
م���ن ه���م "الهام�سون"؟...انه���م انا�س 
متكنوا من ال�سم���ود والبقاء على قيد 
احلياة حتت حكم �ستالني ...هكذا قرر 
املوؤرخ االأنكلي���زي اورالندو فيجز ان 
يطلق عليهم م�سمنا كتابه مئات االدلة 
وال�سه���ادات م���ن قب���ل الرو����س الذين 

�سبق وان عرفوا الرعب واحلرب ...
اولئ���ك  ق�س���ة  لكتاب���ة  حماول���ة  انه���ا 
الذين مل ي�سب���ق احلديث عنهم لدرجة 
ان ا�سماءه���م ووجوهه���م حمي���ت من 
الذاك���رة ..ل���ذا ا�سبح الكت���اب وثيقة 
ذات���ه  الوق���ت  يف  وق�س���ة  تاريخي���ة 
تتن���اول احلياة اوباالح���رى ال�سمود 
يف مواجه���ة املوت يومي���ا يف رو�سيا 

ال�ستالينية ..
ا�س���در امل���وؤرخ االنكلي���زي فيج���ز من 
قب���ل كت���اب )الث���ورة الرو�سي���ة( ع���ن 

دار ن�س���ر دونويل لريوي في���ه ما�ساة 
ال�سع���ب الرو�سي وماعان���اه من بلبلة 
وت�ساب���ك يف االق���دار ..واالن يكر�س 
كتاب���ه اجلديد ل�سرد ق�سة وتاريخ بلد 
من وجهة نظر �سكانه ومايقدمونه من 

ادلة و�سواهد ..
يف التمهي���د للكت���اب ، ا�س���ار الروائي 
اميانوي���ل كاري���ري اىل م�ساركة فيجز 
يف م�سابق���ة )مذكرات جمتم���ع( التي 
اقيمت يف عام 1988لالحتفاء بذكرى 
ال�)25( مليون �سخ�س الذين مل يقتلوا 

فح�سب بل حميت ذكراهم متاما ..
تكم���ن قوة ه���ذا الكت���اب يف انه اليعد 
رث���اء لهم بل يقوم على اثبات وح�سية 
ال�سخ�سية ال�ستالينية عرب ادلة دامغة 
ف�س���ال ع���ن ت�سوي���ره حي���اة ال�سع���ب 
و�س���ف  درج���ة  اىل  اآن���ذاك  املغب���ون 

القح���ط  ظ���ل  يف  طعامه���م  ا�سل���وب 
والعوز واماكن �سكناهم وكيف كانوا 

يعملون ويتزوجون ...
ب���دا فيجز ق�ست���ه مع انط���الق الثورة 
الت���ي  امل�ساك���ن  عل���ى ق�سي���ة  موؤك���دا 
تطورت يف �سنوات الع�سرينيات لي�س 
ب�سبب انتهاء حالة البوؤ�س بل ملحاولة 
خلق مواط���ن رو�سي جدي���د !ثم عرج 
على ت�سوير ماحلق بالبلد من ت�سدع 
يف �سن���وات الثالثيني���ات اث���ر ظهور 
طبقة جديدة من البريوقراطيني الذين 
كان���وا يتمتع���ون بدع���م اكي���د ناذرين 

انف�سهم ج�سدا وروحا ل�ستالني ..
ا�س���ار فيج���ز اي�س���ا اىل م���دى الرعب 
ال���ذي عا�س���ه الرو�س يف ع���ام 1937 
ع���رب �سه���ادات النا����س الفق���راء الذين 
كان���وا ي�ستيقظون م���ن نومهم فزعني 

ل�سماع ادن���ى �سو�ساء ل�سي���ارة مارة 
لتوقعهم انهم �سيقادون اىل املعتقالت 
دون اي �سبب ويف كل حلظة ..كما ترد 
يف الكتاب احادي���ث ل�سيوعيني قدماء 
كون�ستانت���ان  لل�ساع���ر  املقرب���ني  م���ن 
�سيمون���وف -عل���ى �سبيي���ل املث���ال  - 
الذي منحت ق�سائده ال�سجاعة ملاليني 

اجلنود ليحاولوا ا�سرتداد رو�سيا ..
وم���ن االمور املهم���ة التي ا�س���ار اليها 
فيج���ز يف كتابه ‘تلك الثق���ة واالميان 
املطلقني بالنظ���ام ال�ستالين���ي املجرم 
بوج���ود   ) ال�سوري���ايل   ( العتقاده���م 
اجلن���ة ال�سوفيتي���ة الت���ي كان ي�سفها 
ال�ستاليني���ة  والدعاي���ة  االع���الم  له���م 
لدرج���ة ان اغلبه���م كان ي�س���ي باق���رب 
النا�س له الأميانه���م باحلزب ورف�سهم 

لكل من يعار�سه ..

