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قـــــــصـــــــــــــة قـــــــصـــــيـــــــــــــرة

ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
محمد سعيد الصكار

لــو يعـفيـني هــذا الــرجل مــرة من اجــراء خـطــوطه
اخل ــرق ــاء عل ــى وجهـي قـبل ان يـصـب افك ــاره الـتـي
تنحت يف اليايف كاملـبرد ،ملاذا يريـد ان يفتعل توازناً
ال وج ـ ــود له ،ومل ـ ــاذا يــتخ ـ ــوف مــن اقــتح ـ ــام دائ ـ ــرة
التـوتـر ،واالسـتسـالم لتيــار مشـاعـره االكثـر صفـاء،
بال هنـدسـة مفتعلـة وعنت ومحـو اثـر محـو؟ وملـاذا

يفتـرض ان هـذه العـمليــة الطـائـشـة تـرمم تكـامله
املهشم اصالً واملستحيل ؟!
ولع طفـولـي ،حلم بــاحلضـور املبـجل املهيـب ،بحث
عـن معــادالت وهـمـيــة ت ـسـتـنــزف اي ــامه واعـص ــابه،
وتعطل انـتباهه الـى املعادالت االكثـر صدقـا وبراءة
وحقيقة.
افكـر احيـانـاً بـان عـمليـة من هـذا النـوع مـا هي اال
انسـياق فطـري تلقائي الـى قواعـد النظـام الكوني،
فـ ــانـ ــا اظـن  ،وال ب ـ ــد انه ي ـظـن كـ ــذلـك ،ان الـكـ ــون
محكـوم بنظـام يف منتهـى الدقـة ،والتالؤم مـع هذا
النـظام شـرط طبيعي ،وهـذا الرجل إذ يفـتعل هذه
احلماقات فامنا يتوسل ،دون ان يدري ،الى التوازن
مع ذلك النظام وليس الى توازنه النفسي.
وانا؟
هل انا خارج هذا النظام؟
يقول مـن هو أذكى مـن هذا الرجل ،ان ايـة ممارسة
يف هـ ــذا الك ــون تـ ــدخل حـتـمـ ـاً يف ق ــواع ــد الـنـظ ــام
الكوني حتى الشاذ منها.

ك ـنــت اري ـ ــده ان ي ـن ـتــبه ال ـ ــى ان ال ـي ـ ــايف ت ـ ــرد عل ـ ــى
خطـوطه بـردود واستجـابـات ملحـوظـة ،ولكنه كـان
غـبيـ ـاً ،ال اعنـي انه غـبي متــام ـاً ،ولكـن اعنـي انه ال
يحـ ـسـن اســتخـ ــدام حـ ــواسه بـ ـشـكـل يحـتـ ــرم هـ ــذه
احلـواس  ،فلو استـخدم حاسـة بصره ملـا ترك عينه
جتــري علــى وجهـي بال أدنـى انـتبـاه ،وتـعبـر ردودي
بال استجابة.
مـع كل سحبـة مـن قلمه كـانـت حتتـشـد علـى عجل
وفج ــاءة ذرات مـنـي وتـت ــراكـم حـيـث يـحف ــر الـقلـم
مجراه وتنخسف من جسدي املناطق املهملة ،كنت
احتج علـى شـططه بـدعـابــة ال يلتفـت اليهـا ،كـنت
احـيط اصـابـعه بطـاقـة جتعلهـا تـختلج وتـغلط يف
رسم احلـرف ،وكنـت استـقبل عقـابه بـصبـر عنـدمـا
يشطب الكلمة فيتخلخل كياني كله ،وتستمر هذه
احلالة احيانـاً ،الى حد يقطـع اليايف كلها ،ويقص
التـالف ويـدعكه ويـرمي به الـى األرض ،ويبقـى مـا
تبقى مستعداً لصراع جديد ومصير غير معلوم.
***

