل كان يخيم عىل ذلك االجتامع. فقد 
بعضهم  مقابل  وجلسا  السحر،  ذهب 
ألن  الغرباء.  من  اثنني  مثل  البعض، 
عالقتهام  أن  أعامقه  يف  يعرف  كالهام 
ذلك  بعد  كافكا  كتب  منها.  ميؤوس 
أن كالهام متزوجان لألسف: “أنت يف 

فيينا، وأنا مع خويف يف براغ”.
بدت  وصاعًدا،  الحني  ذلك  من  بدًءا 
الرسائل أقل حميمّية. ومثة فجوات متتد 
|أليّام عدة من دون رسائل يف البداية، 
ويف وقت الحق أصبحت تلك الفجوات 
تسرتق أسابيًعا. يطلب كافكا من ميلينا 
أن تكتب بشكل أقل تواترًا، ألن الرسائل 
منه  وتسلب  تُضعفه،  اليومّية  شبه 
توطيد  من  والخوف  ينسحب،  النوم. 
العالقة يسيطر عليه مرة أخرى. يشعر 
يعاين  أنه  ويعرف  بالشيخوخة،  كافكا 

الحياة  بأن  ويقتنع  مميت،  مرض  من 
بجان ميلينا ليست حياته.

براغ.  يف  الرطب  الخريف  برد  ينترش 
أن  عليه  رئتاه.  وتحتقن  كافكا  يسعل 
يبحث عن مصحة مرة أخرى. ذهب إىل 
جبال تاترا العالية، إىل ماتلياري، بعيًدا 
يرسل  املصحة  تلك  ومن  فيينا.  عن 
لها: أنّه “أمر املوت” حال دون الكتابة 
ومنعهم من رؤية بعضهم البعض مرة 

أخرى.
تُرِكت ميلينا جيسينسيك خالية الوفاض: 
ينسحب،  تحبه  الذي  الرجل  هو  فها 
يواصل خداعها.  تزوجته  الذي  والرجل 
إنها تعلم أنه كان من املمكن أن تصبح 
هي وكافكا زوجني فكريني، لكّنها تدرك 
مع  الزاهدة  الروحية  الحياة  أن  أيًضا 
كافكا كانت ستجعلها غري سعيدة. ومع 
وأصبحت  ترجمتها.  يف  استمرت  ذلك، 
نصوصه حلقة الوصل الوحيدة بينهام.  
للوقوف عىل  عادت  السنني،  مر  وعىل 
نجاحها  بفضل  ولكن  عقلًيا،  قدميها، 
املتزايد كصحفية أيًضا مالًيا، مام يعني 

االستقالل عن زوجها.
كافكا  آفاق  كانت  األثناء،  هذه  يف 
بشكل  يقوضه  السل  مرض  تتضاءل. 
متزايد، كام أنّه يقرر عدم إكامل  روايته 
األخرية “القلعة”، ويطلب من صديقه 
ماكس برود حرق جميع مخطوطاته، مبا 
“السيدة  إىل  رسائله  مراسالته  ذلك  يف 

ميلينا بوالك”. 
سيكون األدب العاملي أقل ثراًء لو أطاع 
بينام  املحترض.  صديقه  طلب  برود 
احتفظت ميلينا برسائل كافكا. وعندما 
زحف األملان إىل جمهورية التشيك يف 
العام 1939، وشعرت بالتهديد من قبل 
الجستابو )كانت تساعد الالجئني اليهود 
الرسائل  عهدت  لسنوات(،  أملانيا  من 
الرسائل  نجت  وبفضله  صديقة.  إىل 
اعتقال  معسكر  يف  ميلينا  موت  من 

رافينسربوك.
العام 1924. كافكا اآلن يعاين من  إنه 
باستمرار،  يسعل  وهو  دامئة،  حمى 
ويعاين من التهاب يف الحلق عند األكل 
متزايد.  بشكل  أجًشا  ويصبح  والرشب 
ويف مصحة جديدة، ُشخصت حالته عىل 
إىل  ونُقل  الحنجري.  السل  مرض  أنّها 
عيادة أمراض الحنجرة الشهرية يف فيينا. 
لكن بعد فوات األوان، فقد تقدم املرض 
بشكل كبري واصبح العالج ميؤًسا منه، 
زتقرر نقله إلة مصحة “كريلني” بالقرب 

من فيينا.
كافكا،  ينتهي  عندما  القدر،  وملفارقة 
يف  ميلينا  تزوره  فيينا،  يف  عنه،  رغامً 
املرّة  أنّها  الفور  عىل  وتدرك  املصحة، 
وبالكاد  أجًشا  كافكا  كان  فقد  األخرية، 
يستطيع الحديث، وفقد الكثري من وزنه 
كافكا، ألن األكل كان يؤذيه كثرياً.  وبعد 
أن تحطمت ميلينا لرؤيته بهذه الحالة، 

تركت املصحة بروح ذائبة.
ظهرت   ،1924 يونيو  حزيران/   6 يف 
مقالة يف إحدى الصحف اليومّية يف براغ 
املرأة  هي  املرتجمة  ميلينا،  أّن  تقول: 
التي جعلت كافكا ينظر إىل أعامق قلبه.

إعداد الطريق الثقايف

التي جرت بني فرانز  العامل، تلك  من أجمل مراسالت الحب يف 
كافكا والكاتبة واملرتجمة التشيكية ميلينا جيسينسيك. ففي كتاب 
“رسائل إىل ميلينا” جرى تضمني الرسائل التي كتبها كافكا إليها 
لرسائل  شاملة  دراسة  لكن  ميلينا.  رسائل  اختفت  بينام  فقط، 
كافكا واملقاالت العديدة التي كتبها لجيسينسيك كصحفي، ترسم 

صورة للمرأة الرائعة التي كانت عليها. 

بمشاركة أكثر من 15 دولة 

الحلة تزدان بملتقى بابل الحلة تزدان بملتقى بابل 
الدولي لفنون الشارعالدولي لفنون الشارع

 

الطريق الثقايفـ  خاص   
شهدت مدينة الحلة يف الفرتة من 14 لغاية 15 آذار املنتهي، فعاليات 
ملتقى بابل الدويل لفنون الشارع بنسخته الثالثة، والذي أقامته كلية 
املستقبل الجامعة بالتعاون مع فناين املحافظة وعديد من مؤسساتها 

الرتبوية. 
استقطبت  وقاعاتها،  الكلية  احتضنتها حدائق  التي  امللتقى  فعاليات 
جمهورا كبريا من أبناء بابل وغريها من املحافظات، وتضمنت عروضا 
مرسحية وأدائية ورياضية وموسيقية ومعارض فنية، فضال عن ندوة 
فيها  شارك  رائدة”  تجارب   - الشارع  وفنون  “مرسح  بعنوان  فكرية 

فنانون وباحثون. 
ومام قدم خالل امللتقى، عرض بعنوان “محفل الدمى” للمخرج عمر 
بسباس من تونس، وآخر عنوانه “جانس” لـ “فرقة مالتوس” للفنون 
األدائية من العراق، إىل جانب عرض حمل عنوان “العصاية والتنورة”، 
من تقديم حسني سامي من مرص، ومرسحية بعنوان “كلب الجرنال” 

للمخرج جامل الشاطئ من العراق. 
كذلك تخلل امللتقى توقيع كتاب “مرسح الشارع يف العراق” ملؤلفه د. 
بشار عليوي، وكتاب “تنظريات يف فن املمثل املرسحي” من تأليف د. 
عامر صباح املرزوك، إضافة إىل كتاب “األداء اإلميايئ الصامت يف مرسح 

