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بغداد

جـريدة ( احلـياة ) الـلنـدنيـة منذ 27ك2
ســنـة 1998حتـت عـنــوان  ( الف لـيــلـة
تـســتــرد مــؤلـفــهــا ) وقــد نـبـه الى هـذه
الـدراســة الـروائي مــحـمـود ســعـيـد قي
مــنــاقــشــة له مع مــقــالــة لي عن مــؤلف
الليالي نشرت في الزمان كما سنذكر .
- يـفـيـد د.هـادي  في دراسـته أن مـؤلف
الـلـيـالي هـو الـشـاعـر مـحـمـد بن سـكـرة
الـهـاشـمي الــبـغـدادي( وهـو من أحـفـاد
توفى في اواخر نصـور العبـاسي ) ا ا
الـــقــرن الـــرابع الـــهــجــري  ,والـــبــاحث
الـفـاضل يـقوم بـايـراد االدلة واالسـانـيد
ــنـاخ الـلـغـوي عـلى وحــدة الـتـألـيف وا
واالجـتـمــاعي الـبــغـدادي دون الـوقـوف

عند تخرصات الوراق وزياداتهم .
- يـنـاقش مـحــمـود سـعـيـد في مـقـالـته(
ـنشورة فـي الزمان الف لـيلـة  ثانـية ) ا
الـــــبـــــغـــــداديــــــة في اخلـــــامـس من ك1
ســـنــة 2013مـــقـــالــة لي عـن اثــبـــاتــات
االســتـــاذ حــمــزة حــســان االعــرجي عن

مؤلف الكتاب.
- اصـدر حـمـزة حـسـان االعـرجي كـتابه
وصل احلدباء عام  1999بعنوان في ا
( تـاريخ الف لــيـلـة ولـيــلـة ) في مـقـدمـة
وفصـول اربع حـلل فـيـهـا اللـيـالي فـنـيا
وتــاريــخــيــا لــيــصل بــالــتــالي الــكــاتب

فترض ا
- جــاء عــنــوان هــذه الــفــقــرة ( مـن هـو
كاتب الليـالي?) حيث يقول االعرجي أن
ــؤلف هــو ( أبـو حــيــان الـتــوحــيـدي) ا
ويـأتي بـادلـة مـتـعـددة تـثـبت  مـا أراد ,
ويـقول أنه لـم يضع اسـمه عـلى الكـتاب
ليبيـعه وراقا المؤلفا  ,واالعرجي يورد
مــقـاطع مــتـعــددة من كـتـب الـتــوحـيـدي
عروفة تدل على مطابقة في اخلمس ا
ـــنـــاخ االســـلـــوب    وطــــرق الـــروي وا

السردي
- نشرت مـقالتي ( السـرد بغداديا ) في
الـزمـان الـغـراء الـعدد 4667في  28ت2
سـنة 2013الذكـر هـواة الـلـيـالي بـجـهد
مـهـدي واالعـرجي فـكـان أن رد مـحـمـود
سعيد مشكورا منوها بجهد د. حمودي
- اود االشـــــــارة الـى أن كـــــــاتـب هــــــذه
الــســطـور  لـم يـقــطع بــرأي مــحـدد  في
ـؤلف  احلـقـيـقي حـتى وهو مـوضـوع ا
يــتـنـاول كــتـاب مــهـدي   عـنــدمـا أصـدر

كـتــــــابه ( سـحر احلـقيـفة ) عام 2000
وخصص فصال عنه   فيه

- البـــــد مـن االشــــارة الـى أن مــــجـــــلــــة
(الــتـــراث الــشـــعــبي ) قـــد أصــدرت في
الثمانينات عددا خاصا عن ( الف ليلة)
ـهـمـة في حـوى الـكـثـيــر من الـبـحـوث ا

