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ثقافة

الرواية ملحمة الع�صر وال�شبكة ال�شفافة لع�صب العامل احلديث
 قراءة في كتاب (تطور الرواية الحديثة)

احمد رجب �شلتوت
يت�أ�س�س مو�ضوع هذا الكتاب على مناق�شة :ملاذا وكيف
لب�س ��ت الرواية لبو�س احلداثة؟ وميكن ع ّد هذا الكتاب
مبثاب ��ة مقدِّمة �إىل �أ�شكال الرواية احلديثة والوظائف
التي تنه�ض بها �إىل جان ��ب م�ساءلة الواقع والتقنيات
واملع�ض�ل�ات والتط ��وّ ر املرتب ��ط بالرواي ��ة احلديثة”.
هك ��ذا يح ��دد الأكادميي الأمريكي جي�س ��ي ماتز الهدف
م ��ن كتابه “الرواية احلديث ��ة ..مقدمة ق�صرية” ،الذي
ترجمت ��ه الكاتب ��ة العراقية لطفية الدليم ��ي ،و�أ�صدرته
دار املدى بعنوان “تطور الرواية احلديثة”.
�إ�شكالية دائمة
يق ��رر امل�ؤلف ابتدا ًء من اجلمل ��ة الأوىل �أن “الرواية
ظلت حديث ��ة على الدوام”� ،إذ ان�شغل ��ت دائما باحلياة
ا مل�ستحد ث ��ة
املعا�صرة والأ�شياء
فيه ��ا ،والرواي ��ة
ه ��ي اال�شتغ ��ال
املع ��ر ّ
يف الوحيد
ال ��ذي وا�ص ��ل
االرتق ��اء ،وذلك
لأ�سب ��اب كثرية
منها �أن الرواية
مت ّث ��ل نوع� � ًا
م ��ن الذاك ��رة
ا جلمع ّي ��ة
ا ملم ّي ��ز ة
للب�ش ��ر ،فهي
مبثا ب ��ة
خز ا ن ��ة
احلكا ي ��ات
ا حلا فظ ��ة
للمز ا ي ��ا

مت�ضي كما كانت من قبل ،كما مل تعد للحكايات القدمية
القدرة على �أن تت�ضمن التجارب اجلديدة التي �أتاحتها
احلداث ��ة ،فه�شم ��ت الرواية احلديث ��ة احلبكة ،وفككت
النهايات واقرتب ال�سرد الروائي من الأمناط ال�شائعة
يف التجارب احلياتية اليومية.
م�ساءلة احلداثة
ويت�س ��اءل مات ��ز ح ��ول ماهي ��ة الواق ��ع ،ذل ��ك �أن
“الت�شخي�ص الروائي ا�ستحال م�س�ألة حد�س فح�سب
بدال من كونه م�س�ألة حم�سومة ب�صورة م�سبقة” ،وكان
على الروائي �أن “يتعامل مع الواقع ال باعتباره حقيقة
مفروغ ��ا منها ب ��ل باعتب ��اره �إ�شكالية دائم ��ة”� .سيقود
ه ��ذا �إىل خل ��ق نزع ��ات �أ�سا�سي ��ة ث�ل�اث ه ��ي “النزعة
الت�شكيكية ،النزعة الن�سبي ��ة ،نزعة التهكم وال�سخرية
واملفارق ��ة” ،و”مل يع ��د الواقع الآن �شيئ ��ا م�ؤكدا يقبع
خارج ��ا ع ّن ��ا وينبغي للروائ ��ي و�صفه بل ب ��ات عملية
ا�شتباك مع الوعي .
وحت ��ى تكون الرواية �أقرب �إىل الواقع كان عليها �أن
تعك�س �ص ��ورة غري متما�سكة وغ�ي�ر متجان�سة للواقع
يف متنه ��ا فق ��د ّ
“ه�شم ال�ل�ا جتان�س الرواي ��ة احلديثة
وحوّ له ��ا �إىل �شظاي ��ا” لن�ص ��ل �إىل “الرواي ��ة عدمي ��ة
احلبك ��ة ،واملت�شظية ،وغري الكا�شفة للحقائق ومفتقدة
لل�صنعة الفني ��ة لك ّنها ميكن �أن حتتوي على �شكل �أكرث
ت�شذيب ��ا من الوقائ ��ع العاري ��ة ،وامل�ساءل ��ة ال�صبورة،
واال�ستك�شاف احل ��ر ،وميكنها مالم�س ��ة �سطح احلياة
الت ��ي مل تتوار يف الرواي ��ة احلديثة وما بعد احلديثة،
لكنه ��ا بات ��ت مو�ضع ت�س ��ا�ؤل فيهما ،مم ��ا انعك�س على
ال�شكل الروائي الذي كان �سابقا يف حاجة �إىل النظام،
لك ��ن الرواية احلديثة �ستعتمد بد ًال من ذلك الال انتظام
 ،والتمركز الطاغي حول الذات ،والإرباك”.
يقوم جي�سي ماتز مب�ساءلة احلداثة ،فمثلما انغم�ست
الرواية احلديث ��ة يف م�ساءلة الواقع فينبغي لها �أي�ضا
م�ساءلة اللغة ذاتها ،وبح�سب قوله فقد “ك ّثف ال�شعور
اجلدي ��د بالإح�سا�س املديني الإبداع الروائي ،كما غيرّ
�أ�سل ��وب املعي�شة احل�ضرية ب�ص ��ورة كاملة من وظيفة
الكات ��ب بع ��د �أن جعل ��ت حيات ��ه مو�ضوع ��ا للح�ش ��ود