يف نهاي���ة الكت���اب ، يخ�س����س املوؤرح 
فيج���ز ف�سال رائعا ع���ن احلرب يحمل 
عن���وان ) انتظرين���ي ( وه���و عن���وان 
ق�سي���دة �سه���رية لل�ساع���ر �سيمونوف 
داأب اجلن���ود على تالوته���ا لزوجاتهم 
او حبيباته���م وه���م يعدونهن بالعودة 

اليهن رغما عن املوت !
بهذه الطريقة ، فان كتاب " الهام�سون 
اليقظ���ة واالنتفا�سة  " ي���روي ق�س���ة 
املذهل���ة لل�سعب الذي رف�س اخل�سوع 
�س���در  وق���د   ، للم���وت  واال�ست�س���الم 
موؤخرا عن دار ن�سر دونويل يف 900 

�سفحة ... 
ا�سم الكاتب بالفرن�سية :

Orlando figes

قد يكون احلديث عن الأقليات يف 
العامل العربي هو احلديث الأزمة و 
لي�س عنها و احلديث عن اليهود له 

ح�صا�صيته خا�صة يف العراق لأنه يجر 
للحديث عن املا�صي و بالتايل يبدو 

للبع�س اأنه حماولة طرح �صوؤال لإثارة 
اأجوبة و اجلواب موقف و املوقف 
متعدد و التعدد قد يعني اختالق 

اأزمة جديدة مو�صوعها التاريخ.. و 
على اأية حال فما قيمة اإثارة موا�صيع 
ميتة اأو هكذا تبدو اإل اإذا كانت هناك 

اأغرا�س معينة خلف ال�صتار؟ يف حني 
اأن احلقيقة ال�صارخة تفيد باأن تاريخ 

ال�صعوب ل يتجزاأ بهذه ال�صهولة و 
ل توجد ق�صايا ميتة لأن كل حدث 
تاريخي اأ�صهم يف ت�صكيل حالة ما 

تنتمي لبنية اجتماعية و ثقافية و 
�صيا�صية وقد تكون جزءا فاعال يف 

�صريورتها.

العراقيني  لليهود  بالن�سبة  التاريخ  مفارقة 
لوا ق�سرا و الفا�سل  اأنهم جاءوا ق�سرا و ُرحِّ
مربحة  اآالم  و  طويلة  معاناة  الق�سرين  بني 
منهم  ان��ت��زع��ت  وق��د  اأنف�سهم  وج���دوا  ح��ني 
و  مثري  ت��واط��وؤ  يف  عزلهم  مت  و  عراقّيتهم 
يف  دينية  اأق��ل��ي��ة  جت��اه  ح�سل  قلما  غ��ري��ب 

فر�س  اأن  ح��د  التحديد  وج��ه  على  ال��ع��راق 
احل���زب ال�����س��ي��وع��ي ال��ع��راق��ي يف ف���رتة ما 
اإىل  ديانتهم  تغيري  اليهود  من  كوادره  على 
حظرية  يف  قبولهم  يت�سنى  ك��ي  االإ���س��الم 
التاريخ  لنا  يذكر  نعم  امل��ارك�����س��ي!!  الفكر 
حملة القاهر باأمر الله يف حماولته اجتثاث 
من  بتحري�س  العراق  جنوب  من  ال�سابئة 
حل�سن  و  اال�سطخري.  �سعيد  اأب��و  الفقيه 
اآن���ذاك  اأن��ق��ذه��م  ق��د  امل���ال  اأن  ال�سابئة  ح��ظ 
ثمنا  دفعوها  كبرية  فدية  جمعوا  اأن  بعد 
للبقاء اأحياء و اإذا كانت اأموال ال�سابئة قد 
اأنقذتهم من حملة ع�سكرية كان خمططا لها 
اأن تنتهي باقتالعهم متاما فاإن املال اليهودي 
اأ�سباب  كان فعل العك�س و �سكل واحدا من 

تهجريهم. 
اليهود على اأية حال لن يعودوا اإىل العراق 
يهجروه  قد  ال�سابئة  و  امل�سيحيني  لكن  و 
وهنا  ط��ب��ق..  ع��ن  طبقا  احل��دي��ث  ليكتمل 
التاريخ  )اأطباق(  اإىل  العودة  اأهمية  تبدو 
من  ثانية  ناأكل  و  امل��ورد  نف�س  ن��رد  ال  لكي 
العراقي  ال��روائ��ي  االأدب  امل���اع���ون..  ذات 
التعاي�س  مو�سوعة  يطرق  مل   2003 بعد 
الديني اإال بحدود ما ينتمي اإىل )اأخالقيات 
كهوية  )العراقية(  فر�سيات  و  امل��واط��ن��ة( 
ت��ت��ع��اىل ع��ل��ى خ��ان��ات االن��ت��م��اء ال��ع��رق��ي و 
القومي و املذهبي و مل تلم�س حدودا اأبعد 
احلالة  باعتبارها   2003 قبل  ما  حدود  من 