بابها .
- قـام الــسـيــد جـمــال الـبـدري –لـسـبب
جنــهـله ونـســتـغـربه  –بــنـسـبــة تـألـيف
الــلـيــالي الى الــيــهـود في الــعـراق دون
دلــــــيل واضـح وبـــــاعـــــتـــــبـــــار وجـــــود
شـخـصـيـتي الـنـبي سـلـيـمـان( مـجـسدة
لــلــروح ) وهــرون الــرشــيــد( مــجــســدة
للـمـتعـة)! وقـد نشـر كـتابه الـغـريب هذا
ببغدادعام  1998حتت عنوان ( اليهود
والف ليلة وليـلة ) ونحن نستغرب زمن

ومكان الطبع معا 
«dOš«

 البــــد من االشـــادة بــــجـــهـــد الــــبـــاحث
االســتــاذ ســامـي مــهــدي الــذي دفــعــنــا
مــشــكــورا لــلــحــديث عن هــذا الــكــتــاب
الـــعــراقـي اخلــالـــد   وأيـــضـــاح بــعض
الـنقـاط التي تـستـجلي الـليـالي وحتيي

كل جهد مبارك حولها .
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ترجم لنصٍّ سَبَقَ وأنْ ب فترةٍ وأخرى تُثار ضجة حول سرقة أحد ا
ـشهورين تـرجمه أحدُ مـحتـرفي فن الترجـمة وسـرقه أحد الطـارئ أو ا

بكثرة ترجماتهم. 
ـترجمـة مرت مع مـحاولة ـعرفي يدفـعني إلى شِـراء الكتب ا الـفضول ا
قارنة. غـالباً أُصْدَم احلصـول على النص بـلغته األصـلية واالستـمتاع بـا
ـتـرجم قـد سـرقَ ترجـمـة غـيره ونـادراً اسـتمـتع وأضـحك أحـيـاناً أجـدُ ا

ونشرها بدون أدنى تغيير حتى في عالمات التنقيط! 
نـشرت دار اجلمـل ترجمـة فاضل الـعزَّاوي لـلجـزء األول من رواية روبرت

مـــوزيـل (الـــرجل الـــذي ال خِـــصـــال له/
دى الرواية  2003) ونشرت دار ا
كامـلـة بـتـرجـمـة مـحـمـد جديـد (رجل بال
صِفات/  2014) فال تكـاد جتد سـطراً

متشابهاً:
ــفـهـوم أنَّ مـثل بـتـرجــمـة الـعـزاوي (من ا
هذا الـوضع ليس مبـهجاً بالـنسبـة للناس
احلـســاســ وهم يــسـعــون لإلفالت من
خـتلف الطـرق. بعضـهم ينساق قبـضته 
في حــمــأة يـأسه لــيــكـون ثــريــاً عن طـريق
تــعــلـم اســتــغالل احلــاجــة لــيس فــقط إلى
ـا أيضـاً إلى الرجال العـقول الـعظـيمة وإ
متلئ بالروح روَّض الروائي ا غير ا
العـشاق والـقادة النـفَّاجـ للجـيل اجلديد
آخرون يضـعون على رؤوسـهم تاجاً مـلكيَّاً
غــيـــر مـــرئـي ال يــنـــزعـــونـه مــهـــمـــا كـــانت
الـــظــــروف ويـــؤكــــدون بـــتـــواضـع أنَّـــهم ال
يتـوقعون أنْ يُكـتشفَ إجنازهـم احلقيقي
قــبل اقـلَّ من ثالثــة إلـى عــشــرة قــرون/

