
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6157 Monday 1/10/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6157 االثن 21 من محرم 1440 هـ 1 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م

…dšü«Ë UO½b « 5Ð  UOÐU−¹≈Ë  UO³KÝWO UOš WOF «Ë WOHK K  W¹«Ë—

ــتــطــلع إلـى هـذا أكــثــر مــا يــجــذب ا
الـكـتاب هـو عـنـوانه الـغـامض فأول
تـسـاؤل يـخـطـر في الـبـال: مـا مـعـنى

الثقب الروحي? 
جنـد أول اإلجــابـات في الـصــفـحـة 7
مــا نــصـه: (الــثــقب الــروحي: نــافــذة
اخلالص مـسـكن الـروح األزلي كوة
فـي اجلــدار الــذي يــفـــصل الــعــوالم
طـــريـق يـــخــتـــرق احلـــدود ويـــوصل
ـــنــــقـــطـــعـــات ال حتــــكـــمه شـــروط ا
الــزمــكــان وتــتــوحــد عــنــده جــمــيع
تـكاثـرة. هو السـبيل الذي ظـاهر ا ا
تغيرة لكنه يحمل صيرورة الكون ا
ساكن ثابت ومن هنـا تأتي عظمته;
فـهـو الـبـسـاط اخلـفي الـذي يـحـمـلـنا
إلى الــطــاقـة الــكـونــيـة اخلــيّـرة إلى
ـطـلـقـة. هـو االمـتـداد بال احلـقـيــقـة ا
نـهــايـة هــو الـبــدايــة هـو الــنـهــايـة
والعـودة الذي يكـسر ثـنائيـة الكون
لـكـنـه دائم الـبـيـاض يـحـيـا بـالـنـقـاء

والبهاء احلي الصافي.)
وهــذا جـــواب غــامض ال نــقــدر عــلى
فـهــمه إال بـعـد إكـمــال الـروايـة لـكـنه
يـعــطــيــنــا إشــارة جــيــدة وتـوضــيح
مقـبـول لتـفكـيك رطـانة الـعنـوان على

أقل تقدير.
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أعــتــقـــد أن أهــمـــيــة الــكـــتــاب تــأتي
بـــــــالــــــــدرجـــــــة األســـــــاس مـن خالل
ـوضــوعـات الـتي يـنــاقـشـهـا سـواء ا
وصل كانت في فـتح ملـفات مـدينـة ا
وما حصل فيها من إرهاب إبان فترة
احتاللهـا من قبل داعش... فضالً عن
ـا حـصل في الـعـراق كـشف حـسـاب 
مـنـذ فـتـرة نـظـام الـبـعث وصـدام إلى
االحـــتالل والـــســقـــوط ثم الــتـــدهــور
الكبيـر مع جتربة السـياسي اجلدد
كــمـا اسـمــتـهم الــروايـة وصـوالً إلى

2016وما جرى حتى سنة  2014
والتي تعد الزمن الفعلي لألحداث. 
الـشيء اآلخــر الـذي يـجـعـلـهـا مـهـمـة
كـونهـا كُـتبت بـطريـقـة سرد مـخـتلـفة
تـتـطـلب فـطـنـة ووعي لـكشـف بواطن
مــــا ورد فـــيــــهـــا مـن كم كــــبـــيــــر من
علومات الفلسـفية الفنية األدبية ا
الـتـاريــخـيـة واجلـغـرافـيـة... نـاقـشت
احملــرمــات بــجـرأة كــبــيــرة وحـاولت
ــكن له أن هــدايــة الـــقــار إلى مــا 
يفتح نوافـذ التنويـر التي من شأنها
ساهمة في التغـيير احلقيقي الذي ا

نـــطـــمح إلـــيه بـــوصـــفـــنـــا مـن دعــاة
العلمانية أو التحرر...

حــــاولت بــــحث مــــوضـــوع اإلرهـــاب
الديني والـسياسي الـذي عانيـنا منه
كثيراً سواء في الوقت الراهن أو في

نصرمة.  العصور ا
كــــشــــفت مــــحــــاوالت رجــــال الــــدين
بــــاســـتــــغـالل كل شيء بـال رحــــمـــة
اســتــغـالل اسم الــرب في احلــصــول
عــلى مــلــذاتــهم واشــبــاع رغــبـاتــهم
اســتــغـال الــنـســاء بــأبـشـع شـكل من
خالل الــــزيـــجـــات الـــديـــنــــيـــة الـــتي
يـعــدونـهـا مـقـدســة (كـمـا في الـفـصل

ـ الذي اعتبره من أخطر وأهم14
فصول الرواية). 

حتـــدثت عن فــــكـــرة الـــعـــود االبـــدي
بــطــريــقــة مــخــتــلــفـة ونــحــتـت لــنـا
عـاش" الـذي جند مـصطـلح "الـعـود ا
تفـسيـره في صفـحة  9و  443فضالً
عن الـتـطـبيـق السـردي لـهـذه الـفـكرة
كما في حكاية ميرنا إلياس أناهيتا
األفغانية داليا الـفيلسوفة أو زينب

وحتى منقذ وهيد...
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تـــبــنى الــروايــة عــلـى شــكل مــضــلع
متعدد االوجـه تشكل شخـصية بطل
ـــرأة (هــيــد) الــروايــة (مـــنــقــذ) مع ا
الـــرابـط األســـاس فــــيـه أو قـــاعــــدته
شتركة حـيث يتجسد مـنقذ بثالثة ا
اط مـختلـفة لشـخصـيته من حيث أ
ـــكـــان لــــكـــنـــهــــا تـــرتـــبط الـــزمـن وا
بتوصيالت وعالقـات سواء موجودة
في وقـت احلـــــــدث أو عــــــلـى شـــــــكل
ذكريات نـستطـيع معرفـتها من خالل

