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بـرعاية وزير االوقـاف والشؤون الديـنية في حـكومة اقلـيم كردستـان بشوان صادق سـيتم مساء
رتكبة ضـد االيزيدي على اليوم اخلـميس حفل توقـيع وتوزيع كتب ادبية تـوثيقية عن اجلـرائم ا
يد تنظيم داعش. وقـالت بطاقة دعوة تلقـتها (الزمان) امس ان (احلفل سيـقام في فندق كابيتول
اربـيل الكائن في شـارع كوالن. والكـتب هي باللـغات العربـية والكـردية واالنكـليزية ويـبلغ عددهـا تسعة

مطبوعات.
 ويقـيم منتدى الكـلمة في كنيسـة ماركوركيس الكـلدانية ببـغداد اللقاء الشـهري للمنـتدى بعنوان (الطب
ب العلم واالخالق). ويـحاضر في الندوة الطبـيب واحلقوقي جاسم ثامر الـعزاوي. وقالت بطاقة دعوة
تلقتـها (الزمان) امس من راعي اخلورنـة االب هاني خميس (ان النـدوة تعقد في الساعـة السادسة من مساء

اليوم اخلميس  12 ايلول اجلاري في قاعة الكنيسة). الكائنة في منطقة بغداد اجلديدة. 
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نعم الديراوي في مشاهدات جغرافية عبد ا

وحــــسـب  بل هــــو
يــــركـــز كـــذلك عـــلى
ســلـــوكــيــات افــراد
تلك البلدان (وحتى
تـصــرفـاتـهم وردود
افـعـالــهم الـيــومـيـة
ازاء مـا يـحصل من
يــــومـــيـــات) ســـواء
مــعه شــخــصــيـا او
بــــــيـــــنــــــهـم وبـــــ
الــسـائــحـ  وهـو
يـــقــدم لـــنــا صــورة
النسان تلك البلدان
وجـمـالـيـات اماكـنه
سويـة  والديراوي
يــبـــرع كـــثــيـــرا في
وصــــفـه الــــســـردي
وكـانه قـاص يـكـتب
قــــصـــــته االدبــــيــــة
بــحــرفـــيــة لــغــويــة
عــالــيــة ( انــطـلــقت
الـــعـــربــة ..رائـــحــة
ـكان كـانت كريـهة ا
جـدا فـاجلو مـشـبع
بـــــــرائـــــــحــــــة روث
اخلــيـــول..عـــبـــرنــا
بالـعربة الـعديد من

وز بيـوت الفالحـ ومـزارع للـرز وا
واالنــــانــــاس وفــــواكه مــــخــــتــــلــــفـــة
اخـرى...ص  (47وكـذلك ( وقــهـقـهـات
االسـبـانــيـات مع اصـدقــائـهن وحـتى
عـطرهن الـفواح الـذي اتعـمد من ملئ
رئـتـاي به عـنـدمـا اتـقـرب مـنـهن وانا
سـائـرا بــالـطـريـق ومـا بـ غــنـجـهن
وقـهـقهـاتـهن وابتـسـاماتـهن الـلواتي
يــرســمــنــهــا عــلى وجــوهــهن والــتي
تصلني كالسـهام لتقطع ما تبقى من
احـــشــائـي ولــتـــزيــد من وجـــعي انــا
الــغـــريب الــتــائـه في هــذه اجلــزيــرة
اجلــــمـــيــــلـــة فـي كل شيء...ص(132
ويــقــدم الــديــراوي عــبــر كــتـابـه هـذا
الــعــديـد من االرقــام واالحــصـائــيـات
ـتـعـلـقة اجلـغـرافـيـة والـتـاريـخـيـة وا
دن التي زارهـا  واسماء تلك بتـلك ا

اهـداني مـؤخـرا الـزمـيل الـصـحـفي
ــنـعم الـديـراوي) الـبــصـري (عـبـد ا
كــــتــــابه (رحـالتي بــــ الــــغــــرائب
والـعـجـائب) وهـو كـتاب صـادر عن
دار االدب الـــبــــصــــري بـــواقع 215
صفحة يجـسد مشاهدات الديراوي
حــول مــدن بــلــدان يــجـهـل الــقـار

الـعــربي الـكــثـيـر عن حــيـثـيــاتـهـا 
مــوثـــقــا تـــلك الـــرحالت بــالـــصــور
والـسـرد والـوصف اجلـمـيل  وهي
سيـاحة جـغرافـية وسـياحـة ثقـافية
مـتـنـوعـة ومـتــنـورة تـقـدم لـقـارئـهـا
ـدن وغـرائبـها وصـفا دقـيـقا لـتلك ا
وعاداتها وتقاليدها  والرحال عبد
ـنـعـم الـديـراوي يــعـد اول عـراقي ا
وعــــــربي يـــــدخـل جـــــزر أنـــــدمـــــان

