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ح��������������وارات

ت�شكلت جتربته االدبية االوىل يف مدينة املو�صل خالل ثمانينيات
القرن املا�ضي مع نخبة من االدباء ال�شباب ،ويف بداية م�سريته االدبية
احلافلة بالتنوع واالنتاج اجنذب بقوة عا�شقة كبرية لفن ال�سرد
الق�ص�صي و�سرعان ما خا�ض غماره جمربا  ،لي�صبح فيما بعد كاتبا
مميزاً يف الق�صة الق�صرية والرواية على حد �سواء  ،لكن ذلك مل مينع
انبهاره بعامل ال�شعر فاقدم على التجريب جامع ًا بني ال�شعر وال�سرد ،
متمكنا من �أدوات وتقنيات االثنني  ،غري انه مل يقف عند حدودهما
،بل مل ير امامه من ممتنعات يف التوا�صل والتجريب ،فا�ضاف اليهما
ما انتج يف فن الرتجمة ،وهو ملا يزل يوا�صل م�سريته مع م�شتغالته
الثالثة ...

الكاتب وال�شاعر ح�سن �سليفاين لـ"املدى":

ترجماتي ق�صائد ال�شعراء الكـرد �ساهمـت فـي مـلء
فـراغ فـي الـمـكـتـبـة الثقافيـة
جمال كرمي
اربيل

ان ��ه الكات ��ب وال�شاع ��ر املرتج ��م
الكردي،ح�س ��ن �سليف ��اين ال ��ذي حتدث
ل�صحيف ��ة "املدى"ع ��ن ت�ش ��كل جتربته
االدبية يف منت ن�ص احلوار االتي:
** انطالقت ��ك االوىل كان ��ت م ��ع ف ��ن ال�س ��رد
الق�ص�ص ��ي يف املو�صل ،هلة ثمة موجهات او
م�ؤثرات حمددة لهذا التوجه ؟
نع ��م يف �أوائل الثمانينيات (– 1981 )1982وجدت نف�سى �سارحا يف دهاليز
ال�س ��رد الق�ص�ص ��ي ال ��ذي جذبن ��ي اليه
بقوة �شبه غيبية ،رمبا نتيجة لرتحايل
الطوي ��ل يف ثناي ��ا ال�س ��رد الق�ص�ص ��ي
الذي كان متاحا يل ان �أوغل يف �أعماقه
من خ�ل�ال ق ��راءة ك ��م م ��ن املجموعات
والروايات،العربي ��ة
الق�ص�صي ��ة
واالجنبي ��ة املرتجم ��ة ،وال�س ّيم ��ا انن ��ا
كن ��ا جمموعة م ��ن ال�شب ��اب املتعط�شني
للأدب يف املو�ص ��ل .الت�شجيع املدر�سي
ال ��ذي كان ق ��د راف ��ق ب ��وادر موهبتن ��ا
الكتابي ��ة من قبل ا�ساتذتن ��ا كان له دور
يف ع�شقنا ل�ل��أدب وبخا�صة ال�سرديات
،كن ��ا جمموع ��ة م ��ن الطلب ��ة نحم ��ل يف
ذواتن ��ا �شيئ ��ا م ��ن ب ��ذور االدب يف
املرحلة الإعدادية ،اخلام�س وال�ساد�س
االدب ��ي يف اعدادي ��ة الر�سال ��ة -1976
( 1977يون� ��س �أحم ��د� ،أحم ��د �شحاذة،
ثام ��ر اب ��و املهارب،في�ص ��ل الق�صريي،
خال ��د حمم ��د) ،واخرين،كن ��ا نتناق� ��ش
بق ��وة واحيانا بق�سوة ح ��ول ن�صو�ص
كن ��ا نكتبها ورمبا كانت له ��ا نكهة ادبية
ابتدائي ��ة ،ه ��ذا النقا� ��ش و�سع ��ة �صدر
مدر� ��س العربية ،منى فين ��ا حب االدب
والكتابة،وه ��ذا احل ��ب دفعن ��ا للق ��راءة
النهم ��ة ،والت ��ي �ساهم ��ت يف تكوينن ��ا
الثقايف .الق ��راءات لل�سرد جذبتني اىل
�سحرها ،وفتحت يل �آفاقا اولية للكتابة
رمب ��ا املتع�ث�رة يف ال�سن�ي�ن االوىل.
الق�ص�ص واملالح ��م الكردية التى كانت
تروى لن ��ا يف فرتة الطفولة املبكرة يف
البيت ،حفرت يف الالوعى ع�شق االدب
وبخا�صة الق�ص�ص.
** لكنك ،فيما بعد جمعت اىل كتابة الق�ص ��ة،