املكتظة .واالنعزال امل�ستحوذ ،والعالقات الأخطبوطية
بعامل التج ��ارة والثقافة مرتام ��ي الأطراف ،وحتى لو
بدت الرواي ��ة احلديثة �أحيانا مبتغ ��اة لذاتها ومكتفية
بف�ضائه ��ا اخلا� ��ص ومهتم ��ة بتوجي ��ه ب�ؤرته ��ا نح ��و
�أ�ساليبها وهياكلها اخلا�صة”.
وكم ��ا يف رواي ��ات هرني ميللر “ح ��ل عدم التجان�س
الن�ص ��ي الداخل ��ي حم ��ل االرتق ��اء اله ��ادئ واملعقل ��ن،
وك�س ��رت امل�شاع ��ر املتفج ��رة حيادي ��ة وه ��دوء ال�سرد
املو�ضوعي ،وم�ض ��ت هذه التغريات الروائية يف لعب
�أدواره ��ا الت�أثريي ��ة بع ��د �أن تر�سخ ��ت �سط ��وة النزعة
الإيروتيكية كو�سيلة يف حت� �دّي الأعراف االجتماعية
التقليدي ��ة ،وجلعل الرواية احلديثة �أكرث انفتاحا على
الواقع”.
وعمل ��ت الوجودية والنزعة الإيروتيكية على جتذير
التجري ��ب الروائ ��ي ،يف �أ�سا�سيات احلي ��اة احلقيقية.
وه ��ذه التجديدات مما ي�ؤدي بنا �إىل ‘ما بعد احلداثة’
لت�ؤ�ص ��ل الرواية ‘نوعا جديدا متطرف ��ا’ من التجريب
املق�ت�رن بر�ؤي ��ة ت�شكيكية �أك�ث�ر ق�سوة بكث�ي�ر من تلك
التي جاء بها املحدثون”.
و�إذا كان ��ت الرواي ��ة احلديث ��ة ق ��د حاول ��ت مالم�س ��ة
احلقيق ��ة ف� ��إن “النزع ��ة الت�شكيكي ��ة ما بع ��د احلداثية
�أك ��دت ع ��دم �إمكاني ��ة مالم�س ��ة احلقيقة ب� ��أي حال من
الأحوال” .ف�صارت الرواية هي “التي تقود القارئ من
خالل ما ي�شبه مدينة معار� ��ض تعج بالأوهام واخلدع
والأ�ضالي ��ل واملرايا امل�شوّ هة وفخ ��اخ الأبواب املغلقة
التي تنفتح على حني غ ّرة حتت �أقدام القارئ”.
لذا باتت الرواية تدور حول وهمها الذاتي� ،أو زيفها
اخلا�ص والغري ��ب �أن احلبكة عادت �إىل الرواية ثانية
“ولكن كعن�صر يعمل على ته�شيم املوا�ضعات الرا�سخة
يف نهاية املطاف”.
تطوّ ر الرواية احلديثة
ت�أليف  :جي�سي ماتز
ترجمة وتقدمي  :لطفية الدليمي
النا�شر  :دار املدى
�سنة الن�شر ( 2016 :الطبعة الأوىل)

ق�صر الثقافة والفنون في الب�صرة يحتفي بيوم الم�سرح العربي
�سعدي ال�سند
احت�ضن ق�صر الثقافة والفنون يف الب�صرة،
التاب ��ع لدائ ��رة العالق ��ات الثقافي ��ة العامة،
م�س ��اء ي ��وم  ،2018/1/10تظاه ��رة فني ��ة
لع�ش ��رات امل�سرحي�ي�ن املبدع�ي�ن ومن جيلي
ال ��رواد وال�شباب ،لالحتف ��اء بهم وتكرميهم
مبنا�سبة يوم امل�سرح العربي.
ا�سته ��ل احلف ��ل اال�ست ��ذكاري ال ��ذي �أقامت ��ه
م�ؤ�س�سات ومنظمات تعنى بالإبداع ورعاية
املبدع�ي�ن ،بكلمة املخ ��رج امل�سرحي الدكتور
عب ��د الك ��رمي عب ��ود التدري�س ��ي يف كلي ��ة
الفنون اجلميلة يف الب�ص ��رة جاء فيها� ،أننا
ومن ��ذ �أن اخرتنا امل�س ��رح طريقا للحياة عام
 1971قررن ��ا �أن نحتف ��ل يف كل ع ��ام بل يف
كل ي ��وم لأن امل�سرح حي ��اة وعطاء ور�سالة،