ونيكوبار.
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ويـــعـــد اول عـــراقي وثـــالث عـــربي
يـتسـلق جـبل افـريست اعـلى جـبال
العـالم فـضال عن نـشاطه كـصـحفي
رائد في الـبـصرة  وبـدايـة البد من
االشـارة الى ان كـتب الـرحالت تـعد
ــــــصـــــادر اجلــــــغــــــرافــــــيـــــة أهـم ا
والـتاريـخية واالجـتمـاعية ذلك ألن
كــــاتب تــــلك الــــرحـالت يـــســــتــــقي
ــعـلـومــات من مـشـاهــداته احلـيـة ا
ـبـاشـرة مـا يـجعـلـهـا ذات ابـعاد وا
تشـويقـية وثـائقـية بـاسلـوب جميل
وتـــــوثـــــيــــقـي يـــــرجع لـه الــــدارس
والـبـاحث مـراراً وقـد عـرف الـعرب

ـا ومن اقـدم تلك ادب الـرحالت قـد
النماذج رحلة السيرافي عبر البحر
إلى احملـــيط الـــهـــنـــدي فـي الـــقــرن
الـــثـــالث الـــهـــجـــري ورحــلـــة سالم
الـــتــرجـــمـــان إلى حـــصــون جـــبــال
الـــقـــوقـــاز عــام  227هــجـــري ومن
شهورة كذلك (رحلة ابن الرحالت ا
جبير األنـدلسي) اما النموذج الذي
اشــتــهــر لـــديــنــا في ادب الــرحالت
يــتــمــثل في رحـالت (ابن بــطــوطـة)
الــذي بـدأت رحـلــته عـام  725هـ من
طــنــجــة. اي ان ادب الــرحالت كــان
والزال حـاضـرا بـقـوة في مـوروثـنـا
الــعـربي  ولـعل ابــرز من كـتب هـذا
االدب وبـــرع فــيه حــول الـــعــالم هم
ادبـــاء لــــهم احلـــظـــوة واالمـــتـــيـــاز
جاالت الكتابات االدبية والنقدية
ومـــنــــهم (صـــمــــويل جــــونـــســـون
وهايـنرش هـاينه وتـشارلـز ديكـنز
ومــارك تــوين واوكــتــاف مــيــربــو
وروبـــرت لــويـس ســتـــيـــفــنـــســون
وارنـــسـت هـــمــنـــجـــواي واخـــرين)
ـكن الـقـول ان ادب الـرحالت في و
ــدون ضــرورة ان يـــتــمــتع بــعــدة ا
مـزايـا جلـعل الـكـتـابـة اكـثـر سـحـراً
وتشويقاً  اذ يجب ان يتم االعتماد
عــلى تـقـنــيـة (احلـوار) واســتـخـدام
االســلـــوب الــقــصـــصي (الــســردي)
واالتــــكـــاء عـــلـى الـــوصف بــــشـــكل
وبــخــاصــة فـي تــفــصــيالت كــبــيـــر
وصف االماكن والطقوس والعادات

والـتــقــالـيــد  واضـافــة مـســحـة من
الفكاهـة في عملية الوصف في ادب
ـتـعـة في عمـلـية الـرحالت الضـافة ا
سـرد تلك الـرحالت  وهذا مـا جتده
ـنــعم حــاضــرا في كــتــابــة ( عــبــد ا
الديـراوي) في وصـفه لـرحالته عـبر
كــــتــــابه ( رحالتـي بــــ الـــغــــرائب
والـعـجائب) اذ يـصف االمـاكن التي
زارهــا بــدقــة كــبـــيــرة  وتــفــاصــيل
مـتــنـاهـيـة تـصـل الى ذكـر جـزئـيـات
مــهـمــة في تـلـك الـرحالت واالمــكـان
ــــســـائل ويـــركــــز بـــوصـــفـه عـــلى ا
الـغــامــضـة بــتــاريخ وتــقـالــيــد تـلك
الــشـعــوب والــبــلــدان  ويـدعـم تـلك
الرحالت بـصور فوتوغرافـية وثقها
بـكامـيرته الـشـخصـية وهـو يتـجول
في تـلك البـلدان  فهـو يفتـتح كتابه
ـار بـورمـا) وما بـرحـلـتـه الى (مـيـا
تـمـثــله من اشـكــالـيـات كــبـيـرة ازاء
االخـر وبـوصـفه بـلـد اكـثـر غـمـوضا
وجـدال وبـخـاصة بـالـنسـبـة للـبـلدان
االسالمــيــة  الــديـــراوي في كــتــابه
ورحالتـه هــــذه ومــــا دونه لـم يــــكن
مــثــالــيــا بــصــورة مـفــرطــة بـل كـان
واقـعـيـا يـتــكـلم عن كل مـا يـشـاهـده
ويـــدون مـــا يـــعـــتـــرضه مـن حــواث
ومـواقف حـتـى وان كـانت من قـبـيل
(مــنـــعه) من دخـــول مــكـــان مــا  او
خشيته وقلقه من مكان ما او سلوك
غامرة ما  ولكن االجـمل هو روح ا
الــتي كــان يــتــمـتـع بـهــا ومــحــاولـة
ـضمر والـغامض من اسرار كشف ا
تــقـالــيـد حـيــاة تـلـك الـبــلـدان  ومـا
الحــظـته بــتـدويــنـات الــديـراوي انه
كان امـيـنا بـنقل مـا يقـابله وصـادقا
فـي تـــــدويـن مالحــــــظــــــاته وكــــــتب
ــوضــوعـيــة مــطـلــقـة ولـم يـنــحـاز
اليـدلوجـيـة مـعـيـنـة او تـوجه فـكري
مـعـ  بل كان مـوضـوعـيـا بوصف
مـا يــعـتـريه من افــكـار ورؤى طـيـلـة
فـتــرة رحالته الـتـي امـتـدت لــبـلـدان
مـــتـــنـــوعــة الـــطـــقـــوس والـــعــادات
واالديـــان  الــــديــــراوي ال يــــصـــور
االماكن والـطقـوس في تـلك البـلدان