سير األحداث...
تــبــدأ الـروايــة بــاقـتــبــاس من أقـوال
اجملــنـون والــذي هـو يــشـكل الــقـرين
ــرافق لــدكـــتــور مــنــقـــذ (الــطــبــيب ا
اجلــــراح ومـــشــــرح اجلـــثـث) حـــيث
ـلـفـات ما إنْ يـقـول: {احرقـوا هـذه ا
حصـلتم عـليـها; فال داعي لـقراءة كل
هـذا الـهـذيان احلـكـيم الـذي ال يالئم
ُــتـــرفــة والـــعــقــول ذوي األجــســـاد ا
ـركـونـة بـعـيـدًا عن جـعـجـعـة الـشك ا
ـزعجة وال نفع من وأوجاع نيرانه ا
الـتـخـبـط بـ مس الـشـيـاطـ الـذين
يـثيـرون الـبلـبـلـة والريـبـة في صدور
!}. وهذا يعد حتذير للقار ؤمن ا
ا في الـكتاب من مـواضيع حـساسة
ـــعــتــقــدات الــســائــدة ــا تــقــلب ا ر
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صدرت خالل عام 2018 مجموعـة كثبرة من الـروايات اخليالـية االجنبـية التي تقـدم اثارة نفسـية للقـار وفي السطور الـتالية نـتعرف على
بعض منها:

-( ناس عـاديون )  تأليـف ديانا ايفـانز وهي رواية عن زوج جـمعتهـما عالقة حب وطيـدة ثم انفصال  ولديـهما  طفل و في الـرواية يتابع
القار قصة حياتهما خاصة الزوجة التي اصبحت وحيدة.

ـوجـ هـيـرمـز جاولـر والـروايـة تـقـدم اخلـيـال الـتـاريـخي في ارقى صـوره وجتـمع بـ االسـطورة -(حـوريـة الـبـحـر والـسيـدة هـانـكـوك) تـألـيف 
ية. واحلقائق فحورية البحروالسيدة هانكوك لديهما كثير من القواسم مع روايات ديكنز واوس وهي مرشحة جلائزة عا

-(ملـكـة كل شيء دامي) وهي قـصة من االدب الـنـسائي تـألـيف جوانـا نـادين تدور حـول طـفلـة نشـأت في ظل امـهـا التي تـعـيش حيـاة غـوغائـية في
ضواحي مدينة كامبردج وال تضع نفسها في مواقف االمومة.

ـاضي وفيـها يـجتمع -(الـقصة الـوحيـدة) تألـيف جوليـان بارنـز  وفي هذه الـرواية هنـاك حزن شـفيف وعالقـة دراميـة دارت في انكلـترا مـنتـصف القرن ا
بولس البالغ من العمر  19سنة مع سوزان البالغة من العمر  48سنة والتي تتحول في مجريات القصة من زميلة في لعبة التنس الى عشيقة.

رسالة لندن
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الك مجباس الثقب الروحي 

وتـعـاكس مـا يـؤمن به; فـكـانت دعوة
ا- ـنع!! ور لـلقـراءة لـكن بـطريـقـة ا
ـا يـكـون غـيـر بـحـسب رأيي الـذي ر
صــــحــــيح-ال تــــخــــلــــو من اجلــــانب
الـتــرويـجي وهــذا شيء طـبــيـعي إذا
أخـذنـاه من بــاب الـتـسـويق لـلـكـتـاب

وكيفية إيصاله للمتلقي.
الــفـــصل األول رقم :- (1) وال أعــرف
ـاذا أخـتـار الـكـاتب تـرقـيم الـفـصول
.......2 بـــــــــــــدءاً مـن- 1ثم  0ثم (1

  ألخ)
في هـذا الـفـصل الـذي هـو عبـارة عن
صفحة واحـدة نستطـيع أن نكتشف
اخلط الـــــعـــــام الـــــذي ســـــيـــــأتي في
الـــفــصــول الالحــقـــة. يــقــول: (كــانتْ
روحي واحــدة ذاتي واحــدة وبــعــد
االنـفــجــار الــعــظــيم صــرتُ شــظــايـا
ــزقـة مُــتـنــاثـرة صــرتُ عـدة ذوات
مـنـتـشرة فـي جهـاتٍ مـخـتـلـفة ذوات
تــربــطــهــا تــوصــيــلــة واحــدة حــبل
سرمدي واحـد وشراع مبـحر واحد.
ظـلت ذواتي تـرسم مـانداالتـهـا عـلّـها
تـعود وتـتـحدد لـكن عـبثًـا فـهذا غـير
ـــــكن وال يـالئم شــــروط الــــوجــــود
وحــــدوده. فـــــكــــان ال بُـــــدّ من حـــــمل
ـــطــرقـــة وخـــلْق الــعـــودة من خالل ا
االنـسالخ عن الـواقع وقـواعـده. وهـا
أنــــا ذا أعــــيــــد كــــوابــــيسَ أجــــزائي
وأشالئي في مـحـاوالتِ حنـيـنـها إلى
مـنــبــعـهــا األم مــسـتــمــيـتًــا من أجلِ

تمريرِ تعويذةِ خالصي األخير).
ثم يـخــبـرنـا أن هـذا مــجـرد كـابـوس:
(الحظي أن هذا كـابوس رومنـطيقي
فيه ما يكفي لِحـملي على نزعِ القناعِ
ـــتـــعـــةِ االعـــتــراف األول والــبـــوح 