ص388).
بـترجمـة جديـد (ومثل هـذه احلالـة ال تُعدُّ
مــســـتــحـــبــة عـــنــد الـــرجــال ذوي احلس
ـرهف وذلك أمـر مــفـهـوم وهـم يـسـعـون ا
إلى التـخـلص مـنـهـا بطـرق شـتى فـمـنهم
من يصبـح ثريَّاً بدافع الـيأس إذ يتـعلمون
االستـفادة من احلـاجة الـتي تمسُّ اآلن ال
إلى الــرجــال الــعِــظــام فــحــسب بل تــمسُّ
أيــضــاً رجــال جــامـحــ روائــيــ ظــرفـاء
وأبنـاء الطبـيعة الـناعمـ وإلى قادة اجليل
اجلــديــد. أمَّــا اآلخــرون فــيــحــمــلــون عــلى
هاماتهم تـاجاً ملكيا غـير مرئي ال يضعونه
عنها في أية ظروف على اإلطالق ويؤكدون
ـرارة وتواضع أنَّـهم ال يـريدون أنْ يـدَّعوا
احلكم يصـدر على قيـمة ما أبـدعوه إال بعد

ثالثة قرون أو عشرة/ ص463 -462).
نالحظ أنَّ جـديد قـفـزَ عـلى وصف الـقـادة بالـكـذابـ يـقـول ابن دريد في
جـمهرة الـلغـة (رجل نَفّاج إذا كـان كذّابـاً) وابن منظـور في لسـان العرب

ا ليس عنده). (نَفَّاج يَفْخَرُ 
نـشـر الـسـيـد خـالـد الـنـجـار فـي جـريـدة "احلـيـاة الـلـنـدنـية" 1998/1/9
بعـنـوان (هكـذا استـولى مـترجم عـراقي عـلى ترجـمة اسم الـوردة) مُـتَّهِـماً
كــامل عـويــد الـعــامـري بـســــــــــــــــرقـة تــرجـمــة أحـمـد الــصـمــعي كَـتَبَ
العـامري ردَّاً بعـنوان (ترجـمتنا لـ "اسـم الوردة" هي التي تـصهل) جريدة

احلياة 4/11/ 1998وليته ما فعل!
دى في عـددها  812 اخلـميس 11/16/ 2006نصاً نـشرت جـريـدة ا
لـلــقـاص الــسـريــالي ولـيم ســارويـان حتت عــنـوان األفــعى تـرجــمـة أديب
عراقي شهير يوقع حتت اسمهِ بـاسم عاصمة غربية وألني احتفظ حتت
يـدي بكتـابٍ عنوانه (قـصص من سارويـان ترجمـة صالح عمـر الشريف
مكـتبة الـنهضة بـغداد بيروت). ولم تـذكر سنـة النشر قـصة أفعى بدون
دى اجملـموعـة القـصصـية كـلها أل التعـريف. وخلـوفي من نشـر جريـدة ا
قارنة وكتـبتُ مقاالً سريعاً وقصيراً نشرته لي ضمن حلقات بدأت في ا
ـدى مشكـورة بعد أنْ رَفَضَت جـريدة س صاد نـشره ألسباب جريدة ا
مـجـهولـة وجـريـدة عـ كاف نـشـره ألسـباب تـتـعـلق بـاألسمـاء والـعـناوين
ـترجم إبراهـيم وطفي في بـلدة حص الـبحر في والتـواقيع. ولد األديب ا
انيا لـلدراسة عمل في السفارة مدينة طرطوس سنة  1937سافرَ إلى أ

السورية في بون كمترجم.
نـشرت دار كـلمـة باالشـتراك مع دار احلـصاد في دمـشق اآلثار الـكامـلة
لـفــرانـز كـافـكــا في أربـعـة أجـزاء ضــخـمـة سـنـة  2008تـرجــمـة إبـراهـيم
ـسخ) وعـنـونـها وطـفي. في اجملـلـد األول نـشـرَ قـصـة كـافكـا الـشـهـيـرة (ا
ــسـاخ). أذهـلـني االخــتالف ولألسف لم أرَ غــيـره لـقـصــة شـهـيـرة (اال
تُرجِمَت مرات عديدة كترجمـة الدسوقي فهمي دار آفاق. وكذلك ترجمها
بـارك وسـاط بـعـنـوان (الـتـحـول). في مـكـتـبـتي كـتـيب صـغـيـــر (كـافـكا ا
سخ تـرجمـة مـنيـر البـعلـبكي مـكتـبة الـنهـضة بـيروت بـغداد). فـوجئت ا
بـترجمـة منيـر البعـلبكي مـطابقة لـترجمـة إبراهيم وطـفي حتى في عالمات