كـنت اليـوم اسعـد حظـاً مـني مع ذلك الـرجل ،كنت
مع صـبـيــة ع ــاشقــة ،تـنــاولـتـنـي بحـنــان ورتـبـت لـي
مـوقع ـاً انيق ـاً وراحت تخـط كلمـات نـاعمـة حتـرص
ان ال تـغلــط يف كـت ـ ــابــته ـ ــا ،كـنـت م ـ ــرت ـ ــاح ـ ــة ج ـ ــداً
ف ــالـكلـمـ ــات حل ــوة ،واالصـ ــابع ك ــذلـك حل ــوة ،كـن ــا
مـتنـاغـمني متـام ـاَ ،اعطـيتهـا كل طــاقتـي ،وعنـدمـا
انهـت رس ــالـته ــا ط ــوتـنـي ب ــان ــاق ــة ووضعـت نقـط ــة
صغـيــرة جــداً مـن عـطــرهــا علــى طــريف ،احـسـسـت
بــانـتع ــاش فلـملـمـت اطــرايف ومنـت م ـسـت ــريحــة يف
ظرف انيق.
***
رمبــا ال يعــرف ه ــؤالء البـش ــر اننـي مع كل لـطفـهم
وحماقـاتهم ،احبهم واحب رائـحة االخبار الـبدائية
اخملتلفة والوانها أكثر مما احب املطابع واحبارها:
فـمـعهـم احــس بـ ــارتع ــاش ــات حـي ــة ،وذب ــذبـ ــات ته ــز
مساماتي كلهـا ،ومتنحني احساساً باحلياة ،امتاوج
مع رفـيف عـضالتـهم وانـشــداد اصــابعـهم ،وانـســاب
مع ذهـولهم واستغـراقهم ،قـد تكون هـناك قـسوة أو

سـ ـ ــوء تعـ ـ ــامل ،ولـك ــنه ح ـي ـ ــوي ،م ــتف ـ ــاعـل ،يجـعل
طاقـاتي كلهـا تتـوهج بوتـائر مخـتلفة ،امـا املطـبعة
فــرتـيـبــة بــاردة ،تـصـب احلـب ــر علــى الـيــايف وت ــربك
سياقاتها وتتغلغل فيها وتتركني بال ارادة.
واليوم ،اصنف احبار البشـر اليدوية ،وحبر املطابع
يف اطار املـاضي السعيد ،بعد ان بدأت اليايف حترق
ب ــاشع ــات ال تق ــاوم ،وجفــاء ال مـثـيل له ،مــا شــانـي
وشـان الـليـزر الـذي يـنخـر يف مـسـامــاتي ويـجعلهـا
تتــآكل؟ وملــاذا يتـرتـب علي ان اخـضـع لتعــامالت ال
عهــد لـي بهــا ،وال افقـه من امــورهــا شـيئ ـاً هــا انــذا
امـام  16مليـون و 700الف لـون يتعـاور علـى وجهي،
يا الهـي ،ايتقدم هـؤالء احلمقى عـلى نسـيج اليايف
كما يشتهون دون ان يكون حلضوري حضور؟!
آه ايـته ــا االحالم واالوج ــاع الـتـي حـملـته ــا ق ــرونـ ـاً
طـ ــويل ــة ،خ ــذي م ــدارك وات ــركـيـنــي مع ذك ــري ــاتـي
اجلميلة!

Mohammed_saggaar@yahoo.fr

ثــــــمــــــن األحــالم املــهـــــــــــــشــــــمـــــــــــــــــة

قاسم مطرود

حــافظ وبـشـكل غيـر مــسبــوق الكــاتب
املسـرحي آرثر مـيلر علـى إنسـانيته يف
املعــاجلــة الــدراميــة جلمـيع نـصــوصه
حـ ـتـ ـ ـ ــى بـلـ ـ ـ ــوغـه  89عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ووفـ ـ ـ ــاتـه
سنة 2005.وهو يتبنى ذلك املوقف يف
جـ ـمـ ـيـع نـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوصـه املـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرحـ ـي ـ ـ ـ ــة
وس ـي ـن ـ ــاري ـ ــوه ـ ــات أفالمـه ومق ـ ــابـالته
الـصحفيـة بــدءاً من مـســرحيـة "مـوت
بــائع مـتج ــول"التـي حققـت شهــرتهــا
ع ـ ـ ــام  1948م ـ ـ ــرورا ب ـ ـ ــالـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن
امل ـس ــرحـي ــات ومــنه ــا "كـلهـم أبـن ــائـي"
ومـسرحيـة الثمـن التي ستكـون محور
م ـ ــوض ـ ــوع ـنـ ـ ــا له ـ ــذا ال ـي ـ ــوم .انــته ـ ــاء
مبـ ـسـ ــرحـيـتـي "مـ ـسـتـ ــر بـتـ ــرز "1997
ومسرحيـة " رجل عند كل احلظوظ "
الـتـي أعـيـ ــد تقـ ــدميهـ ــا علـ ــى مـ ـسـ ــرح
برودواي 2002.
مـسـرحيـة الثـمن الـتي قـدمت ضـمن
امل ــوسـم امل ـس ــرحـي  2006-2005اذا لـم
تـختلـف وجهتـا الـنظـر بــالنـسبـة إلـى
اخملــرج اله ــولنــدي ومــا طــرحه مـيلــر
ملفهــوم الثـمن يف هـذه املـســرحيـة ومـا
هـ ــو املع ـطـ ــى والـ ــداللـ ــة له يف ع ـصـ ــر
خرب.