الشارع” ملؤلفه حسني مالتوس. 
ويف حديث صحفي، قال رئيس امللتقى د. عامر صباح املرزوك، أن هذا 
النشاط الذي ينظم للمرة الثالثة، حظي مبشاركة أكرث من 15 دولة، بينها 
لبنان وفلسطني واألردن ومرص والسودان والكويت والجزائر وتونس 
وإيران وتركيا، مشريا إىل أن امللتقى شهد تقديم أكرث من 20 عرضا فنيا 

أدائيا تناولت موضوعات اجتامعية هادفة. 
وأوضح أن فناين بابل قدموا خالل امللتقى 3 أعامل مرسحية تتحدث 

عن واقع مدينة الحلة وتاريخها وحضارتها. 
من جهته، قال الفنان محمود أبو العباس، أن “هذا امللتقى ميثل محاولة 
للذهاب إىل املواطن ومحاكاة ذائقته الفنية عرب أعامل مبختلف الفنون، 

ومنها املرسح الذي يعد األكرث تأثريا يف املجتمع”. 
وأوضح يف حديث صحفي، أن “إقامة ملتقى بهذا الحجم، وتضمينه 
مشاركات واسعة من داخل العراق وخارجه، كل ذلك يساهم بشكل 
كبري يف النهوض بالحركة الفنية، ويؤصل املرسح بكل تسمياته، سواء 

مرسح الشارع ام املرسح الجاد أم املرسح الكوميدي”. 
تطرحه  ما  خالل  ومن  الشارع،  “فنون  أن  قوله،  العباس  أبو  وتابع 
املتلقي، قادرة عىل  الوعي لدى  من قضايا هادفة ترفع من مستوى 

املساهمة يف صد الهجامت التي يراد منها تجهيل املجتمع”.
إىل ذلك، بنّي نقيب الفنانني يف بابل محسن الجيالوي، أن بابل مدينة 
حاضنة للفن ولديها إمكانات عالية يف تنظيم املهرجانات الفنية الدولية. 
وأشار يف حديث صحفي إىل أن هذا امللتقى يعد األول من نوعه يف 
العراق، وأنه يهدف إىل االحتفاء بتجارب فنون الشارع وعروض مرسح 

الشارع من داخل البالد وخارجها.
ونقلت وكاالت أنباء عن الفنان املرصي حسني سامي، أحد املشاركني 
يف امللتقى، قوله أن هذه هي مشاركته الثانية يف “ملتقى بابل”، مبينا 
أنه قدم عرب “فرقة رضا املرصية”، فقرات فنية من الفولكلور الصعيدي 

والنويب بواسطة “الحصان” و”التنورة”. 
فيام أعرب الفنان عياد، من تونس، عن سعادته بوجوده بني أخوته 
العراقيني، متمنيا تكرار هذه املشاركات التي تتيح له اكتشاف “كنوز 

العراق”.
ونقل اإلعالم أيضا عن املمثل واملخرج املرسحي العراقي الشاب عيل 
صالح، أحد املشاركني يف امللتقى، قوله أن هذا النشاط يعد إنجازا كبريا، 
مؤكدا أن العروض التي قدمت كانت مبستوى رفيع وراق وتقنية عالية.
ورأى أن ما مييز فنون الشارع هو أنها تتيح للجمهور االشرتاك فيها مع 

الفنانني الذين يقدمونها.    
ويف ختام امللتقى جرى تكريم جميع املشاركني فيه. 

متابعة..متابعة..
كانت ميلينا تخشى من أن تكون الرسائل محض 

تهويمات، فبعد كل شيء، يبقى كافكا مجرد كاتب 
يجيد اللعب بالكلمات ووصف المشاعر

ميلينا جيسنسيك
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قصيدتان من دوروثي باركر

ذلك الجانب اآلخرذلك الجانب اآلخر

تعزيةتعزية
ما إن ُمتَّ حتى أتوا مرسعنَي
بوجوٍه مبللٍة تطفُح تعاطفاً.
ضغطوا عىل يدي بأيديهم،

ومددوا ركبتي،
وطقطقوا بألسنتهم،

وراحوا يتأملونني وعيناي حزينتان.
أخربوين بلطٍف عن ذلك الجانب اآلخر-

كيف، حتى ذلك الحني، انتظرتَني هناك،
وكم سيكون لقاؤنا حافالً بالنشوة.

فانكرسوا وبكوا متأثرين بالحكاية الجميلة.
وحني ابتسمت قالوا إنني شجاعٌة

وابتهجوا الرتياحي،
وغادروا للحديث عن كل املساعدة التي قدموها.

لكنني ابتسمُت ألفكر كيف، أيها امليُت
املهموُم للغاية.. والرزين،

سوف تضحك إذا ما سمعَت األشياء التي قالوها.

العزاءالعزاء
مثة وردٌة تذبل.

رأيت جاملها املحطم معلقاً
عىل جذع مكسور.

وسمعتهم يقولون، “مل كل هذا االهتامم بها
مع كل براعم الورود املنترشة يف كل مكان؟ “

فلم أجبهم.
كان هناك عصفوٌر حطَّ ليموت.

قالوا: مائٌة متأل السامء-
ما سبُب الحزن؟ “

كانت هناك فتاٌة هرب عشيقها.
مل أنتظر بينام قالوا،

“هناك العديد من الفتيان اآلخرين.”

ترجمة معتز حرامي
مرتجم و شاعر سوري
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“سماء بعيدة كقبر مفتوح”

الشاعر عامر الطّيب الشاعر عامر الطّيب 
باللغة اإلسبانيةباللغة اإلسبانية

الطريق الثقايف ـ خاص
ترجمة  صدرت  بريطانيا،  يف   the grand library منشورات  عن 
الطّيب،  عامر  للشاعر  مفتوح”  كقرٍب  بعيدة  “سامء  لديوان  إسبانية 

أنجزها الشاعر و املرتجم حسني نهابة.
عن  ااألوىل  بنسحتها  صدرت  قد  للمجموعة  العربية  الطبعة  وكانت 
دار النهضة العربية ضمن مرشوع “ أصوات” بعد فوزها مبنحة آفاق.

من نصوصها:
“هذا أنا كام يجب أن تعرفوين

رجل طارئ كحرسة الصدر
أودُّ أال يسّبب يل أحٌد األذى

حتى لو كان ذلَك من أجل أن يضحكني
كأن يقول: وجدنا قطتَك مْيتة بينام كانت تحاوُل

أن تفتح باب الغرفة
لتدخل متدفئة.

مزحة مثل تلك من شأنها أن تجعل يدي جامدة عىل مقبض الباب!”

يُشار إىل أن عامر الطيب هو شاعر عراقي من مواليد 1990 يف مدينة 
الصويرة/ واسط. عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق. أصدر 
العديد من املجموعات الشعرية: »أكرث من موت بإصبع واحدة« عن 
»يقف وحيداً كشجرتني« عن االتحاد  العامة للكتاب،  الهيئة املرصية 
دار  عن  الخرضاء«  الدم  »كريات  العراق،  يف  والكتاب  لألدباء  العام 
»البقية يف حياة شخص آخر« عن  األمينة للنرش والتوزيع يف تونس، 
دار خطوط للنرش والتوزيع يف األردن، »صورة من الخلف للرقم 9« 
عن دار دملون الجديدة للنرش والتوزيع يف سوريا، إضافًة إىل مجموعة 
»ليس من أجل تشوانغ تسو فقط« عن دار العائدون للنرش والتوزيع 
دار  عن  أمريكا«  ونغلب  القادم  الصيف  يف  و«سأحبك  األردن،  يف 
ومضة الجزائرية. وينرش الطيب يف أغلب الصحف املحلية والعربية، 
واإلسبانية  والفرنسية  اإلنكليزية  اللغات  إىل  كتبه  بعض  وترجمت 

والكردية والفاريس.

