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صدر الـعـدد الورقي األول من (جـريدة اخلـطاط) الـشهـرية بـ ( (32صـفحة
آرت ملـونـة وهي أول إصدار ورقي (فـني/ صـحافي) في الـسـاحة الـثـقافـية
والـصـحفـيـة العـربـية واإلسالمـيـة قاطـبـة والـتي تعـنى بـتأريخ وفـنـون وتراث
ومبـدعي اخلط الـعربي والـزخـرفة داخل الـعراق وخـارجه.. صـاحب اإلمتـياز

ورئيس حتريرها الفنان والكاتب علي الدليمي.
وقد ضم العدد: ص ( (5 – 4قصـيدة (البُــردَة.. بالغة القصيدة .. وجمالية
اخلط الـعـربي) والــبُـردَة.. ومـا أدراك مـا الـبـردة الـقــصـيـدة الـنـوريـة األزلـيـة
الرائعـة تصويراً تعـبيرياً رمزيـاً والذي استلهـمها والقاهـا الشاعر (كعب بن
زهير بن أبي سلمى) في حضرة سيدنا وقدوتنا نبينا محمد (صلى الله عليه
سـتقاة من صفـاته (عليه الصالة والـسالم) ومنزلته وآله وصحـبه وسلم) وا

الرفيعة في الدنيا واألخرة.
وعـلى الـصفـحات ( (9 – 8 – 7 – 6إسـتذكـار عـميـد اخلط الـعـربي هاشم
ـائة من اخلـطـاط في مـشارق البـغدادي الـذي درس عـلى كراسـته مـائة بـا
االرض ومغـاربـها وقـد تـخرجـوا من مـعـطف مدرسـته وال يـزالون من خالل
كراسـته الـشـهـيـرة (قـواعـد اخلط الـعـربي) الـتي صـدرت عام  ?1961حـيث
وضع فيـها قـواعد جـميع أنـواع اخلط العـربي وقيـاساته الـدقيـقة.. كـحروف
مـفـردة أو مركـبـة مـزينـة بـلوحـاته الـرائـعة الـتـركـيب. وملـف مفـتـوح على ص
( (11 – 10بعـنوان (بـغـداد واخلط العـربي / احللـقة األولى) وحـفاظـاً على
أمـانـة رسالـتـنا اإلنـسـانيـة والـتـاريخـيـة واألخالقيـة دعت اجلـريـدة أساتـذتـنا
ـات مـوثـقـة أو مـعـلـومـات إضـافـيـة أو تـصـحـيح األجالء الـذين لـديـهم تـقـو
وجـهـات نــظـر وتـعـلــيـقـات أخــرى عن مـسـيــرة اخلط الـعـربـي في الـعـراق من
لف لـيكون نشـاطات ومواقف عـامة إرسـالها إلـينـا لغرض ضـمها فـي هذا ا
مـرجعاً دقيقاً للجميع. وفي ص ( (12لـقاء توثيقي سابق مع العالمة الراحل
أحمـد سوسة: الـكنعانـيون أول من أسـتعمل احلـروف الهجـائية في الـكتابة..
وكـيـف نــشــأت فــكــرة األخـذ
بـاألحـرف بدالً من الـصور?!.
وص ( (13مـــوضــــوع (أثـــر
فن اخلط الــعـربي والــزخـرفـة
عـــــلى الــــفـــــنــــون األوربــــيــــة)
لـلـمـتــرجـمـة لــيـلى مـراد. وفي
ص ( (15 – 14لـقـاء موسع
مع اخلـطــاط الـفــنـان روضـان
بـــهـــيـه حـــوار ســـارة حـــسن.
وعـــلى ص( (17 – 16ضـــوء
عــلى جتــربـة اخلــطــاط الـفــنـان
عــبـــاس الــبــغـــدادي.. (مــيــزان
اخلط الــــعـــربي). وص (– 18
 (19قـصـة كتـابـة آيـة الـكرسي
لـلخطاط الفنـان اياد احلسيني.
وص () (21 – 20مـــــحــــــمــــد
ـكي اخلــطـاط طـاهــر الـكــردي ا
كـمـا عـرفـته) .. لـلـخـطـاط يـحـيى
الـــعــــبـــاسي. وص ((23 – 22
بـــعـــد اخلـــطـــاط يـــوسف ذنـــون
واخلـــــــطـــــــاط الــــــراحـل هـــــــاشم
عروفـة (جنة عـدنان أحمـد) ثالث خطاط في وصلـية ا البـغدادي.. اخلطاطـة ا
الـعالم حتـصل عـلى أعـلى مـراتب الـشـهـادات في اخلط الـعربي. وص ((24
الفـنان طه البـستاني واحلرص عـلى إبتكـار الزخرفة. وص ( (25مـتابعة عن
اخلطـاط جـاسم حـمـيـد في معـرضه الـشـخـصي اجلـديد. وص ( (27 - 26
متابـعة لفعالـيات ملتـقى بغداد الدولي لفن اخلط الـعربي الذي نظمـته جمعية
اخلطاطـ العراقـي بالتـعاون مع جهـات فنيـة وثقافيـة وعلمـية أخرى.. على
أروقة قاعـة جمعيـة الفنانـ التشكـيلي الـعراقي الذي شـارك فيه أكثر من
. وص ( (28أخـبار ومتابعات. وص ( (120خـطاطاً ومزخرفاً عراقياً وعربياً
ـعــرض اخلـطــاط شـبـيــر الـبــلـداوي بـعــنـوان (أقــداس) قـاعـة ( (29مــتـابـعــة 
كولـبنكيـان. والغالف األخيـر ضوء على مـسيرة اخلـطاط الراحل عـبد الرضا