الطهراني ب يديكِ.)
# الــفــصــول فـي اســتــرالـــيــا أعــطت
الكـتاب زخـماً وتنـوعاً مـهمـاً ومنعت
ـمل وجنح فـيـها الـرتـابـة والـسـرد ا
الكـاتب في وصف بـعض الـفـضاءات
واألماكن وحتـليل احلاالت الـنفـسية
والسلوك البـشري في مقابل اجلنس
والـــعـــنف ودوافـع الـــقـــوة كـــمـــا في

حكاية ميرنا إلياس. 
ــوصل دافــعت عن # الــفــصــول في ا
نـكوبـة بـشكل جـيد وبـينت ديـنـة ا ا
ـوصــلــيــون خالل فــتـرة مــا عــانــاه ا
داعش وحتى ما قبلها... تتحدث عن
يـسـاني الـذي يدرس مـنقـذ الـشـاب ا
ــوصل/ في كــلــيــة اآلداب جــامــعــة ا

قـسـم الـلـغـة اإلنـكـلــيـزيـة مـتـزوج من
ـوصليـة... (ال أريد سرد هيد الـفتاة ا
األحـــداث حــــتى مــــا أحـــرق مــــتـــعـــة

( التشويق على القار
# الفصول ميسان كـانت رحلة عميقة
ـا مـتـطـرفـة الـصـراحة فـي الذات ور
الـبـشـريـة وعـوالم الـنـفس وبـواطـنـها
ـــا يالحظ الـــقــار الـــغــامـــضــة... ر
بعـض االستـطـراد وشيء من الـترهل
في هذه الفصول خاصة األولى منها
لكني وجدتـها مهمة جـدًا خاصة أنها
تــنــاسب مــا أبـحث عــنه من كــتــابـات
تأخـذ من عـلم النـفس والفـلسـفة بـاباً
لألدب وحتـليل الـتـصرفـات الـبشـرية
لـذا أن هـذه الـفــصـول تـتـطـلب بـعض
الـصـبـر من أجل اسـتـيـعـابـها وإدراك

خطتها السرية.
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رواية فلسفية واقعية-خيالية تأخذ
مـن الــواقع أدواتــهــا لــتــخــلق عــوالم
ـفاجآت على مختلـفة فيهـا كثير من ا
مـسـتـوى الـلـغـة أو الـسـرد وتـقـنـيـاته
ورسم مالمح الـشخـصيـات ومحـاولة

فهم السلوك البشري. 
ـــنــــتـــظـــر مــــحـــاولــــة نـــفـي فـــكــــرة ا
ـيثـيـولوجي اخملـلص. (ولـو أن هذا ا
ــوضـوع غــيـر واضح تــمـامـاً لــكـني ا
اجــــتــــهــــدت في رأيـي وتــــوقــــعت أن
الـــكــــاتب يــــريــــد من مــــاوراء بـــعض
الــفــصـول قــول ذلك) وهــذا مــوضـوع
مهم في الشـروع بتحـرير التـفكير من
ـا وصل إلـيـنا الـرجـعـية والـتـمـسك 
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 اللـغة كـانت جيـدة ومتـماسـكة فـيها
مـقـاطع آسـرة وأخـرى جـيـدة وأخـرى
يـشــوبـهـا بــعض الـضــعف حـسب مـا
رأيـته وهــذا شيء طـبــيـعي جنـده في
أعـــظم األعـــمـــال األدبـــيـــة أو ســـائـــر
ـلك األعــمــال اإلنـســانـيــة كــونـنــا ال 
الكـمال لـكن بإمـكانـنا أن نـخلق شيء
من اجلـمــال الـنـســبي... اسـتـطـاع أن
يـتـحـرر من االفاق الـضـيـقـة في كـثـير
ـواضـع لــيــجـعـل من الــكــلــمـات مـن ا
أدوات طــيــعــة يـوصـل بـهــا مــا يــريـد
بـشـكل جـيـد. هـنـالك بـعض األخـطـاء
في التصميم الـداخلي كما في ترتيب
االقــواس اخلـاصــة بـاحلــوارات. كـان
صـمم االنـتـباه إلـيـهـا.ما جنح عـلى ا
فـيه الــكـاتب هـو خــلق عـوالم جـديـدة
وســــار بـــنــــا إلى مــــنــــاطق ســــرديـــة
ا أتخذ لكتابه مكاناً آخر مختلفة ر
فــيه تــمــيــز واضح عــمــا ألــفــنــاه في
الــسـرد الــعـراقي لــكـنـه لم يـصل إلى
بـــلـــورة األســبـــاب الــتـي أدت إلى مــا
ـوصل ومـا حـصـل مـثالً في مــديـنــة ا
ســاد فـيـهــا من إرهـاب كــان عـلـيه أن
يتخذ خطوات أكـثر حتى يأخذنا إلى
ـسـتور في خـبايـا اإلرهابـي كشف ا
ـا نـعرفه جـمـيعـنا من بـدل االكتـفاء 
خالل نــشـرات األخــبـار أو مــا يـنــقـله
الـشـهـود. لكـني أعـتـقـد أن اشـتـغاالت
الكـاتب كانت في مـوضع آخر وزاوية
نظره لألمـر كانت مختـلفة عـما نريده
ا هذا السبب الذي دعاه منه اآلن ر
إلى عــــــدم اخلــــــوض في األعــــــمـــــاق

اإلرهابيـة بيد
أنـه حتــــــــــدث
كـــــثــــيــــراً عن
الـــــــــــعــــــــــنـف
والـــــــــعـــــــــنف
الـــــــــــديــــــــــنـي
ـــــــــقـــــــــدس وا
والــــــــقــــــــهـــــــر
االجــــتـــمــــاعي

للبشر.
# بـــــــــــــــــــعـض
االقـــتـــبـــاســـات

منها:
(في مـقـابلِ هذا
الـسـيل الـبائس
لــــــلـــــوجـــــود ال
ـــكـــنـــكم شيء 
فعله ال تـملكون
أي أداةٍ
لـــلـــمـــقـــاومــة إال

بالهروب).
(قـــــــولي لـي يــــــا
ــوضع مــلــيــكـة ا
الـذي تـشـرق فـيه
الــشـمس أيــتــهـا
نـيرة السـاطعـة ا
والـالمـــــعـــــة مـــــا

الذي أنزلنا إلى األرض التي ال عودة
منها?)