ق�ص ��يدة النرث ،ف�ضال عن فن الرتجمة..برايك
هل وفقت يف كل ذلك ؟
انفع ��االت القلب ،والذاتي ��ات البحتة،وامللحّ ��ة احيان ��ا دفعتن ��ي لق�صي ��دة
النرث،وان ��ا ف ��رح ب�أن ��ى القي ��ت القب�ض
عل ��ى الكثري م ��ن اللحظات الت ��ى كانت
�ستكون يف خ�ب�ر كان ،لوال انى دوّ نتها
لنف�سى ،هك ��ذا وجدتنى اكتب مايقرتب
من ال�شعر ،لذا عنونت ديوانى (ق�صائد
حتبو)خوفا من هالة ال�شعر وقد�سيته.
ولأننا بحاجة ما�سة للرتجمة يف االدب
الك ��ردي ،والنها ج�سر ان�س ��اين �شا�سع
للتع ��ارف والتمازج وتالق ��ح الثقافات،
وحب احلياة ،وجدتن ��ي اترجم الق�صة
وال�شع ��ر الك ��ردي اىل العربية واحيانا
العك� ��س ،للم�ساهم ��ة يف التعريف ولو
بق�س ��ط �صغري ب ��االدب الك ��ردى ،الذي
ي�ص ��ب يف جم ��رى االدب االن�س ��اين.
لذلك ا�ص ��درت كتابى (ق�صائ ��د من بالد
الرنج� ��س  ،1999وق�ص� ��ص م ��ن ب�ل�اد
الرنج� ��س  2002ا�ضاف ��ة اىل ترجم ��ة
جمموعت ��ى الق�ص�صي ��ة خب ��ز حمل ��ى
بال�سك ��ر –  ،1997والت ��ي كان ��ت ق ��د
�ص ��درت يف  1994باحلروف الالتينية
يف ال�سوي ��د ع ��ن دار ن�ش ��ر �آبي ��ك،
وديواين ال�شعرى دمي الذي �سي�ضحك
عام .1995
رمب ��ا اكون قد وفق ��ت يف الرتجمة،اىل
ح ��د م ��ا ،والدرا�س ��ات النقدي ��ة الت ��ى
تناول ��ت ا�صدارات ��ي يف الرتجمة تثني
عل ��ى عملي املتوا�ضع يف ه ��ذا املجال.
ورمبا تك ��ون املقاالت النقدية املجتمعة
يف كتاب � -سيمي ��اء اخلطاب ال�شعري
من الت�أويل اىل الت�شكيل -للناقد حممد
�صابر عبيد وفريق ��ه النقدي امل�ؤلف من
ت�سع ��ة نق ��اد اكادمييني اخري ��ن ،حول
كتاب ��ي (ق�صائ ��د م ��ن ب�ل�اد الرنج� ��س)
وكت ��اب الناق ��د عبدالك ��رمي يحي ��ى
الزيباري املعنون (قراءات يف ن�صو�ص
الرنج� ��س) وكتاب ��ه االخر(ف�ض ��اءات
مغاي ��رة للن�ص) بالإ�ضاف ��ة �إىل املقاالت
النقدية املتفرقة يف ال�صحف واملجالت
لأق�ل�ام معروف ��ة يف املي ��دان الثق ��ايف
ح ��ول ترجمات ��ي الت ��ي ف�سح ��ت جماال
للتعرف على كم من الن�صو�ص الكردية
يف حقل ��ي الق�ص ��ة والق�صيدة،والقارئ
قد يديل بر�أيه يوما ما يف هذا ال�ش�أن.
** هل ثمة تو�ص ��يف للم�ش ��هد الثقايف العام
الذي ع�شته �أعوامئذ ؟ وهل كانت ثمة ملتقيات

جتمعك مبغرمي االداب والفنون ؟
كان ��ت مدينة املو�صل عريق ��ة بالثقافةوفيه ��ا ا�سماء ادبي ��ة كبرية يف جماالت
الق�صة والرواية وال�شعروامل�سرح ،حقا
كان ��ت مدينة حي ��ة تتغذى عل ��ى انفا�س
الأدب ،االدب النق ��ي بعي ��دا عن التزلف
والتمل ��ق يف اوا�س ��ط ال�سبعيني ��ات
وحت ��ى اواخره ،ماكان ��ت املدينة تودع
�شه ��را م ��ن دون عر�ض م�سرح ��ي جاد،
ورمب ��ا تك ��ون فرق ��ة جامع ��ة املو�ص ��ل
للم�س ��رح ،احدى العالم ��ات الفارقة يف
احلياة الثقافية الن�شطة �آنذاك.
كنا جمموعة ادباء �شباب (يون�س �أحمد،
حمم ��د البياتي ،ولي ��د ال�صراف ،حممد
بدرالدي ��ن البدري،ب�ش ��ار عبدالله،بدل
رف ��و املزورى ،ك ��رم االعرج ��ى ،في�صل
الق�صريى،ن ��زار عبدال�ستار،ها�ش ��م
االترو�ش ��ى� ،شريف امي ��دي واخرين)
نح ��اول ان نحت ��ك باحلي ��اة الثقافي ��ة
الت ��ي ك ّن ��ا نخ�شاه ��ا بح ��ق ،وكان هناك
ادب ��اء ا�صدقاء اخ ��رون اك�ب�ر قدما منا
كان ��وا ق ��د متكنوا م ��ن ايج ��اد موطىء
قدم لهم يف ال�ساحة الثقافية مثل الناقد
والقا�ص حكم ��ت احلاج وال�شاعر نامق
�سلط ��ان ،وال�شاع ��ر ه�ش ��ام عبدالكرمي
وال�شاع ��ر رعد فا�ض ��ل ،والكاتب حممد
�صابرعبيد وال�شاعر اجلميل الذي كان
يكربنا بع�ش ��رات ال�سنني حممد مردان،
وكان ��ت لقاءاتنا يف النبي يون�س وحي
اجلزائ ��ر تنمي فينا ع�ش ��ق االدب اكرث،
وجلري ��دة احلدب ��اء املو�صلي ��ة ف�ض ��ل
علين ��ا ،النه ��ا ن�ش ��رت اوىل ن�صو�صنا،
ولن ان�سى ابدا الرعاية ال�صادقة لنا من
قب ��ل ال�شاعر املبدع ،االن�س ��ان الفا�ضل،
اال�ست ��اذ ذن ��ون االطرقجي،ال ��ذي كان
يق ّي ��م ن�صو�صنا مبو�ضوعي ��ة و�صدق،
وي�ستك�شف مواقع ال�ضعف واله�شا�شة
يف ن�صو�صن ��ا بحن ��ان اب ��وي فيّا� ��ض،
ويهدين ��ا اىل جماه ��ل االدب و�صناعته
اجلميلة.
مقه ��ى �أم كلث ��وم يف مدخ ��ل �ش ��ارع
الدوا�س ��ة ،كان حمطة �أخ ��رى للقاءاتنا
الأدبي ��ة الأوىل ،حيث ك ّنا نلتقي فيه يف
اوقات الفراغ ،ونق ��ر�أ لبع�ضنا البع�ض
حماوالتن ��ا يف الكتاب ��ة قب ��ل ار�ساله ��ا
للن�ش ��ر ،لال�ستفادة م ��ن النقا�ش الهادئ
ّ
وكن نقاد انف�سنا قبل االخرين
يف �سنوات مابعد منت�صف الثمانينيات
كنا ن�ت�ردد احيان ��ا على احت ��اد االدباء