التنقيط!
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دهوك 

صدرت لألستاذ الباحث سامي مهدي
طـبــعـة جــديــدة  عن الـهــيـئــة الـعــامـة
لـلـكـتـاب في الــشـارقـة من كـتـابه (الف
لـيـلـة ولـيـلـة كـتـاب عـراقي أصـيل) مع
عــنــوان صـغــيــر ثـان  حتت الــعــنـوان
االول وقـــد جــاء  حتـت الفــتـــة( قــراءة
جديدة )  حيث يـشير الباحث الى أنه
يـحـاول تـقـد قـراءة جـديـدة لـلـكـتـاب
الــشـهــيـر يــاعـتــبــاره كـتــابـا بــغـدادي
الـتـألـيف ومن صـنـع مؤلـف واحـد هو
الـذي اصـطلح عـلـيه د. محـسن مـهدي
في حتقـيقه لـليـالي االلف على أن هذا
الكـتاب هو الـنسخـة االم التي خرجت
ـــئــات مـن الــنـــسخ  . ويــرى مــنـــهــا ا
الـــبــــاحث االســـتــــاذ ســـامي  أن هـــذا
الـــكـــتــــاب  عـــربـي الـــتـــدويـن ولـــيس
مترجما  ,وهو يثبت  هذا  في فصول
بـحـثه  هذا  ,وهـو ينـاقش تـفـاصيل (
هـــزار افـــســانه ) وســـواه من الـــكــتب
بروح محـايدة جديرة بـالتثمـ مبينا
مـالحــظــاته عــلى مــا جــاء من اخــبــار
ــســعـودي . مــثـيــرة لــلــشـبــهــة لـدى ا
ويـرجح الـباحث أن زمن تـدوين كـتاب
الـــلــــيـــالي( ص ( 50كــــان في اواخـــر
الـــقـــرن الــثـــالث الـــهـــجــري الســـبــاب
مـــوضــوعــيــة مـــنــهــا ضـــعف الــدولــة
الــعــبــاســيــة وازدهــار الـقـص وزيـادة
الــفـ وتــوق الـنــاس الى حــاكم قـوي
ـــا يــبــرر عــادل كــالـــرشــيــد .. الخ  ,

ـــؤلف الى مـــخـــادع الـــوزراء دخــــول ا
واخلــــلـــفــــاء واحلــــديث بال حــــرج عن
ـؤلف تـفـاصــيل مـتـعــددة .  ويـنـاقش ا
ــسـتـشــرق ادورد لـ عـلى ان ظـنـون ا
سـتشرق الكـتاب الف في مـصر وظن ا
دو ساسي على انه من نتاج دمشق ,أذ
أعـتمـد كل مـنـهـمـا على الـنـسـخـة التي
وجدهـا في الـقاهـرة ثم في دمشق دون
تــفــكـــيــر بــالــنـــســخــة االم الـــتي حــلل
تـفـاصيـلـها الـعالمـة محـسن مـهدي في
كــتــابه ( كــتــاب الف لــيــلــة ولــيــلــة من
اصـــوله الــعــربـــيــة االولى ) ط . لــيــدن
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في كل صـفـحـات هـذا الـكـتـاب اجلـديـر
ــؤلف الــفــاضل بــاالعــتــبــار لم يــشــر ا
بــكـلــمــة واحــدة الى جــهــود الــدكــتـور
ـوسـوي فـي الـكـتـابـة مـحـسـن جـاسم ا
ــتـصــلـة عن هــذا الـكــتــاب ودراسـاته ا
حوله مـنذ( الـوقوع في دائرة الـسحر )
طـبـوع عـدة طـبـعـات مـنـذ عام 1982 ا
وال كـــــــتــــــابـه ( ثـــــــارات شــــــهــــــرزاد )
الـــصــادرعن دار االداب عــام  1992وال
كتابه االحدث ( مجتمع الف ليلة وليلة
) الـصــادر في تـونس عـام  2000 ذلك
ـوسوي قـد حصل عـلى الدكـتوراه أن ا
عـن هـــــذا الــــــكـــــتـــــاب  وهــــــو بـــــاحث

متخصص فيه .