وبد�أن ��ا من ��ذ ذلك احل�ي�ن وحل ��د الآن نعي�ش
الأمني ��ات ،ونحلم لنب ��دع ،وهانحن نحتفي
بيوم امل�سرح العربي و�أمنياتنا �أن يكون لنا
مهرج ��ان م�سرحي يف كل مكان ،يف الب�صرة
والف ��او والقرن ��ة و�أبي اخل�صي ��ب ،نريد �أن
تتحول كل �أيامنا �إىل م�سرح.
ت�ل�ا ذلك كلمة املبدع امل�سرحي الدكتور ماهر
الكتيب ��اين ال ��ذي �ألقى ر�سالة لي ��وم امل�سرح
العرب ��ي وه ��ي الر�سال ��ة التي كتبه ��ا الفنان
والكات ��ب ال�سوري فرحان بلب ��ل ،جاء فيها،
لق ��د ع ��رف العرب امل�س ��رح منذ م ��ا يزيد عن
قرن ون�ص ��ف القرن ،لكنهم خ�ل�ال هذه املدة ق�ضاياه ��م ،وكان ل ��ه مدار� ��س واجتاه ��ات ،كيف يتقنها ،وهذا ما جعله عاجز ًا عن ت�أدية
الق�صرية �أتقنوه كتاب ��ة و�إخراج ًا ومتثي ًال ،حت ��ى تب�ي�ن ل ��ك �أن امل�س ��رح العرب ��ي �ص ��ار مهمته االجتماعي ��ة والفنية واجلمالية التي
كم ��ا �أتقنوا بقية �أ�شغال ��ه املتممة له ،وما كاد واح ��د ًا م ��ن �أغن ��ى امل�س ��ارح يف العامل،لكنه كان يقوم بها.
القرن الع�شرون ينتهي حتى كان امل�سرح يف من ��ذ �أواخ ��ر الق ��رن الع�شري ��ن حت ��ى اليوم كما نق ��ل متنياته على ال�شع ��وب العربية �أن
جمي ��ع الأقط ��ار العربية قد تو َّغ ��ل يف حياة �صار م�ضطرب� � ًا �ضائع ًا ال يع ��رف ماذا يجب تق ��ف م ��ع ال�شعب ال�س ��وري يف حمنته التي
النا�س ،ف�أمتعهم وث َّقفهم وناق�ش معهم �أخطر �أن يق ��ول ،ويتخب ��ط يف �أ�شكال ��ه فال يعرف ين ��زف د َم ��ه فيها وه ��و الذي وق ��ف معها يف

م�صغرات وتراث �شعبي وفلكلوري بغدادي
في قاعة كولبنكيان
و�سام ق�صي
اي عمل ت��راث��ي ميثل م��ادة اب��داع�ي��ة ابدعها ال�شعب
تلقائيا ليعرب بها عن فكره ووجدانه� ،إذ ميتزج فيها
املوروث الثقايف التاريخي مع اخلربة الإن�سانية يف
جتربة احلياة اليومية ،ان حتليل هذا املنجز االبداعي
مبرجعياته الفكرية والتقنية ،يثري بداخلنا الكثري من
الت�سا�ؤالت ،ومنها هل ان للفنان قابلية يف ت�سجيل
امل���وروث ال�شعبي وماهيته يف تعزيز �صلة الفرد
مبجتمعه وت��راث��ه؟ ،و�ضمن ه��ذا ال�سياق احت�ضنت
قاعة كولبنكيان التابعة ل��دائ��رة الفنون العامة يف
وزارة الثقافة وال�سياحة واالثار� ،صباح يوم االثنني
 ،2018/1/15معر�ض َا نظمه املركز الوطني العراقي
للم�صغرات ،بعنوان ( امل�صغرات والرتاث البغدادي).
افتتح املعر�ض مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور
�شفيق امل�ه��دي ،بح�ضور ممثل امل�ست�شارية الثقافية
للجمهورية اال�سالمية االيرانية داوود مع�صومي،
واللواء عامر العزاوي مدير املرور العام ،وعدد كبري
من املثقفني والفنانني وممن لهم ب�صمة و�سمة خا�صة
يف الرتاث البغدادي اال�صيل ،اذ �ضم املعر�ض اعمال
م�صغرات (دي��ورام��ا) ،ولوحات منفذة بخامات فنية
م�ت�ع��دد ،ومنحوتات واع �م��ال زخ��رف�ي��ة ،و�شنا�شيل،
وابواب �شبابيك قدمية يرتاوح عمرها ملا يقارب ل250
�سنة م�ضت ،ف�ض ًال ع��ن م�شاركات ب��ال��زي البغدادي
املحلي ،وال�ع��اب �شعبية ،ف�ضال ع��ن اع�م��ال نحا�سية