حقــا إن احملــور األســاس ال ــذي بنـيت
عليه املـسرحـية نـصا وعـرضا هـو بيع
أثاث قدمي لشقـة قدمية والبحث عن
شخــص يق ــدر قـيـم ــة األث ــاث وي ــدفع
ثـمنـه .ويب ــدو ومن هــذه الــزاويــة أراد
امل ـ ــؤلف واخملـ ــرج أن ي ـ ــرفعـ ــا الـ ــرايـ ــة
البـيضـاء ويقـوال ان كل شيء لـه ثمن
علـى مـرور الـزمـن .وهنـاك مـن يكـون
ثمنه باهظا من ال ثمن له.
إن الــشفــرات امل ـسـتخــدمــة هـي أثــاث
املـنــزل .أي قــطع مـن اجلـمــاد ولـيــس
مطلـوبا مـنها مجـاراة عصـر ال يرحم
ولـكــن ويف حلـ ـظـ ـ ــات مـ ـ ــا ن ـ ــشعـ ـ ــر أن
ألثـاثنـا أرواحـاً ونـبضـاً وذكـريـات ألنه
كــان شــاهــدا علـينــا يف مــسي ــرة حيــاة
مبهمة.
لهـ ــذا الك ــرسـي ذاك ــرة حـمـيـم ــة ي ــوم
ولدنـا كونه كـان شاهـدا على الـصراخ
وهـذا الـدوالب يـذكـرنــا بعــدد الكـرات
الـتـي احــتف ــظ بهـ ــا ي ـ ــوم لعـبـن ـ ــا مع
الفريق املضاد وال ميكن نسيان سرير
النوم الذي يا مـا عانق أجسادنا وهي
تـئـن مـن الـتعـب والـنع ــاس .مـن ه ــذا
املنـطلق اعـتبــر مـيلــر مــدخل األثــاث
مـ ـ ـ ــدخـال نـ ـ ـ ــاجـحـ ـ ـ ــا يف بـ ـنـ ـ ـ ــاء ن ـ ـصـه
املـســرحي معـرجـا علـى الـشخـصيـات
األخرى.
يبــدأ العــرض بــوج ــود فيـكتــور الــذي
جسـد دوره املمثل الهولنـدي احلاضر
دائما يف احلركة املسرحية إلى جانب
زوج ــته اس ـت ـي ـ ــر ال ـت ــي لع ـبــت دوره ـ ــا
ب ـ ــإتقـ ــان وهـمـ ــا يـتـفح ـصـ ــان املـكـ ــان
ويــتلـمـ ـس ـ ــان األث ـ ــاث املـت ـ ــروك داخل
الـشقــة بعـد أن تــويف األب .وهمـا أول
ال ـ ـ ــواصـلــني إل ـ ـ ــى املـك ـ ـ ــان ب ـ ـ ــاح ـثــني
ومـنـت ـظـ ــريــن شخ ـص ـ ـاً ميـكــنه شـ ــراء
األثـاث القــدمي بغيـة تقـسيـم التـركـة
بني األخوين.
إننـا أمـام الـداللـة األولـى ملــا يحتـويه
الع ـنـ ـ ــوان –ال ـث ـمــن -ومــن م ـ ــشهـ ـ ــد
االستهـالل نفهم إن فـيكتـور هـو رجل
بــولـيـس مــوقــوف عـن عـمـله .بعــد أن
كـان يروم احلصـول على الشهـادة كما
فعل أخــوه والتـر الــذي سيــأتي ذكـره
يف حـيـنه .اضـطــر فـيكـتــور الــى تــرك
مقاعـد الدراسـة من اجل البقـاء إلى
جانب أبيه املتقاعد وغير القادر على
إدارة ش ـ ـ ــؤونه لـ ـ ــوح ـ ـ ــده بعـك ـ ــس األخ
اآلخـر الـذي اسـتمـر بــإكمـال دراسـته