املطلوبة بل و تبدو اأنها احلالة املثالية! 
املقيم  وايل  جنم  للروائي  اجلديد  املنجز 
)مالئكة  الثمانينيات  بداية  منذ  اأملانيا  يف 
مقاربة  يجرتح  عماريا(  كتب   – اجل��ن��وب 
اأكرث عمقا و يحاول ا�سرتجاع حدث تهجري 
تعاطف  مب�سحة  املا�سي  القرن  يف  اليهود 
وا�سحة مع )�سحايا( احلدث، هذا التعاطف 
خيانة  دل��ي��ل  البع�س  اع��ت��ربه  رمب���ا  ال���ذي 
ال�سهيوين  االح��ت��الل  على  ر�سا  عالمة  و 
جهد  مقدمة  اُع��ت��ربرِ  رمب��ا  فل�سطني!  الأر����س 
اإ�سرائيل..! من  لبداية تطبيع مع  مو�سادي 
يدري!! مع اأن االأمرين منف�سالن و ال عالقة 
اجلنوب  مالئكة  اأن  مع  و  باالآخر  الأحدهما 
مراجعة  و  ال���ذات  م��ع  للتطبيع  دع���وة  ه��ي 
تكراره..  يجب  ال  م��ا  ت��ك��رار  ملنع  ال��ت��اري��خ 
يف  ال��ع��راق��ي  املجتمع  واق���ع  تعر�س  فهي 
غطر�سة  لبداية  اجلارف  املد  �سهدت  مرحلة 
الرواية  ركزت  وقد  الدكتاتورية،  ب�ساعة  و 

كاحلب  النبيلة  االإن�سانية  ال��ع��الق��ات  على 
اإطار  يف  اجل��رية  و  الزمالة  و  ال�سداقة  و 

عر�سها التاريخي حلدث التهجري. 
اإن ادعاء العالقات و املعاين االإن�سانية �سمن 
اإطار االإيديولوجي – الديني – ال�سيا�سي.. 
ي�سار له بقوة من خالل تطبيقات الدين يف 
يف  االإي��دي��ول��وج��ي��ة  و  اال�سطفائي  نتاجه 
يف  �سلطويته.  يف  ال�سيا�سي  و  �سموليتها 
املعنى  يتخطى  اأن  املفرت�س  م��ن  اأن  ح��ني 
االإن�������س���اين ت��ل��ك احل���واج���ز ال��ف��ا���س��ل��ة بني 
على  يقفز  و  الثقافية  و  الدينية  الكيانات 
حتديدات وخطوط اال�سطفاء واال�سطناع 
والتقوقع. )احلب يف االإن�سانية( هو القيمة 

االأكرث �سموا و عفة بل وتدّينا كذلك.. 
لوجدنا  بعناية  ال��رواي��ة  مدخل  تاأملنا  ل��و 
اإمنا  حكايتها  ب�سدد  نحن  التي  الق�سة  اأن 
ت�ستهدف اجليل اجلديد، اجليل الذي يهرب 
من واقعه التعي�س ويريد ن�سيانه )ال اأدري 
اإن كان ال�سباب الثالثة الذين وجدهم البطل 
عددهم  يحمل  املخدرات  بتح�سري  يقومون 
داللة ما بقدر ما حتمل اأعمارهم داللة اأخرى؟( 
هوؤالء الذين يريدون ن�سيان حا�سرهم كيف 
املا�سي؟  لق�سة  باال�ستماع  اإقناعهم  يتم 
اإىل  العائد  املغرتب  بوجود  ا�ستاأن�سوا  لقد 
م�ساعفة  هنا  االإن�سان  غربة  حيث  املقربة 
فالقاطنون هناك غادروا الدنيا مرتني، اإنها 
داللة على الرغبة يف ال�سوؤال.. فكل حا�سر 
عن  ت�����س��اوؤالت  اإىل  يحيل  م����اأزوم  م�ستبك 
ح�سور  يف  يجدوا  اأن  غرو  ال  لهذا  املا�سي 
هذا العائد من املا�سي اأن�سا ).. كاأنني بدوت 
بالن�سبة لهم جزءا غائبا من املقربة قد عاد(.. 
مكان االغرتاب هذا يختاره املغرتب نف�سه، 
تلك  الوطن  اإىل  ال��ع��ودة  بوابة  تكون  مل��اذا 
املقربة؟ املتبادر من داللة على املوت ممكن 
اختيار  يف  رغبته  اإليها  ن�سيف  قد  لكن  و 
خا�سة  الفو�سى،  اأرج���اء  ب��ني  مكان  اأه���داأ 
اخللطات  حت�سري  ي�ساركهم  راح  ان���ه  و 
من  وج��د  التي  )ال�سفنات(  خلطة  منها  و 
اأتبعها  اأن  )قبل  عندها  ال��وق��وف  املنا�سب 
ال�سهيل  بوقت  لي�س  اإنه  احل�سان،  بخلطة 
االآن، علي اأن اأنه�س و اأغادر..(.. لقد غادر 
االأول  تخطيطه  يف  مبا�سرة  ليدخل  املقربة 
اإىل وعي الطفولة عاك�سا رغبة احلياة على 
التي كانت تعلم دون اجلميع  ل�سان مالئكة 
من  لرت  ربع  �سرب  اأن  بعد  حيا  �سيبقى  اأن��ه 