وم���ش�غ��والت ت��راث�ي��ة م��ن اجن ��از طلبة معهد احل��رف
والفنون ال�شعبية التابع لدائرة الفنون العامة.
ب��دوره دع��ا مدير ع��ام دائ��رة الفنون العامة الدكتور
�شفيق املهدي اىل �ضرورة االهتمام باملوروث الرتاثي
وال�شعبي البغدادي اال�صيل؛ لأنه ميثل روح وهوية
مدينة بغداد ،واننا مع ح�ضارة ورائحة بغداد ،كما
وجه الدعوة اىل امينة بغداد ذكرى علو�ش اىل االهتمام
باملناطق ال�تراث�ي��ة واع ��ادة ترميمها وباخل�صو�ص
منطقة البتاويني؛ لأنها ت�ضم بيوت تراثية ا�صيلة،
تعود مب��ردودات مالية لو ا�ستغلت ب�شكل �صحيح يف
جمال ال�سياحة ،ف�ض ًال عن ازال��ة االذى عن كل ما هو
متح�ضر يف مدينة بغداد.
و�أ� �ش��ار امل�ه��دي اىل ان املعر�ض ج��اء ردا على ك��ل ما
جرى �صباح اليوم من تفجريات ،ا�ستهدفت املواطنني
وال�ن��ا���س الب�سطاء االب��ري��اء ،فاملعر�ض يحمل روح
بغداد اال�صيلة التي �سرتد على افكار القتل واخلراب
والتدمري والف�ساد.
النحات ح�سن العبادي ال��ذي تكفل بتمويل وتنظيم
املعر�ض ي�ق��ول :جميع االع�م��ال الرتاثية املعرو�ضة
وال�شنا�شيل هي ممتلكات �شخ�صية تعود يل ،ومن
االع �م��ال غ�ير امل ��أل��وف��ة ال�ت��ي عر�ضت خ�لال املعر�ض
زورق كبري بزنة  2طن و�أ�ضاف� :شاركت ب  8اعمال
(دي ��ورام ��ا)� ،إذ ان ال �ه��دف م��ن اق��ام��ة ه��ذا املعر�ض؛
لت�سليط ال�ضوء على ال�تراث البغدادي ال��ذي تعر�ض
اىل ا�ضرار ج�سيمة ،كما ان املعر�ض يدعو اىل الت�أمل
باملنجز البغدادي اال�صيل واهميته.