حتى أصبح طبيبا جراحا ناجحا.
املسرحـية لم تبدأ بعـد ويبدو إنها لن
تبـدأ أبـدا ألنهـا ظلـت حتـى نهــايتهـا
تـسير بـشكل أفقي لـساعتـني .ولم نر
أي انقالب يف احلبكـة أو متغـيرات يف
الصـراع .ورمبا يـكون هـذا هو الـسبب
ذاته الذي جعل هذه املـسرحية حتتل
املـكـ ــان ـ ــة األقل بـ ــالـ ــشه ـ ــرة مقـ ــرونـ ــة
ب ــامل ـس ــرحـي ــات األخ ــرى كـم ــوت ب ــائع
مـتجــول وكلهـم أبنــائي واملـســرحيــات
الـتـي ق ــدمـت مـيل ــر واح ــداً مـن اب ــرز
كتاب هذا القرن.
قبل هـذه املـســرحيـة وألنه تــوقف عن
الكـت ــاب ــة ب ــالـنـظ ــر للـم ـشـكالت الـتـي
عـ ـ ــاشه ـ ــا وال ــطالق وانــتح ـ ــار زوجــته
مارلني مـونرو .اعتبر النقـاد ميلر قد
ان ــتهـ ـ ــى كـ ـ ــات ـب ـ ـ ـاً م ـ ـسـ ـ ــرح ـي ـ ـ ـاً .إال إن
مسـرحيـة الـثمن جـاءت فقط لـتضخ

جامعة البرصة تعقد ملتقى السياب الثاين
البصرة /عبد احلسني الغراوي

أنهـت اللـجنـة الـتحـضيـريــة العـليــا مللـتقـى الــسيـاب الـذي
تقـيمه جـامعـة الـبصـرة مـطلع عـام  2007وملـدة ثالثـة أيـام
وضع اللمسات االخيرة على برنامج امللتقى ،وقال أ.د علي
عباس علـوان رئيس اللجنـة العليا للـملتقى رئيـس جامعة
البصـرة :أعدت اللجـنة بـرنامجـاً متـكامالً يـتضمـن احملاور
األساسية التي تشكل املـوضوعة الرئيسة لفعاليات امللتقى
الـذي يعــد انطالقـة فكـريـة وثقـافيـة وابـداعيـة تنـهض بهـا
جامعة البصرة للسنة الثانية.
واض ــاف :ســتك ــون امل ــوض ــوع ــة املهـم ــة يف ه ــذه الـتـظ ــاه ــرة
الثقـافيـة هـي (السـرديـة العـراقيـة-االسئلـة والـوجـود) وقـد
مت توزيع االعمـال على اللجـان املشكلـة لهذا الغـرض ،وقد
ب ــدأنـ ــا فعالً بـت ــوجـيه ال ــدع ــوات للــشخـصـي ــات الـثق ــافـي ــة
واالدبية والنقدية واالبداعية ،وأكد أ.د .علي عباس علوان:
وينـاقـش املـلتقـى الــذي يبــدأ اعمــاله لـلفتــرة من /1 /5-3
 2007القـادم تــاريخيـة الـسـرد العــراقي والـروايـة العــراقيـة،
تـطور وتـاريخ وقضـايا جـمالـيات الـسرد والـسرد الـروائي يف
العـراق وجتـارب الـروائـيني العــراقيني فـضالً عن املـداخالت
النقـاشية والنقدية وسيكلـف الجناز هذه البحوث عدد من
الـنقــاد والـبــاحـثـني وجعلـنــا أيــام امللـتقــى ثالثــة بــدالً مـن
يـومـني نظـراً لـسعـة افـاق املـلتقـى وفـسح اجملـال امـام عـدد
كـبيــر مـن اخملتــصني املـش ــاركني يف هــذا امللـتقــى ،واضــاف:
سـتــرافق أيــام ملـتقــى الـسـيــاب اإلبــداعـي فعــالـيــات فـنـيــة
ومهــرج ــان للــشع ــر ومعــارض وعــروض م ـســرحـيــة وفـنـيــة
تقدمهـا كلية الفـنون اجلميلـة بجامعـة البصرة الـى جانب
معارض للكتاب والفنون التشكيلية.
وأشـ ــار الـ ــى ان جـ ــامعـ ــة الـب ـصـ ــرة وضعــت كل امـكـ ــانـ ــاتهـ ــا
األكــادميـيــة والـثقــافـيــة واألدبـي ــة والعلـمـيــة الجنــاح هــذه
التظـاهرة الـتي تشـكل رافداً ابـداعيـاً يعكـس الوجه املـشرق
لثقـافتنـا العـراقيـة اجلـديـدة يف ضـوء التحـوالت الـوطنيـة
والدميـقراطية ومن اجل ان تبقـى جامعة البـصرة منطلقاً
جملـ ــاالت الفـكـ ــر االبـ ــداعــي يف مخـتـلف مـيـ ــاديــن املعـ ــرفـ ــة