ولــيـس مــهــمـا هــنــا عــدم االشــارة الى
الكـتاب االول لـلمـوسوي  ,لكن الـكتاب
االحـدث عن مجـتمع الف لـيلـة يتـضمن
فـصال كــامال عن ( أصــول احلـكــايـات)
اضـــافــة الـى ســعـــيه خالل عـــمــلـــيــة (
التنقيب عن مؤلفـ اللف ليلة ) لتفنيد
اثـــبـــاتــهـــا لـــهـــذا أو ذاك مع مـــيل الى

التوحيدي دون قطع رأي .
2- يقع كتاب ( مجتـمع الف ليلة وليلة
ـــــصـــــادر وقـــــد ) في  550ص عـــــدا ا
ـؤلف فصال كـامال عن ( مدن خصص ا
ـدن احلــكي ) مــســتــعـرضــا ومــحــلال ا
الـتي عـايـشهـا الكـتـاب وكانـت مسـرحا
سرح حلكاياته حـيث جتد بغداد هي ا
االســــــــاس مـع جتــــــــوال فـي دمــــــــشق
والـقــاهـرة والــبـصـرة  ,وال يـنــفع احـد

نسبة الكتاب اليه غير بغداد.
3- لم يـقـطع سـامي مـهـدي وال مـحسن
ـوســوي وال مـحـسن مـهـدي قــبـلـهـمـا ا

برأي في حقيقة مؤلف يالكتاب
من هو مؤلف ( الف ليلة وليلة )?

فـضل الـبـاحــثـون الـذين ذكـرنـاهم عـدم
التورط في قضـية اليستطـيعون القطع
بـهـا بـرأي وهي نــسـبـة كـتـاب الـلـيـالي
ولــكن الـــعــربـــيــة الى مـــؤلف واحــد   ,
آخـرين ادلـوا بدولـهم في هـذ ا االجتاه

ؤلف الفذ ومنهم : وقطعوا بأسم ا
- الـدكـتـور هادي حـسن حـمـودي الذي
نــشــر دراســـة من خــمس حـــلــقــات في

باركت نقابة الفنـان العراقي النحات هـيثم حسن لفوزه بجائزة نصب االخـوة العربية الكردية  وقال حـسن لـ ( الزمان) امس ان (نصب االخوة العربية
سابقة النصب مع مجموعة من النحات العراقي يجسد االخوة العربية الكردية وتالحم العالقات ماب الشعب الكردي والعربي الكردية الذي شارك 
ـثل شخصـيتـ لعـربي وكردي سـينـفذ قـريبـا من مادة الـبرونز بـارتفـاع ستـة امتـار بقـاعدة ثالثـة امتـار سيثـبت في مدخل ) واوضح ان ( النـصب الذي 
قضاء عفك في محافظة الديوانية ) ومن جهته قال ام سرنقابة الفنان العراقي فاضل وتوت ان (النصب يجسد قصة واقعية لرجل من قضاء عفك حول داره
رو الكبيرة الى مضيف الستقبال العوائل النازحة اثناء التهجير القسري في نـهاية السبعينات للعوائل الكردية  وبالتالي حتول بيته الى ماوى للعوائل الكردية و
رالسـنوات ازيل البـيت وحتول الى ساحـة عامة فتم االقـتراح ان يكـون موقعا رسـميا القـامة النصـب الذي اطلق علـيه االخوة العـربية الكـردية الذي فـاز به النحات
وحد وحمامات السالم التي جتسد االخوة واحلب والتالحم ماب الشعب العربي هيثم حسن ويجسد النصب تالحم العربي والكردي وبينهما  العلم العراقي ا
قدس الذي سـيثبت في احدى ساحات والكردي ) يشـار الى ان النحات حسن كان قـد فاز بجائزة نصب شـهداء الكرادة قبل عـام وفاز بنصب فتـوى اجلهاد ا
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البصرة