تميزة). القرملي (فنان .. في جمالية وأصول اللوحة اخلطية ا
ـلونـة الرائـعة فضالً عن ضم الـعدد مـجمـوعـة رائعـة من اللـوحات اخلـطـية ا
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فــــــــضـال عـن ذلـك  ثــــــــمــــــــة ثالث
ارسـات  لـصنـاعة الـطبـاعة في
الغرب  مـا زالت تُسهِمِ  في األقل
; أوأحـــيــانــا  في تـــصــور حتــيّــز
ـــســـلـــمــ واضح ضـــد الـــقـــراء ا
والـــعــرب في الـــغــرب . أوال  ومع
األسـف  مــــــا زالت . تــــــرجــــــمــــــة
الــنـــصــوص الـــعــربـــيــة  تُـــشــغِل
مشاركـة قليـلة جدا  مـقابل أجندة
اجــتـمــاعــيـة  –ســيـاســيــة  تـرغم
األسـواق اختـيـار نـصوص عـربـية
بعـينـها  يـنبـغي تـرجمـتهـا   فقد
ــــــكن تــــــبـــــــ من ذلـك  كــــــيـف 
للمتـرجم أنْ يُخـضعوا مثل هذه
النصوص التي " تـعود الى عملية
اخـــتــــيــــار ســــائـغ  ; أو تالعب أو
تبـييض ."كي  يـصنـعونـها لـتكون
سائـغة  وتُـبَّسط لـلقـراء األجنلو-
أمـــــــيـــــــركـــــــان . ولـألسـف  فــــــإنًّ
الـنصـوص الـعـربيـة  ُتـعَدّ مـعـقًّدة
جــــدا  أو تــــبــــقى جتــــريــــبــــيـــة 
ومــجـهــولـة الى حــد كـبـيــر. وعـلى
ثال ال احلـصر  أنَّ رواية سبيـل ا
Yacobian  عــمــارة يــعــقــوبــيــان
 ?Buildingقـد تُـرجـمتْ مـتـزامـنة
مع يـقــظـة  11سـبــتـمــبـر ".2011
الذي كان قد ارتقى بوصفه تبريرا
لإلرهـاب : الفـسـاد  واالضطـهاد 
والـظـلم  وفقـدان الـعـدالـة  فضال
عن احلـسـاسـيـة اإلسالمـيـة  التي
ترتبط اخيرا  كي تصنع أو تنتج
اإلرهـــاب ... والــقــرّاء الـــغــربــيــون
مدعوون هنـا قبل غيرهم  مِن قبل
ـــتــرجـــمـــ  والـــصــحـــفـــيــ  ا
والـنــاشـرين  فــضال عن اصـحـاب
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عن دار الذاكرة للنشر والتوزيع
صــدر مـــؤخــراً كـــتــاب بـــعــنــوان
(جنـــدة فــتـــحي صـــفــوة... أدبــاء
ودبـــلــومــاســيــون وعــلــمــاء أجالء
عـرفـتـهم عن كـثب) قـام بـتـحـقيـقه