(إنّه لـيـس هـو احلـقـيــقي إنّه نـصف
أنـــاه; فــنــصــفه اآلخــر قــد مــات قــبل

قرون)
ـواقف واآلراء احلـكـايـات (سـئـمتُ ا
وغـسـيل احلـظ. أنـا عـاجـز تـمـامًـا ال
أملك رغبة في الكد سعيًا وراء عظمة

عميقًا في قذارة األيام).
(سأحدثك عن احلروب الطـائفية مرة
ـوت الـذي يـوزع حـسب أخـرى عن ا
الــهـويـات عـن الـكـوابــيس الـلـعــيـنـة
التي حتـتسي نـخب اخليـبة الـدموي
الــذي شــربــنــاه عــنــوةً عن كل شيء
مــات ورحل عـنــا. زمـنــنـا الــذي غـاب
وأعمارنـا الفارغـة اخلاسرة. مـا أفكر
فـيه اآلن في هـذه الـلـحـظـة أن أكـثـر
مـــواقف احلــيــاة جـــديــة هي األكــثــر
تـفاهـة وطـفولـيـة حـمقـاء هي األكـثر
عبثـية وال تفـرق عن أي موقف آخر
أو كـــمـــا قــــلت لي ذات يـــوم: جـــرائم
القتل الـفن الفلـسفة الـتبرز األكل
الـــقـــراءة إطـالق الـــريح الـــضـــحك
الــبــكـاء احلــزن الــفـرح الــســعـادة
شقة التعب الراحة وكل شيء أو ا
قيـمـة أخرى مـا هي إال مـحضّ لعـبة
حـقـيـرة. هـذه هي احلـيـاة وحـتى إذا
كـانت في مــكـانٍ آخـر فـإنـهـا ال تـفـرق

كثيرًا.)
(كلنا ذاهبون إلى الـنهاية إلى حافة
نهـاية الـعـالم احلادة يـا لنـا من بُلْه!
نـعــيش حـيـاتـنــا رغم كل اخلـسـارات
ـفجـعـة التي تـسـتمـر مـعنـا مُذ أول ا
حلـــظــة حـــيـــاتــيـــة حـــتى الـــتــبـــخــر
الوجـودي نستـمر رغم كل الـسرقات
التي تتعرض لها أعمارنا البائسة ـــ
الــزائــفــة نـســيــر بــصـمتٍ مــثل دمى
مـــســـلــوبـــة األرواح نــدنـــو من وقت
الــرحـيل والــوداع مـكــررين تـفــاهـات

يـــــوم
يــاتـنـا الـال مـتـنــاهـيـة وكــأنّـنـا ال
نـدري مـا الـذي ضـيـعـناه مـن هذا
الــعــالـم الــكـــئــيب جنـــر أنــفــاس

آهاتنا ونلعن الزمن!)
(أمن اجملدي حـقًّـا أن نتـحول إلى
عيـون ـــ كمـا كل الذي يـحيـطنا ـــ
نـــــــراقـب اآلخــــــريـن ونـــــــفـــــــضح
خصـوصياتـهم? ومن أعطـانا هذا
احلق يــــــا أنـتَ? ومـن مــــــنــــــا بال
خــطـيــئــة?! كُــلّــنــا خــراف تــائــهـة
وضــالــة.)(اخــتــبــأوا جــمــيــعًـا ال
ترفعوا رؤوسـكم ال يغرنكم عواء
الذئـاب فتـظنـونه تغـريد بالبل أو
ـطر زقزقـة عـصافـير ال يـغـرنكم ا
فـهـذه دمـوع األيـتـام والـثكـالى ال

تنسوا نحن في زمن الفجيعة)
(أنا ظالل شيطان ليس إال.)

(كُــــلّي أسـف عـــلـى مـــا ضــــاع من
عــمـري هـبــاءً مـنــثـورًا لم أفق إال
وعمري قد اضمحل سارت األيام
ـكن مـا كـنتُ أعـرف ّـا  أسـرع 
أنـهـا سـتـمـضي عـلى هـذا احلـال
تــســربـتْ مــثل هــواء صــامت. يــا
لــــلـــورطـــة! ال تــــدرك إال وأنتَ في
حلظة نهايـتك دون أن تشعر ماذا
فعلت? كيف عشتـها? متى تبخرت
أيــام عـمــرك? ال تـعــرف. سـتــمـوت

اآلن)
# الرواية جـديرة بـالقراءة كـونها
عــــــــمل أدبـي فــــــــخم ومــــــــهـم في
مـوضوعـاته وتـسـتـحق أن يـسلط
ـا فيها الضوء عـليها ودراسـتها 
من تنوع فني وثقافي واسع.. 
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هـذه هي مـذكـرات األسـتـاذ حتـس
ــــــرافق قــــــدري ( 1986- 1894) ا
العسكري األقدم للملك فيصل االول
 وفـيهـا يـحكي قـصـته األولى التي
تــــزامـــنـت مع أخــــطــــر الـــتــــواريخ
الـــعـــربـــيـــة مــنـــذ بـــدايـــات الـــقــرن
العشرين  والرجل سوري األصل 
ولـد  عـثمـاني التـكوين  لـبنـاني ا
عروبي النـهضة  هـاشمي الهوى 