اإلبـداعيــة واإلنسـانيـة وجتـسيـد دور املــؤسسـات األكـادمييـة
خللـق مج ـ ــاالت لل ـت ـ ــواصل والــتع ـ ــاون وه ـ ــذا م ـ ــا حـققــته
اجلـامعـة من خـالل ملتقـى الـسيـاب اإلبـداعي األول الـذي
عقــد العـام املــاضي ،ونــأمل يف املـلتقــى القــادم ان نكـون قـد
جنحـن ــا يف تق ــدمي مالمح م ـشــرقــة ومـضـيـئــة مـن االبــداع
العراقي.

الدم يف الشريان فحسب.
املهـم يف م ـســرح مـيلــر ومــا رمــى إلـيه
العــرض الهــولـنــدي مـنــاق ـشــة احللـم
األمـ ــريكـي ومـ ــدى صحــته وت ـطـبـيـقه
عل ــى الـ ــواقع .حق ــا انه مـبه ــر وب ــراق
ولـكـنـك ومـ ــا أن تـ ـسـتــيقــظ مـن ذلـك
احلـلم حتـى تكتـشف إن امليـاه اآلسنـة
ق ـ ــد اخـت ـ ــرقـتـك وق ـ ــد أضعــت أحل ـ ــى
أيامك جريا وراء وهم.
هـك ـ ــذا ك ـ ــان مــيل ـ ــر يـقف ب ـ ــامل ـ ــرص ـ ــاد
خلـ ـ ــديع ـ ــة ذلــك احللــم ال ـ ــذي ح ـ ــول
اإلن ـس ــان واألشـي ــاء احملـيـط ــة به إل ــى
مجرد سلع لها ثمن.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخــل امل ـ ـ ـم ـ ـ ـثــل John
Kraaijkampال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـشخـصيـة احملـوريـة يف هـذا العـرض
أال وهـي Solomonيـبـ ــدأ اجلــمهـ ــور