 جنم وايل

حاران وما �أدراك ما حاران

�إ�ستطاعت الرواية اخلروج من مفا�صل تاريخية مهمة جمددة ذاتها يف كل مرة،منفتحة على
الفنون واحلكايات ،مفككة لغتها وحبكتها ،ومانحة �أ�شكا ً
ال وم�ضامني النهائية ،لكن تبقى للرواية
قفزات هامة ال ميكن جتاوزها يف م�سارها التاريخي واليطال هذا املنجز الروائي الغربي وح�سب،
بل يتعداه �إىل ما �أجنزته الثقافات الروائية يف العامل كله.
املجتمع ّي ��ة والأنرثوبولوجيّة ل � ّ
�كل ال�شعوب ،كما �أنها
ت� ��ؤدّي وظيفة الأ�سط ��ورة ،ف�أ�صبحت مبثاب ��ة الف�ضاء
امليتافيزيقي الذي يلج�أ �إليه الأفراد للإبحار يف عوامل
متخ ّيل ��ة ت�شبه حلم يقظ ��ة ممتد ،والرواي ��ة كذلك عمل
تخييلي يبد�أ باملخيّلة ويتطوّ ر داخل ف�ضائه.
وتذه ��ب املرتجم ��ة �أي�ض ��ا �إىل �أن الرواي ��ة معل ��م
ح�ضاري وثقايف تنه�ض به العقول الراقية يف خمتلف
اال�شتغاالت املعرفية ،وه ��ي جهد خالق يرمي �إىل فتح
�آف ��اق جديدة �أمام الوعي الب�ش ��ري واخليال الإن�ساين
و�أخ�ي�ر ًا فالرواي ��ة �أداة ناعم ��ة م ��ن �أدوات العومل ��ة
الثقافي ��ة� .أم ��ا عن �سب ��ب منحها الرتجم ��ة عنوان ًا غري
الذي حمله الكتاب يف ن�سخته الأ�صلية فتقول الدليمي
ّ
“ف�ضلت ع ْنونة الكتاب ‘تطوّ ر الرواية احلديثة‘ لأ ّنه
يتن ��اول الرواي ��ة احلديثة يف �سياق تط ��وري ارتقائي
من ��ذ بواك�ي�ر ن�ش�أته ��ا الأوىل وحتى وقتن ��ا احلا�ضر،
ومل يكت ��ف الكتاب باال�شتغال على الرواية احلديثة بل
تن ��اول يف �أحد ف�صول ��ه مدخ ًال موجز ًا
لرواية ما بعد احلداثة ،كما تناول
يف ف�ص ��ل �آخ ��ر مق ّدم ��ة موج ��زة
للرواي ��ة ما بع ��د الكولونياليّة ،وال
يخف ��ى ما لهذين النمطني الروائيّني
الآن من �أهميّة”.
يتناول الكت ��اب يف الف�صول الأربعة
الأوىل نظري ��ة الرواي ��ة احلديث ��ة
وفل�سفته ��ا ،مت�سائ�ل�ا “�أي ��ن ومت ��ى
ن�ش�أت الرواية احلديثة؟” ويجيب ب�أن
الرواي ��ة تر�سخ ��ت حداثته ��ا مع ظهور
“الأ�ست ��اذ” �أو ه�ن�ري جيم� ��س ،الذي
�أثبت ب�إبداعه وتنظ�ي�ره �أن الرواية فن
را�س ��خ الأركان ،لتكون احلداثة حماولة
لتقوي� ��ض الأ�ش ��كال التقليدي ��ة للرواي ��ة
التي فقدت ال�صلة مع الواقع.
فالرواي ��ة احلديث ��ة وفق� � ًا ملات ��ز ه ��ي التي
�أحدث ��ت قطيع ��ة م ��ع املا�ض ��ي وجعلت من
نف�سه ��ا �شك ًال جدي ��د ًا ،فبع ��د �أن �شهد العامل
تغ�ي�ر ًا حا�سم� � ًا مل يك ��ن ممكن ��ا للكتاب ��ة �أن

منطقة محررة

محِ َ ِنه ��ا� ،إن مل يك ��ن ذل ��ك بداف ��ع رد اجلميل،
فبدافع �أخوة الدم واللغة وامل�صري.
وق ��دم مبدع ��و جمموع ��ة �شنا�شي ��ل بقي ��ادة
الفن ��ان عمر ك ��رمي و�صلة مو�سيقي ��ة �أعقبها
حما�ض ��رة الدكتور ح�س ��ن النخيلة من كلية
الفن ��ون اجلميلة بجامعة الب�ص ��رة بعنوان
(امل�س ��رح العرب ��ي  ..جتلي ��ات يف حماوالت
اخلروج من امل�ستهلك نظري ًا وتطبيقي ًا).
وختام ًا مت توزيع ال�شهادات التقديرية على
الفنان�ي�ن ال ��رواد وال�شباب ،كم ��ا مت توزيع
مئات املطبوع ��ات املقدمة من ق�ص ��ر الثقافة
والفن ��ون يف الب�ص ��رة وجماع ��ة امل�س ��رح
املعا�ص ��ر ،ثم قدم منظمو االحتفالية �شكرهم
وتقديره ��م لق�ص ��ر الثقاف ��ة يف الب�ص ��رة
الحت�ضان ��ه ه ��ذه الفعالي ��ة املهم ��ة وتعاونه
املتوا�ص ��ل مع اجلمي ��ع بفت ��ح �أبوابه ل�شتى
الأن�شطة والفعاليات الإبداعية.