جنيد فتحي صفوة.
الـكــتــاب يــتـنــاول ثــمــانـيــة عــشـر
شـخــصـيــة أدبــيـة ودبــلــومـاســيـة
وعـلــمـيـة مـنــهم عـراقـيـون وعـرب
وأجـــــــانـب الـــــــتـــــــقـــــــاهـم األديب
ـؤرخ الـعـراقي والـدبـلــومـاسي وا
الـراحل جندة فـتـحي صـفوة من
خالل عمله الطويل خارج العراق
ــــيــــة بــــحــــكم وفي عــــواصـم عـــا
مــنــاصـبـه الـدبــلــومــاســيــة فــيــهـا
وأيـضاً تـواجـده بقـوة في مـسرح
خـتلف مجاالتها احلياة األدبية 
الرحـبـة منـذ مقـتـبل صبـاه وحتى
وفـــــاته فـي عـــــمـــــان عـــــام 2013
.صفوة سـلّط الضـوء وحلل هذه
الــشــخـصــيــات من وجــهـة نــظـره
الــثــاقـبــة واألدبـيــة إثــر احـتــكـاكه
بـــبـــعـض مـــنـــهـم عن قـــرب والزم
الـبـعض اآلخـر ردحـاً من الـزمن
حتى تكوّنت لديه صورة واضحة
وجــلــيّــة عن كل مــنــهم جــمــعــهـا
وضـعـهـا في إضـبـارة ركـنهـا في
مــكــتــبـته اخلــاصــة ولم يــســعـفه
الـوقـت لـنـشـرهـا لـتــظلّ حـبـيـسـة
الـــرفـــوف إلـى أن قـــام شـــقــــيـــقه
جنيد بنـفض الغبار عـنها وحقق
كـتـبات إصـدارها ونـشـرهـا في ا

العامة.

اكثر من شمولية وتسويق ; وبفارق
بـسـيط  وبـصـورة مـتـكـامـلـة لـلـعـالم

العربي الذي سيبرز يوما ما ..
ثــــالــــثــــا  وأخــــيــــرا  أنًّ تــــرجــــمـــة
النصوص العربية  ستكون مختزلة
 وهـكـذا  تسـمح لـألدب في الـعالم 
ولـو بـفـعل مـرحب به جـدا  لـكـنه مـا
ــجـرد ـشــاكل  أو يـزال مــلــيـئــا بــا
فــحـصــهـا  مِن خالل افــضـلــيـة  في
ي  غير مذكورة في أرقام األدب العا
اآلليـات األسـاسيـة  وغيـر مـسمـوعة
حــتى اآلن ." وهــكــذا  وبــســخــريـة 
وبــدال من جــعـلــهــا مـرئــيــة  فـإنًّ من
ـــفـــارقــــات كـــلـــيّــــا  أو عـــلى األقل ا
تـماسكة  متسـاوقا  مع العنـاصر ا
واحـــيــانـــا أنًّ انـــطــولـــوجـــيــا األدب
ـي يـســاعــد عــلى دعـم الــصـور الــعــا
الـنـمـطـيـة . إنَّ الـنـهج األوسع نـطـاقا
عـضلة عن من شأنه أنْ يعـالج هذه ا

بعد ..
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اضية  برزت في السنوات القلـيلة ا
 تـــغـــيُّـــرات  عــلـى نـــطـــاق دراســات
اإلجتاه العـربي  في األدب العقالني
ـــزيــد مـن احلـــاجــات الـــتي  ولــكـن 
ينـبـغي إجنازهـا.  وكـما شـرح حسن
في مقـدمته  ومِن خالل تـأكيـده على
ــــو الــــروايـــة الــــعــــربـــيــــة ; داخل
اطارالدولـة الوطنـية  إذ ثمـة خمسة
مـستـويـات لـلتـراث  اصـبحت جـلـّية
هي : دون الدولة الوطنـية ) األقليات
نـطـقة والـقومـيـات الـصغـيـرة(  في ا
ـنطـقـة فوق الـوطنـية  الـوطنـية  وا
ـغـرب الــعـربي  بالد مــثل ) بـلــدان ا
الـشـام  وبـلـدان اخلـلـيح الـعـربي . (
الــعـــرب عـــمــومـــا  واالدب الـــعــربي
بـوصفه أوسع جتّـمع عـابر لـلـحدود
ـثـال  شـمـال افـريـقـيا عـلى سـبـيل ا
وبلدان غرب آسيا  والشرق األوسط
  ودول بــعــد اإلسـتــعــمـار أو األدب
ي (. ودولــــة - األمـــة  كــــمـــا الـــعــــا
ا ُتعـدّ هذه  نقطة أوضح حسن ور
انــطالق ; ولـكن لــيس كـمــا يـبـدو في