والكت ��اب ف ��رع نينوى،واحيان ��ا كن ��ا
جمموع ��ة من املهتمني بال�ش� ��أن الثقايف
الكردي وخا�صة طلب ��ة جامعة املو�صل
ن�سهرلي�ل�ا هن ��اك ونتب ��ادل الق ��راءات
باللغ ��ة الكردي ��ة .املو�صل كان ��ت مدينة
ثقافي ��ة عريق ��ة ،لك ��ن اتلفته ��ا ال�سيا�سة
وااليديولوجي ��ا البعثي ��ة املنغلق ��ة على
نف�سها فيما بعد ،فخ�سرت ركنها الثقايف
وا�صبح ��ت ت ��ردد امل ��وال احلكوم ��ي
الر�سمي ،اال ماندر.
اجلبلية اجلميلة وا�سكن يف مدخلها -
مالط ��ا – يف غرفة واحدة يل وللعائلة،
ه ��ي غرفة النوم والطب ��خ واال�ستحمام
واملطالع ��ة يف �آن واح ��د ،وه ��ي غرف ��ة
حريت ��ي احلقيقي ��ة وتنف� ��س اله ��واء
اجلبلي النقي.
اللحظات التي لن تغادر ذاكرتي مطلق ًا،
ه ��ي حلظ ��ات الأنتفا�ض ��ة البا�سل ��ة يف
�صب ��اح احلري ��ة بده ��وك يف فجر يوم
 1991/3/14ذل ��ك ال�صباح الذي ان�شد
فيه بنو �شعبي يف دهوك ومالطا ن�شيد
احلرية واملقاوم ��ة ،وال�سيطرة ال�سهلة
عل ��ى املع�سك ��رات وبناي ��ات االجه ��زة
الأمنية واملخابراتي ��ة ،ومقرات البعث
التي انهارت امام �صالبة ال�شعب الكرد
يف وق ��ت قيا�س ��ي .كنت م�ش ��اركا فعليا
يف االنتفا�ض ��ة البا�سل ��ة وق ��د ر�ص ��دت
تفا�صي ��ل االنتفا�ض ��ة يف ن� ��ص �س ��ردي
يق�ت�رب من الق�ص ��ة �أ�سميته – من دفرت
االنتفا�ضة _ ه ��و مبثابة �شهادة �أدبية
حية عن الفعل البطويل للنا�س الب�سطاء
الذين حرروا مدينتهم دهوك من �أذناب
الطاغي ��ة وجالوزت ��ه ،وكذل ��ك �ص ��ورة
�صادقة للح�س الإن�س ��اين اخل ّالق الذي
�أظهره الكرد للجنود البائ�سني املنهارين
اخلائري ��ن ،اجلن ��ود امل�صدوم�ي�ن
بالده�ش ��ة واخلوف ،املعاملة الإن�سانية
اجلميل ��ة الت ��ى ابداه ��ا الك ��رد للجن ��ود
ه ��ي نقط ��ة اعت ��زاز وافتخار لن ��ا نحن
الك ��رد ،حيث �آوينا اجلن ��ود يف بيوتنا
واطعمناه ��م ،وقدم ��ا له ��م الت�سهي�ل�ات
الالزم ��ة للع ��ودة اىل مناطقهم.بعد 16
يوم ��ا من انتفا�ضة ده ��وك ،بدا اجلي�ش
ب�أعادة تنظيم نف�س ��ه وحماولة الق�ضاء
عل ��ى االنتفا�ض ��ة ،ولق ��د �ص ��ورت بدقة
متناهي ��ة التق ��دم الع�سك ��ري يف ع�ص ��ر
ي ��وم  1991/3/31الجتياز كلي زاخو
الع�صي ،حيث كنت مع جموع املقاتلني
يف م�ضي ��ق زاخو ،وم�شاهدها وا�ضحة

