
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com2009 العدد )1655( ال�شنة ال�شابعة - االحد )15( ت�شرين الثاين
املدى الثقــايف 
Almada Culture 11

ــــــــــــــــات دوري

ه���ل احلياة على كوكب الأر�ض به���ذه القتامة والفظاعة التي 
ي�شورها املحللون واملتحاورون  على ال�شا�شات وي�شر عنها 

الدعاة الف�شائيون من كل طائفة واجتاه؟ 
 فلينظ���ر ه���وؤلء اإىل م�ش���رة الب�شري���ة يف تاريخه���ا املدي���د 
ول���روا كيف اأ�شهم���ت املخيلة املبدع���ة يف �شنع احل�شارات 
وتق���دم الإن�ش���ان وجنات���ه من املهال���ك رغم �شلط���ة الكهنوت 
وهيمن���ة حماك���م التفتي����ض الت���ي اأدت �شغوطه���ا وتع�شفه���ا 
وخرافاته���ا اىل متردات فجرت النه�شة والتحديث يف عاملنا 
املعا�شر، واأظننا �شنفت���ح اآفاقا جديدة يف حياتنا املحا�شرة 
با�شتداد �شغوط الدع���وات الالعقالنية واإباحة املوت عندما 

يتحرر الوعي ونحّكم العقل يف ت�شريف اأمور احلياة.. 
فه���ل تعجز اأمة او �شعوب متل���ك كل مقومات احلياة ال�شوية 
ع���ن اإ�شاعة ثقافة الف���رح ونبذ ثقافة الرث���اء واإيقاف دعوات 
اإه���دار الدم؟ مل���اذا لجنعل اخت���الف الأف���كار والعقائد  تربة 

خ�شبة  للتقدم  وتنوع العطاء ل للتنافر والتقاتل؟؟
ب���الد  تالحقنا باملراثي وتتباطاأ خطاها لثقل اأحزانها ووفرة 
الدموع والعربات والآهات، متى حت�شن هذه البالد بكنوزها 
املادي���ة والب�شرية توظيف ثقافة الفرح لت�شدد خطى الأجيال 
اجلدي���دة نحو اجتن���اء معطي���ات احلياة املعا�ش���رة من فكر 
وف���ن وعلوم اأ�شوة ببقي���ة الب�شر الذي���ن   ليعي�شون اإل مرة 
واح���دة ومن هنا حر�شهم عل���ى ال�شالم  والبن���اء واقتنا�ض  
املباه���ج  ورعاي���ة اجلم���ال واعتن���اق املحب���ة.. ومت���ى نفتح 
�شحفن���ا ونتطل���ع اىل و�شائ���ل اعالمنا فنحظى مب���ا يذكرنا 
بالأم���ل واملنجزات  املتحقق���ة يف جمالت العل���وم والبداع 
والف���ن وما  يجدد لدينا طاقات العمل ويغذي اأحالمنا  بالغد  
لنك���ون يف �شوية ب�ش���ر الأر�ض ومبوازاة الذي���ن يوؤ�ش�شون 
للم�شتقب���ل؟ مت���ى ننتهي من ثقاف���ة الرثاء الت���ي تتوقف عند 
كل ما هو ما����ض  ومندثر  وتعيق جريان الينابيع يف القادم 
م���ن اأيامنا؟ واىل متى نبق���ى اأ�شرى الثكل واليتم الذي نعلنه 
لدى موت �شاع���ر او �شخ�شية لمعة يف جمتمعاتنا؟ هل هي 
عق���دة الأبوة امل�شتحكم���ة يف وعينا اجلمع���ي فرنى يف فقد 
�شخ�شي���ة عام���ة يتم���ا و�شياع���ا؟ اأم ترانا ننكف���ئ على تراث 
ثقيل م���ن الأحزان والك���وارث يفجر مرارته فق���دان �شخ�ض 
ل���ه كاريزم���اه وجنوميته التي كن���ا نتماهى معه���ا؟ هل اليتم 
ال���ذي ي�شت�شع���ره البع�ض لدى فقدان �شخ�شي���ة عامة موؤ�شر 
عل���ى ه�شا�ش���ة احلا�ش���ر وفقدان الثق���ة بالنف����ض وما يحيط 
به���ا؟ ه���ا نحن من���ذ مراث���ي اأور ال�شومري���ة اىل مرثية متوز 
الذي مي���وت كل عام ليبع���ث يف الربيع حت���ى مراثي اإيرميا 
اىل مرثي���ة معن بن زائ���دة ومراثي اخلن�ش���اء، حتى املراثي 
احل�شيني���ة ومراثي ابن الرومي و�شول اإىل مراثي الزعماء 
الذين توؤلههم اأوهام يتاماهم ورثاء ال�شعراء النجوم، مازلنا 
نقي���م على �شفحات ال�شحف واملواق���ع اللكرتونية جمال�ض 
ع���زاء مفتوحة ت�شتوع���ب اأحزان اأمة ل توازيه���ا احزان اأمة 
اأخرى، ول جند ما يثر فينا البهجة والفرح ويرتفع بنا عن 
اأحزانن���ا وخ�شائرن���ا.. و�ش���ط عامل م�شطرب ومه���دد بثقافة 
الإره���اب واحل���روب الطائفي���ة والعرقية ت���ربز اأهمية ثقافة 
الف���رح لإ�شعاف الروح الإن�شانية يف مواجهاتها ال�شعبة مع 