االفق . وبـــالـــتــركـــيـــز عـــلى الـــدولــة
الـــثـــانــويـــة  وحـــتى اآلن  وفي أقل
الدراسات واألكثر تـعقيدا وبعد ذلك
 الـكيـان األكـثـر دقة لـلـمعـرفـة  الذي
زاج ذاتـه ويقـترح سـيُنـتِج حـتمـا  ا
بــيــان مــنــهج قــراءة الــشــتــات   كي
ـــلــــقي ظالل الــــشك عـــلـى الـــشـــرق يُ
األوسط   أو الــــــعـــــالم الــــــعـــــربي 
بـوصـفه "مـنـطـقـة تـقـسـيم ". وهـكذا 
ـكّـنه من اكـتـشـاف تـقـاطع الـطرق ;
التي تربط مختلف اجملتمعات. وفهم
اذا نـسمـيهـا شتات ـنطـقة ; و هذه ا
رسم اخلــرائط ." الــتي ســنـعــرضــهـا
بـوصفـهـا  من الـشبـكـات الـتي تربط
الـنـاس  واالشـياء واألمـاكن  فـضال
مارسة .. "  وكما جادل أولرش عن ا
بـــــيك   ?  Beck Ulrichونـــــاتـــــان
شــــنـــايـــدر  ?  Natan Sznaiderأنَّ
الــقـرن الـواحــد والـعـشـريـن سـيـكـون
ــيـة  شـاهــداعــلى الــتــحـوالت الــعــا
لــلـــحــداثــة الـــتي تــنــادي بـــالــعــلــوم
اإلنــسـانـيـة والــعـلـوم اإلجـتــمـاعـيـة .
وســتـنـضم الــدراسـات الـعــربـيـة الى
هــذه احلـركــة ايـضــا   وبـعــيـدا  عن
ناهج الـتحلـيليـة الثنـائية  شرق – ا
غرب   ?  East- Westأومـا يسـمى
Nationa- الوطنية العابرة للحدود
?Transnationalوخاصـة   مـرحـلة
اإلســـتـــعـــمـــار ومـــا بـــعـــد مـــرحـــلــة
colonial -  اإلســـــــــتــــــــــعــــــــــمـــــــــار
 ? postcolonialورغـم ذلـك فـــــــــإنّ
آداب الـلـغــة الـعـربـيـة طـال دخـولـهـا
كـمـا طـال انـتـظـارهـا ضـمن مـعـايـير
الـــقــرن الــواحــد والــعــشــرين  وضم
East - الـلـغة  نـسـبـيـا فيـمـا يـسمى
 ? Westكــــمـــا ذكــــرنـــا مـن بـــقــــايـــا
اإلســــتــــشــــراق بــــوصــــفـه جــــوهـــرا
وذجـيا مـاقبل الـكولـونيـالية . وإنًّ
الـتــعـاون بـ مـا يُــسـمى عـرب فـون
 ?arabophoneومجـموعـة  متـنوّعة
من الـــعـــلـــمـــاء  الـــذين يـــســـاعــدون
بـديـنـاميـكـيـة  من خالل وجـهـة نـظر
الــعـالم في الــعـرب . فــضال عن ذلك 
ية شاريع األكاد أنَّ االجتاه بربط ا

ـــثـــال ال احلـــصــر   عــلـى ســبـــيل ا
ــتــرجــمــ الــعــرب لــهــا  حلــاجــة ا
وتـثـبـيت  مـا يُـسـمى الـلـغـة الـعـربـية
ـثـيـرة لـلـجـدل ) لـيس لـعـرض  أنًّ ا
هذه اللغة  ليست لغة مثيرة للجدل
كما يزعم الكثير في هذا اجملال (. بل
 من خالل الـسـعي بـاجتاه شـمـولـية
اكثـر ; ومِن ثم تـغطـيـة اكثـر  لكـتّاَب
االدب الــــــعـــــربـي ايـــــضــــــا  الـــــذين
ســيـكـتـبــون بـطـريـقــة افـضل ولـيس
بــوصـفــهم مـتــرجـمــون ثـقــافـيـون او
إعالميـون  مـثل ما يـزال يفـعل فيـما
ـا يــسـمى الــعـالـم الـثـالـث  وطـبــقـا 
Pandey. An-يقـوله اجنالي بـاندي
 .  jaliوقـــــــــــــــد شــــــــــــــدد عـــــــــــــــلـم
الـدين ?  Alameddineأنه بـحــاجـة
الى كتـاّب مفـكرين ومـستـقلـ  " انا
اكــتب النـــني أريـــد أن اقــول شـــيــئــا
لــنــفـسي ." ثـم أردف " حـيــنــمـا اضع
هـيـئـة لـتـمـثل الـعـالم الـعـربـي  فـهذا