يأيت عامر الطيب من سياق مختلف معرباً عن روح جيل جديد سئم 
وإذا  يشغله.  ما  تساؤالته ويف  أكرث يف  يغوص  أن  وقرر  ما سبقه  كل 
الطيب  عامر  فإن  مختلف  لون  يف  شاعر  كل  لدى  يولد  الشعر  كان 
العراقي  الشعري  املشهد  يف  الخاص  لونه  شعرياً  يجسد  أن  استطاع 
ولهذا  اليومية  الجمعية  والعذابات  اآلالم  تجربة  من  قصيدته  مقطراً 
ومستكشفاً،  مضيئاً  عادة،  إليه  ننتبه  ال  ما  إىل  يقودنا  يك  صوته  يأيت 
تقوله  ما  لديها  الطيب  عامر  لدى  القصيدة  الشاعر.  يفعله  ما  وهذا 
إنه صوت من  نقول:  أن  الواقع والتاريخ، وميكن  ألنها مجبولة بطني 
أصوات األجيال الجديدة والتي متنح شكالً فنياً لتطلعاتها وانكساراتها 

ويأسها ورجائها.

أسامة إسرب

مقترح للتالشي

األثر المرئي للحواساألثر المرئي للحواس

آية ضياء 
شاعرة عراقية

يف لحظة التاليش الباردة
يُهزم اإلنسان القابع يف الوهم

وال يشء فيه يشم رائحَة املعنى
هكذا أشاهد صندوقاً ما

كيف أنه يفّرغ جوفُه من اللؤلؤ وبساتني األيام
أشاهد ذلَك من بعيٍد جداً

وأُردد
عيّل أن أنجو من هذا كله

هكذا أقول لنفيس كل يوم
هكذا أفكر

مثل جميع القطط الضالة
التي تعرف جميع الطرق

والبيوت
والناس

وتستمر بالبحث عن يشٍء مل تألفُه بعد
ليس مبقدوري النظر لزاوية واحدة

بذلك أتجاوز األىس
أمسح بكفي عىل الذاكرة

فيذوب ما عليه أن يذوب
أعرث يف جيب قدري عىل صورة حياة

أكرث دقة مام أجهضته
كل يشٍء كان قطعة ثلج

خرافًة
وأقل من الخديعة

وكنُت البحر الذي أغرق فيه
واليابسة التي انتشلتني مرة أخرى

ثانيًة
وعارشة

فثمة نوٌر ُمتسّمٌر خلف الباب
يوازي فينا كينونَة الحب

كلام تركنا خلفنا يوماً ركيكاً
يرصُّ هو عىل املكوث

عىٰل بيع قطع الغد
حتٰى وإن كانت قطع يانصيب!

يهدُد خوف األمكنِة بغباٍر من حنني
وميّسُد بأسامئنا عىٰل رأس الوقت

يستخدم األغاين بديالً عن “تنور الطني”
يف صناعة أرغفٍة

لبطون النوايا الجديدة ..

كنت أحد الطالب الجيدين يف املدرسة االبتدائية. لكنني مل أحب الدراسة. كنت أعاين من وجع 
القلب عندما أذهب إىل املدرسة. أحببت الطائرة الورقية أكرث من الكتاب املدريس. أفضل صوت 
اليعسوب عىل نصيحة املعلم. مل يكن هناك متحف يف مدينتي. مل يكن هناك معرض. مل يكن هناك 
معلم. مل يكن هناك نقاد. مل يكن هناك نقش. مل يكن هناك فيلم. ولكن كانت هناك قرابة وتقارب 

مع الناس والبيئة.

كانت هناك أيدي مشرتكة وجدران من الطوب 
اللنب. كانت هناك السامء. كانت التجربة مفعمة 
ميكن  القدمني.  حايف  مييش  أن  ميكن  بالحيوية. 
اختبار صالبة الرتبة. ميكن قطف الرمان وتصور 
أن يرثثر مع طوب  للمرء  أخالق جديدة. ميكن 
الناس. يف  الشارع مييش مع  كان جدار  الجدار. 
مثل هذه املدينة ، نحن لسنا واعني. نحن لسنا 
كنا  نُشكل.  مل  نحن  ويقارنون.  ينتقدون  أناًسا 
نسبح يف شهوانيتنا. كنا نفقد قلوبنا. كنا مفتونني. 
ما واصلنا اكتنازه هو انتصار التجربة. كنا نستيقظ 
الشمس يف  نشهد رشوق  كنا  أننا  لدرجة  مبكرًا 
القرى النائية. كنا أبناء الرحابة والبهجة. كنا نشيد 
كان  أنفاسنا.  يف  مير  الوقت  كان  واسعة.  بآفاق 
تواضع الرمال مفيًدا. حيثام كان هناك أفق، كان 

غياب التواضع أمرًا ال ميكن تصوره.

ما وراء الوجود ما وراء الوجود 

الليلة
سوف تكون الرحلة

إىل عامل الكلامت
يف حلم غريب

سوف تذرو الريح شيًئا
سوف تسقط التفاحة

وتتدحرج عىل األرض برشاقة
وتجتاز املنزل البعيد ليالً

سوف تنهار األوهام
عيون خرض

سوف ترى العقل الحزين.
سوف تتشابك أغصان اللبالب 

ملشاهدة نعمة الله.
ستظهر األرسار.

سوف تذبل جذور التقوى
املياه تتذمر

سوف تعطي الضوء
إىل الطرق املظلمة

ستفهم املرآة بقلبها
الليلة

نسيم لطيف
سوف تهيج جذور املعاين

سوف ترفرف العجائب بجناحيها
يف أعامق الليل

سوف تقضم حرشة
الجزء األخرض من العزلة

سوف يسقط الصباح
يف كالم الصباح.

واحة في لحظةواحة في لحظة

إذا كنت قادًما إيل،
أنا وراء النسيان

ما وراء النسيان هو مكان
حيث تصطدم الهندباء بأوردة الهواء،
سرتد أخبار عن شجرية مزهرة بعيدة

تحمل الرمال آثار أقدام الفرسان الرقيقني
تصعد قمة تل الخشخاش.

وراء النسيان مظلة الرغبة مفتوحة
مبجرد أن ينفخ العطش عىل جذر الورقة

ستغني “رين” أغاين النضارة
أنا واحد وحيد هنا.

حيث يتدفق ظل الدردار إىل األبد.
إذا كنت قادًما إيل،

اقرتب مني برفق، لئال تتشقق
األستار الهشة لوحديت!

دعونا ال نلوث الماءدعونا ال نلوث الماء

دعونا ال نلوث املاء
رمبا هناك حاممة ترشب منه

أو شحرور يغمس جناحه يف غابة بعيدة
أو إبريق مُيأل يف قرية

دعونا ال نلوث املاء
رمبا يتجه هذا التيار إىل جذع قديم

لتهدئة قلب وحيد
ربم مثة درويش يغمس خبزه الجاف هناك

لقد جاءت سيدة جميلة إىل الدفق.
دعونا ال نلوث املاء

الجامل مضاعف، بانعكاس صورتها
ماء محىل

دفق واضح
الناس ودودون جًدا هناك

نرجو تنساب مياههم
وأبقارهم تدر اللنب
مل أزر قريتهم قط

لكنطرقهم تحمل آثار أقدام الله.
هناك، ينري لغو الكالم فضاء الكالم.