ثقافة املوت وخطاب الدم.. 
وتواج���ه م�شعى الإن�ش���ان  يف اإ�شاعة ثقاف���ة املحبة و الفرح 
حتدي���ات كب���رة، فاأنا�شي���د املوت ورث���اء املوت���ى وال�شهداء 
تطغ���ى على م�شاحات الإع���الم اإىل جانب اخلطاب ال�شيا�شي 
املت�شن���ج وحتلي���الت املحلل���ن اليائ�شة ونذر الدع���اة بعذاب 
الق���رب وحترمي  كل ماله �شلة باحلياة  واإهدار الدم وتقت�شر 
معظم ن�ش���رات الأخبار لدين���ا على �ش���ور ال�شا�شة وخطبهم 
و�شور املاآ�شي واملذاب���ح واأخبار الأن�شطة الإرهابية وتهمل 
اأخبار احلياة وفعالياتها الأجمل ومكت�شفات العقول العبقرية  
التي ت�شع���د الإن�شانية وتي�شر لنا �شب���ل العي�ض  بابتكاراتها  
وجهدها العقالين..األ ي�شتحق املرء يف اأمة الأحزان املقيمة 
اأن يطلع على اآخر اإجنازات الفنون والإبداعات لتنفتح اأمامه 
�شبل التجدد  ويحفزه تقدم الب�شرية على جتاوز كوارثه بدًل 
م���ن ال�شت�شالم لها؟ ملاذا لتت�شم���ن ن�شرات الخبار  �شذرات 
من اخبار مبهجة و تعليقات مرحة؟ ملاذا نرى مقدمي الخبار  
متجهم���ن ووجوه���م مغلق���ة عل���ى عبو����ض   ينذرن���ا باأخبار 
مروع���ة  ت�شاع���ف جرع���ات القن���وط لدينا؟؟األي�شت ممكنات 
ثقاف���ة الف���رح متاح���ة ومي�ش���رة للنا����ض  جميع���ا يف حمب���ة 

ومو�شيقى ممتعة وفنون رفيعة وزهرة 
فواح���ة وعالق���ات اإن�شانية �شل�شة  

وقو�ض قزح و�ش���روق �شم�ض و 
ونزعات  م�شروع���ة  طموٍح���ات 
بناءة لتجميل  الر�ض واإ�شعاد 
الب�شر؟ هل نح�شن حقا التعاطي 
م���ع ثقافة الفرح ونتجاوز مزاج 
الن���دب والرثاء  يف زمن قادم؟؟  
كه���وف  يف  �شنقي���م  تران���ا  اأم 

الحزان اإىل  مابعد  الأبد؟؟  

لطفية الدليمي

بــالد تــالحقنــا
بالـمـراثــي

قناديل

ب�شار عليوي

ي�شتحثن���ي ع���دد من قرائ���ي الك���رام بر�شائل 
ومكامل���ات على موا�شل���ة الكتاب���ة يف ال�شاأن 
الثق���ايف وم���ا يتخلل���ه م���ن تب�شي���ط لبع����ض 
ظواه���ر الكتابة اأو ال�ش���وؤون التي تدخل يف 
اإط���ار املعلوم���ات اخلا�شة الت���ي ل تخلو من 
طراف���ة اأو فائ���دة، وكاأنن���ي اأرم���ي لهم بحبل 
ينقذه���م، ولو حلن، من زحم���ة القيل والقال 
وال���كالم الفارغ املكرور ال���ذي ياأخذ بخناقنا 
من )طّقة الإبريق اإىل َحّلة الهو�ض(كما يقول 
املثل العراقي؛ ومعناه )من و�شوء الفجر اإىل 
ع���ودة الرعيان عند الغروب(؛ وكاأن ما اأكتبه 
ت�شل���ٌل مم���ا يحيق بنا م���ن هم���وم وم�شاكل.

ومتيي���ع ملواقف نحن مطالبون بالإنتباه اإىل 
م���ا ترمي اإلي���ه، والتوّق���ي من اإ�ش���اءة الفهم، 
وخل���ط الأ�شود بالأبي�ض لت�شبيب ما نحتاج 
اإليه من �شفاء الروؤي���ة ودّقة الر�شد وحتديد 
املوقف، يف ه���ذه البيئة ال�شيا�شية املتالطمة 

الأمواج.
توقف���ت ع���ن الكتاب���ة يف ال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي 
)العراق���ي خا�شة(جلريدة عربي���ة بعد قرابة 
ال�شنة من املواكبة، لأنني اأح�ش�شت مبّجانية 
ال���كالم وقل���ة ج���دواه م���ن ناحي���ة، ولكوين 

ا�شتنفدُت م���ا يف جعبت���ي، وخ�شيت من ملل 
القراء، كما مللُت اأنا.