النفط.... 
ي����ل����ح ال�����ك�����ات�����ب يف 
الرواية  تخطيطات 
متثل  ال��ت��ي  االأوىل 
املبتكرة  ال�سرد  بنية 
ع���ل���ى ح��ق��ي��ق��ة اأن����ه 
ب�سوؤال  م�����س��ك��ون 
حم������ري ف���ر����س���ت���ه 
ب��ي��ئ��ة ال��ت��ن��وع و 
التعدد يف مدينة 
ال��ع��م��ارة، و مبا 
امل����وق����ف  اأن 
م�����ن االأق���ل���ي���ة 
ال���ي���ه���ودي���ة و 
كان  ال�سابئة 
على  احل��اف��ز 
تلك  ط�������رح 
الت�ساوؤالت 
ف����ل����ي���������س 
اأن  غ��ري��ب��ا 
ي�����������س�����ع 
م���الئ���ك���ة 

اليهودية  الفتاة 
و  املركزية  املكتبة  الفائقة اجلمال يف 

يذهبون  املراهقني  و  الفتية  اأغلب  اأن  برغم 
اإىل هناك ال الأجل القراءة بل الأجل مالئكة.. 
لكن بطلنا لي�س مدفوعا بعامل جمال مالئكة 
ح�����س��ب، ه���ذا م��ا مي��ك��ن ال��وق��وف عليه من 
و  املكتبة  زي��ارة  على  التاأكيد  تكرار  خ��الل 
يرويها  حادثة  كل  بعد  للقراءة  االن�سراف 
اأو  اأ�سرتها  و  مالئكة  اأو���س��اع  ت���اأزم  ح��ول 
هكذا..  و  مثال  �سابئي  طالب  مع  م�ساجرة 
اأ�سبحت مكان احللم بعودة مالئكة  املكتبة 
الكتب  لقراءة  اأك��رث  فقد اجتهت  اأن��ا  اأم��ا   ..(
كنت اجل�س يف �سالة املطالعة لل�سغار حاملا 
ال  قد  اجلنوب(  مالئكة   – مالئكة..  بعودة 
ي�ستقيم فعل القراءة و بكرثة مع اجللو�س 
حاملا! كيف يتم ذلك؟ ال�سيء املوؤكد اأن الطفل 
ي��زال يبحث عن  – ال  ال��ذي - مل يعد طفال 
بعودة  احل��ل��م  ال��ك��ب��رية،  الأ�سئلته  اأج��وب��ة 
م��الئ��ك��ة ي��ن��م ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ج�����واب يفهم 
اأ�سرتها  و  مالئكة  ��رت  ُه��جِّ مل��اذا  خالله  م��ن 

ح�سب؟   
تاأخذ الرواية �سيئا ف�سيئا يف �سرد يتناول 
مهمة  تاريخية  مرحلة  مالب�سات  من  الكثري 

مدينة  اأو������س�����اع  ال����ع����م����ارة و و 
و  �سهدتها  التي  ال��ك��ربى  التحوالت  ب��داي��ة 
تناولت معاناة اليهود العراقيني اإبان مرحلة 
لكنها وجدت  �سيا�سية و  الأ�سباب  تهجريهم 
اجتماعية  ع��وام��ل  بفعل  مم���االأة  اأو  قبوال 
اأدب  تاأ�سي�س  يف  ي�سهم  م��ا  وه��و  دينية  و 
املتعلقة  الكربى  االإ�سكاليات  يقارب  روائي 
بالتعاي�س و الت�سامح الديني يف جمتمعاتنا 
على  منذ وقت  عنه  يقت�سر احلديث  والذي 
التنظريات و االأفكار املجردة التي يطرحها 
بع�س كتاب االنفتاح و االإ�سالح االإ�سالميني 
من اجليل الثاين للحداثة لكنها حلد اللحظة 
الثقافية  ال��ن��خ��ب  ل����دى  ���س��داه��ا  جت���د  مل 
يف  ح�سا�سية  من  تثريه  ما  بفعل  العراقية 
ظل الظروف الراهنة مع اأن معاجلة امل�سكلة 
تفكيكها  و  االأ���س��ب��اب  و  العوامل  تعرية  و 
و  تاأجيلها  من  نفعا  اأك��رث  حاليا  حتليلها  و 
بالتايل ا�ستمرار امل�سكلة بالتفاعل امل�ستور 
م�سكنات  بفعل  ه��ادئ��ا  ال�سطح  ك��ان  اإن  و 

موؤقتة يخ�سى اأن يزول تاأثريها �سريعا. 