ال شك أن األسوار منخفضة يف القرية البعيدة
وسكانها يعرفون ما هي الفاونيا

ال شك أن األزرق هو األزرق هناك
والربعم يزهر تحت أنظار الناس

يا لها من قرية مجيدة
أمتنى أن تفيض أزقتها باملوسيقى

الناس الذين يعيشون بجانب التيار 
يفهمون املاء
مل يلوثوه قط

وال ينبغي لنا أن نفعل.

أكتوبر 1928؛  كاشان يف 7  ولد سهراب سبهري يف 
بالطبيعة  مأسوًرا  وشاعًرا  للغاية  موهوبًا  فنانًا  كان 
والناس، صعد سبهري إىل النجومية رسيًعا بواسطة 
 The Water’s Footfall املاء”  “إقبال  دوواينه 
األخرض”  “مقدار  و   The Traveller و“املسافر” 
The Green Volume. تويف سبهري برسطان الدم 
يف طهران يف العام 1980. وكان يحظى بشعبية كبرية 
بني اإليرانيني، إىل درجة أنه عادة ما يُعرف باسمه 
األول “سهراب”، كام لو كان صديًقا يعرفه الجميع 
الطبيعي  املسار  خارج  سهراب  خاض  ويفهمه. 
اإليراين،  للشعر  التليدي  والنمط  اليومية،  للمعاين 
الذي  األمر  تفكيك  يف  الغربية  األشكال  مستخدًما 
جعله يصعب الفهم نسبًيا. لكن مع ذلك، يجد القّراء 
أنفسهم مرتبطني به وبشعره، إىل درجةال ترتك مجااًل 
لترسب امللل. وكان القّراء ينغمسون يف شعره حتى 
اعرتاًفا جديًدا  الواقع ويختربون  ينسون أحيانًا عامل 
باإلنسان والكون بأرسه. كان سهراب طفل الطبيعة. 
متاًما مثل طفل يعيش يف حضن أمه، كان يجد الراحة 
يف أحضانها. وكان يحرتم الطبيعة وكل ما يتعلق بها. 
املوجودة  واملخلوقات  الطبيعة  إىل  ينظر  إنه 
محبوبه،  يف  عيًبا  يرى  ال  عاشق  بطريقة  فيها 
فهو عابد حقيقي يحب الله ومخلوقاته، مؤمًنا 
أن عىل املرء أن يزرع يف قلبه زهرة الحب من 
أجل الكون بأرسه، فبالنسبة له، الحب هو كل 
يشء. كان ضليًعا يف البوذية والتصوف والتقاليد 
والطقوس، مزج املفاهيم الغربية مع املفاهيم 
غري  الشعر  من  نوًعا  خلق  وبالتايل  الرشقية، 

مسبوق يف تاريخ األدب الفاريس. 
وسائل  هي  الجديدة  األشكال  له،  بالنسبة 
جديدة للتعبري عن أفكاره ومشاعره. يف الواقع، 
تفهمه  تقرأه  مرة  كل  يف  برحلة.  أشبه  شعره 
بشكل مختلف. هناك محيط من املعاين ال نهاية 
عامل  إىل  رحلة  يف  سهراب  يأخذنا  شعره.  يف  له 
جميلة  القبيحة  األشياء  تصبح  حيث  مجهول 

وتصبح األشياء املحتقرة محط أنظار القّراء. 
والحامم  نبيل،  حيوان  الحصان  ملاذا  أعرف  “ال 
أعرف  ال  بالنرس.  أحد  يحتفظ  ال  وملاذا  جميل 
ملاذا يجب أن يكون الربسيم أدىن من الخزامى 
األحمر. نحن بحاجة إىل شطف أعيننا، وننظر إىل 
األشياء بشكل مختلف. يجب أن نغسل كلامتنا 
للعامل،  نظرته  يف  مًعا”.  واملطر  الرياح  لتكون 
الجامل ليس مفهوًما مجرًدا. تم إنشاؤه وتعزيزه 
من قبل الناس. أنّه يتبع شكسبري يف أنه ال يوجد 
يشء جيد أو يسء ولكن التفكري يجعله كذلك. 
والنظر  أعيننا  غسل  إىل  يدعونا  لهذا  لذلك، 
لنا سهراب  ترك  لقد  العامل بشكل مختلف.  إىل 
معجزة الكلامت واملعاين التي تستحق منا التأّمل 

وإطالة التعمق بالكون واإلنسان.

سهراب سبهري.. في التجربة واالفتتان 

سّبح في الجمال ونفقد قلوبنا
ُ
سّبح في الجمال ونفقد قلوبنان
ُ
ن

دورويث باركر
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من  عمالقة  أوغريشيتش،  دوبرافكا  الكرواتية  الكاتبة  برحيل  العامل  خرس 
عاملقة األدب، وكاتبة فذة، فريدة من نوعها. عاشت دوبرافكا منفية يف 
هولندا، بعد رفضها استقالل كرواتيا عن يوغسالفيا واتخاذها موقفا صلبا 
ضد الحرب والنزعة القومية يف بالد البلقان. متيزت اعاملها التي ترواحت 

“دوبرافكا أوغريشيتش” 
الحرب والنزعة القومية

23
altareek althakafi

صدور مجموعة ترجمات لروايات وقصص إسبانية من دار الربيع المصرية
اللغة اإلسبانية، للمرتجم الطريق الثقايف ـ خاص القاهرة، مجموعة من الكتب والروايات املرتجمة من  الربيع املرصية يف  أخرى” لخويس ماريا مريينو. ورواية “نداء الصمت” للكولومبية هيلينا إرياريت. و”أنطولوجيا الليل” لخوليو باريديس، وهي  رواية مصورة من كولومبيا أيًضا.  و“النشيد األّول” وهو مبثابة أنطولوجيا للقصة الربتغالية املعارصة.  و“املسافر التائه وقصص “عفاريت الزمن املفقود” لهيلينا إرياريت، وهي رواية مصورة من كولومبيا. ورواية “املدينة والغول”، ألليخاندرا ألغورتا وهي املغريب سعيد بنعبد الواحد، ضمن مرشوع تعاون متواصل بني الدار واملرتجمن، وتضمن الدفعة األوىل من تلك الرتجامت: صدرت عن منشورات 

مجموعة قصص كولومبية. 

صدور عناوين مهمة ومتنوعة غير إبداعية عن دور النشر العراقية
الطريق الثقايف ـ خاص

تواصل دور النرش العراقية الرصينة إصدار بعض الكتب املهمة ذات املحتوى الفكري والتوثيقي 
الرصني. وعىل هذا الصعيد، فقد صدر حديًثا عن منشورات نابو يف بغداد، كتاب “حياة ملحمية” 
الشهري  اإليطايل  والنحات  الرسام  سرية  عن  غايفورد،  مارتن  الربيطاين  الفني  والناقد  للكاتب 
بني  محسن  برتجمة  والعلامء،  الفنانني  من  مبعارصيه  وعالقته  الفنية  وبداياته  أنجلو  مايكل 
سعيد. وعن عن دار سطور يف بغداد، صدر حديًثا أيًضا كتاب بعنوان “الرق وتجارته يف الخليج 
العريب”، للدكتور خالد السعدون، يتناول فيه تاريخ الرق وتّجارة العبيد يف منطقة الخليج العريب 

وجنوب العراق وطرق تجميعهم ونقلهم. 