يف – م ��ن دف�ت�ر االنتفا�ض ��ة _ ب ��كل
و�ضوح.ولق ��د قم ��ت بن�شرها على �شكل
حلق ��ات يف جملة – مت�ي�ن – يف اوائل
الت�سعيني ��ات من الق ��رن املن�صرم ،ومن
ث ��م �ضممته ��ا اىل كتاب ��ي – ق�ص�ص من
بالد الرنج�س – اعتز جدا بهذا الن�ص،
لأنه توثيق تاريخ ��ى ،ادبي للأنتفا�ضة
يف ده ��وك وزاخو ،واعت ��ز مب�شاركتي
فيها مقاتال واديبا.
** البداية كانت مع فن ال�س ��رد الق�ص�ص ��ي،
لك ��ن الإ�ص ��دار االول كان ديون �ش ��عر ،كيف
تف�سر لنا هذه املفارقة ؟
يف ع ��ام  1993وبدعم مايل من قيادةاجلبهة الكرد�ستاني ��ة �أ�صدرت ديواين
ال�شع ��ري املعن ��ون (Hozanen
� )Savaأي  -ق�صائ ��د حتبو –باللغة
الكردي ��ة وباحل ��رف الالتين ��ي ،يف
مطبع ��ة وزارة الثقافة يف عا�صمة �إقليم
كرد�ست ��ان – �أربي ��ل -حي ��ث كن ��ت ق ��د
ّ
ن�ض ��دت ن�صو�ص ��ي ال�شعري ��ة وهيَ�أتها
للطب ��ع (باملنا�سبة ديواين ال�شعري هو
�أول مطبوع ي�صدر باحلروف الالتينية
يف كرد�ستان بعد االنتفا�ضة).
ماكن ��ت ق ��د ه َي� ��أت ق�ص�ص ��ي املنث ��ورة
هن ��ا وهناك بعد ،لذل ��ك �سبقت الق�صائد
الق�ص� ��ص .ولكن يف عام  1994متكنت
م ��ن �إ�ص ��دار جمموعت ��ى الق�ص�صي ��ة
املعنون ��ة (�)Balolka Shekireأي
بال�سكر -يف ال�سويد –
– خبز
حملى ّ
ّ
من�شورات �آبيك -وباحلروف الالتينية
اي�ض ��ا ،وبذل ��ك �سجل ��ت �سبق ��ا يف ه ��ذا
املجال.
**لنع ��د ب ��ك اىل ف ��ن الرتجم ��ة� ،أي�ض ��ا ،كيف
وفق ��ت ب�ي�ن ترجم ��ة الن�ص ��و�ص ال�س ��ردية
وال�شعرية ،خا�ص ��ة وان هناك حتفظات �إن مل
تكن اعرتا�ضات على ترجمة الثانية ؟
رمبا التمري ��ن والتدري ��ب امل�ستمرانيل يف جمال الرتجم ��ة اك�سباين بع�ضا
من اخلربة والدراية يف حقل الرتجمة،
ا�ضاف ��ة اىل اتق ��اين اللغت�ي�ن الكردي ��ة
والعربي ��ة ب�صورة جي ��دة ،وكذلك مزج
الرتجم ��ة بج ��زء م ��ن روح ��ي الأدبية،
ا�سباب اخرى رمبا ل�س ��د الثغرات �أمام
هفوات الرتجمة.بال�شك ترجمة ال�شعر
لي�ست بال�سهلة ،والبع�ض ي�صر على ان
ترجم ��ة ال�شع ��ر خيانة ،فيم ��ا �أرى عدم
ترجمت ��ه خيان ��ة �أخرى ،وق ��ال البع�ض
ان الرتجمة قبلة من خلف الزجاج ،لكن
مهما قي ��ل ويقال علين ��ا ان نرتجم وان