عـراقي اجلنـسـيـة .  وهو من اصل
ســـوري ولـــكـــنـه تـــربى ودرس في
الــعـــراق  وجتــنّـس بــاجلـــنــســـيــة
الــعـراقــيــة  وشـهــد تـاريـخ الـعــهـد
ــلــكـي في الــعــراق بــطــوله فــهــو ا
ذاكرة تاريخية حلـياته الطويلة في
الـقـرن الــعـشـرين. وتــضمّ مـذكـراته
معـلومات تـاريخيـة جديدة  وفـيها
تـشــخـيص دقـيق لــقـطـيــعـة الـعـرب
الــنــهـــضــويــ عن الــعـــثــمــانــيــ
االحتادي  واعالن العرب ثورتهم
الــكــبــرى  1916ردّاً
تــــاريــــخــــيــــاً عــــلى
حتــــديــــات الــــقـــادة
االحتــــــــــــــاديــــــــــــــ
ومـشانـقهم لـلشـباب
الــــــعـــــربـي . هـــــذه "
ــــذكــــرات " حتــــكي ا
أيــضــا قــصّــة ريــادة
فـــيــصل األول األولى
فـي كلّ من احلــــجـــاز
وســـوريـــا والـــعـــراق
وأخالقيـاته ومـهنـيته
ودهـــــائـه وزعـــــامـــــته
الكاريزمـية ومشروعه
الــنــهــضـــــــــوي مــنـذ
تــأســيـــسه احلــكــومــة
الـفـيـصـلـيـة في دمـشق

وخطابه في  1918
مـؤتـمـر فـرسـاي 1919
ــمـــــلــكـة وتــأسـيــسه ا
الـــعـــراقـــيـــة  1921في
بـغـداد . ومـنـذ الـتـحـاق

حتـسـ قـدري في عمـلـيـات الـثورة
الـعــربـيــة الـكــبـرى 1918 – 1916
ومـرافـقـته لـفـيـصل بن احلـس في
احلـكـومـة الـفـيــصـلـيـة في سـوريـا
وبقائه حتت ظله على امتداد عهده
في الــعــراق ووصــوله الى رئــاســة
لكي دائرة التـشريفـات في البالط ا
العـراقي واستـمرار وجـوده مرافـقاً
وأمينا وسـفيرا دبلومـاسيا للعراق
ـلك غازي االول -1933 عـلى عهـد ا

-1939م وعهد الوصاية 1939
لك فيصل1953 م وعهد ابنه ا

الـــــثـــــاني 1958 -1953م  وبـــــقي
يـعــيش في سـويـسـرا حـتى رحـيـله
في شهر آب / اغسطس عام 1986
. يـــتــألـف " الــكــتـــاب " من مـــقــدمــة
ودراســة في ســيــرة ونص صــاحب
ـــذكــرات  ويـــحـــتــوي عـــلى نصّ ا
ذكـرات مـحـققّـة حتـقـيـقاً عـلـمـياً  ا
ويــضـمّ " الـكــتــاب " ثالثــة مالحق 
عتمدة راجع ا صادر وا وقائمة با
 فـضال عن صور تـاريـخيـة نادرة .
انـــــهـــــا ذاكـــــرة حتـــــســـــ قـــــدري
التاريـخية االولى  وبقـائه مخلصاً
وفـيّاً لـلعـرش الهـاشمي في الـعراق
حـتى  1958فــشـهــد تـاريخ الــعـهـد
ـــلــكـي بــطـــوله في الـــعــراق ابــان ا
القرن العشريـن . - كما يقول سّيار

اجلميل - . 
الكتـاب من منشورات الـدار االهلية
للنـشر والتوزيع في عـمّان وبيروت

.2018  
عن الدار  االهلية /  عمّان .
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يـحــتـوي كـتـاب (تـغــريـدة وتـنـهـيـدة)
للكاتب الـسعودي فهـد ابراهيم سعد
الـبكـر الـصـادر عن دار ازمـنة لـلـنـشر
والـتـوزيع فـي عـمـان  عـلى  321من
الـنـصـوص الــنـثـريـة الـقـصـيـرة جـدا
ـؤلف بــالـتـغــريـدات الـتي وصـفــهـا ا
دونـــهـــا عـــلى صـــفـــحـــة الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي الــعـائــدة له وجــمــعــهـا
الحــقــا في كــتــابه هــذا اقــتــربت في
اسـلوبـيـتـها مـن فن كتـابـة اخلـاطرة
ولـم تــبــتــعــد عن اســـلــوبــيــة الــنص
النثـري الذي يـحمل مضـام معـمقة
بــعـــبـــارات ال تـــخــلـــو من احلـــكـــمــة

وخالصة التجربة.
وقال الـكاتب البـكر في مـقدمـة مؤلفه
الذي يقع في  121صفحة من القطع
الصغير (نستـطيع القول ان التغريد
شـكل ادبي رقـمـي(الـكـتـروني) جـديـد
ظـهر عـلى الـسـاحة الـفـكـرية الـعـامة

ـعـاصر وارتـبط ـعـرفي ا ـشـهـد ا وا
ذلك الـــشــكل الـــكـــتـــابي بــالـــفـــضــاء
الرقـمي وتـنـوعت مشـاربه وتـعددت
مآربه وكثر كتابه وتوزعت مجاالته
وموضوعاته) الفتـا الى (ان التغريد
شـــكل ادبـي صــعـب يــحـــاكي بـــعض
االجناس االدبية في مناخها الكتابي
ــطـهــا الــبالغي  اذ ال بــد فـيه ان و
عنى ومثقال بالداللة يكون محمال با
مـع رشـــــــاقـــــــة الــــــــلـــــــفـظ وحـــــــسن
االسلوب).واشار الى (ان هناك دعوة
حملاولة جتنيس هـذا الشكل الكتابي
الـــذي يـــقـــتــرب مـن شــكـل الــرســـائل
ــــا او مـــا عـــرف الـــقــــصـــيــــرة قـــد
بـ(الـــتـــوقـــيــعـــات) وان كـــانت لـــتــلك
االجناس االدبية اشكالـها وقوانينها
لكن ثمـة تشابـها يجـمع بينـها ويكاد
يــتـجـلى بــشـكل اكــبـر (الـتــغـريـدات-
الــتــوقــيــعــات) رغم بــعـض الــفـوارق