“الصديقتان” للكاتبة من أصل 
باكستاني كاملة شمسي

صدرت عن دار التنوير للنرش، 
للكاتبة  “الصديقان”،  رواية 
األصول  ذات  الربيطانية 
الباكستانية كاملة شميس، نقلها 
النبهان.  الحارث  العربية  إىل 
تستطلع  ملحمية  رواية  وهي 
ما يكون يف صداقة الطفولة من 
روابط، وإمكانية النجاة، وذلك 

كله بواسطة بطلتني مرسومتني بقدر كبري من الدقة.
كراتيش،  يف   1988 العام  يف  الرواية  أحداث  تدور 
حيث تدخل فتاتان يف الرابعة عرشة من عمرهام 
يف صداقتة وطيدة، وتتشاركا األرسار وحب املطرب 
سقوط  ومع  مايكل،  جورج  املعروف  الربيطاىن 
الديكتاتورية يف باكستان ووصول امرأةـ  بناظري بوتو 
ـ إىل السلطة، يبدو العامل فجأة مليًئا باالحتامالت، 

وتقرر الفتاتان الهجرة إىل بريطانيا.

رواية “ثالثية” للكاتب النرويجي 
يون فوسه عن الظلم والمقاومة

القاهرة  يف  الكرمة  دار  عن 
“ثالثية”  رواية  مؤخرًا  صدرت 
الرنويجي يون فوسه،  للكاتب 
عبد  شريين  من  كل  برتجمة 
وهي  رواش،  وأمل  الوهاب 
الظلم  عن  رمزية  حكاية 
والفداء،  والجرمية  واملقاومة 
ضمن استحضار غامض ومؤثر 

للعالقات اإلنسانية الشفية ومشاعر الحب، مكتوبة 
بأسلوب ميزج بني الروحانية والتأّمل الذي يغوض 

يف أعامق النفس البرشية ولغة مكثفة وخالبة. 

رواية “الخلل” عن النظام 
المختل في مجرى الزمن

عربية  ترجمة  بريوت،  ىف  اآلداب  دار  عن  صدرت 
لرواية “الخلل” للكاتب هريف لو تلييه، برتجمة من 

املغرىب محمد آيت حنا.
وتدور أحداثها يف العام 2021، 
تنقلب  حادث  يقع  حينام 
من  مجموعة  حيوات  بسببه 
الرجال والنساء، كانو يف رحلة 

من باريس إىل نيويورك.
لو  هرىف  الكاتب  ويقدم 
من  عجيبة  تشكيلة  تلييه 
بعناية  يختارها  ات،  الشخصيَّ

مزدوجة:  حياة  يعيش  الذي  بليك  مثل  وقصدية، 
قاتل مأجور، ورب أرسة مثايل؛ وسليم بوي، مغنِّي 
راب نيجريي متعب من العيش يف عامل من الكذب؛ 
إىل  مبوته  ل  يتحوَّ ش،  مهمَّ كاتب  مييزيل  وفيكتو 

أسطورة أدب. 
جائزة  عىل  حصلت  قد  “الخلل”  رواية  وكانت 
الغونكور للعام 2020، ووصفت بأنها أفضل تعبري 
عن سنة كانت »َخلاًل« يف مجرى الزمن، وبأنّها رواية 
بالعجائبّي،  املنطقّي  فيها  يتقاطع  البناء،  عبقريَّة 
نفسه.  من  الخفي  الجزء  سرب  إىل  القارئ  وتدفع 
إالَّ  الخلل  عن  للحديث  مجال  ال  األساس:  درُسها 

ضمن نظام ُمحكم.
 

  بحوث جدلية في كتب

بني الرواية والقصص واملقاالت مبزيج نادر من السخرية والعاطفة والرؤية الفلسفية والقدرة عىل التقاط تعقيدات العرص. فازت دوبرافكا بعديد 
الجوائز من ضمنها جائزة نوسرتاد لألداب والجائزة النمساوية لألداب وكانت مرشحة دامئة لجائزة نوبل. تُرجم لها كتاب وحيد للعربية وهو “موطن 
األمل”. أكملت دوبرافكا دراسة األدب الرويس املقارن يف كلية الفلسفة يف زغرب. وعملت عىل مدى عرشين عاًما يف معهد علوم األدب يف كلية 

الفلسفة نفسها، وكتبت الكثري من املقاالت ضد القومية والحرب والكراهية العرقية، جمعت الحًقا يف كتاب بعنوان “ثقافة األكاذيب”.
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باملوازاة  املرسحية  أحداث  تبدأ 
مع إطالق رساح املناضل باتريس 
مفاوضات  يف  ليشارك  لومومبا 
عنها  متخض  التي  بروكسيل 
استقالل الكونغو يف العام 1960.  
عن  النص  هذا  أحداث  وكشفت 
العام  لومومبا يف  اغتيال  تفاصيل 
1961 عىل يد عنارص االستخبارات 
البلجيكية. وهي مرسحية سياسية 
الغريب  االستعامر  أساليب  تعّري 
والتصفيات  املؤامرات،  تدبري  يف 
تحرير  دون  للحيلولة  الجسدية، 

شعوب العامل الثالث املقهورة.
حياته  طوال  سيزير  إميي  وظل 
لقضيته  وفيا  كتاباته،  أغلب  ويف 
وقضايا  الزنوجة  وهي  املحورية، 
السود، متشبعا بنضاله الشيوعي، 
الذي  الرسيايل  للتيار  وبانتامئه 
التأليفي،  مرشوعه  من  جعل 

مرشوع حياته برّمتها. 
اللشعر  يف  كتاباته  حاَولت  لقد 
عن  التعبري  واملقاالت،  واملرسح 
الزنوج  عاَشه  الذي  التهميش 
شني، برابرة،  باعتبارهم أناسا متوحِّ

صارًما  انتقاًدا  ه  ووجَّ وبدائيِّني. 
لالستعامر األوريب الذي أقَدم عىل 
الدول املستعَمرة،  تخريب مايض 
تشويه  وحاول  مًعا،  وحارِضها 
ة.  تاريخها وطمس ُهويتها الثقافيَّ
املرسحية  فإن  األساس،  هذا  عىل 
ثقايفّ  كمرشوع  الزنوجة  تعد 
لرْفض  يسعى  األوىل،  بالدرجة 
االختالف  وتأييد  التمركز،  صفة 
املظلومني  عىل  والرتكيز  اإلنساين، 

واملضطَهدين يف العامل.
العام  يف  املرسحية  نرُشت  لقد 
يف  مرّة  ألّول  وُعرضت   ،1966
بروكسل  يف   1967 مارس  آذار/ 
Théâ-  عىل مرسح فيفان الشهري

من  سبتمرب  ويف   .tre Vivant
ُقدمت املرسحية يف  نفسه،  العام 
مرسح  عىل  ثم  البندقية،  بينايل 
األّول/  ترشين  شهر  يف  باريس 
)أُعيد   ،1967 العام  من  أكتوبر 
 1989 العام  يف  املرسحية  عرض 
للكولني  الوطني  املرسح  عىل 
ماري  جان  بإخراج  باريس(،  يف 
الحياة  الضوء عىل   ملقية  سرييو 

لومومبا،  لباتريس  السياسية 
الكونغو  لجمهورية  رئيس  أّول 

الدميقراطية يف إفريقيا. 
األخرية  األشهر  املرسحية  وتصور 
املرحلة  أثناء  لومومبا  حياة  من 
االنتقالية إىل استقالل الكونغو عن 
متيزت  التي  البلجيكية  السيطرى 
بالرصاعات ونفصال أقليم كاتانغا، 
االستعامرية  الدول  من  بدعم 

الغربية وعىل رأسها بلجيكا. 