شيء يخيفني ."
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ـفـتـوح   إنًّ كال الـفـكــرين   الـفـكـر ا
وفــكـراإللـتــزام األخالقي  بــالـعـادات
واآلداب الـعـربــيـة  كـان بـإمـكـانـهـمـا
ــواجــهـة مــعــا اإلســتــمـرار طــويال  
تيّـارات اإلعالم السـائدة اآلن ; فضال
عن األجواء الشـعبيـة  حيث إنًّ تيار
ا الـعروبـة هـو في الـغالب  اكـثـر 
كـان يــنـقـصه مـعـجـم الـطـائـفـيـة ; ذو
سـتوحى ديـنيـا  فضال عن العـنف ا
ـتـطـلـبـاته  وكـانت اخـضـاع األنـثـى 
ـا يسـمى بالـربيع استـفادة الـغرب 
العربي  الذي حدث في  11سبتمبر
الـعـام   ?2011يــتـطــلب اسـتــجـابـة
أوخـضـوعــا ديـنـيـا مـنـاسـبـا ألولـئك
الــذين يــقــومــون " في هــذا احلــقل ."
وتــسـتـمــر اآلداب الـعـربــيـة وعـادات
ـشــاعـرهـم  وبـواقــعـيـة الــتـعــريف 
مـعاصـرة . وفي الـدراسـات العـربـية
فــضال  عّــمــا يــقــوم به الــعــلــمــاء  
ـــــــتــــــرجــــــمــــــون  واحملــــــررون  وا
عـلّمـون  و الطالب والنـاشـرون  وا
الـــذين يـــرغـــبـــون الـــلـــحـــاق بـــهــذه
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في روايتـها »ثورةُ الـذّاكرة «تواكب
الكاتبة السورية آية محمد العاسمي
أحداث احلرب السـورية خالل ثماني
سنوات من عـمر الـثورة; فتـنطلق من
تــلك األحـداث وتــعـيــد صـوغــهـا وفق
رؤيتـهـا الفـنـية اخلـاصـة وتتـخذ من
وذجاً حياة فـتاة سوريـة وأسرتهـا 
ـعاناة اجملـتمع السوري في مصغّراً 
رحلة من تاريخه احلديث. ظل هذه ا
في »ثــورةُ الـــذّاكــرة «تـــتــمـــاهى كل
ستحيالت التي تنشئها احلياة في ا
ظلّ احلرب بكل تعقيداتها وحلظاتها
األشد قسوة على الروح قبل اجلسد
وخـاصـة عـنــد احلـديث عن الـفـواجع
اإلنـســانـيـة فـي سـوريـة وغــيـرهـا من
ــتـنـامي تــفـاصـيل الــعـنف الــيـومي ا
تـصارع دون هوادة بـ األفرقـاء ا
وفـي تالفــــيف احلــــيـــاة والــــوجـــدان
والذاكـرة ويـنـسحب هـذا عـلى أسرة
الــشــخــصـيــة احملــوريــة في الــروايـة
"أمـل" وعن تـــفــــتّت اجتــــاهـــات هـــذه
األسرة السـورية داخل وخارج حدود
الـوطن ومـا رافق رحـيل أفـرادها من
تــشـرّد وضــيـاع وهــو مـا يــجـعل من
رواية »ثورةُ الذاكرة «ذاكرة للحرب
وانتصاراً لـذاكرة كل سوري وعالمة
عـلى جـرح مـؤبّد لـم ولن يـندمـل قبل
عـقــود في ذاكـرة الــضـحـايــا. فـذاكـرة
"أمـل" ال تـــتـــوقـف عن اســـتــــحـــضـــار
مظاهر الظلم لعائلتها قبل وبعد زمن
احلـــرب فــتــثــور ذاكــرتـــهــا عــنــد كل
مـنـعـطف; ألن الـذاكـرة هي بـالـنـهـايـة
لـيـست شيـئـاً آخـر غـير اسـتـيـهـامات
الـــذات عن مــحــيــطــهــا وأحــكــامــهــا
وتــمــثـيالتــهــا لــآلخـرين ونــوازعــهـا