الفنية والتواصلية).
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عن دار الشـؤون الثـقافـية صـدرللـكاتب
نـصــرت مـردان كـتـاب بــعـنـوان(اجلـهـة
اخلـامــســة) يـقع في  192صـفــحـة من
تـوسط ويضم  39مقاال سبق القـطع ا
لـلـكـاتب ان نـشـرهـا في الـصـحف ومن
ب عناوينها:(ما الذي افعله في مدينة
(مـكـسيـم غوركي في انت لـست فـيهـا?)
(ابراهيـم الداقوقي سـرحيـة) الذاكـرة ا
يــــــــــرسـم صـــــــــورة االتــــــــــراك لـــــــــدى
(سيـرة مديـنة في روايـة فاضل العـرب)
(ســــيـــنـــمـــا فـي الـــقـــصـــر الـــعـــزاوي)
(تــشـيــخــوف واالقـلــيـات الــعــثـمــااني)
االثــنـيـة)و(الــرحـالـة الــعـثـمــاني اولـيـا

جلبي). والكـتاب صدرضمن سـلسلة
(الـثــقـافـة الـتـركـمــانـيـة) لـلـدار الـتي
قالت عنـها جلنة الـتاليف والـترجمة
والــنــشـــر(انــهــا ســـلــســلـــة جتــســد
استـراتـيجـية دار الـشـؤون الثـقافـية
العامة ورؤيتها في حتولها اجلديد
 وتؤكد مشوارها اجلاد في االنفتاح
ــعــرفــة في عــلى مــنــافــذ االبــداع وا
مــخــتـلف صــنـوفــهــا وجتـلــيـاتــهـا .
ومـنهـا هـذه الـسـلسـلـة الـتي تـسعى
الى فـتح افـاق جـديـدة امـام الـثـقـافة
ـا يتالءم مع متـطلبات التركـمانية 
احلاجـة الـعامـة في الـوسط الثـقافي

العراقي).
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شكرا لكل االصدقاء الذي صنعوا موتي اجلميل والذين اعلنوا نهايته قبل ان يصل
ـقـابـر وشـكـرا لـهم عـلى مـا ابـدعـت اقالمـهم من عـبـارات وكـلـمـات الـرثـاء والـنـعي ا
واالنـقالب عـلى هـذه الـعـبارات والـكـلـمـات الى عـبـارات وكـلمـات تـهـنـئـني بـالـسالمة

زيد من سنوات االبداع والصداقة. وتدعو لي بطول العمر وا
ومع ان االصدقاء الـذين رثوني والذين انتقـلوا من الرثاء الى نقيـضه يشكلون عددا
كثيـرا وينتشرون عـلى مساحة واسـعة من الكرة االرضـية اال انهم ال يتـشابهون في
ـشـاعر ولـكـنك تـشعـر عـند عـبـاراتهـم فقـد يـحصـل تقـارب وتـشابـه في العـواطف وا
مطالعـتها انها جاءت بقـدر كبير من احلماسة  واالنـفعال والصدق وانها لم تكن في
ـا هي كما هـو االبداع عـمل فردي يـنطلق بـعضهـا نتـيجـة اتفاق جـماعي مـسبق وا
من واقـعة تدفع لـالبداع ولعـلها حـقيقـة قابلـة لالقرار ان تـكون النـصوص والكـلمات
ـكتـوبـة عن رزاق ابراهـيم حـسن عن مـوته واستـمـراره حيـا حالـة فـريدة في االدب ا
العربي فكل اديب وباحث وفيلسوف يطمح ان يكون بعد موته موضح اهتمام وبحث
ودراسة ولكن اجلـديد والـتميـز في موت وحـياة رزاق انه حظي بـاهتـمام واسع على
انه مـيت وانه انـتـقل الى عـالم االمـوات وشـهـد كل ذلك وهـو عـلى قـيـد احلـيـاة وكان
يـحـضـر مجـلس عـزاء احـد اقاربه وفـيـمـا كانت الـصـفـحات والـصـحف االلـكتـرونـية
ـوت شـخـص اخـر هـو  ابو تـتـوالى في الـكـتـابـة عـن مـوت رزاق كـان هو مـشـغـوال 
زوجته ولم تـكن هناك اية عالقة ب موت رزاق وب موت والد زوجته ولم يحدث اي