استعادة التاريخ
سيزير  إميي  مرسحية  وتختلف 
األوىل.  عن  عميًقا  اختالًفا  هذه، 
امللك  حكم  فيها  تناول  التي 
كريستوف بروح الدعابة والشعر 
الغنايئ، والتاريخ غري املؤكد مللك 
وعىل  نابليون.  زمن  يف  هايتي، 
شاعر  سعى  ذلك،  من  العكس 
استعادة  إىل  الغربية  إفريقيا 
التاريخ الحديث عىل  صفحة من 
وجه التحديد: يف هذه الحالة، كام 

نعلم ، ملحمة باتريس لومومبا.
البطل  بعبور  املرسحية  وتبدأ 

تاريخيتني،  مرحلتني  بني  الرئيس 
الستخالص  املرسح،  قاطًعا 
مبساعدة  األحداث،  من  الدروس 
ترمز  بينام  امللونة،  الخرافات 
املرصفيني  من  مجموعة 
املتحذلقني إىل مخاطر االستعامر 
الشخصيات  وهم  الجديد. 
املرسحية،  يف  الوحيدة  الخيالية 
ومداخالتهم القصرية هي التنازل 
األعامل  عن  للمؤلف  الوحيد 
بعض  باستخدام  املرسحية  الفنية 

عرض: الطريق الثقايف

صدر العدد الجديد رقم )417( من سلسلة “من املرسح العاملي” لشهر آذار/ 
مارس 2023 وتضمن مرسحية “فصل يف الكونغو”، للشاعر والكاتب الفرنيس 
الشهري إميي سيزير Aimé Cesaire، املتويف يف العام 2008. برتجمة الدكتور  
محمد الجرطي. وكانت قد صدرت يف العام 1960 وُمثلت يف العام 1967 
يف جمهورية  االستعامر  واملقاومة ضد  الثورة  موضوعة  وتتناول  فرنسا  يف 

الكونغو الدميقراطية 

الحياة الواقعية لباتريس لومومبا
مسرحية “فصل في الكونغو” إليمي سيزيرمسرحية “فصل في الكونغو” إليمي سيزير

الطريق الثقايف ـ خاص
يناير  الثاين/  كانون  من  األّول  يف 
1959، دخل الثوار بقيادة الزعيم 
هافانا،  إىل  كاسرتو  األسطوري 
الثورية  الفصائل  رجال  واستوىل 
“اشرتاكية  وأُقيمت  السلطة،  عىل 
ويف  اليوم،  االستوائية”.  املناطق 
التي  الكثرية  املتغريات  ضوء 
واالنفتاح  الجزيرة  يف  حصلت 
الرغم من  الحذر، عىل  االقتصادي 
زالت  ما  التي  الكبرية  التحديات 
تشكلها الضغوطات الغربية بزعامة 
الجزيرة  أن  إاّل  املتحدة،  الواليات 
الثورية  النزعة  ذوو  وسكانها 
املعركة  خوض  يواصلون  الفطرية، 
النظام  باعتبارها  البقاء،  أجل  من 

االشرتايك الوحيد يف األمريكتني.
الذي  املتداخل،  التاريخ  هذا  إّن 
من  االستقالل  نيل  مبحاوالت  بدأ 
 1898 العام  يف  االسباين  الغازي 
واستمر حتى إسقاط نظام باتيستا 
وإقامة االشرتاكية، يلخص األحداث 
كوبا  من  جعلت  التي  واألسباب 
من  بدًءا  التاريخ،  يف  فريدة  حالة 
النظام  وإقامة  الشيوعية  انتشار 
الصواريخ  بأزمة  مروًرا  االشرتايك، 
بأممية  أوانتهاًء   ،1962 العام  يف 

وتحليلها،  األحداث  تلك  جيفارا. 
هي ما يحاول ذلك الكتاب الصغري 
من  طبق  عىل  للقارئ  تقدميها 
سياسة  عن  يعيًدا  ليس  ذهب. 
عىل  وتأثريها  الخارجية؛  هافانا 
واالقتصادية  االجتامعية  الحياة 
التحوالت  وأشكال  الجزيرة؛  يف 
تلت  التي  الفرتة  يف  الشعبية 
سقوط جدار برلني واالنفصال عن 
موسكو؛ والصعوبات التي أحدثها 
الحظر االقتصادي املستمر والعداء 
للواليات  تكنه  الذي  التاريخي 

املتحدة لكوبا.

عدد الصفحات: 128
الغالف: ورق مقوى

الرقم الدويل: 9781566563390
Interlink النارش: أنرت لنك

“اإلشتراكية االستوائية” 
الحالة الفريدة في التاريخ

كتاب بينو كاكوتشي “تحيا الحياة”كتاب بينو كاكوتشي “تحيا الحياة” عىل  اإليقاعية  والرقصات  األغاين 
إيقاع التام تام. كل يشء آخر هو 
لومومبا  ملسرية  صارم  استحضار 
حتى   1959 العام   من  املهنية 

العام1961.
بعض  ورود  من  الرغم  وعىل 
األسامء لشخصيات معروفة لكن 
احتفظت  فقد  مدغمة،  بطريقة 
اآلخرون  األخرى  الشخصيات 
الحقيقية،  بهويتاتها  ببساطة 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  مثل 
السيد همرشولد، أو رفاق الزعيم 
الكونغويل باتريس لوموبا، أوكيتو 

أومبوال.

شخصية املناضل
تتبع  املشاهد  فإن  أي حال،  عىل 
التي  األحداث  بخطوة،  خطوة 
استمرت عىل مدى مثاين سنوات، 
استغرقتها  التي  املّدة  وهي 
البلجيكيني،  مع  املفاوضات 
من  األوىل  األشهر  إىل  باإلضافة 
العديد  شابتها  التي  الستقالل، 
من الخالفات مع األمم املتحدة، 
فيام يتعلق بانفصال أقليم كاتانغا 
كل  وفوق  أحداث.  من  وغريه 
شخصية  املرسحية  تُظهر  ذلك، 
املناضل لومومبا شيًئا فشيًئا، من 
من  هالة  عليه  تضفي  أن  دون 
بل  العاطفية،  أو  الدينية  املكانة 
مستمدة  حيادية  بطريقة  غري 
بتبايناتها  نفسها،  األحداث  من 

وظاللها.
بقوة  إميانه  من  الرغم  وعىل 
الكلامت والتعامل معها بحامسة، 

دور  واملحرر  الثائر  يلعب  مل 
املرسحية،  يف  البطل  وال  الساحر 
مع  األوىل  اللقاءات  يف  السّيام 
كمحاور  ظهر  بل  البلجيكيني، 
أن  بعد  للغاية.  وأورويب  معتدل 
بل  بأكملها،  لقارة  رمزًا  أصبح 
أن  بعد  كلّه،  الثالث”  وللـ“العامل 
القوية  املستقلة  شخصيته  فرض 
ورفض كافة التسويات املذلة التي 
األفارقة  الزعامء  من  الكثري  قبلها 

اآلخرين.
نًصا  املؤلف  يقدم  ال  أخرى،  مرة 
الدراما  وال  املديح  عىل  قامئًا 
بتذكري  يكتفي  أنّه  بل  املفتعلة، 
وتلخيص اللحظات القوية واملصري 
أو  زخرفة  دون  من  النموذجي، 
سلسلة  بواسطة  غنائية،  قصائد 
املعربة  البرصية  اللوحات  من 
نجح  التي  واملؤثرة  والعميقة 
املخرجون املختلفون يف تجسيدها 
بطريقة أثارت تعاطف الجمهورو 
بقوة  العدالة  قضية  طرحت 

ورصانة.