بـالـتصـفيق والـتحيـة وعــرفت حـينهـا
سبـب بيـع التــذاكــر كلهــا ملـســرح يـسع
حوالي ألف متفرج اغلبهم جاءوا من
اجل هذا املـمثل أكثـر من مـشاهـدتهم
ملـســرحيـة الـثمـن ومعـرفـة املـزيــد عن
مـ ـ ــؤلـفهـ ـ ــا ومـ ـ ــا يـ ـ ــري ـ ـ ــده مخ ـ ـ ــرجهــم
الـه ـ ـ ــول ـن ـ ـ ــدي .وي ـب ـ ـ ــدو انـه مم ـثـلـهــم
الـشعبـي .وهو حـقا كـذلك وقـد جتاوز
الـثمــانني يف الــواقـع كمــا الـشخـصيــة
التي لعبها والتي هي األخرى تتجاوز
الـثمــانني .كـان يـتحــرك علـى املـسـرح
كشـاب يـافع وحتلـى بـالـنكتـة الـسلسـة
ال ـت ــي أضف ــت عل ـ ـ ــى العـ ـ ــرض نــكهـ ـ ــة
خاصة باإلضافة إلى الشخصية التي
كـتبهـا املــؤلف والتـي فيهـا الكـثيـر من
املـمـ ــاطلـ ــة يف إبـ ــرام ال ــسعـ ــر األخـيـ ــر
لقـيـم ــة األث ــاث حـت ــى أع ـطـ ــى سع ــرا
بخسـا يف نهاية األمـر .وقد أراده ميلر
يه ـ ــوديـ ـ ــا بخ ـيـال ال يعـ ـطــي األش ـي ـ ــاء
حـقهـ ـ ــا ويف كل حلـ ـظ ـ ــة يـعل ــن وبع ـ ــد
ممـ ــاطل ــة مـ ــزعجـ ــة يق ــول ه ــذه امل ــرة
األخيــرة وسيـعلن الـسعــر حتــى اتعب
ف ـيـك ـت ـ ـ ــور ال ـ ـ ــذي يـعـلــن م ـ ـ ــرارا وقـف
الـتعــامل مع ســاملــون ومبكــره يحـصل
يف نهايـة املطـاف على األثـاث بالـسعر
الذي يريد*
ومــا أن يـتفق فـيكـتــور وســامل ــون علــى
الـسعــر الـنهــائي والــذي يعـتبــر سعــرا
تــافه ــا بحق أثــاث مـهم إال إن ســاملــون

استـطـاع كــسب اجلـولــة .وهنـا حـاول
امل ـ ــؤلف حتـ ــريـك الـ ـسـ ــاكـن بـ ــإدخـ ــال
شخصيـة األخ والتر الـتي جاء ذكـرها
دون مـوعـد مـسـبق بـل لم يــر فيـكتـور
أخـاه منـذ سنـوات ودخوله بـالطـريقة
ه ـ ــذه أدهـ ــش ف ـيـك ـت ـ ــور إال إن وال ـت ـ ــر
يــتعـ ــامـل مع امل ـ ــوقف بـبـ ــرود وهـ ــدوء
وك ـ ــأنه مـ ــدعـ ــو إلـ ــى حـفلـ ــة عـ ـشـ ــاء.
يـجل ــس علـ ــى اقـ ــرب كـ ــرسـي .لـتـبـ ــدأ
املـكـ ــاشفـ ــة بـني األخـ ــويــن بحـثـ ــا عـن
أث ـم ـ ـ ــان حلق ــيقـ ـ ــة ح ـيـ ـ ــاة مـ ـ ــوعـ ـ ــودة
باألحالم.
والتـر يتهم فيكتـور بأنه إنسـان فاشل
وقـ ـ ـ ـ ــد جـلـ ـ ـ ــس إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــانـ ــب أب ـ ـيـه
الســتخـ ـ ــدامه ش ـم ـ ــاع ـ ــة يـعلـق علــيه
فـ ـشـله ومـ ــا هـ ــو فــيه اآلن كـ ـشـ ــرطـي
مـوقوف عن العـمل ذلك ما يـستحقه
مـن ثـمـن إزاء عـمله يف هــذه احلـيــاة.
ويعتبـر نفسه قد ثـابر واجتهد ودرس
من اجل احلـصول علـى الشهـادة وقد
نـالهـا لتـؤهلـه كي يكـون طبـيبـا وهـذا
هــو الثـمن الــذي يـسـتحق .ويـسـتمــر
اجلدل الـطويل حول هذين احملورين
ليتـركهمـا سـاملـون منـتظـرا قـراريهمـا
األخيــرين يف بـيع األثــاث لتــدخل يف
نهــايــة األمــر اسـتيــر الـتي ال يـعنـيهــا
شيء من األمـر كله سـوى بيع األثـاث
وتوزيع الورث وبأي ثمن كان .على أن
يساعـد والتر أخـاه فيكتـور مببلغ من