وت في وقت واحد. اتفاق بينهما على اعالن ا
وت والد زوجته وان اكون مـعفوا من الدوام في جريدة ولعلـها مصادفة غريـبة ان 
(الزمان) وان اذهب لـلنجف حلضور فـاحتة والد الزوج الذي سـبق الوفاة باكثر من
اسبـوع وهـو يـعـاني االحتـضـار والـتـنقل مـن مسـتـشـفى الخـر حيث سـاهم ذلك في
ــرض الـشـلل تـهـيــئـة االجـواء العالن خــبـر وفـاتي ويــعـزز من ذلك انــني مـصـاب 
الـرعاشي وهـو مرض غيـر معـد ولكنه يـعرض اجلـسم الى فقـدان التوازن والـسقوط
رض فانني بحـاجة الى كميات من احملتمل اثـناء السير ولـكي اخفف من هيجـان ا
احلبوب واالدويـة التي يصل ثمنها الى اكثـر من مئة الف دينار في بعض االسابيع.
ستوى من ولست اعرف والـشخص الذي نسج مسرحية مـوتي واوصلها الى هذا ا
االنـتشـار والتـفاعل واذا شـكر رائـعة لـهذا الـصديق مـبادرته فـانني اود ان اذكر ان
ـبـادرة قـد دفعت عـددا من ابـنـائي الى الـذهـول قبل ان يـعـرفـوا حقـيـقـة موتي هذه ا
وانهم قـد تعـرضوا كـما يـقولـون لصدمـة معـنويـة تتـطلب مـراجعـة احملاكم ومـقاضاة
ـسؤولة وقـد رفضت هـذا التوجه مـؤكدا ان مـا نشر يـخدمنـي خدمة كـبيرة اجلـهة ا
وليس فيه مـا يعيب بل انه حـزمة كبـيرة من االيجابـيات وقد طـلب احد ابنائي ان ال
زيـد منها لنـصوص والكلمات ـوت وان نحصل على ا نسرع في نـفي صحة خبر ا
فرفضـت ذلك ايضا قائال: انني لم اخدع احدا في حـياتي وان عدم نفي اخلبر نوع
اذا تـفسـر قيام من اخلـديعـة واالحتـيال وعلـينـا االسراع في نـفيه. وطرح سـؤال: 
شـخص بوضـع واشاعـة مـثل هـذا اخلبـر فـاجـبت لعـل هذا الـشـخص قـد وجدني ال
اطرح حقي وال ادافع عـنه فابتكر وفاتي لكي تكون منطلقا لذلك ولعله اراد من ذلك
ـرض واحتمال تـعرضهم للـموت دون حصول االشارة الى معـاناة عدد من االدباء ا
ـعاجلتهم وانـا واحد من هؤالء ولعـلني في حاجة اية مبـادرة رسمية او غيـر رسمية 
ـرض يـزداد خـطورة مع مـرور االيـام ولـعـلـني من اقرب عـاجلـة الن ا شـديـدة الى ا

ضحاياه.
 WF¹dÝ …¡«d   

ـكتوبـة عني اثنـاء وبعد وفـاتي اتساءل هل عـندما اقـرأ بعض النـصوص والكـلمات ا
سـتوى الـعالي من الـوصف? وهل يـصح اعتـباري اديـبا كـبيـرا ومبـدعا بـلغت هـذا ا
مــتـمـيـزا? وهل اتـيح لي ان اكــون صـديـقـا لـهـذا الـعـدد الــغـفـيـر من االدبـاء والـنـقـاد
فكرين? وهل يحق لي ان اكون محبا لهم وان جتمعني اوثق العالقات معهم? ان وا
اصـدقـائـي االدبـاء لم يـكــتـبـوا عــني النـني صــاحب عـقـارات ومــصـانع ومـزارع ولم
يكتبـوا عني النني صاحب سلطة ورصيد في البنـوك والنني استطيع تقد الكهرباء
ا كتبوا عني الني اء واخلدمـات لهم وتشغيل العـاطل من ابنائهم واخـوانهم وا وا
رزاق والنـني اشاركـهم الـكتـابـة والقـراءة واحـاول ان اخدمـهم من خاللـها وكـنت قد
قرات شهـادات الدباء يذكرون انني اول من استـقبلهم ونشـر لهم في اكثر من مكان
ـاذا يـعدون هـذا التـصـرف من الفـضائل واشـعر ازاء ذلك بـاالستـغـراب والدهـشة: 
اليس من حقـهم زيارة الـصحف واجملالت والنـشر فيـها? وهل جـاءت مناسـبة موتي
ـتـواضـعــة الـتي الـتـقـيـنـا فـيـهـا اخـوة وزمالء لـلــرجـوع الى سـنـوات من الـذكـريـات ا
واصدقـاء حتت ظالل االدب وساحته الواسـعة? وهل يحق لـنا استـبدال هذه الظالل
ـقيـتة? وعـنـدما اقـرأ النـصوص والـكلـمات بلـحظـات من الكـبريـاء االجـوف والعـزلة ا
ـاذا ـكـتـوبــة عن مـوتي اغـرق في عـالم من االيـجـابـيـات واطـرح ذلك عـلى صـديق:  ا
يـتعـامل معي االصـدقاء من االدبـاء بهـذا الكم من االيـجابـيات رغم ان مـوتي لم يكن
حالة استثنائية ولم يكن تراجيديا او باعثا على االثارة? ويجيب: لعلهم يريدون بذلك
تـرك السـلبـيات لالخـرة اذ ليـس من اختـصاصـهم اجلمع بـ ذنوب الـدنيـا واالخرة