الـهـواجس وتـســكن امـاكـنـهـا االحـداث
وفق ســرد تـخــيـلي يــعـبــر عن خالصـة

واقع ابان عام2014 .
WOðu¼ô WH K

    الـذي يسـتقـر الروايـة يجد  نـفسه
عـنـد بــوابـتــ تـفــضـيـان  الـى حـدثـ
مختلف أوالهما : تاريخية تتمثل  في
فلـسفة الهوتـية  حتفـها ألغاز وطالسم
االرث في  الكتاب  اخملطوط  للجد  في
االنـــتــــمـــاء الــــعـــرقـي  و وديـــعـــة االب
ميـخائيل حلـقبة مـروية لشـاهد غائب .
   امــا الـبــوابــة الــثـانــيــة  : تــقـود الى
ـرهــون بــالــوجـود مــرحـلــة الــصــراع ا

كاني ...  ا
وصل مـوصالن  ... موصل اجلـمال   ا
 ومــوصل اخلــراب والــرايــات الــسـود
قاومـة في معركة التحرير وانتفاضة ا
وعـمـلـيـاتــهـا في مـواجـهــة مـعـسـكـرات
وجتــمـــعـــات داعش    أي انـــنـــا امــام
روايـت  كل لـها نـسيـجهـا  سرعـان ما

يتوحدان في نسيج واحد .
  الـســاخــر الـعــظـيـم روايـة اســلـوبــهـا
وسـمـاتـهـا  ومـضـامـيـنـهـا  تـتـجـلى من
خالل بـنـى سـرديـة  ومـيــتـاسـرديـة (مـا
بـعد الـسـرد )  في اجلمع بـ التـأملـية

والفكرة ... 
   الــبـدء : كــان نــهـايــة الـقــمم  واعـلى
شـاهق لـلـطــيـر  والـبـحـر من اعـمـاقه 
ــرأة  عــلى جل جــمـالــهــا  واحلـرب وا
وماسـيـها . مـزيج محـتـد ب الـطـبيـعة
واحلــــيـــوات  ومـــا بــــ الـــواقــــعـــيـــة
والغـرائبية   فـمصلو اجلـامع يعزفون
عن دخـــولـه     فـــاإلمـــام   الـــذي يـــؤم
ـصـلـ جـمـوعـهم  أعـمى  و يـتـصـدر ا
في الصف االول انـاس  ذوو الريب من
 لـصــوص وغـربــاء واصـحــاب سـوابق
وابـــنـــاء الــعـــواهــر  وفـي الــصـــفــوف
ـــصـــلـــون خـــائـــفـــ االخـــرى  يـــقف ا

يستجدون حياتهم  .
احلـدث :  تـمـثل  بـرصـاصـة تبـحث عن
حلم تفترسه   .  فتتشظت  االمكنة  كل
شيء الى خراب واصبحت اثرا   وفي
الـــســرداب الـــعـــتـــيق   مـــدفن االســرار
لـقـرار( احلـاج اسمـاعـيل االصـيل) ح
اجـمع ابــنـاءه  االربـعـة ايــذانـا ألسـرته
ــديــنــة   مــا بــ في الــرحــيل خــارج ا
ـوصل وتـركـيـا وبغـداد ويـكـون سيف ا
ـغـنـاطـيسي ابراهـيم االصـيل احملـور ا

 تـتـضح مـسـيـرة الـقـاص والروائي -
امــجـد تــوفـيق  –الــقـصــصـيـة األولى
ــا بـــانــهــا تــؤسس الـى عــالم روائي 
فــيــهـــا من اخــتــزال مــكــثف لــلــحــدث
والسرد القصصي بلغة طيعة ال تقعر