يف  سيزير  ديفيد  فرناند  إميي  ولد 
 .2008 العام  يف  وتويف   1913 العام 
كان شاعًرا ومؤلًفا وسياسًيا فرنسًيا. 
وهو أحد مؤسيس حركة الصزنوجية 
هو  أنّه  بل  الفرنكوفوين،  األدب  يف 
من  صاغ مصطلحnegritude باللغة 
الحزب  سيزير  أسس  الفرنسية. 
 ،1958 العام  يف  مارتينيك  التقدمي 
وعمل يف الجمعية الوطنية الفرنسية 
العام 1993،  العام 1945 حتى  من 
اإلقليمي  للمجلس  رئيًسا  وكان 
ملارتينيك من لعام 1983 حتى العام 

.1988

الطريق الثقايف ـ خاص
للنرش  ثقافة  دار  عن  صدرت 
والتوزيع، الرتجمة العربية للرواية 
“آل  املعارصة  الواقعية  الروسية 
برتوف واألنفلونزا وحولها” للكاتب 
الرويس أليكيس سالنيكوف، ونقلها 

الروسية  اللغة  من  العربية  إىل 
منذر مال كاظم. وتقول دار النرش، 
واألنفلونزا  برتوف  “آل  رواية  عن 
وحولها” أنّها حظيت باهتامم كبري 
من جمهور القرّاء، نظرا الرتباطها 
كلمة  فيه  أصبحت  الذى  بعرصنا، 

أنفلونزا ترتدد عىل ألسنة الجميع، 
ىف كل مكان حول العامل.

حول  الرواية  أحداث  وتدور 
منطية،  أرسة  وهي  برتوف،  عائلة 
ميكانييك  يعمل  األب  “برتوف” 
أمينة  األم  و”برتوفا”  سيارات، 

ال  لكّنهام  ابن،  لديهام  مكتبة، 
يكن  مل  أنه  ويبدو  معاً.  يعيشان 
مثة يشء مميز. لكن الواقع اليومي 
تصاب  التي  اللحظة  يف  يتفجر 
فيها األرسة باألنفلونزا، ويتضح أن 

الحياة مليئة بالجنون.

“آل بتروف واألنفلونزا وحولها”.. النمط المعاصر لنظرية الهلع من األمراض 
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الخطوط  من  متنوعة  مجموعة  وبإضافة 
املساحات  بعض  وترك  والقوية،  الداكنة 
مع  الفاتحة  األلوان  تتناقض  البيض، 
الداكنة، مام يجعلها تكشف عن  األلوان 
اللوحة، وفق  تتلقاه  الذي  الضوء  مناطق 
نهج الحركة التعبريية األملانية التي تنتمي 

لها الرسامة.
الجوانب  شعبية  عدم  من  الرغم  وعىل 
الجديّة يف الفن، فأن هذه اللوحة تساوي 
التي  الجياشة  والعاطفة  الخيال  بينه 
اإلناث  الرسامات  تجسيدها  يف  برعت 

تحديًدا.
عن  البحث  عىل  مجربات  كن  اللوايت 
حيث  الخفاء،  يف  للرسم  ذكور  عارضني 
ال يُسمح ـ آنذاك ـ للنساء برسم الذكور 
العراة. وحسب كايت، فأّن هذا مينع النساء 
من انتاج “فن عظيم”، ومل يكن مفاجًئا أن 
الفن فقط من خالل تلك األشياء  يُعرف 
كن  اللوايت  النساء،  منها  تُستبعد  التي 
أعاملهن يف  الغالب، من عرض  مُينعن يف 
صاالت العرض، كام ُمنعن من االستعانة 
الحّد  وبالتايل  الذكور،  من  باملوديالت 
العصور  من قدرتهن عىل تصوير أساطري 

القدمية التي تتمحور حول الذكور والتي 
كانت لفرتة طويلة موضوعات غري معلن.

لقد كانت كايت كولويتز واحدة من أهم 
الفنانني األملان يف القرن العرشين، وطاملا 
بعمق،  السياسية  الحياة  يف  انغمست 
االشرتاكية  الجهود  طليعة  يف  ووقفت 
يف  تُنتخب  امرأة  أّول  وهي  والسلمية، 

األكادميية الربوسية للفنون.
كانت فنانة باملعنى األكرث رسمية للكلمة، 
بذلك  شأنها  ـ  مشهورة  أعاماًل  انجزت 
عانت  لكّنها  الذكور،  من  شأن معارصيها 
من  الرغم  عىل  الهّدامة،  االنتقادات  من 
مساهامتها الهاّمة يف التعبريية التجريدية.

لقد اهتمت كولويتز مبوضوعات األمومة، 
والفقر، والحزن، ونضاالت الطبقة العاملة، 
كام رأينا يف أّول أعاملها الشهرية “انتفاضة 
ويفر” يف تسعينيات القرن التاسع عرش، 
التي سعت   1918 العام  بعد  أعاملها  أو 
للتعبري عن ثقل الحداد الوطني يف نهاية 

الحرب العاملية األوىل.
الشعور  حول  كولويتز  عمل  ويتمحور 
العليا(  )املُثل  النقيض من  بالوجود، عىل 
األربعينيات  أواخر  الحرب  بعد  ملا 

التي  املايض،  القرن  من  والخمسينيات 
ركزت عىل االغرتاب ورفض إمكانية الحقائق 
كلل  دون  من  شخيص  عملها  كان  املطلقة. 
للحرب  املناهضة  املشاعر  يف  غارًقا  ملل،  أو 
ألنّها  فقط  ليس  الطبقي،  للوعي  ومجسًدا 
املنكوب،  وطنها  نبض  مع  متناغمة  كانت 
حياتها،  يف  املدمرة  الخسائر  عىل  رداً  ولكن 
وذلك  عاٍر،  حزن  فقط  هو  تجسده  ما  وأن 
بني  البداية  منذ  األمومة  يف  املتأصل  التوتر 

الحياة واملوت.
لقد كانت فكرة املوت والخسارة كأم، حارضة 
يف أعامل كولويتز حتى قبل الحرب يف بعض 
والطفل  “األم  لوحة  مثل  املبكرة،  أعاملها 
 ،1903 العام  يف  انجزتها  التي  تلك  امليت” 
التي تجسد بطريقة مذهلة، أًما تحتضن جثة 
الفجيعة  عن  صارخ  تعبري  يف  امليت،  طفلها 
فوق  ينزف  وملطخ،  مظلل،  وجهها  والحزن، 
بشكل  أشبه  شكلها  أن  حني  يف  ابنها،  جسد 
إنسانيتها بسبب  لتشوه  نظًرا  حيوان مشوه، 

الحزن. 
مل تهتم مولويتز باأللوان الزيتية والخلفيات. 
نقًشا،  مبارش:  بشكل  عملها  لنا  قدمت  لقد 
الحمض،  يف  مغموًسا  النحاس،  من  مخدوًشا 
يشء  ال  الورق.  عىل  بقّوة  ومضغوطًا  محرّبًا 
سوى الشخصيات نفسها. ال يوجد تفسري. ال 