�سمن فعاليات )مهرج���ان كالويز الثقايف الثالث 
ع�س���ر 2009(، اأُقيم���ت �سب���اح اأول اأم�س ال�سبت 
2009/11/14، حلق���ة درا�سي���ة ع���ن التجرب���ة 
النقدي���ة للناق���د " فا�س���ل ثام���ر ". ب���داأت احللقة 
الت���ي اأدارها االأديب " عب���د الله طاهر الربزجني 
وال�ساعر " عارف ال�ساعدي "، بكلمة للُمحتفى بهرِ 
الناق���د " فا�س���ل ثامر " �سكر فيه���ا القائمون على 

. ثَم اأ�سار اىل  مهرجان كالويز عرب اإلتفاتتهم هذهرِ
اأن���ُه ويف بداياتهرِ النقدي���ة االأُوىل، تاأثر بالناقد " 
عبد امللك نوري "،وبعد عام 1963 اأُعتقل ب�سبب 
مواقف���هرِ و�ُسج���َن حي���ث تنقل بني �سج���ون احللة 
_ بغ���داد _ الك���وت _ نق���رة ال�سلم���ان ال���ذي 
اأعاد في���هرِ تكوين �سخ�سيتهرِ النقدي���ة، واأ�سار اىل 
اأهمي���ة درا�س���ة نقدية ع���ن الغمو����س يف ال�سعر 
العرب���ي احلديث  كان قد ن�سرها يف جملة االآداب 
ينها. ورغ���م اأنُه ذو  وُع���دت ظاه���رة كب���رية يف حرِ
خلفي���ة ثقافية ُم�سبع���ة بااليديولوجية، كان مرنًا 
ج���دًا يف التعام���ل م���ع الن�س االإبداع���ي ومل يكن 
ُمتفقًا م���ع مفاهيم يف اخلطاب النقدي كالواقعية 

االأ�سرتاكية مثاًل ب���ل كان ُمعرت�سًا عليها. واأ�ساد 
بطروح���ات الناقد د. علي جواد الطاهر. واختتم 
الناق���د فا�س���ل ثامر حديث���ُه بالق���ول )اأجد نف�سي 
االآن يف ط���ور التكوين النقدي، كم���ا يجب علينا 
اأن ن�سبط �ساعاتنا م���ع اأي تطور جديد(. بعدها 
ب���داأت ق���راءة ال�سه���ادات النقدي���ة  حي���ث قدم���ت 
الناق���دة د. ب�س���رى مو�سى �سالح ورق���ة بعنوان 
)اإحت���اد روؤية املنهج يف نق���د فا�سل ثامر(، حيث 
اأ�س���ارت فيه���ا اىل اأن ُنق���اد احلداث���ة ق���د و�سعوا 
�سرط���ني لتحقي���ق النق���د احلداثوي ُهم���ا الروؤية 
واملنهج. وقد وج���دت الناقدة اأن هذين ال�سرطني 
ق���د حتقق���ا يف نت���اج الناق���د فا�س���ل ثام���ر، وهو 