املــال كي يجــد عمال مـذكـرة ايــاه كمـا
فعل فيكتور من قبل :فلوال فيكتور ملا
استـط ــاع والت ــر أن يك ــون طبـيبــا لــذا
فهـو مـديـن لهم وعلـيه أن يفي بــدينه
اآلن.
لكـن والتـر يعـتبـر هـذه كلهـا اتهـامـات
ومجـ ـ ــاف ـ ـ ــاة للـحق ــيقـ ـ ــة وال ي ــتح ــمل
أخـط ــاء اآلخ ــريـن .وم ــا سـبـب إفالس
أبيه إال ركــود االقتـصـاد األمـريـكي يف
حـيـنهــا مم ــا جعلـه يجلــس يف الـبـيـت
واألخ فـ ـ ــشل يف دراس ـتـه وجل ـ ــس ه ـ ـ ــو
اآلخـر إلـى جـانـب أبيـه والكل تكـسـرت
أحالمه علـى اقـرب دكـة .إال هـو الـذي
حقـق حلــمه حـ ـسـبـمـ ــا اعــتقـ ــد .لـكـن
مـيلــر لـم يتــركه مــزهــوا بنـصــره فقــد
جـعله شــاذا جـن ـسـي ــا وبهــذا تـت ـســاوى
األثمان لألحالم اخلربة.

هامش
*وال ادري إن ك ــان يعـنـي املــؤلـف ذلك
أم أنـن ــا ق ــران ــا الـنــص والع ــرض به ــذا
الـ ـشـكل مـن إن املـ ـســتفـيـ ــد يف نه ــاي ــة
األمـ ــر مـن ذلـك احللـم هـ ــو سـ ــاملـ ــون
الـ ـيـه ـ ـ ــودي وك ـ ـ ــأنـه يـق ـ ـ ــول إن احلـل ــم
األمـريـكي حـقق طمــوح اليهـود فـقط
هكـذا كـانـت النهـايـة وهكـذا ابــرق لنـا
العرض شفراته.

مــجــلــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــراث

حـــديـث الـــذكـــريـــات..مــصـــادر الـتــــاريخ الــشـفهـي

محمّد رجب السّامرائي /أبوظبي

صـدر عـدد " تـراث" الـشهـريـة "  "95الصـادرة عن
نـادي تـراث اإلمـارات يف أبــو ظبي لـشهــر تشـرين
األول احلــالي مـتضـمنـاً العـديــد من الـدراسـات
واالسـتطالعـات واملـوضـوعـات األدبيـة والتـراثيـة
احمللية والعربية والزوايا الثابتة للمجلة.
فقـد تصـدر مـوضـوعـات العـدد اجلـديـد مـوضـوع
حــديـث الــذكــريــات" يــريــور األمــس يخــاف مـن
ي ــري ــور الـي ــوم" ،ال ــذي ح ــاور فـيه حـم ــدي نـص ــر
ـري ــر رجـل الغـ ــوص اإلمـ ــاراتـي
ـتح ـ ـ
س ــك ــرت ــي ــر الـ ـ
محمد بن سعيد بن حرمش ،الذي حكى لتراث
الغ ــوص قــبل اكـت ــشـ ــاف
ـرف ـ ـاً عــن رحلـتـه يف ـ
طـ ـ
ـ
النفط ،وجنـاتهم من الـيريـور " سمـك القرش"