دن التي زارها وتـاريخها وظروف ا
حتــــــوالتـــــــهـــــــا وســــــيـــــــروتـــــــهــــــا
االنثروبولوجية والسياسية وكذلك
قدم الديراوي مشاهداته لرحلته الى
(موريـتانـيا) مـبينـا تركـيبـة اجملتمع
ولـغاتهم وعـاداتهم الـبدوية  هـناك 
وازيائهم وبـخاصة بالنسـبة للنساء
واقف الطريفة  مستعرضاً بعض ا

التي حصلت معه هناك  
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وكــــذلك قــــدم قــــراءتـه لـــرحـالته الى
جـمـهـوريــة جـنـوب غـرب افــريـقـيـا 
وحتــدث عن االعــراق الــبــشــريــة في
تـــلك اجلـــمــهـــوريــة  واجلـــمــيل في
تــدويــنـــات الــديــراوي انه ال يــغــادر
الحــظــات مــديــنـــة اال وســجل كـل ا

ــتــعـــلــقــة بـــتــلك االمـــاكن  يــقــول ا
الـديراوي ( واصـلت سافـايا الـقيادة
الى ان وصـلنا الى مـنطقـة منبـسطة
وشـاسـعـة جدا اعـتـقـد ان اول وهـلة
ا مزارع لـلحنطة او غيرها بانها ر
ولــكــنـهــا كــانت بــاحلــقـيــقــة مــجـرد
حــشــائش نــبــتت بــســبـب االمــطـار
تــوقــفت ســافــايــا عــلى حــافــة نــهــر
اء عرضه حوالي عشـرة امتار كان ا
يـجــري فـيه سـريـعـا...ص (126وقدم
ــعـابـد) ــؤلف كـذلـك رحالته الى (ا ا
في عدة بلدان ومنها الهند والنيبال
 وحـــصـــوله عـــلى كـــنـــز ثــمـــ من
ـعــلــومـات من تــلك االمــاكن  فــقـد ا
ولـج هـنــاك (مـعــبــد الـقــردة) ودكـات
ــوتى الــهــنــدوس  ومــعــبـد حــرق ا

الــفــئــران  وغــيــرهــا من االمــاكن
والديانات الـتي حتدث عنها وعن
مــقــدســـاتــهـــا واحملــظــور فـــيــهــا
ـارســاتـهم الـيـومــيـة الـكـتـاب و
ية يجب ان يـدرس بصورة اكـاد
ــا يـــعـــد من اهم الـــكـــتب في ور
الــبـــصـــرة حــول ادب الـــرحالت 
وهو حتفة سياحية ثقافية جميلة
تـستـحق القراءة فـالديـراوي يقدم
لــكم رحالت تـكـلـف جـهـد سـنـوات
واموال طـائلـة يـقدمـها عـلى طبق
من ذهب لـلقـراء ليـطلـعوا على كل
تـلك الثـقافـات وما جنهـله عن تلك
االمــاكن والـبـلــدان والـديـانـات كل
هـذا واكـثـر حـتـمـا سـتـجـدونه في

هذه التحفة االدبية.
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نــــشــــر فـي جــــريـــدة
الـزمـان الـعـدد ٦٤٤٩
فـــــــــــــــــي ٢٠١٩/٩/٩
مــنـــاقــصــة جتــهــيــز
احــزمـة نـاقــلـة حـيث
ـنـاقـصـــة درج رقم ا
٤ مـــحــلـــيــة / ٢٠١٩
خـطـأ والـصــــــحـيح
٤ أ مـحــلـيـة / ٢٠١٩
لذا اقتضى التنويه.

نعم الديراوي في النيبال ب كهنة بوذي عبد ا