ح�سب ما ترويه لنا الق�ص�ص والأ�ساطري الدينية القدمية ،كانت حاران
مبثاب ��ة القبلة التي يلج�أ �إلي ��ه الفارون .املركز .وح�س ��ب الزاوية التي
ينظ ��ر منه ��ا املرء له ��ا ،ممكن �أنه ��ا كانت يف الع�ص ��ور الغاب ��رة املدينة
احلدودي ��ة الأخ�ي�رة لأر� ��ض وادي الرافدين� ،أو املدين ��ة الأوىل خارج
ح ��دود وادي الرافدي ��ن ،ويف احلالتني ،ه ��ي مثلها مثل م ��دن حدودية
عدي ��دة ،تعي�ش مزدهرة ،يعي�ش فيها �أقوام خمتلف ��ة ،لأنها لي�ست مكان ًا
لتبادل الثقافات وامل�صالح وح�سب ،بل هي املنفذ ،امليناء الأر�ضي ملمالك
�أخرى ،يف هذه احلال ��ة ،لعبت حاران دور نقطة العبور (،الرتا�سنيت)
باجت ��اه البح ��ر ،باجتاه �شمال الغ ��رب ،باجتاه ما �سيُطل ��ق عليه الحق ًا
طري ��ق البلقان .وبعد قرون ،بعد �أن مت ��ر �أزمنة طويلة ،عندما �ستندثر
ح ��اران� ،ستت�سلم مكانه ��ا ،مدن �أخ ��رى �إىل �شمالها الغرب ��ي� ،ست�شتهر
مثلها وتدخل التاريخ ،مدينة ميليت مث ًال.
لنعاين ما حدث حول حاران� :أنها ملفارقة بالفعل ،فبالتوازي مع هجرة
�إبراهيم وعائلت ��ه ونفر كبري من ال�سومريني بالت�أكيد ،باجتاه ال�شمال،
ح ��اران ،ب ��د�أت حركة هج ��رة �أخرى باجت ��اه اجلنوب ال�شرق ��ي� ،شرق
البحر الإيجي (�شمال غرب حاران) قامت بها قبائل �سيُطلق عليها الحق ًا
بالأغريق ،رغم �أن ا�سمهم يظل بالن�سبة للعرب و�سكان البحر املتو�سط،
اليوناني ��ون ،ا�ستقروا هناك و�أ�س�س ��وا مدن ًا ان�ضمت �إىل بع�ضها الحق ًا
يف حل ��ف م�ش�ت�رك ،فيم ��ا ت�أ�س�ست ح�ض ��ارة جدي ��دة �إىل اجلنوب على
انقا� ��ض انهيار احل�ض ��ارة ال�سومريةُ � ،أطلق عليه ��ا احل�ضارة البابلية،
اليونانيون من ال�شمال ،والبابليون �إىل اجلنوب.
القاء نظرة �إىل حركة الهج ��رة �شما ًال وجنوب ًا� ،سي�ساعدنا بال �شك على
معرف ��ة �سبب توق ��ف حركة التج ��ارة والتب ��ادل الثقايف ب�ي�ن الأقوام/
ال�شعوب جنوب ًا و�شما ًال ،هذه الفر�ضية التي ميكن مالحظتها يف �أماكن
عدي ��دة م ��ن الع ��امل ،تتجل ��ى يف طريق �شبه جزي ��رة البلق ��ان واملناطق
املتاخم ��ة له ��ا ،وال يهم �أنها ابتعدت عنها ب�ض ��ع �آالف من الكيلومرتات،
لأنه ��ا وب�سب ��ب العوار� ��ض الطبيعية خا�ص ��ة ،البح ��ار �أو اجلبال ،هي
الطري ��ق الوحيد املكمل له ��ذه الطريق ،يف حاران مث�ل� ًا ،تتجلى باكرث
و�ضوح.
لنب ��د�أ بحاران :حرك ��ة �سري القوافل م ��ن بابل باجت ��اه ال�شمال قدمية،
كان البد لهذه القواف ��ل و�أن متر بحاران ،فهي ت�سري باالجتاه املعاك�س
ملج ��رى نه ��ر الفرات ،كم ��ا كان الب ��د له ��ا و�أن تنحرف باجت ��اه اليمني،
ب�سب ��ب �سل�سة اجلب ��ال التي �ستبد�أ �شمالها ،الطري ��ق �أ�سهل للقوافل �إذا
�س ��ارت على ال�سهل املنفت ��ح باجتاه البحر ،ثم من هن ��اك ،بالذات حيث
�ستت�أ�س�س مدينة ميليت الحق ًا ،تبد�أ بال�سري ناحية ال�شمال ،وهو موقع
ح ��اران هذا ال ��ذي متيزت به ،مكانته ��ا ،هما ما جعاله ��ا ت�صبح القطب
ال ��ذي يجل ��ب القوافل ناحيته ��ا ،وهي ظلت وحتى عه ��ود الحقة طويلة
امل ��كان الذي ت ��دور حوله ،متر به الهجرات الكب�ي�رة باجتاهيها ،ناحية
ال�شمال وناحية اجلنوب.
و�إذا ال تك ��ون ه ��ذه الهج ��رات وح ��ركات التب ��ادل الثق ��ايف والتجاري
(الإثن ��ان ارتبطا م ��ع بع�ضهما� ،أحدهم ��ا كان وراء �إزده ��ار الآخر) هي
وراء ازده ��ار حاران ب�صفتها مرك ��ز ًا اقت�صادي ًا وثقافي� � ًا ،فمن ال�صعب
مب ��كان العث ��ور على �سب ��ب �آخر جعله ��ا ت�صبح منذ ذل ��ك الزمان وحتى
عقود الحقة ،مركز ًا حلركة فكرية بدت متطورة قيا�س ًا ملن حولها ،حتى
وه ��ي تلب�س لبو� ��س الدين ،كما يف حالة احلرك ��ة الن�سطورية ،الديانة
ال�صابئية املندائية وعالقتها بعبادة الكواكب.
حاران تقع عند منبع نهر الفرات� ،شمال غربها وجنوب �شرقها ازدهرت
احل�ض ��ارات ،بعد هج ��رة �إبراهيم مث�ل� ًا ،بد�أ جنم ح�ض ��ارة اليونانيني
بال�صع ��ود يف �شمال غربها ،فيما ازده ��رت ح�ضارات عديدة يف جنوب
�شرقها ،يف ا�سفل نهر الفرات وقبل م�صبه يف �شط العرب ،وبعد اختفاء
احل�ض ��ارة ال�سومري ��ة� ،إزده ��رت ح�ض ��ارة جدي ��دة كب�ي�رة ،احل�ضارة
البابلي ��ة التي ن�ش�أت ما بني القرنني الثام ��ن ع�شر والقرن ال�ساد�س قبل
املي�ل�اد ،والتي كانت تقوم على الزراعة ولي� ��س ال�صناعة ،وكانت بابل
دولة �أ�س�سها حمورابي عام  1763قبل امليالد ،والتي �ستبد�أ معها حركة
تنق ��ل قوية يف االجتاهني :اجت ��اه ال�شمال واجتاه اجلن ��وب� ،ستكون
حاران مركزه .قبل �أن ت�سلمه �إىل ميليت اليونانية.
القاء نظرة �إلى حركة الهجرة �شما ً
ال
وجنوب ًا� ،سي�ساعدنا بال �شك على
معرفة �سبب توقف حركة التجارة
والتبادل الثقافي بين الأقوام ال�شعوب
جنوب ًا و�شما ً
ال