وق���د ُيظ���ن اأن يف ات�ش���اع قامو����ض الكات���ب 
وقدرت���ه عل���ى التعام���ل م���ع اأدوات���ه اللغوية 
الإع���ادة  م���ن  لله���روب  منف���ذًا  والبالغي���ة 
والتك���رار املثر للملل، وه���و ما قد ي�شح يف 
ح���الت معّين���ة ولدى بع����ض الكّت���اب، ولكن 
للمل���ل م�شبب���ات ل تقهره���ا اللغ���ة وفنونه���ا، 
لأنه ذو عالقة بن���وازع النف�ض ورقة امل�شاعر 
ورهاف���ة احل����ض، ورف����ض م���ا ه���و مناق�ض 
لطبيعة الأمور واأبع���اد احلقيقة.وقد نك�شر، 
نح���ن الكتاب، مل���ل القراء، بتطري���ة كتاباتنا 
ببع����ض )الإحما����ض(، وه���و م���ا يوؤن�ض من 
احلديث، لك���ي ت�شلك كتاباتنا اجلافة طريقها 
اإىل اأفهامهم.ولك���ن ذل���ك ل يدراأ املل���ل دائما.
ذل���ك اأن للمل���ل ق���ّوة ل ُتقه���ر، ول تنف���ع معها 

املغالطات.
الذي���ن  الكت���اب  بع����ض  جن���د  اأيامن���ا  ويف 
يرهقونن���ا يومي���ًا مب���ا يهرف���ون م���ن الكالم 
اجلاه���ز واملف���ردات املك���رورة مم���ا ل رابط 
لأف���كاره، ول طائل وراءه، مع���ّززًا ب�شورهم 
البا�شم���ة اأو املتاأمل���ة ك�شورة احم���د �شوقي 

املعروف���ة، دون ملل مما يكررونه كل يوم يف 
اأكرث من �شحيفة واأكرث من موقع.

ول�شت م�شتغرب���ًا من هذا، فالدائرة املعرفية، 
والثقافية بوجه عام عند هوؤلء، حمدودة من 
حي���ث ما تي�شر له���م م���ن )علم(حمدود،ولكن 
املوج���ع يف الأم���ر اأن ل يفّكر ه���وؤلء مبقدار 
امللل ال���ذي ي�شببونه للق���ارىء اأو املتابع يف 
و�شائ���ل الإع���الم الت���ي ي�شتاأث���رون بالكث���ر 

منها.
ت�شّوروا؛ اأن اإذاع���ة عربية يف پاري�ض تذيع 
يومي���ًا، كل رب���ع �شاعة، مقتطف���ات من اأقوال 
اأح���د اأعالمن���ا يف لبنان؛ كل رب���ع �شاعة تعاد 
الأق���وال نف�شه���ا، على مدى خم����ض �شنوات، 
وامل�ش���رف  واملربم���ج  املذي���ع  مي���ل  اأن  دون 
ال�شيا�ش���ي والفن���ي واملم���ّول، وعلينا، نحن 

امل�شتمعن اأن نت�شبث بالدماثة ون�شغي.
هذا امللل ال���ذي ي�شببه التكرار والإعادة دون 
معن���ى م�شاف، يخرّث امل�شاع���ر، ويبّلد الذهن 

ويعطل اإمكانية التعامل مع احلقيقة.
املح���دودة  مبعارفه���م  يغالطونن���ا  والذي���ن 
ولهاثهم وراء مو�شوعة غيني�ض التي )رفعت 
روؤو�شنا(بطب���ق احلم����ض والتبولة، بعد اأن 

اأحن���ت روؤو�شن���ا يف الو�ش���ول اإىل حكوم���ة 
م���ع  لبناني���ة وطني���ة بع���د خم�ش���ة �شه���ور، 
احلر����ض على تكرار عب���ارة )املوعد احلا�شم 

بعد يومن(.
دع عن���ك م���ا اأذاقنا امل���ر وال�شه���د يف انتظار 
قان���ون الإنتخاب���ات، والتوكيد ب���ال ملل على 
وعود مك���رورة، ُختمت، بحم���د الله مبا قاله 

�شديقي عبد احلق البغدادي:
ف���رط م���ا حا�شرنا ال�ش���ك ن�شين���ا لّذة  "م���ن 

اليقن"
والت�ش���اوؤل امل�ش���روع هن���ا، هو ه���ل اأبقى لنا 

امللل �شيئًا من الأمل؟
املل���ل عافي���ة، ونحن بحاجة اإلي���ه لكي نف�شح 

تل���ك  كل  ويتجدد.ولي���ت  يتم���دد  اأن  للعق���ل 
املوؤ�ش�ش���ات ال�شيا�شي���ة تف���رد يف براجمه���ا 
جماًل للملل وو�شائل التعامل معه، وحتويله 
اإىل قيم���ة فاعل���ة، فه���و مفتاح للو�ش���ول اإىل 
حقائ���ق الأم���ور من خالل م���ا يف�شح عنه من 
مواق���ف النا�ض والتعبر ع���ن م�شاعرهم بعد 
بالتعاب���ر  بالوع���ود، و�شاق���وا  ���وا  اأن غ�شّ