ن�ساهم بن�شر ال�شعر الذي هو اي�ضا لغة
عاملي ��ة بجماليت ��ه ومو�سيق ��اه املن�سابة
العذبة.
اعتق ��د ان ترجمات ��ي لق�صائ ��د ال�شعراء
الك ��رد ،ق ��د �ساهمت اىل ح ��د ما يف ملء
ف ��راغ يف ال�ساح ��ة الثقافي ��ة العراقية،
ان مل نق ��ل العربي ��ة .بال�ش ��ك املواظب ��ة
واال�ستمراري ��ة يف الرتجمة متكننا من
اال�ست ��دالل على مكامن اخلل ��ل ومن ثم
تالفيها ،لنرتج ��م وال نخ�شى الرتجمة،
طاملا منلك �أدواتنا املطلوبة .
** بد�أت الكتابة بالعربية ..ما الدافع الرئي�س
ال ��ذي غ�ي�ر بو�ص ��لة الكتاب ��ة لدي ��ك نح ��و اللغة
الكردية ؟
الن اللغة العربية كانت هي لغة الرتبيةوالتعلي ��م يف عم ��وم العراق،ق ��ر�أت
ودر�س ��ت باللغ ��ة العربي ��ة� ،أحببته ��ا
واتقنتها �أي�ضا ،لذل ��ك بد�أت الكتابة بها
�أوال ،ك ��ون ثقافتي كانت عربية خال�صة
ع ��دا ماقراته م ��ن ن�صو�ص مرتجمة من
لغات اخ ��رى اىل العربية اي�ضا حينها،
ك ��وين كردي ��ا اعت ��ز بقوميت ��ي ولغت ��ي
التي مل ادر�سها اب ��د�أ يف املدر�سة ،كنت
�أح�س بنق�ص ّ
يف وهو عدم �إملامي التام
بتفا�صيل لغتي الكردية االم ،املو�ضوع
ال ��ذي ب ��ات ي�ؤرقن ��ي ويعذبن ��ي ،لذل ��ك
اتخذت قرارا مع نف�سي� ،أن �أتعلم لغتي
و�أتقنه ��ا و�أح ��اول الكتاب ��ة به ��ا �أي�ضا،
ومن طبيعتي حينما اتخذ قرارا �أ�سعى
بكل الط ��رق لتنفيذه ،وهك ��ذا وجدتني
انكب عل ��ى اال�ستماع لالغ ��اين الكردية
وخا�ص ��ة للق�صائ ��د املغن ��اة ب�أ�ص ��وات
كولبهار ،حت�سني ط ��ه� ،شفان ،اردوان،
حمم ��د �شيخ ��و ،ومتابع ��ة ال�صحيف ��ة
الكردي ��ة الت ��ي كان ��ت ت�ص ��در يف بغداد
– ه ��اوكاري -وجمل ��ة –ب ��ه ي ��ان –
كاروان –وحماول ��ة الق ��راءة و�إتق ��ان
الإم�ل�اء الك ��ردي ن حت � ّ�ى وجدتني يف
اوائل ع ��ام  1982اكت ��ب بع�ض اجلمل
الكردية املفعم ��ة مبو�سيقى �سرية نوعا
م ��ا ،و�أحيانا خواط ��ر ادبي ��ة ابتدائية،
ت ��كاد تقرتب من عتبة الق�صة الق�صرية،
ونتيجة ملحاوالتي اجلادة واملتوا�صلة
يف الق ��راءة باللغة الكردي ��ة للن�صو�ص
واملجامي ��ع ال�شعري ��ة والق�ص�صي ��ة،
ا�ستطع ��ت �أن �أتق ��دم ب�ش ��كل البا�س به،
وهكذا وجدتني ان�شر ن�صو�صي باللغة
الكردي ��ة يف ع ��ام  1983يف املج�ل�ات
وال�صحف الكردية.
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العال على احلال
�سطوة مِ
حممود عبد الوهاب
م ��ن �أ�ش ّد م ��ا يعانيه املبدع ،موقف ��ه من ع�صره �أم ��ام التطوّ ر
التكنولوجي ال�سريع واملذهل لثورة املعلومات واالت�صاالت،
وت�أثريها العميق يف التحوّ الت اجلوهرية للأ�صول الثقافية
واملديني ��ة وال�سيا�سية التي غالب� � ًا ما كانت ت�سود يف �صورة
ت�أملية وفل�سفية يف ع�صرها.
و�ص ��ف برتراند ر�سل يف ع ��ام  1931املجتمعات يف ما�ضي
تاريخها ب�أنها جمتمعات حم ّلية يف املكان ،لقطيعة التوا�صل
املعريف بينه ��ا ب�سبب �صعوبة االت�صال املكاين ،مُ�ضفي ًا على
ع�صرن ��ا �صف ��ة املحل ّي ��ة يف الزم ��ان ،الن�صراف ه ��ذا الع�صر
�إىل ذات ��ه وعلوم ��ه ومعارف ��ه احلديث ��ة ،عازف� � ًا ع ��ن ما�ضيه
وتراث ��ه .من امل�ؤكد �أن هذا الو�صف تتمثل حقيقته يف حقبته
الثالثينية .بع ��د منت�صف القرن الع�شرين "نه�ض مَ ٌ
عال جديد
�شج ��اع م ��ن رماد العامل الق ��دمي" .هكذا ي ��رى معظم مف ّكري
احلداثة قيامة العامل اجلديد.
بع ��د ال�سبعينيات من القرن املا�ضي بد�أت التحوّ الت الكربى
يف املمار�س ��ات الثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة بت�أثري
هيمن ��ة التكنولوجي ��ا يف احلي ��اة العام ��ة حت ��ى مت ّكنت هذه