الــذي ك ــان يهــاجـم الغــواصـني يف مـي ــاه اخللـيج
العربي وقتذاك.
وبعــد صفحــات متـابعـات نـشـرت اجمللـة تغـطيـة
صحفـي ــة لفعــالـي ــات املعــرض الــدولـي للـصـيــد
والفروسـية -أبو ظبي 2006م" ،الـذي كتبه عضو
هيئة حتريرها محمّد رجب السامرائي.
وحـفل ملف رمـض ــانيــات بــاحلــديـث عن مــوائــد
اإلفطـار اجلمـاعي يف رمضـان ،الذي شـارك فيه
حمدي نصر عن موائد األفطار يف اإلمارات ود.
سمـاح أحمـد فـريـد عن مـوائــد األفطــار مبصـر،
ح ــول الـيـمـن ،يف حـني
وكـتــب مح ــم ــد الـ ـس ــي ــد ـ
قــدمت جنـاة عـروة ملـوائـد األفـطـار يف اجلـزائـر،
ـض ـ ــانـي األسـتـ ـ ــاذ ال ـ ــدكـت ـ ــور
وخـتـم املـلف ـال ـ ــرمـ ـ
عـب ــدال ــرحـمـن احلجـي ب ــاحل ــديـث عـن الفـتح
األندلسي يف رمضان.
بـينما عـرض باب" لغـة وأدب" دراستني تنـاولتا":
اللغ ــة العــربـي ــة يف مهـب ال ــريح تـنــاول فـيهــا د.
أحمــد مـحمــد س ــالم ":أزمــة اللغــة الع ــربيــة يف
املع ـ ــاصـ ـ ــر ،و د .ســمـ ـ ــر روحــي
الع ـ ــرب ــي ـ
الف ــك ـ ــر ـ
الفيصل عن" أغالط شائعة".
ثـم أشـتـمل ب ــاب" ت ــاريخ وآث ــار" ً عل ــى دراسـتـني
أيضـاً كـتب األولـى مـنهمـا د .فــالح حنـظل عن"
ـص ــادر الـتـ ـ ــاريخ الـ ــشفـ ــوي يف اإلمـ ــارات" ،ود.
مـ ـ
محـم ــد ي ــونــس عـن" فج ــر الــصح ــاف ــة يف دول
اخلليج العربي".
كمــا خـصـصـت اجمللــة أستـطالعهــا لهــذا العــدد

ـتع ــريف بـ" ـال ــرجل ال ــذي ـه ــزم العـن ـص ــري ــة
لل ـ
بــالضـربـة القـاضيـة" تـاتـا  ...الـرجل احليّ وهـو
الزعيم اجلنوب أفريقي نيلسون مانديال ،وكتب
االسـتـطالع حـنفـي ج ــايل عـضــو هـيـئــة حتــريــر
اجمللة.
وكـتـب عـب ــد ال ـس ــت ــار خلــيف مـن م ــسقــط " :يف
مــسقـط :بـيـت فــرن ـس ــا يع ــرض روائع مـن الفـن
اإلسـالمي" .وق ـدّم بــاب" فيـض املـشــاعــر" لتــراث
الــذي ي ـش ــرف علـيه ال ـشــاع ــر محـمــد إبــراهـيـم
احلـديـدي قـصيـدة الـشـاعـر اإلمــاراتي املـاجـدي
بن ظــاهــر ،والـنبـطـي الفـصـيح للـشــاعــر س ــالم
الزمر ،ودراسـة عن األغراض الشعريـة عند عبد
الرحـمن األنصـاري للـدكتـور محـمد احلـجوي ،
وم ــوض ــوعـ ـاً آخ ــر ـه ــو :روائع ال ــشعـ ــر الف ـصـيح
للدكتور محمد رضوان الداية.
ـجل ـ ــة ـت ـ ــراث الــثـ ـ ــابــتـ ـ ــة فهــي :أول
زواي ـ ــا م ـ
أم ـ ــا ـ
ـ
القـرطاس ،ومتـابعات ،ومفـردات تراثيـة،ومواقع
لل ـ ــدكـ ــت ـ ــورمح ـمّـ ـ ــد رضـ ـ ــوان ال ـ ــداي ـ ــة،
ووق ـ ــائـع ،ـ
ـ
ج ـ ــاســم املـ ـطــيـ ـ ــري،
ـوك ـ ـ ــات لعـ ــب ـ ــد اهلل ـ
وم ـ ـس ــك ـ ـ ـ
ـ
واألنــدلــس رســوم وص ــور ،و حكــايــات أنــدل ـسـيــة
لألسـ ــت ـ ــاذ ـال ـ ــدكـ ــت ـ ــور عـ ــب ـ ــد الـ ـ ــرح ـمــن احلجــي،
األي ــام ،وإصـ ــدارات حـ ــديـثـ ــة
ص ــدى ـ
ـفح ــات ـ
وص ـ
حملمــد رجب الـســامــرائي ،ومـسـك ختــام العــدد
س ــوالف بــو راشــد خلـمـيــس بـن زعل الــرمـيـثـي.
هذا وقـد تولـت إخراج عـدد تراث املُخـرجة هـالة
شعبان.