اجلاهزة.
اأم���ا كي���ف يتح�ش���ن النا����ض م���ن املل���ل، ففي 
�شع���ة الإط���الع، والت���زّود ب���كل ما ه���و متاح 
وج���وه  وا�شتق���راء  وثقاف���ات  مع���ارف  م���ن 
املعرف���ة، واعتباره���ا منطلق���ًا لتحوي���ل امللل 
اإىل قيم���ة فاعل���ة؛ فر�شيد املعلوم���ات العامة 
واخلا�ش���ة للكاتب متنحه حري���ة التنقل بن 
حق���ول املعرفة التي تاأتي���ه باجلميل والبارع 
واملوؤثر، وهي من الكرثة بحيث �شارت متالأ 
الآلف املوؤلف���ة من ال�شفح���ات املقروءة على 
الإنرتنيت، والتي جمعت معلومات بالعربية 
تف���وق الت�شور والإ�شتق�ش���اء، بحجم ن�شف 

�شيكارة!
يبق���ى املل���ل مقيا�ش���ًا لقيم���ة ما نق���راأ ون�شمع 

ونرى.

حممد �شعيد ال�شكار
mohammed_saggar@yahoo.fr             

جناح اجلبيلي

نـعـمـة الـــمـــلـــل

التي  واملقالت  الدرا�شات  من  الكثر  درجت 
ت�شمية  على  ج��دًا  الق�شرة  الق�شة  تتناول 
بالق�ش�ض  �شاروت  "انفعالت" لنتايل  كتاب 

الق�شرة جدًا.
مرتجم  اإىل  ذل��ك  يف  ال�شبب  وي��ع��ود 
كتاب "انفعالت" – امل�شري فتحي 
بتع�شف  ال���ذي و���ش��ع  ال��ع�����ش��ري- 
"ق�ش�ض  ال��ك��ت��اب  ع��ن��وان  حت��ت 
وال���ك���ات���ب���ة  جدًا"  ق�������ش���رة 
يكون  اأن  تق�شد  مل  �شاروت 
يتبلور  مل  اإذ  كذلك  الكتاب 
ال�شنف حينذاك يف  هذا 

الغرب.
اأن  وال�����ع�����ج�����ي�����ب 
يتحدث  ال��ع�����ش��ري 
مقدمته  ط������وال 
ل���������ك���������ت���������اب 
 " ت ل نفعا ا "
ع������ن ك��ي��ف��ي��ة 
الرواية  ن�شوء 
اجل�������������دي�������������دة 
ومم���ي���زات���ه���ا ل��دى 
يتناق�ض  مما  كتابها 
م������ع اإط�������الق�������ه ا����ش���م 
جدًا"  ق�شرة  "ق�ش�ض 
مل  ���ش��اروت  اأن  كما  عليها 
جدًا  ق�شرة  ق�ش�شًا  ت�شمها 
 ..2 و"انفعال  "انفعال1"  بل 
مقدمة  يف  ج���اء  م��ا  ح�شب  ال���خ 
بعناوين  ا�شتبدلها  الذي  الع�شري 
.."2 رقم  "ق�شة  و   "1 رقم  "ق�شة 

الخ.
وي���ع���رتف ب�����ش��ع��وب��ة جت��ن��ي�����ض ه��ذه 
الن�شو�ض اإذ يقول:" اأما "انفعالت" فيمكن 
الأدبي  اخللق  اأن���واع  بع�ض  حتت  اإدراج��ه��ا 

ميكن  ول  احل��ر،  وال�شعر  كالق�شة  املعروفة 
نوع  اأي  حت��ت  اإدراج���ه���ا  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
م��ن اأن����واع اخل��ل��ق الأدب����ي امل��ع��روف��ة وغر 
����ض27(،  امل��ق��دم��ة   – املعروفة")انفعالت 
هذا  ت�شنيف  يف  �شعوبة  هناك  كانت  ف��اإذا 
مل  اأدب��ي��ًا  جن�شًا  منحه  فلماذا  الأدب��ي  النوع 
يكن معروفًا يف الرتاث الق�ش�شي الفرن�شي 
وحتى حن انت�شر يف الغرب كان يطلق عليه 
الوم�شة"  "الق�شة  مثل  عديدة  م�شطلحات 
ال�شدمة"  و"الق�شة   Flash Story

وغرها.  Sudden Story
مما يوؤكد اأن انفعالت لي�شت ق�ش�شًا ق�شرة 
عنها يف  يقول  التكريل  نهاد  الكاتب  اأن  جدًا 
 ...." اجلديدة"  الفرن�شية  "الرواية  كتابه 
ك��ذل��ك ن��ت��ايل ����ش���اروت ال��ت��ي ي��ع��ود تاريخ 
روايتها )انتحاءات( اإىل عام 1938" ) نهاد 
ج1  اجل��دي��دة  الفرن�شية  ال��رواي��ة  التكريل، 
ال�شوؤون  دار  ���ض166  ال�شغرة  املو�شوعة 