مبنا�سبة ثمانينيته

احتاد الأدباء يحتفي بتجربة ال�شاعر �صادق ال�صائغ
متابعة :املدى
ع� �ط ��ا ًء ك� �ب�ي�ر ،ام� �ت ��د ل �ع �م��ق ال��وج��ع
العراقي ،و�سنواتٌ ر�سمتها الق�صيدة
ال�ث��ائ��رة يف الغربة وامل�ه��اج��ر ،فرغم
اب �ت �ع��اده ع��ن ال �ب�لاد وامل��دي �ن��ة �إال �أن
ن�ي�ران ال��وج��ع مل متتنع ع��ن ل�سعه،
حتى �صار تاريخه ال�شعري جزء ًا من
حياته وواقعه ،فحني نذكر �إننا نحتفي
بثمانينية ال���ش��اع��ر � �ص��ادق ال�صائغ
لن نحتفي بطفولته ووالدت��ه ومهده
فح�سب ،بل �سنحتفي به هو مبنجزه
بجمالية وعمق هذا املنجز...
خ�لال جل�سة �أقيمت لالحتفاء مبرور
 80ع��ام � ًا ع �ل��ى والدة ال �� �ص��ائ��غ يف
االحت ��اد ال�ع��ام ل�لادب��اء وال�ك�ت��اب يف
ال �ع��راق وب��ال�ت�ع��اون م��ع جميعة دعم
الثقافة � ،صباح ي��وم االثنني الفائت
على قاعة اجل��واه��ري حت��دث خاللها
كبار ال ُن ّقاد والأدباء العراقيني وقدمها
ال�شاعر �سهيل جنم ال��ذي حت��دث عن
ب��داي��ات ال�صائغ ،ذكرياته ومنجزه،
عن جماميعه ال�شعرية وق�صائده التي
الم�ست الواقع رغم ابتعاده عنه...