الهيمن ��ة م ��ن ت�أ�سي� ��س حالة ت�أريـخي ��ة جــديدة فـ ��ي الغرب،
و�صـفه ��ا (ديفي ��د ه ��اريف) بـ(حالة ما بع ��د احلداث ��ة) مُك ّر�س ًا
كتا َب ��ه الذي ج ��اء بالعنوان نف�س ��ه ،لدرا�سة �أ�ص ��ول التغيري
الثق ��ايف يف �ضوء منهج مو�ضوعي ،يعتم ��د التوثيق والنقد
والتطبيق يف حتليل تقنيات املمار�سة الثقافية .يذكر هاريف
�أنّ الإنت ��اج الثقايف وت�سويقه ،مبعاي�ي�ر العوملة ،كان عام ًال
مركز ّي� � ًا يف ان�ضغ ��اط الزم ��ان  -امل ��كان ،الذي م ّكنن ��ا من �أن
ن ��رى ،ونح ��ن يف غرف ��ة جلو�سنا �ص ��ور اخل ��ارج :ال�شارع،
املب ��اين ،املتاح ��ف� ...إل ��خ .ك ��م كان ال�شاع ��ر ب ��ول فال�ي�ري
( )1945 – 1871رائي� � ًا مده�ش� � ًا حينم ��ا قال":متام ًا كما �أن
امل ��اء والغ ��از والكهرب ��اء باتت تجُ َل ��ب �إىل منازلن ��ا من بعيد
لتلبي ��ة حاجاتنا �إزاء جهد نبذل ��ه ،ف�سي�أتي اليوم الذي مَيدّنا
بال�ص ��ور الب�صري ��ة �أوال�سمعية ،تظهر �أوتختف ��ي بحركة يدٍ
ب�سيطة".
ملبدع يف ع�صره �أن
العل ��م والفن هما وحد ُة املعرفة ،ال ميكن ٍ
يغفل التح ��وّ الت التي جاء بها العل ��م وت�أثريها يف املمار�سة
الثقافية والإبداعية .م ��ا ي�أتي به العلم الب ّد لبع�ض ك�شوفاته
من �أن تكون ذات ت�أثري يف عمل الفنان املبدع ،فوحدة املعرفة
ت�أثري وت�أث ��ر .املبدع يف قلب ع�صره ال خارجه ،كيف يت�سنى
يقظ مفتوح
للمبدع �أن يقنع ق ّراءه �إذا كان هوحامل ًا يف ع�صر ٍ
العين�ي�ن� .إن �سط ��وة الع � مِ�ال على احل � مِ�ال �أ�صبح ��ت حقيقة.
ن�صو� ��ص الع�صر الإبداعية الب ّد لها م ��ن �أن تتمثل ت�صوّ رات
اجلم ��ال ال�سائ ��دة يف ع�صرها� .إنّ ِق َيم� � ًا جمالية جديدة ُتلزم
املب ��دع ال ��ذي يعي� ��ش ع�ص ��ره� ،أن ّ
يوظ ��ف ه ��ذا اجلدي ��د من
ك�شوف ��ات ع�ص ��ره اجلمالي ��ة يف ن�صو�ص ��ه .كان ��ت درا�س ��ة
ت ��ودوروف (مدخ ��ل �إىل الأدب العجائبي) مث ��ا ًال على �إغفال
ال�سياق ��ات املعرفية التي اكت�سبه ��ا الن�ص من ع�صره ،ب�سبب
تكري�س ت ��ودوروف درا�سته على ُبن ��ى الن�صو�ص و�أ�شكالها
م ��ن دون ربط تلك الأ�شكال بعملية الت�شكيل الثقايف للع�صر،
ومن هنا جاء نقد الدار�سني لكتابه.
يق ��اوم ع ��دد م ��ن الك ّت ��اب التغي�ي�رات والتح ��وّ الت املعرفيّة
والعلمي ��ة اجلديدة ،فمنهم من ال ي�ست�سي ��غ الكتابة والقراءة
بالكومبيوت ��ر ،وي ��رى �أن ال ��ورق �سيبق ��ى و�سيل ��ة الكتابة،
م�ص ��در ه ��ذه القناع ��ة الألف ��ة الطويل ��ة لل ��ورق� .إن م�ستقبل
الورقي يف ع�صر ثورة املعلومات ي�ضع هذه الظاهرة
الكتاب
ّ
يف مقدم ��ة الظواه ��ر ال�سي�سيوثقافي ��ة الت ��ي يك ّر� ��س (عل ��م
امل�ستقبلي ��ات) جه ��ده لدرا�سته ��ا� ،إذ �سيغدوالن� ��ص املطبوع
ن�ص� � ًا منطوق ًا عرب احلا�سب ��ات الناطقة كما يف درا�سات (دان
�سبريب ��ز) وزميل ��ه ( دي�ب�ر دري ويل�س ��ن) املتخ�ص�ص ��ة بهذا
احلق ��ل .مل يرتدد �سبريبز الباحث يف العلوم االجتماعية يف
مرك ��ز  CNRSيف باري� ��س� ،أن يعل ��ن يف حما�ضرة له عن
قرب انتهاء ع�ص ��ر القراءة والكتابة ،وذلك ب�إمكانية الدخول
يف املعلوم ��ات املخزونة ب�شكل منط ��وق يف تلك احلا�سبات.
وم ��ن هنا ف� ��إذا حتققت توقع ��ات �سبريبز ،ف�سي� ��ؤول املتلقي
الق ��ارئ �إىل متل � ٍ�ق م�ستم ��ع،
و�سي�ؤول املكتوب �إىل م�سموع،
ويف ال�س ��رد مث�ل ً�ا يتح ��ول
ال�س ��ارد يف الرواي ��ة املكتوب ��ة
�إىل راو�شـفاه ��ي يف الرواي ��ة
املنطوقة ،و�ستعود الرواية ،يف
الو�سيلة وحدها ال يف املادة� ،إىل
حكوات � ّ�ي كما ب ��د�أتْ  .وهكـذا
يت�سل ��ل الع � مِ�ال �إىل خم ّيل ��ة
احلال.
مِ