الثقافية 1985(.
ويرتكب الع�شري يف مقدمته بع�ض الأخطاء 
مثل  ورواي��ات��ه��ا  ���ش��اروت  ب��ح��ي��اة  املتعلقة 
"اإنها ولدت بعد عامن من طلعة قرننا  قوله 
بينما  امل��ق��دم��ة26(  )ان��ف��ع��الت-  الع�شرين" 
عام  وت��وف��ي��ت   1900 ع���ام  يف  ه���ي  ول����دت 
 Les 1999 وترجم عنوان رواية " املماحي
رائد  عن  حديثه  معر�ض  يف   Gommes
بعنوان  غرييه  روب  الآن  اجلديدة  الرواية 
"الأ�شاتيك" اأو تعريبه لإ�شم  حملي جدًا هو 
ديرا�ض"  "مارغريت  الفرن�شية  ال��روائ��ي��ة 
اللغة  يف  املتبحر  وه���و  دورا  مب��ارغ��ري��ت 

الفرن�شية.
اأما عنوان الكتاب " انفعالت" فيقول الكاتب 
" هذه هي الرتجمة التي تو�شلنا اإليها اأخرًا 
م�شمون  معنى  اإىل  اأق��رب  وجدناها  والتي 
اللغة  يف  ومنطقية  ماألوفة  بدت  فاإن  الكتاب 

العربية فما هكذا و�شعها يف لغتها الأ�شلية 
الأخرى")انفعالت  الأجنبية  اللغات  يف  ول 
ال�شحيح  هو  العك�ض  اأن  واأرى  – املقدمة( 
مفهوم  من  الكاتبة  �شاغته  امل�شطلح  اأن  اإذ 
احلركة  يعني    Tropismes بيولوجي 
على  والنطواء  خارجية  اإث��ارة  عن  الناجتة 
الداخل اأو الذات وهو بعيد عن "النفعالت" 
الأف�شل  وم��ن  النف�ض.  بعلم  عالقة  لها  التي 
ترجمه  ك��م��ا  "انتحاءات"  ع��ن��وان  اإط����الق 

ال�شتاذ نهاد التكريل يف كتابه.
للكتاب  ترجمتن  هناك  اأن  بالذكر  وج��دي��ر 
من  الأوىل  "انتحاءات"  ب��ع��ن��وان  وه��م��ا 
عن  �شادرة  الأطر�ض  من�شور  رمي  ترجمة" 
وزارة الثقافة ال�شورية عام 1999 والأخرى 
�شادرة  غندور"  �شلمان  "مزمل  ترجمة  من 

عام 1999 اأي�شًا.
جملة  يف  معها  مقابلة  يف  ���ش��اروت  ت��ق��ول 
 " باري�ض ريفيو عام 1990 عن النتحاءات 
ب�شرعة  تن�شل  تعريفها  اإنها حركات ل ميكن 
اأفعالنا  عن  م�شوؤولة  وهي  وعينا  حدود  اإىل 
باأن  كليًا  مقتنعة  واأحا�شي�شنا.اأنا  وكلماتنا 
يف  الن��ت��ح��اءات(  )اأي  ميتلكها  �شخ�ض  ك��ل 
امل�شتوى  يف  امل�����ش��ت��وى.  ذل���ك  ع��ل��ى  نف�شه 
هتلر  اأن  اع��ت��ق��د  ل  احل����دث  م��ن  اخل���ارج���ي 
ي�شبه القدي�شة جان دارك لكن على امل�شتوى 
العميق من النتحاءات فاإن هتلر اأو �شتالن 
�شخ�ض  ك��اأي  نف�شها  النتحاءات  ميار�شان 
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ال��ع�����ش��ري احل���ق يف  ل��ل��م��رتج��م  ل��ي�����ض  اإذن 
)انفعالت!(  "انتحاءات"  ك��ت��اب  جتني�ض 
جدًا  الق�شرة  الق�شة  نطاق  �شمن  ل�شاروت 
الرواية  الأوىل  البذور  مع  و�شعه  ميكن  بل 
الن�شف  التي ظهرت يف فرن�شا يف  اجلديدة 

الأول من القرن الع�شرين.

اول �شفح���ة من هذه املجموعة جتد جملة على �شفحة بي�شاء 
حامل���ة:...اىل العامل/وانا اأمر ُّ بهِ ...توح���ي هذه العبارة اىل 
ان حدث ما �شيح�شل حينما مير ال�شاعر على مدن العامل،رمبا 
يرتك ا�شئلة لت�شب���ه بع�شها البع�ض، تختلف باأ�شلوب الطرح 
م���ن مدين���ة اىل اخرى،رمبا ه���ي ا�شئلة تثر ال�ش���ك ول ترتك 
جم���ال للمراوغ���ة او هو ي���رتك اآثارا ً وا�شح���ة للعيان  توحي  
ب���ان  اإن�شان���ا ً ذا �شفة خارقة  مر من هن���ا  يرقب ال�شياء التي  

يجهلها  الخرون، ومينحها �شفة املثول.
ل لن امالأ بعد ه���ذه الليلة –جيوب النجوم بال�شم�ض – تكفي  
ظالم هذا العامل –حفنة �شوء –  ال�شاعر  يرى الظواهر لي�ض 
كما يراها الخرون وقد يتخذ التو�شيفات اوهي عن  ال�شاعر 
التي تختلف عن كل العيون وتعطي ابعادا يف احلدث لذلك هو 
مينح يف اآن واحدة،بعدان..بعد الو�شف وبعد الده�شة بينما 
يرى الخ���رون بعد احلدث وه���ذا هو الفرق يف ع���ن ال�شاعر 
–لافهم الزلزال اإل ان الر�ض ت�شقق  قم�شانها –مال افهمه ُ 