ميتل���ك �سموليًا كما وجدتُه ناق���دًا �سي�سيولوجيًا 
واختتم���ت حديثه���ا بالق���ول )اأن الن����س االأدب���ي 
عن���د فا�س���ل ثام���ر اليتكل���م ع���ن الع���امل، ب���ل هو 
الع���امل نف�سه(. اأما الناق���د د. مالك املُطلبي فاأ�سار 
اىل �س���رورة االإنتباه اىل اأنن���ا نتكلم عن ظاهرة 
نق���د النقد وعلين���ا احلفر يف ه���ذهرِ املنطقة وعدم 
ُمغادرته���ا. وحتدث الناق���د "يا�سني الُن�سري" عن 
جتربت���هرِ املُحايث���ة لتجرب���ة فا�س���ل ثام���ر فهو قد 
زامل���ُه يف جمي���ع مراح���ل عمرهرِ فهو ق���د اإنغم�س 
يف ُمالحقة الن�سو����س العراقية نقديًا اأما الناقد 
فا�س���ل ثام���ر فق���د اأخ�س���ع الن�سو����س العربي���ة 
مل�سغل���هرِ النق���دي. وت�س���اءل الناق���د "الن�س���ري": 
اىل مت���ى ُتهيم���ن املناه���ج النقدي���ة الغربية على 
ن�سو�سنا االإبداعي���ة؟! كما اأ�سار اىل اأن احلديث 
ن���ى بحي���ث ال مُيكن اأن  ع���ن فا�س���ل ثامر م���ن الغرِ
تختزل���ه ورق���ة نقدية. اأما الناق���د "ب�سري حاجم" 
فاأ�س���ار يف ورقت���هرِ املعنونة ب�)فا�س���ل ثامر.. من 
املنهج االإجتماع���ي اىل املنهج ال�سو�سيو�سعري( 
اىل اأنُه مُيكن القول اإجمااًل، اأن الناقد فا�سل ثامر 
خ���الل خم�سة عقود من ال�سع���ي لتاأ�سي�س خطابهرِ 
النق���دي، قد ابت���داأ م���ن ذوي املنه���ج االإجتماعي 
ال���ذي ُيعنى بدرا�س���ة اإجتماعية االأدي���ب، ُمنتهيًا 
اىل املنه���ج ال�سو�سيو�سع���ري. فف���ي كتابهرِ االأول 
"ق�س����س عراقي���ة ُمعا�سرة" ع���ام 1971، عالج 
ظاه���رة الق�س���ة ال�ستيني���ة وفق���ًا الأبع���اد ثالث���ة: 
الث���اين  كتاب���هرِ  ويف  فني/فكري/اآيديولوج���ي. 
املُعا�سر" عام 1975،  اأدبنا  "معامل جدي���دة يف 
در����س ن�سو�سًا �سعري���ة و�سردية من حيث ثالثة 
ُم�ستوي���ات فني/اإجتماعي/�سيا�س���ي ذات من���اخ 
ُمتاأث���ر بالواقعي���ة االأ�سرتاكي���ة املُنادي���ة حينذاك 
باأن االأدب ه���و اإنعكا�س للواقع واالأديب ذي دوٍر 
ُم���زدوج. كما �س���ارك اأي�سًا يف احللق���ة الدرا�سية 
ُكاًل من )د. فائق ُم�سطفى/د. ناه�سه �ستار/باقر 
جا�س���م حممد/جهاد جمي���د(. ُيذك���ر اأن مهرجان 
من���ُه، حم���ورًا  ُكل دورة  كالوي���ز ُيخ�س����س يف 
خا�س���ًا لالإحتفاء بتجرب���ة اأحد املُبدعني ممن كان 

لهم دور موؤثر يف امل�سهد الثقايف العراقي. 
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ب�شار عليوي
                               ال�شليمانية

اإبراهيم الغالبي 

ترجمة: عدوية الهاليل

مـالئـكـة الـجـنـوب.. و الـتـطبـيـع مـع الـذات

ياأ�س���رين يف العم���ل االإبداع���ي م���ا يتخف���ى وراء ظاهره من 
دالالت. ولعل البعد املاورائي، اأو امليتافيزيقي هو اأكرث هذه 

الدالالت عمقًا، و�سحرًا بال�سرورة.
يف املعر����س الفني اجلديد، الذي يقدمه املتحف الربيطاين، 
كلُّ عنا�س���ر ه���ذا االأ�سر: "احلديق���ة والك���ون". قرابة �ستني 
عم���اًل فنيًا جمهواًل من الر�س���م الهندي، تعود اإىل ق�سور اآخر 
اأم���راء املغ���ول، يف ال�سمال الغربي من �سب���ه القارة الهندية. 
والرائ���ع يف ه���ذه اللوح���ات، التي ت�س���ور ثالث���ة ملوك من 
�ساللة واح���دة، اأنها ال تكتفي بدور التزيني اجلمايل البارع، 
بل تتجاوزه اإىل مدى من تاأم���ل امل�سرات االأر�سية، واأ�سرار 
الك���ون واخلليق���ة. االأم���ر ال���ذي يب���دو يل كامن���ًا يف جوهر 
ح�س���ارة هذه االأمة. فه���و وا�سح يف املو�سيق���ى، والرق�س، 

والنحت، وال�سعر. وهاهو يت�سح يف الر�سم.
اللوح���ات ُمنتج���ة بني عام���ي 1725 و 1843، لق�سور ثالثة 
مل���وك، ميثلون ث���الث مراحل بالغة التباي���ن. املهراجا االأول 
باكهات 1725-1751، يعك�س حياة امل�سرات االأر�سية، فهو 
منغم����س يف ال�سه���وات، وم�ساهده يف اللوح���ات ال تتجاوز 
اأحوا����س ال�سباح���ة، وحلقات اجلاري���ات املحيطة به، وفرق 
عازيف املو�سيقى. مع اأن تاريخه ال�سخ�سي يعك�س �سخ�سية 