الـ�شـعـر الــــعـــراقـــي فـــي (الـــــدروب)

روائية �أملانية فـي احتاد
الأدبـاء الكــرد فـي دهـوك

املدى الثقايف

املدى الثقايف

�ضم ��ن مو�سمه الثقايف ال�شتوي  ،ي�ست�ضيف احتاد الأدباء الكرد
يف دهوك  ،وتعزيزا لتوا�صله مع االخر ثقافيا ،الكتاب العراقيني
توفي ��ق التميم ��ي يف حما�ضرة عن (ظاه ��رة اال�ستبداد ال�شعري
يف العراق وابرز �ضحاياه املفكر هادي العلوي).
�إ�ضافة �إىل قراءات �شعرية لل�شاعر احمد عبداحل�سني
وبالتن�سي ��ق مع معه ��د غوته الثقايف االمل ��اين ،الروائية االملانية
– �أنكا باغ – التى �ستتحدث عن جتربتها الروائية وتقر�أ بع�ضا
م ��ن �أحدى رواياتها  ،و�ستكون الرتجم ��ة الكردية مرافقة للن�ص
اال�صلي.
يذك ��ر ان احت ��اد االدباء الكرد يف دهوك ي�شتغ ��ل منذ �سنني على
التوا�صل الثق ��ايف مع االخر العربي – االوربى وقد ا�ست�ضاف
ع ��ددا م ��ن االدباء لتحقي ��ق توا�صله ��م الثقايف مع االخ ��ر وكذلك
ار�سال الوفود الثقافية اىل دول اجلوار واوروبا واحياء اما�س
ثقافية كردية.

ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة �إبي�سكو� ��س لأنطونييت ��ا ريزول ��و
االيطالي ��ة �ص ��در م�ؤخ ��را بال ّلغت�ي�ن الإيطالي ��ة
والأجنليزية ،كتاب (الدروب) اخلا�ص بالفائزين
بجائزة كا�ستيلو دي دوين ��و ال�شعرية بن�سختها
اخلام�سة (دروب) للع ��ام ،2009ومنهم ال�شاعر
العراق ��ي ح�سام ال�س ��راي بق�صيدته (بالد بظل
�أ�شي ��ب) الفائ ��زة يف �شب ��اط  2009بجائ ��زة
�أف�ضل الق�صائد املنتقاة يف العامل.
الكت ��اب اجلدي ��د �ص ��در يف اكتوب ��ر 2009
ووزع عل ��ى ع ��دد م ��ن الفائزي ��ن ومنه ��م
ال�س ��راي،اذ يقع يف � 128صفحة من القطع
املتو�س ��ط ،فيم ��ا ،ر�س ��م غالف ��ه الفن ��ان االيط ��ايل

اوتافيو كروبر.
وق ��ال ال�شاعر ح�سام ال�س ��راي لتاتو ان" الكتاب حظي
باحتفاء جمعي ��ة �شعر وت�ضام ��ن االيطالية مع روابط
وجامعات ايطالية ،كونه يجمع ق�صائد من دول خمتلفة
يف اللغات والأجنا�س ،لينجح ال�شعر ولي�س ال�سيا�سة
او الدي ��ن يف جمع ه�ؤالء وتقدميه ��م يف منجز واحد،
كم ��ا وزع عل ��ى الفائزي ��ن وعل ��ى جمهوره ��م الق�صائد
بلغاتها الأ�صلية يف �أقرا� ��ص مدجمة،ورمبا هنا ،ويف
خطوة ذكية كتلك ،ا�ستجابت ه ��ذه امل�ؤ�س�سات العاملية
دون ان ت ��دري لق ��ول اجلاحظ":ال�شع ��ر من ف ��م قائله
�أح�سن".
وب�ي�ن ال�سراي :اهم م ��ا تتو�صل اليه هن ��اك ان للكتاب
االدبي قيمة عالية لدى املواطن االوروبي،رمبا يف�ضله
على م�أكل ��ه وم�شربه،ان مل �أكن قد اخط�أت عندما ر�أيت
ايطاليني م ��ن طبقات لي�ست باملي�س ��ورة ا�شرتوا كتاب
ال ��دروب ب�سعر  13يورو للن�سخة الواحدة،االمر الذي
الجت ��ده يف �شرقنا االو�سط ويف بلدن ��ا العراق،حينما
يح�ص ��ل العك� ��س برتاجع اهمي ��ة الكت ��اب يف املجتمع
وبقل ��ة اولئك الذي ��ن ن�صفهم ب�إن �أرواحه ��م بني الكتب
كالنار بني اله�شيم لكرثة ما يطالعونه منها.
وعن حجم االهتمام املحلي بالكتاب وامكانات ترجمته
اىل العربية يف بغ ��داد  :الميكننا �أن نعول الكثري على

وجود هذا االهتمام من عدمه ،فقد �أ�صبح االمر �سواء
بالن�سب ��ة ملن ي�سجل ح�ضورا ول ��و بدرجة ب�سيطة ،اذ
�ستظ ��ل الأنظار �صوب م�ؤ�س�س ��ات غري ر�سمية حملية
وغريها ،ب�إمكانك ان تنتظر منها ترجمة كتاب ،طباعة
جملة متخ�ص�صة ،االحتفاء مببدع واىل غري ذلك.
و�أكم ��ل :يف هذا ال�ش� ��أن ا�ستح�ضر ماذك ��ره ال�صديق
الروائي احمد �سعداوي،ويف لقاء �سريع جمعنا بعد
�أيام م ��ن فوزه مب�سابق ��ة هاي في�ستف ��ال الربيطانية
" اننا ما زلنا ننظر اىل مثل هذه االحداث الثقافية
الهام ��ة عل ��ى انها اح ��داث �شخ�صي ��ة تخ� ��ص الكاتب
الفائ ��ز ،وال ن ��رى البع ��د الوطن ��ي او الثق ��ايف العام
لها".
و�أو�ضح ال�سراي اخريا:ما احزنني حقا لدى ت�سلمي
الكتاب هو ان مرتجمة الق�صيدة (الفائزة) الأكادميية
العراقية د.خالدة حامد مل يثبت ا�سمها على الق�صيدة
وق ��ت ن�شره ��ا يف الكت ��اب،لإن هيئ ��ة حتري ��ر الكتاب
هي الت ��ي ت�صرفت به ��ا ؛ فرتجمتها م ��ن العربية اىل
علي
االيطالية ومن االيطالي ��ة اىل االنكليزية ،هذا ما ّ
ان �أق ��ر به لإين ل ��وال تلك الرتجمة مل ��ا دخلت املناف�سة
او ف ��زت �أ�ص�ل�ا ،لك ��ن ماح ��دث خ ��ارج ع ��ن ارادت ��ي
ا�صال،وبت�صرف من اللجنة امل�شرفة على امل�سابقة وال
املك لها �سوى االعتذار والعرفان الأبدي باجلميل ".