واكتمه ُ: كيف يظل يحطم ُ راأ�شه ُ املوج ُ على ال�شخور؟.
ه���ذا احلدث يومي ي���راه العابرون بال ا�شئل���ة بينما ترى هذا 
ال�شاع���ر معب���اأ ً بال�شئلة لمير عل���ى م���كان ال ان يتوقف فهو 
كثر التوقفات عند املعابر واملحطات لذلك هو ي�شاأل –احيانا 
تات���ي راكبة ح�شان النرث عبارتي،فيما ح�شان ال�شعر يحمحم 
ُ وح���ده ُ ب���ن ال�شطور،كن���ت امتن���ى ل���و اطل���ق �شف���ة فر����ض 
النرث،ب���دل من ح�ش���ان النرث حت���ى يظهر الف���رق وا�شحا من 

حيث القوة والذكورية وبن النوثة واليرو�شية.
اجلمل���ة ال�شعري���ة تعتمد عل���ى الده�شة حتى حت���دث الرتباك 
ال���ذي تق�شده ق���درة ال�شع���ريف ه���ذا الت�شابك الك���وين مابن 
املوجودات الكونية، لذلك  ه���و يركب ح�شان ال�شوء اجلامح 
ويحمح���م ثم يقفز بق���وة ال�شعر وقوة ال�ش���وء –يخيل مرات 
ايل ّ- اين راك���ب ٌ ظه���ر ال�شم����ض – مااأجمله���ا  فر�ش���ا ً- يتمتم 

ُ يف �ش���ره – ويعج���ب ُ الظ���الم – م���ن ق���دمي اه���دى الوق���ت ُ 
ال�ش���وء نعال���ن – ف�ش���ار َ مي�ش���ي – ويبق���ع هك���ذا – وج���ه 
اللي���ل بالنج���وم –من هن���ا اب���داأ احتجاجات���ي  القرائية التي 
متنحن���ي �شفة العرتا����ض التلقائي ولي����ض �شفة العرتا�ض 
ال�شلط���وي،ان ال�شوء هو الذي من���ح الوقت احلياة واحلركة 
من خالل دورة الكواكب لذلك كانت معادلة حم�شوبة اذا اعدنا 
ال�شياء اىل ا�شولها ال�شحيحة فمادام هناك �شوء هناك وقت 
ي�شمى العم���ر املح�شوب عل���ى ج�شد ال�شياء،ولك���ن هي قدرة 
ال�شع���ر الت���ي تعطي بال مقاب���ل كما ت�شاء وب���ال ح�شابات وبال 

ثوابت. 
يف الق�ش���م الث���اين م���ن الدي���وان جت���د جمل���ة –اليها/وله���ا 
وحدها...وحدها...هذه تو�شيف���ات وو�شايا معلنة وخمفية 
يف اآن واح���د ي�شتعم���ل مت���رد اللغة يف منح احل���ب لغة اخرى 
ومع���ان اخ���ر –ثقيل���ة احم���ال احلب –م���ن هنا ظه���ر العا�شق 
قو�ض؟/ك���م ي���كاد ُ عليه���ا القمي����ض ُ يغني –ياليتن���ي خيوطه 
واملغني،يح���اول  ان مينح احلب اخليال الذي يتميز به احلب 
دائما يف القلوب،يطرق جميع البواب ويالم�ض جميع املباهج 
وليتوانى عن البوح وامل�شي وراء احلب حتى وان كان اعمى 
لنه �شيمنحة الب�شرة دون ان يب�شر-احلب  اعمى-غر اين 
دائما –وا�شع ٌ يدا على كتفه – ويدا على وجه الع�شا –عجبا 
–اعمى يقوده اعمى –ما احلب ال عينان تذوبان على عينن.
ت���رتاوح لغ���ة احلب ب���ن الظه���ور والتخفي،م���د معلن،وجزر 
متخ���ف: -لتزال تلملم يف �شلة اأ�شاها وتعلقها يف عنق الريح 
رُّ بن ا�شابعه  – وليزال كلما ق�ض بغ�شن ٍ ياب�ض ٍ اآثارها يخ�شّ
الُغ�شن. يحاول ال�شاعر رعد فا�شل ان مينح هذا �شنف احلب 
الث���اين يف ه���ذه املجموعة ايقاع���ات كن�شية مفرح���ة ولي�شت 
حزينة بالرغم من تقادم عمر ال�شاعر ولكنه ي�شهر هذا التقادم  
بزل���زال اللغة و�شياقات ال�شتعارات فتظه���ر اجلملة ال�شعرية 
كحبات الزيتون ال�شود حتت املطر،تبدو اكرث بريقا يف ال�شوء 
بع���د ان غ�شلتها قطرات  املطر وازاحت عنها الغبار،وهو غبار 
تقدم عمر ال�شاعر الذي م���ازال ينب�ض قلبه باحلب ويتل�ش�ض 
ك�شاح���ر يف ح���رة من ام���ره –غالبا م���ا تكون���ن مقفلة/وانا 
و�شحري/حائري���ن نقل���ب القفال،ان���ه مول���ه اىل حد اجلنون 

يعلنه���ا  و
ل  –مل  امل���الأ  ام���ام 

كالهم���ا   – كال�شع���ر  تفهمون؟!/احل���ب ُ
ارجوحة ٌ – حبالها اجلنون.