حماربة، بالغة الق�سوة. فقد ورث العر�س بعد اأن قتل اأباه. 
نغ  اجل���زء الث���اين م���ن املعر����س مكر����س للمهراج���ا م���ان �سرِ
1803-1843، اجل���د االأعلى لباكهات. وكان متعار�سًا متامًا 
م���ع االأول، فق���د توجه اإىل ال�سم���اء بدل االأر����س. اإىل الزهد 
ب���دل امل�سرات احل�سي���ة، واإىل اليوغ���ا التاأملي���ة التي وّفرت 
ُمعتق���دًا م���ن رحم الهندو�سي���ة اأطلق عليه ا�سم "ن���اث". ميله 
اإىل الف���ن جعل���ه يكلف ر�سامي���ه بو�سع األ���ف لوحة تن�سرف 
اإىل املفاهيم امليتافيزيقية. موا�سيعها اأدارت ظهرها مل�سرات 
الب���الط اخلارجي���ة، وتوجه���ت اإىل ع���امل التاأم���ل الفل�سف���ي 
الداخل���ي، واإىل ب���دء الك���ون. وه���ذا التوج���ه يف املو�سوع 
يقت�س���ي، بال�س���رورة، توجهًا فني���ًا جدي���دًا. فالفنانون االآن 
مدع���وون لر�سد املجاهي���ل العميقة الكامن���ة يف قلب تعاليم 
"ناث". لر�سد وو�سف "املطلق" املجرد. ولعل هذا التوجه 
قدم من���اذج من الروؤى مده�سة، ت�سب���ه يف جتريدها مدار�س 
التجري���د احلديث���ة، والت���ي بداأت م���ع لوحة املرب���ع االأ�سود 
للرو�س���ي ماليفت�س. ولعل الق�سم الثال���ث تطويٌر للثاين، الأن 
وري���ث العر����س ط���ور التوجه الدين���ي اإىل اأرف���ع م�ستوياته 
الروحي���ة، حي���ث تتج�ّس���د االآله���ة الهندو�سي���ة، ويك���ون لها 

ح�سور الب�سر. 
يف لوحة " ثالثة مظاه���ر للمطلق" نرى �سل�سلة من مربعات 
ثالثة موؤطرة، من الي�سار اإىل اليمني. ما من �سيء يف االأول، 
غ���ري حق���ل من ل���ون ذهبي ذي ومي����س، م�ساح���ة من جتريد 
خال�س ي�س���ور االأبدية، ووحدة غري حم���ددة ال�سكل لتجلي 
الكون. يف الثاين نب�سر الفراغ وقد ارتبك، بح�سور الكائن 
االأمثل يف املعتقد الهندو�سي حماطًا بهالة م�سيئة، طافيًا يف 
االمتداد الذهبي النرّي. ويف الثالثة نراه وهو ين�سح �سوءًا 
ف�سي���ًا يق�س���م ال�سورة ن�سف���ني، متام���ًا كما ينف�س���ل الكون 

املادي عن الكون  املعنوي كوعي.
تاأم���ل اللوح���ات، الت���ي ر�سم���ت عل���ى ال���ورق يف خمتل���ف 
حجومه���ا، يثري حا�سًة لونيًة غ���ري ماألوفة يف خربة م�ساهدة 
اللوحة الغربية. هنا تتداخل الب�ساطة واالألوان احلادة التي 
ُتربز التزيني والت�ساميم اجلريئة الأ�ساليب الفن املحلية، مع 
االألوان االأكرث تعقيدًا، ور�سم ال�سخو�س، واالهتمام بزوايا 

املنظور املتعددة.
البع���د امليتافيزيق���ي للف���ن، ولكل الفن���ون، وال�سع���ر �سمنًا، 
ال ينح�س���ر يف التحدي���ق يف االأع���ايل، ب���ل يتكاثف حتى يف 
التحديق االأر�سي. فتاأمل امل�سرات االأر�سية، ونزعات الكائن 
احل�سي���ة ال تبتع���د كثريًا عن زاوي���ة النظ���ر الفل�سفية. ولكن 
الفل�سف���َة الت���ي تت�س���رب بالفن لي�س���ت هي الفل�سف���ة املجردة 
ذاته���ا. كم���ا اأن التاأم���ل الدين���ي يف ه���ذه الفن���ون لي����س هو 
العقي���دة الدينية ذاتها. واملح���ري اأن فن هذا املعر�س جاء من 
ح�سارة انتفعت عميقًا من فنْي الفر�س واملغول االإ�سالمييني 
اللذي���ن �سبقاه. ولكن الهندو�سي���ة ا�ستلمتهما ووّحدتهما مع 

موروثها القدمي. 
االأمر ح���دث بطالقة م���ع االإ�سالم 

يف ال�س���رق البعي���د، ولكنه مل 
يحدث مع االإ�سالم العربي يف 
ال�سرق االأو�سط. ولعل االأمر 
يت�سح يف ال�سعر واملو�سيقى 
اأك���رث م���ن  ات�ساح���ه يف الفن 

الب�س���ري. فم���ا العل���ة وراء 
ذلك؟     

فوزي كرمي

احلديقة والكون
من الربج العاجي

يف كتاب ملوؤرخ انكليزي
احياء رو�ص يروون ق�س�ص جناتهم من امل�سري ال�ستاليني!

بعد ن�شف قرن من االإبداع...