(قـــــوم ال يتطهـــرون) ..قــ�صــ�ص جمهولــــة لكاتـــب م�صـــري
املدى الثقايف

يتزام ��ن ا�ص ��دار املجموع ��ة الق�ص�صي ��ة املجهول ��ة (ق ��وم ال
يتطه ��رون) للكات ��ب امل�ص ��ري الب ��ارز حمم ��د كام ��ل ح�س�ي�ن
مع انعق ��اد (ملتق ��ى القاهرة ال ��دويل االول للق�ص ��ة العربية
الق�صرية) الذي ينظمه املجل�س االعلى للثقافة.
ولك ��ن كت ��اب (م ��ن عي ��ون الق�ص ��ة امل�صري ��ة) ال ��ذي �أ�صدره
املجل� ��س مبنا�سب ��ة امللتقى -ويق ��ع يف نح ��و � 2000صفحة

يف ثالث ��ة جملدات ت�ضم خمتارات م ��ن الق�صة الق�صرية منذ
البواك�ي�ر اىل الي ��وم -خال م ��ن ا�سم ح�سني ال ��ذي جمع بني
العلم واالدب وا�شتهر بروايته (قرية ظاملة) التي تناول فيها
االي ��ام االخرية يف حياة ال�سي ��د امل�سيح ونال عن هذا العمل
جائزة الدولة يف االدب عام . 1957
وت�ض ��م املجموع ��ة الق�ص�صي ��ة "اجلدي ��دة" للكات ��ب ثم ��اين
ق�ص�ص تق ��ع يف � 261صفحة متو�سطة القطع و�صدرت يوم
الثالثاء يف كتاب بالقاهرة عن (دار ال�شروق) �ضمن م�شروع
يه ��دف اىل اع ��ادة ن�شر عي ��ون االدب العربي ومن ��ه روايات
ح�سني ا�ضافة اىل االعم ��ال الكاملة للكاتب امل�صري ابراهيم
عبد القادر املازين (.)1949-1889
و�سج ��ل النا�ش ��ر يف الغ�ل�اف اخللف ��ي �أن ه ��ذه الق�ص� ��ص

ت�ص ��در يف كتاب " الول مرة" بع ��د ن�شرها متفرقة بني عامي
 1962و 1976يف جم�ل�ات (اله�ل�ال) و (الق�ص ��ة) و(االذاعة
والتلفزي ��ون) و�أن ه ��ذه الق�ص�ص "تتمي ��ز ب�أ�سلوبه الراقي
وذكائه النفاذ وفكره احلكيم وب�صريته امل�ستنرية".
و�أ�ض ��اف �أن ح�سني ( )1977-1901كان جراحا بارزا ويعد
رائ ��د طب العظام يف م�ص ��ر ونال جائزة الدول ��ة يف العلوم
عام " 1967ف�أ�صبح بذلك �أول م�صري يحوز جائزتي االدب
والعلوم" وتنوعت كتبه بني االبداع متمثال يف روايات منها
(ال ��وادي املقد� ��س) وعلوم اللغ ��ة مثل كتابه (اللغ ��ة العربية
املعا�ص ��رة) ا�ضاف ��ة اىل امل�ؤلف ��ات العلمية ومنه ��ا (التحليل
البيولوجي للتاريخ) و(وحدة املعرفة).
ويف نح ��و � 70صفح ��ة كت ��ب الدكت ��ور عزت �شع�ل�ان مقدمة

طويل ��ة للمجموعة ا�ستعر�ض فيها فل�سفة الكاتب وا�سهاماته
العلمية م�سجال �أن عمي ��د االدب العربي طه ح�سني (-1889
 )1973اخت ��اره عام � 1950أول مدير جلامعة ابراهيم با�شا
(عني �شم�س االن) لكنه ا�ستقال بعد عامني.
ويف مقدم ��ة ق�صة (الراهبة والعجوز) التي ن�شرت يف جملة
(االذاعة والتلفزيون) ا�ش ��ارة اىل �أن ح�سني �أن�شا م�ست�شفى
الهالل االحمر يف م�صر عام  1937و�أنه كان ع�ضوا يف جممع
اللغ ��ة العربية بالقاهرة وتق ��دم اىل املجمع مب�شروع يف 32
�صفحة لتب�سيط اللغة العربية "هذا امل�شروع ي�ستطيع تلميذ
املرحلة االبتدائية �أن ي�ستوعبه جيدا ل�سهولته ثم يكتب دون
�أن يلحن يف اللغة العربية" اال �أن كاتب هذه املقدمة مل يذكر
م�صري ذلك امل�شروع.