كلم���ا تكتم���ل جمل���ة ال�شاعر بع���د مرور �شن���وات م���ن الع�شق 
والتجرب���ة تكون ال�شتعارات جدا �شادقة بالتوهج ومزدحمة 
بالفحول���ة وتزيح املتوقف عل���ى جمر الرغب���ة العارمة –كلما 
ثمل���ت بالوردة –اتكىء على زنده���ا – لازال و�شافا لعطرها 

راحة.  – وال�شُم   ا�شى  – الو�شف  العطر  ياحمالة  – اآاآاآه  
انه���ا جمموع���ة ت�شتحق عن���اء الق���راءة لنها بق���در ما متنحك 
الرغبة للو�ش���ول اىل هدف ال�شاعر،ه���ي ت�شطو على مركبات 
الكلمات التي متلكه���ا  لتجعل لها لونا اآخر لقدرتها على تغير 
املع���اين وال�شتع���ارات والكناي���ات الت���ي ميتلكه���ا ال�شاح���ر 
وال�شاع���ر رع���د فا�شل،وه���ي ق���درة �شط���وة ال�شع���ر الغام���رة 
للنفو����ض التي حتلم بحيوات اخ���رى ليحلم بها غر ال�شعراء 

والذين يخلقون اجلمال يف البهاء البداعي.

منمنمات رعد فا�شل حتت ال�شوء.. العامل الذي مير ُ به ال�شاعر

هل "انفعاالت" ناتايل �شاروت ق�ش�ص ق�شرية جدًا؟

حممود النمر

ع����ن )فرق����ة م�ش����رح �ش����الر( يف ال�شليماني����ة، 
الع����دد رق����م )14( م����ن جمل����ة  �ش����در حديث����اُ 
)�شانوؤ/امل�شرح(، بق�شميها العربي والُكردي. 
وجاء هذا العدد ُمتخمًا بالعديد من الدرا�شات 
والن�شو�����ض واملقالت والبح����وث امل�شرحية 
�ش����واء يف  امل�شرح����ي  بال�ش����اأن  ُتعن����ى  الت����ي 
الداخل واخلارج، عالوة على الفرادة والتميز 
والطباع����ة  الت�شمي����م  حي����ث  م����ن  والن�ش����ج 
والإخراج الفن����ي الذي ظهرت عليِه املجلة يف 

هيئتها اجلديدة.
فف����ي الق�شم الُكردي من املجلة، ُنطالع  حماور 
الق�ش����م  مب����ا ت�شمن����ُه م����ن مت����ون.  نطالع يف 
الب����دء اإفتتاحية الع����دد بقلم رئي�����ض التحرير 
حت����ت  ج����اءت  والت����ي  دروي�����ض(  )اأر�ش����الن 
عن����وان )اإ�ش����دارات الفن����ان دان����ا روؤوف هي 
حم����ور/ ويف  الغ����د(.   م�ش����رح  اإ�ش����دارات 
مق����الت/ كتب الفن����ان "اأحمد �ش����الر" اجلزء 
الثال����ث م����ن درا�شت����ِه املعنون����ة ب�)متوالي����ات 
ف����ن التمثي����ل(، ونطالع للكات����ب  )يا�شن قادر 
برزجن����ي( درا�شة بعن����وان )املُمثل واملُجتمع 
واجلمه����ور(، ونقراأ درا�ش����ة تعنونت ب�)حقي 
ال�شبلي... ريادة وتاأ�شي�ض( بقلم/ كاوه اأحمد 
مرزا، فيما اأعد "ُبرهان قرداخي" درا�شة عن 
)م�ش����رح الُدم����ى(، وهناك  درا�شة ع����ن الفنان 
امل�شرح����ي "�ش����ون اأوكي�ض" ترجم����ُه للُكردية 
)اآزاد حم����ه �شري����ف(. فيما كت����ب الفنان "نهاد 
جام����ي" درا�شة نقدية حملت عن����وان )مفهوم 

اخلط����اب يف النق����د امل�شرح����ي(. اأم����ا "ف����احت 
�شاحل����ي" فكت����ب ق����راءة يف جترب����ة الفن����ان 
امل�شرح����ي )اأوك�شت ب����وال(، واأخ����رًا ُيختتم 
ه����ذا املحور مبقال����ة ع����ن املفاهي����م امل�شرحية 
احلداثوي����ة، مل����اري األيا�ض، ترجمه����ا للُكردية 
حممد عب����د الله. ويف حمور/نق����د م�شرحي/