ثــامــــر فـا�ســل  بــالــنــاقــد  "كــالويــــز" يــحــتـــفـــي 
مــــتــــابــــعــــة

بابل/اقبال حممد 

اأ�ست�س���اف البي���ت الثق���ايف الدكت���ور عل���ي حممد 
هادي الربيعي رئي�س ق�سم امل�سرح يف كلية الفنون 
اجلميلة بجامعة بابل يف حما�سرة بعنوان)قراءة 
ف���وؤاد  ال���راوي  للموؤل���ف  عراقي���ة(  م�سرحي���ة  يف 
التك���ريل األقاها بني جم���ع من اال�سات���ذة واالأدباء 
والفنانني على باحة البيت الثقايف وقال الربيعي 
يف م�سته���ل حديثه اأن امل�سرح يف العراق ن�ساأ عام 
1980 بدالل���ة العث���ور عل���ى ن�سو����س م�سرحي���ة 
للفن���ان )حنا حب�س(، م�سيف���ًا اأن مواد امل�سرح هي 

ثالث مواد.
امل�سرحية التاريخية وم�سرحية الواقع االجتماعي 

العراقي والثالثة هي مادة امل�سرحية ال�سيا�سية.
واأو�س���ح اأن امل�سرحية العراقية متت���از بالب�ساطة 
م���ن حيث البناء واملعاجل���ة الفكرية الي�سرية واأنه 
من���ذ بداية اخلم�سينيات من القرن املن�سرم اأخذت 
امل�سرحي���ة العراقية تنحو منحًا اأخر على م�ستوى 
املعاجلة الفكرية ب�سب���ب وفود الفل�سفات احلديثة 

والدار�سني يف اجلامعات االأوربية.
واأك���د املحا�س���ر اأن م�سرحية ف���وؤاد التكريل ُكتبت 
عام 1954 واأنها تُعد من اأهم امل�سرحيات العراقية 
الت���ي كتب���ت ع���ن تاري���خ امل�س���رح العراق���ي، الن 
التك���ريل كتبه���ا بحرفة عالية لتعال���ج مو�سوعا مل 
يك���ن مل�سرحي عراق���ي اجل���راءة يف كتابتها بهكذا 
ف���رتة. م�ستعر�س���ًا اأن هذه امل�سرحي���ة تتحدث عن 
جملة م���ن العالق���ات اخلا�سة داخل بيئ���ة االأ�سرة 
الواحد وال�سراع اخلفي داخل االأ�سرة العراقية. 

املدى/ وكاالت

بع���د م���رور 58 �سن���ة عل���ى وف���اة ج���الدت عل���ي 
بدرخ���ان، قام���ت دار ن�سر اآفي�ست���ا يف ا�سطنبول 
بطباع���ة قامو����س األف���ه. وكتبت �سينمخ���ان ابنة 
بدرخان يف مقدم���ة القامو����س )قامو�س كردي- 
ك���ردي(، بع���د �س���دور جمل���ة ه���اوار مت توقفه���ا 
عن ال�س���دور، كان اله���دف من تاألي���ف القامو�س 
اال�ستجابة حلاجة اللغة الكردية اإليه ولي�ستخدم 

القامو�س يف اأجزاء كرد�ستان االأربعة.
ويت�سم���ن قامو����س بدرخ���ان املوؤل���ف م���ن 336 

�سفحة ثالثة اأجزاء: 
االأول- احل���روف )اأ، ب، ج، ج املخففة، د، ي( من 

قامو�س �سالح �سعدالله. 
الثاين - قامو�س بدرخان. 

واجلزء الثالث: قامو�س جملة هاوار. 
ويف خامتت���ه االأل���ف باء الك���ردي الالتيني الذي 

ن�سر يف حينه يف جملة هاوار.
وج���الدت علي بدرخان، ول���د يف اأ�سطنبول �سنة 
1893، اأكم���ل درا�ست���ة االبتدائي���ة واملتو�سط���ة 
العاملي���ة االأوىل مت  ف���رتة احل���رب  هن���اك. ويف 
جتنيده يف اجلي�س العثماين وقاتل يف القوقاز. 
وبع���د تف���كك الدول���ة العثمانية عمل م���ن اأجل مل 

�سمل القبائل الكردية. 
ويف الع���ام 1922 توج���ه م���ع اأخي���ه كامران اىل 
اأملاني���ا وهناك اأكمل درا�سته ثم ذهب اىل القاهرة 
ا�ستق���ر. ولع���ب يف  ومنه���ا اىل �سوري���ا حي���ث 
�سوريا دورا مهم���ا يف تاأ�سي�س جمعية خويبون 
الكردي���ة مع حاج���و اآغا وعدد م���ن املثقفني الكرد 

املعروفني.

قـراءة فـي مـ�سـرحـيــة عـراقــيــة

طــبـــاعة قــامـــو�ص بـدرخــان