ا االثتصار على نوع واحد. وا
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رغم مرور الـعـديد من االيـام على تـأكيـد حـقيـقة بـقائي حـيـا وعدم انـتقـالي الى عالم
االموات انني كـنت وما ازال اقابل اشـخاصـا يشكـون في بقائي حـيا بعـد ان كتبت
قـاالت عن موتي وبعـد ان تعـامل ادباء وكـتاب من العـراق والكـثير من الـعديـد من ا
س في بعض االحـاديث رغبـة في بقائي بلدان الـعالم مـعي على انـني ميت وكـنت ا
دون حـياة ولم تـعلن هـذه االحاديث عن رغـبتـها ولـكن الشـرقيـة مارست دورا بارزا
في هذا اجملال خـاصة وانها جعلت من العراق اهتمـاما اساسيا لها وكرست معظم
اوقاتهـا وبرامجهـا للعراقـي ومعانـاتهم بل وتفوقت عـلى جميع وسائل االعالم في
عـانـاة ومشـكالت الـعـراقيـ في الـظاهـر والـباطن من اجلـوانب والـقد التـعـريف 
ــكن الـقـول انــني لـست مــجـهـوال ـزور و ـعـلـن واحلـقـيــقي وا واجلــديـد واخلــفي وا
شرف بـالنسـبة لعـدد من العامـل في كادر الـشرقيـة وخاصة مـؤسس الشرقـية وا
عـلـيـهـا وواضع سـيـاستـهـا االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز الـذي اتـاح لي الـعمـل في جـريدة
(الـزمان) مـنذ عام  2003  وهي مشـروعه االول قبل الـشرقـية حـيث جاء الـى بغداد
بعـد سقـوط النـظام الـسابق واسـتقـبلـني في فنـدق فلـسطـ قائال لـقد تـقرر تـعيـينك
محـررا في جريدة (الزمان) اذ ال انـسى شجاعتك وانت تـراسل (الزمان) من بغداد
في عـهـد الـنـظـام الـسـابق. لــقـد بـدأت الـنـشـر في اجلـريـدة مـنـذ االشـهـر االولى من
صـدورها حـيث كنت اقـيم في عمـان وكنت مسـحورا بـروعة اجلريـدة وعن اهمـية ما
ينـشر فـيهـا من مواد وبـدال من انتـظار نـتيـجة طـلب اللـجوء او االسـتعـانة بـاالستاذ
ـادي الن كـرمه كان يـشـمل اعـدادا كـثـيرة من ـعاجلـة سـوء وضـعي ا سعـد الـبـزاز 
العراقـي والنني كنت اخشى ان اكـون ثقيال وان اقتات من حـق غيري فقد اقدمت
على الرجـوع الى بغداد وكنت اكتب لـلجريدة من بغـداد وتصلني مكـافأتها وكانت
ـعـارضة لـلنـظام وكـان الـنظـام يطـلق عـلى من ينـشر اجلريـدة من اخـطر الـصحف ا
رتـد) وكـان يعـتمـد عـلى جلنـة من نقـابـة الصـحفـيـ واالجهـزة االمنـية فـيـها لـقب (ا
ـتـابــعـة اجلـريـدة ومـا يـنــشـر فـيـهـا واصــدار بـيـانـات عن مـخــاطـرهـا وعن اسـمـاء
الناشـرين فيها. وبالـرغم من خطورة هذا التـصرف الذي قد تتـرتب عليه اشد انواع
العـقـوبـات وردود االفـعـال فـقد واصـلت حـيـاتي في بـغـداد بـسالم سـوى اننـي كنت
اعـيش هواجس الـتعـرض لرقـابة وقمع الـنظـام في كل حلظـة ولعل تـركي سلـيما من
الـرقابـة والـقـمع يـرجع الى انـني لـم اكن مـعروفـا فـي تلـك الظـروف وكـنت اعـمل في
ـؤسـسـات الـثـقافـيـة وكـان اعـوان الـنـظام يـشـعـرون بـقـساوة الـنـقابـات ولـيس في ا
وصـعوبـة الظـروف في ظل احلـصار فـيلـجـأون الى غض النـظر عـن بعض الـكتـابات
ـنشـورات وكان النـظام في الـسنوات االخـيرة من عمـره قد اخـذ بتخـفيف وسائل وا
ـنـفتـحـة عـلى احلـريـة والتـغـيـير الـضغط عن بـعض الـتـوجـهـات الثـقـافـية واالدبـيـة ا
ـقراطيـة وحرية الـتعـبير والـتنوع كـما انـني لم اسجل في تاريخ ومـحاولة ادعـاء الد
حـياتي ايـة اسـاءة الحـد وكـنت احـرص عـلى صداقـة اجلـمـيع االمـر الـذي سـاعدني
على التـخفيف من ضغـوط الرقابـة وكتاب الـتقارير والـسؤال الذي يـطرح نفسه: اذا
ـسـتوى الـرفيـع فكـيف مر كانت عـالقتي بـاالستـاذ سـعد وجـريـدته (الزمـان) بـهذا ا
ـزعــومـة عـلى قـنـاة الــشـرقـيـة دون تـدقـيق وتــمـحـيص? انـني واثق ان خـبـر وفـاتي ا
الشرقيـة تقدر عالقتي بالـزمان وما نشرت من كتـابات فيها وهي حتـترم عناصرها
من االمـوات واالحـيـاء وتـعـمم هـذه الـنـظـرة عـلى جـمـيع الـعـراقـيـ وتـعـطي مـيـزات
ن اتـصفوا بـاالبداع وصدق الـسريرة ولـذلك حتركت نحـو خبر وفاة رزاق خاصة 
ابراهيم حـسن وكررت بثه مـرات عدة ويبدو لي ان (الـزمان) اعتمـدت على مصادر
مـوثوقـة في التـعـامل مع خبـر الـوفاة اذ كـان االحتاد الـعام الدبـاء الـعراق قـد اطلق
واقع اخلـبر وخـصص الفتة له تـتصـدر بنـاية االحتاد كـما انـشغلت الـصفـحات وا
الـعـراقـيـة االلـكـتـرونـيـة بـاخلـبـر والـتـعـلـيق عـلـيه ومـا يـشـكـله رزاق
ابراهـيم من دور واهمية في الثقافة العراقية. وانني في الوقت
الـذي اشكـر فـيه الشـرقـية عـلى مـبادرتـهـا بابـراز شـخصـية
ــا هـو عـلــيه من تـاريخ واجنـاز رزاق مــيـتـا وحــيـا ووصـفه 
وحـياة فـاني احـيي فيـها االصـالـة العـراقيـة والـنبل الـعراقي
ودفـاعـها عن الـعـراق بـكل تـاريـخه ومـكـونـاته وحـقـوق ابـنائه

ومستقبله وبكل ما ورث ويبدع من ثقافة وحضارة.     