نق����راأ قراءة نقدي����ة يف عر�ض )اأن����ا واملجنون 
_  اأخراج كاروخ اإبراهيم( بقلم )حمه �شوار 
عزي����ز(. وكذل����ك مقال����ة تعنون����ت ب�)توظي����ف 
الرتاث وواقع املراأة يف مونودراما "ال�شالمل 
الدموي����ة" لبديعة دارتا�ض( بقلم "م�شعود مال 
جمزه". ويف حمور/ لقاء العدد/فُنطالع ن�ض 
احلوار الذي اأجرتُه "�شهن �شابر" مع الفنان 
امل�شرحي "دروي�����ض ُعمر" عن جُممل جتربتِه 
الإبداعية. اأمايف حمور/كتاب العدد/ فنطالع 
ق����راءة )اأن����ور ق����ادر ر�شي����د( لكت����اب )امل�شرح 
كاإ�شلوب ثوري يف ُكرد�شتان( تاأليف/هاوري 
زنكن����ه، وهو كتاب بالأملاني����ة �شدر حديثًا يف 
مدينة مينوخ باأملانيا. وت�شمن الق�شم الُكردي 
من املجل����ة ن�ض )قلعة امل����وت( تاأليف "موفق 

عارف لهوين".
اأم����ا الق�ش����م العربي م����ن املجلة، فق����د �شم هو 
الآخ����ر حماور عدة، بالب����دء ُنطالع الإفتتاحية 
بعن����وان )اىل م����ن يهم����ُه الأم����ر... لتقتل����وا 
و�شم����ن  خلي����ل.  فا�ش����ل  د.  بقل����م  امل�ش����رح( 
حمور/درا�ش����ات ومقالت/فق����د كت����َب اأي�ش����ًا 
الفن����ان د. فا�ش����ل خلي����ل درا�شة قّيم����ة جاءت 
يف  در�����ض  ن����وح..  عنوان)�ش����ورة  حت����ت 
التج�شي����د امل�شرح����ي وال�شينمائ����ي(، ونق����راأ 
)البهل����ول( بقل����م الناق����د "يا�ش����ن الن�ش����ر". 
اأم����ا الكاتب "�شالح ح�ش����ن"  فكتب )املوروث 
الإ�شط����وري يف الن�����ض امل�شرح����ي(. وُنطالع 

اأي�ش����ًا )م�شرحية �شي����درا... وتاأثرات الن�ض 
ال�شك�شب����ري( بقل����م الفنانة " �شه����ى �شامل ". 
فيم����ا كتب "عب����د الغف����ور البلو�ش����ي" درا�شة 
تعنونت ب�)الإجتاهات التجريبية يف التاأليف 
امل�شرح����ي باإ�شتخ����دام التكنلوجي����ا(. ونق����راأ 
للناق����د عب����د اخلال����ق كيط����ان، مقال����ة بعنوان 
)حاجتنا اىل مُمنتدى امل�شرح(. وللباحث "د. 
علي حممد ه����ادي الربيع����ي" درا�شة بعنوان 
عراق����ي(.  اإغ����رتاب  ق�ش����ة  طربي����ل...  )اإنه����ا 
واأخ����رًا نقراأ )ُدمي����ة اآب�شن( لف����وؤاد التكريل. 
م�شرحي/فُنطال����ع،  حمور/نق����د  و�شم����ن 
)م�شرحية _ الظالل _ وم�شرح الإطروحة( 
للناقد "فا�شل ثامر". و)م�شرحية �شح النوم، 

فروز ترفع املظلة( ملازن حيدر.   
ويف حمور/م�شرحية العدد/فكانت م�شرحية 
)يف اأع����ايل احُل����ب( للكات����ب امل�شرحي "فالح 
م�شرحي����ة/  حمور/ف�ش����اءات  اأم����ا  �شاك����ر". 
فنطال����ع في����ه املوا�شي����ع التالي����ة )م�شرحي����ة 
"معطف الأمر" جديد "كزيزه" /مونودراما 
امل�شرح  على  الإنفتاح  "احلار�ض" وحماول����ة 
الُك����ردي/ اأفتت����اح مو�ش����م جدي����د يف م�ش����رح 
ف�ش����اد  "�ش����ارع  �شتان�شالف�شكي/م�شرحي����ة 
الدي����ن" يف الُقد�ض/ُكلي����ة الفن����ون اجلميل����ة 
اأم����ا  ببغ����داد تعر�����ض م�شرحي����ة الأ�ش����كايف( 
امل�شرح����ي  الفن����ان  ف����كان  الع����دد  �شخ�شي����ة 
القدي����ر "اأ�شعد عبد ال����رزاق". يذك����ر اأن هياأة 
حتري����ر املجل����ة متكونة من )اأحم����د �شالر _ 
دروي�ض_رئي�شًا  لالإمتياز/اأر�ش����الن  �شاحبًا 
للتحري����ر/ د.فا�شل خليل _ مدي����رًا لتحرير 
الق�ش����م العربي/اأنور ق����ادر ر�شي����د _ مديرًا 

لتحرير الق�شم الُكردي(.

حقـي ال�شبلـي فـي العـدد اجلديـد
مـن جملـة " �شانـوؤ/امل�شـرح"