فـــــــيـــــــهــــــــا   في

مجـامـيـعه القـصـصـية  الـتي أصـدرها
ابـان  مـسيـرته االدبـية مـنـها (الـثلج ..
الـثـلج   اجلـبل االبـيض  قـلـعـة تارا 
موسـيقى احلـواس والغرائـز   اخلطأ
الـــذهــــبي) .   مـن هـــذا الــــبـــاب اراني
اجـول في  مديـاته الـروائيـة  (طفـولة
جــــبل  الـــطــــيـــور احلــــرة  الـــظالل
الـطـويـلـة)  غـيـر ان الـعالمـات الـدالة
في روايـــتـــيه - الـــظالل الـــطــويـــلــة
والــسـاخـر الـعــظـيم  -  كـانــتـا بـنـاء
مائزا لهذا الـتأسيس من حيث طرق
ســردهــمــا الــتــخــيــلي لــواقع يــدين
االحـتالل والـسـائـد قـبل االحـتالل  .
غــيـر اني اراني مـأخـوذا   بـروايـته
االخـــيـــرة  ( الــســـاخـــر الـــعـــظـــيم)
االمـــتــداد الـــتــأريـــخي  لـــروايــته (
الظالل الـطويلـة )  لواقع مجـتمعي
بــعـــد احــداث عــام  2014ودخــول
ـوصل  . الــرايـات الــسـوداء الى  ا
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 هـــذه الــروايـــة اراهــا خـــرجت عن
دارة  الـكــاتب الى مـتــصـحــفـهـا  
ألكـون  بــ  فـضــاءات سـطــورهـا
مــــبــــحـــرا  وتــــارة أخــــرى أراني
حاديا ب شعابـها   ومقيما ب
شـخـوصهـا في حـلهم  وتـرحـالهم
حتى غدوت عشيرا لهم  –اعرفهم
واحــــــــــــدا واحــــــــــــدا  ...          
احلق اقــول :  انـهـا لم تـكن  ذات
مـعـيار سـائد في الـبـناء الـسردي
لِـمَا لـلمـكان  والـزمان  مـن دالالت

كــبـــيــرة عـــلى شــخـــوصــهـــا اذْ جــاءت
مـــحـــكـــمـــة بــالـــتـــوصـــيف وفــق رؤيــة
سيـمـائيـة - بـصريـة    لـكون األنـسان
هــو احملـــور في اســـاســيـــات الــوجــود
كـانـي ...   كأنـي بـها اسـتـجـيب  الى ا
ما دعـا الـيه  ( أشـبـنـكـلر ) فـي دراسته
لـــلـــحـــضــارة    الـى دراســـة الــتـــاريخ
ــائــز الــبـديــهي   بــواســطــة  االدراك ا
فــهـو يــرى ان  الــرؤيــة الــشــعـريــة هي
ـنــاسب  لــدراسـة الــتـاريخ  ــنـهـج  ا ا
ـنـاسب لـدراسة نـهج الـعـلمـي هو ا وا
الـطـبـيـعـة . وقـد احـاط الـكـاتب روايـته
بلغة شعـرية شفافة  تمنـحها الوسيلة
ؤثـرة  في خلد لـلوصـول الى غايـتهـا ا

القار  وخلجاته. 
   هــا انـــا  اقف عــلـى اجلــســر قـــبــالــة
السـاخـر الـعـظـيم  أسم لـلـزمن  الذي ال
يـنــتــمي لــتــاريخ مــعــ حــسب وصف
الـــكــاتب   بـل اني أراه الــتـــاريخ  كــله
يـتحـرك وفق  مفـارقة جـدليـة  ب طـهر
ـــاء  بــدايـــة اخلــلـق   و دورة الــزمن ا
ــوت عــنـد ــنــتــهـي بــا الــســاخــر هــو ا
ــتــصـوفــة    والــتـضــاد  واالجنـذاب ا
ب الطهر والعهـر  الوطنية واخليانة
 الـــفـــضـــيـــلـــة والـــرذيـــلــة .             
ــفــارقـات فـي مـخــاطــبـة جتـلت هــذه  ا
الــكـــاتب لـــلــجـــســر  :                     
ـلـوثة ـيـاه ا   (( ايـهـا اجلـسـر كم من ا
تـــمــر من حتـــتك ))  .       انه خـــطــاب
لـلـذاكـرة اجلـمـعـيـة في مـشـهـد مـتـمـوج
الـــتـــكـــوين تـــتـــنـــقـل في فـــضـــاءاتـــهــا