يشء فائض عن الحاجة.
فنها هذا يبدو كرصخة بدائية. الحظ اللمعان 
عىل ركبتّي األم العاريتني، وكيف يتناسب مع 
جميل  بدا  الذي  طفلها  جبني  عىل  اللمعان 
ومعقد جًدا، ومحبوب للغاية وهادئ )لكنه 
ميت(. الشكل اآلخر الذي يلتقط الضوء هو 
بسبب  مروعة  بزاوية  مدفوًعا  الطفل،  كتف 
قّوة احتضان األم. هنا، تصبح األمور عنرصية 
يف  اليائسة  األم  رغبة  كولويتز  تنقل  للغاية. 
واحًدا  جسًدا  امليت  وطفلها  نفسها  جعل 
مرة أخرى، كام لو كانت تسعى جاهدة من 
األم  تضغط  استعادتها.  ميكن  ال  وحدة  أجل 
يوًما جزًءا من  كان  الذي  عىل جسد طفلها، 
عليه.  الدفء  إلضفاء  محاولة  يف  جسدها، 
هامد  ألنّه  منفصالً،  يظل  الطفل  لكن جسد 

وغريب للغاية.
وحشية  يجعلها  األم  عناق  جدوى  عدم  إّن 
تقريًبا. تبدو يدها عىل كتف الطفل، مظلمة 
يف  كله  جسدها  من  العلوي  الجزء  وشائكة. 
تضغط  وهي  تقريًبا،  ممسوح  وجهها  الظل. 
عىل صدر الطفل وكأنها تريد التهامه. ويبدو 
نصبح  كيف  إخبارنا  أرادت  كولويتز  أن 
وليس  محزونني،  نكون  عندما  متوحشني 

هناك ما هو أكرث حزنًا 
من حزن الوالد الذي مل 
إنقاذ حياة  يتمكن من 
كولويتز  ـ  أنّها  طفله. 
توضح  املحصلة  يف  ـ 
أن  ميكن  الحزن  أن  لنا 
منا  الوحوش  يصنع 

جميًعا.

لقد شغل الكثير مما نفعله ونشعر 
به ونخافه الفنانين لقرون عّدة. 

فرسموا ومحوا وخبأوا.

هييل مور
ترجمة: سارة محمدي

أنجزت الرسامة األملانية كايت كولويتز لوحتها الشهرية “األم والطفل امليت” 
من  متنوعة  مجموعة  وإضافة  الحفر  تقنية  باستخدام   1905 العام  يف 
األلوان الرمادية والظالل، لخلق تأثري جريء وقوي ومحفز اجتامعًيا، ومثري 

للتعاطف وتأمل القدرة الفذة عىل تجسيد مشاعر الحزن الساحق. 

لوحة “األم والطفل الميت” لكاتي كولويتزلوحة “األم والطفل الميت” لكاتي كولويتز

الحزن يمكن أن يصنع 
الوحوش منا جميًعا

اإلنتباه للتفا�ضيلاإلنتباه للتفا�ضيل

لوحة “األم والطفل امليت” لكايت كولويتز 1905، حفر عىل الخشب والتأثريات اللونية.

كايت كولويتز

مسجلة بدار الكتب والوثائق 
بالرقم 2632 لسنة 2023
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“رحلة  قصيدته  يف  بوكوفسيك،  تشارلز  يقول 
طول  عىل  ما  مكان  يف  عربة”:  يف  الجحيم  إىل 
الطريق، ال أعرف أين بالضبط، تبادر إىل ذهني 
أن أصبح كاتًبا. لعلني أستطيع التخلص من ذلك 
النمر الكبري الرابض يف رأيس، وهكذا بدأت، ثم 
مرّت عقود من دون أن اتوفق. ذات مرة مكثت 
يف كوخ قديم يف أتالنتا، كنت أعيش عىل دوالر 
وخمسة وعرشين سنًتا يف األسبوع. مل يكن فيه 
سباكة وال كهرباء وال تدفئة. وذات صباح، عرثت 
هامش  عىل  الكتابة  وبدأت  رصاص  قلم  عىل 

صحيفة قدمية وجدتها عىل األرض. 
عاديت  إىل  عدت  بوكوفسيك،  من  وبتحفيز 
القدمية يف تفحص بقايا األفالم الوثائقية النادرة 

التي احتفظ بها يف مكتبتي الخاّصة.
عشية  املايض،  العام  إىل  معظمها  تعود  كانت 
مقطع  ويف  األوكرانية،  الروسية  الحرب  نشوب 
عمره،  من  الخمسينيات  يف  رجل  يظهر  قصري، 
يقف مرتدًدا أمام رف مكتبة يف كييف. يبحث 
عن كتاب يشرتيه كهدية لعيد ميالد ابنته الذي 
ترجمة  مع  ـ  باألوكرانية  يقول  غدا،  سيصادف 
هامشية ـ حتى عام مىض، كان ال يزال بإمكاين 
بالروسية، يرشح ذلك بخجل إىل حد  التحدث 
األوكرانية.  إىل  بأكملها  األرسة  تحولت  اآلن  ما. 

“التي النجيدها بشكل جيد حتى اآلن”.
يف  فيديو  مقطع  انترش  املايض،  الخريف  يف 
حديًثا  املحررة  “باالكليتشا”  قرية  من  أوكرانيا 
الجنود  من  مجموعة  فيه  تظهر  أوكرانيا،  رشق 
ملصقات  أحد  بتمزيق  يقومون  األوركانيني 
الدعاية الروسية، ولدهشتهم، وجدوا واحًدا آخر 
تحته فيه قصيدة كتبها شاعر القرن التاسع عرش 
األعظم،  الوطني  أوكراين وفخر روسيا  أصا  من 
تاراس شيفتشينكو. ويظهر الفيديو الجنود وهم 
يقرؤون النص بدهشة ويضحكون، النص يقول: 
الله سيوفقكم. ألنّه  “قاتلوا واتنترصوا لروسيا، 
والحريَّة  واملجد  الحق  جانب  إىل  دامئًا  يقف 

املقّدسة”.
عىل  أوكرانيا  يف  املتزايد  الهوس  يصاحب 
الكالسيكيات  إزالة  األوكرانية،  باللغة  الكتابة 
الروسية العظيمة، مثل تلك التي كتبها فيودور 
دوستويفسيك وألكسندر بوشكني، من املكتبات 
العاّمة. قد يبدو هذا متطرًفا بالنسبة لنا، لكن 
األوكرانيني يرون أن هذا جزء من عملية التخلص 
من عقدة الشعور بالنقص. “لسنا مستعدين يك 
نكون أّمة، حتى بعد مرور أكرث من ثالثني عام 
عىل االنفصال. عظمة الثقافة الروسية ما زالت 

تلقي بظاللها علينا”.
أرنًبا،  اصطاد  أوكرانًيا  أن  طريفة،  حكاية  تقول 
لهام،  تشويه  أن  منها  طالًبا  لزوجته  فناوله 
فقالت الزوجة “ليس لدينا غاز”، قال: “ضعيه 
قال:  كهرباء”.  لدينا  “ليس  قالت:  الفرن.  يف 
“فاقطعي بعض الخشب وأوقدي ناًرا”. قالت: 
أن  إاّل  الرجل  من  كان  فام  لدينا”،  “ال خشب 
الغضب.  نوبة من  النافّذة يف  رمى األرنب من 
أوكرانيا  “عاشت  يصيح:  وهو  األرنب  فهرب 