كما حت��دث جن��م ع��ن فنية م��ا ر�سمته
ق�صائد ال�صائغ م��ن قيم جمالية من
خالل منجزه ال�شعري واالدبي ،ذاكر ًا
�أن ه��ذه اجلل�سة م��ا ه��ي �إال واج��ب
وامتنان من قبل محُ بيه و ُق��راءه ومن
قبل الأدب� ��اء ملنجز ال�صائغ العميق
واملميز.
اجلل�سة ت�ضمنت العديد من الورقات
ال �ن �ق��دي��ة م�ن�ه��ا ل�ل�ن��اق��د ف��ا� �ض��ل ث��ام��ر
ال���ذي ق ��دم " درا���س��ة ن�ق��دي��ة خا�صة
بتجربة ال�صائغ  ".ذاك��ر ًا "�أنها تعد
من �أغ��زر التجارب ممتدة منذ نهاية
اخلم�سينيات حني ن�شر يف جملة فنون
عام  1957ومتتد حتى الآن ،جيلي ًا
ال ميكن حتديد جتربة ال�صائغ بو�صفه
�ستيني ًا وخمي�سيني ًا وكانت جتربته قد
ن�ضجت خ�لال ال�سيتنيات وتوا�صل
مع عدد من ال�شعراء كيو�سف ال�صائغ
و�سعدي يو�سف وغريهم فهو مثلهم
كتب يف ال�ستينيات ولكن مل ين�سب
اىل ال�شعراء الذين وقعوا على البيان
ال�شعري يف ال�ستينيات".
و�أ�شار ثامر �أن "ال�صائغ يف ال�سنوات
االخ� �ي ��رة ب� � ��د�أ ي��ع�ب�ر ع� ��ن جت��رب �ت��ه
وخم� ��اوف� ��ه م ��ن امل� � ��وت خ��ا� �ص��ة يف
ق�صيدته "اىل عزرائيل" �إ�ضافة اىل

ما نوهت �إليه ق�صائده املتحدثة عن
الوجع العراقي".
�أما من الناحية االدبية والتقنية يذكر
ثامر "�أن ق�صائد ال�صائغ ذات تقنيات
ن��ا��ض�ج��ة ح �ي��ث ا� �س �ت �خ��دام ال �ت �ك��رار
وا�ستخدام البنى الت�صويرية وظلت
ال �ل �غ��ة ال���ش�ع��ري��ة ب���س�ي�ط��ة وجتنبت
التعقيد وت�ظ��ل م��ن ال�ت�ج��ارب احلية
والنامية ".
كما حت��دث ال�شاعر عبد الزهرة زكي
م ��ن خ�ل�ال ورق� ��ة ن �ق��دي��ة ق��دم �ه��ا عن
التجربة االن�سانية واالدبية لل�صائغ.

ب��دوره ذك��ر الناقد علي ح�سن الفواز
خ�لال كلمته " م��ن ال�صعب احلديث
ع��ن جت��رب��ة ال�شاعر � �ص��ادق ال�صائغ
دون احل ��دي ��ث ع ��ن ت��اري �خ �ي��ة ه��ذه
التجربة وعالقتها ب��احل��راك الثقايف
العراقي بدءا من نهاية اخلم�سينيات
وب��داي��ة ال�ستينيات ،ولي�س انتهاء
بعالقتها بحركات التجريب والتجديد
التي ا�ستغرقت التحوالت ال�شعرية
ال �ع��راق �ي��ة ،واره��ا� �ص��ات �ه��ا ل�ل�ت�ج��اوز
واملغايرة"..
و�أ�� �ض ��اف ال �ف��واز " �أ��س�ئ�ل��ة ال�شاعر

ال���ص��ائ��غ ل�ه��وي��ة ال�ق���ص�ي��دة اجل��دي��دة
اق�ترن��ت بح�سا�سيته �إزاء جملة من
امل�ؤثرات التي تعر�ضت لها ال�شعرية
العراقية يف مرحلة مابعد ال�سياب� ،إذ
وجد ال�شعراء �أنف�سهم �أمام متغريات
�سيا�سية واجتماعية وثقافية عا�صفة،
وعند ر�ؤى حتاول �أ ْن ت�ستقرئ مفاهيم
احلداثة و�أثرها ،وقيم التجديد على
م�ستوى ال�شكل وال �ف �ك��رة ،ل��ذا كان
ال�شاعر ال�صائغ �أكرث تعالق ًا بهواج�س
الت�شكيل ،والبناء الدرامي ،بو�صفها
ه��واج����س ت�ع�ب�يري��ة ،مثلما وج��د يف
الق�صيدة الب�صرية �أفقه ال�شعري لكتابة
الق�صيدة اجلديدة ،ق�صيدة اال�ستعادة
والتحوّل ،وق�صيدة احل�ضور الرمزي
من خالل ثنائية ال�شعر واحلياة� ،أو
الغياب واحل�ضور"..
وقد قر�أ ال�صائغ جمموعة من ق�صائده
القدمية واجلديدة خالل اجلل�سة والتي
�أخ��ذت من عموم جتربته وه��ي تعرب
ع��ن ع��دة م��راح��ل م��ن جتربته و�أك��دت
توا�صل جتربته مع الوجع العراقي
رغ��م ال�ب�ع��د ،ويف نهاية االحتفالية
قدمت باقة ورد من قبل جمعية دعم
الثقافة ا�ضافة اىل درع اجل��واه��ري
الذي قدمه الناقد فا�ضل ثامر.