اللتحـام الشخوص وتـواصلهم كما انه
شــاهـد عـصـره لــكـونه يـنــظـر لألحـداث
بـــرؤيــة عـــارف لـــواقـــعه مـن مـــنـــظــور
ـؤسـسـة االعالمـيـة الـتي يـشـغـلـهـا اذ ا
تتجلى امامه االشياء فما ب ان يكون
االنــــســــان او ال يــــكــــون  ( الــــعــــبـــارة

الشكسبيرية ).
ــة وتــتـــشـــكل في ذاكـــرته  صــورا مـــؤ
تـناقـضات   البـنت بهار لتـاريخ مـن ا
الـــيــــزيـــديـــة  ســــبـــيـــة الــــظالمـــيـــ 
ــضــطـرون ألخــذ شـكل الـصــحـفــيـون ا
االناء الـذي يوضـعون فـيه . وقادة كتل
ســــيــــاســــيــــة ووزراء ونــــواب وجتـــار
ـوثقـة وضحـالة عـلـومات ا تنـقصـهم ا
الـتـحــلـيل  جتــعـلـهـم يـتـنــاقـضـون في
احلـــديث نــفـــسه   ويــنـــقــلـــبــون عــلى
مواقـفـهم فال مـنـهج أو معـيـارا مـوحدا
ـكن ان يـنـيـر طـريـقـتـهم فـي الـتـفـكـير
.وقـد وصف( ابن خـلـدون ) ذلك بـقـوله:
ـنـجـمون عـنـدمـا تـنـهـار الدولـة يـكـثـر ا
تـفـــقهـون واالنـتهـازيون واألفـاكـون وا
ــنـــاظــرات وتـــعم االشــاعـــة وتــطـــول ا

وتقصر البصيرة  ويشوش الفكر .
ـــوضــــوعي لــــهـــذا احلـــزن ـــعــــادل ا ا
تأصل هو ظهـور النساء اجلميالت ( ا
نـور  نــدى  لـيــلى  اسـيــا  سـوسن 
بــهــار - اســمــهــا يـعــنـي  الـذي يــعــني
الربيع  - ) اسماء لها  دالالتها   أقول
ادي  للنزوة ـعيار ا اجلميالت ليس با
 اجلـسـدية   -  كـمـا يظن بـعض الـقراء
-    بل ألثر روحي  غير ملموس  لكون
الـكاتب اخـتار اجلـمال تـعبـيرا تـلقـائيا
عن روح االنــسـان وانــسـجــام االضـداد
أوجـزهـا بـعــبـارة (اعـقلْ واحـذر شـرور

عواطفك ) . 
الــسـاخــر الــعــظــيم  زمن  يــتــحـرك في
ثلة الرواية بصورة مـعاكسة إلرادته 
 بـ وضـوح االسـئلـة  وظـلمـة االجـابة
التي تعـبر عن نفسـها بأشكال مـختلفة

.
النهاية  : تداعيات كثيرة تمخضت عن
 تــرديـد بــيت شــعـري لـعــمـرو بـن مـعـد

يكرب الزبيدي 
ذهـب الــذين احـــبــهم  ... وبــقـــيت مــثل

السيف فردا
استعارة السيف كانت حتمية تاريخية
 لـلــمــحــارب الـذي رأى الــســيف يــلـوح

بالنصر  وهو يحتضن كنز جده .    غالف الكتاب

غالف الكتاب

7