لــتـواصلٍ أصــبح مــفـقــوداً وال يُــمـكن
حضـوره إلّا عـبر عمـليـة التـذكر. هذا
مــــا تُـــنـــبــــؤنـــا به ذاكــــرة "أمل" وهي
ـعارِضة تسـتحضـر تاريخ عـائلتـها ا
لـلـســلـطـة احلـاكـمــة والـتي اسـتـغـلت
فــرصــة حــرب تـشــرين لــتــســافـر إلى
بــريـطــانـيــا بـلــجــوء إنـســاني ولـكن
أبـاها عـاد بـعـد سـن رغـبـة في بـناء
الوطن.. وعادت "أمل" إلى دمشق بعد
اغـــتــراب طــال وتــســطّـــر عــلى ربــيع
عـمـرهـا تـبــحث عن بـقـايـا مـا خـلّـفـته
احلرب وأول وجهة لهـا كانت بيتهم
القـد وقـلبـها يـتلـهّف لـرؤيته بـعد
أن سكـنه أنـاس آخـرين وألن احلـياة
تــعــوّض احلــجــر بــالــبــشــر أحــيــانـاً
سـتكـون لـ "أمل" بـعـد مـعانـاةٍ طـويـلة
حكـايـة مع ابن صاحـب الدار اجلـديد
"ولـــيـــد" لـــيــــعـــيـــد تـــرتــــيب مـــوضع
األولويات في حياتـها... فهل سيكون
لهـا من اسـمهـا نصـيب? قـدّم للـرواية
بقراءة نقـدية الدكتـور رياض نعسان
ـــا جــــاء فــــيـــهــــا: "... لــــقـــد آغــــا و
أدهشـتني بـراعة آيـة في قوة الـسرد
وفي امـتالك نـاصــيـة الـلـغـة بـرشـاقـة
عـذبـة وبتـمـكّـنهـا من فـنـون التـقـنـية
الروائية عبر تقسيم الزمن السردي
وعـــبــر قــوة احلـــبــكــة الـــروائــيــة في
ـنـمـات لم تــغـفِل أيـة شـخـصـيـة من
شخوصـها وعبـر تفتـيت السيـناريو
ثم إتقـان صهْره وسـبكه عـبر احلراك
ـتــداخل. قــلتُ آليـة "لــقـد ــشـهــدي ا ا
بــدأت روايــتك األولى من أعــلـى قــمـة
ـوهـبة واخـتـرتِ أخـطر في هـضبـة ا
فترة من تاريخ سوريـة فإلى أية قمة
? فأنت لم تـتسـلقي شاهـقة سـتـصلـ
ـــــا طـــــلـــــعت من الـــــهـــــضــــبـــــة وإ

سمائها...". 
تأليف: آية محمد العاسمي
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»قـبل أن يــهـرب من "دولــة الـشـر" مع
حـبيـبـته احـتلـته هـواجس وتـخيالت
مُــغـرقـة بــالـغـمــوض والـعـتـم. خـلـيط
اثـني  –عــنـصــري تــفـاعل فـي داخـله
وفي تــذابح مـحــيـطه. رحــلـة الــشـرق
العـتـيق فتـحت لهـمـا خزائن الـتاريخ
ـعـرفـة عن دور الـفـكـر الـتـصـاحلي وا
الـقـابـع في ثـنـايـا مـشــهـديـة الـتـذابح
تعاقبة. توالـدة ا والقتل واحلروب ا
اتــضح مع حـــبه اجلــامح المــرأته أن
ان هو اللغة واللغة هي احلوار اإل
ـشــاركـة وأن الـدين هــو الـقـواعـد وا
والــــصـــرف والــــنـــحــــو وأن طـــرائق
الـــــعـــــشق بـــــأنـــــواعـه هي اخلالص.
وفي «روايـة تــنـبش »تَــغْـرِيــدة الــصـُّ
ــغــطــاة بـوابل مــكــنــونــات الـشــرق ا
العتق والشعائر الـبالية وتقدمها من
جــديــد عـــلى شــكل مــاســات شــديــدة
كن إهداءهـا للمـعاصرة.. السطـوع 
رجل وامرأة بحبهما الراسخ يغيّران
عـاييـر.. مـعايـير الـعالئق العـشقـية ا

بينهما وب الشرق واإلنسانية.
إن أبسط احلب... أوسع الصفاء.«

تأليف: نبيل أبو حمد
الــنــاشــر: الــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم
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في روايــتــهــا »قــلم أحــمــر «تــطــرح
ــبــدعـة مــنى الــكــاتــبــة اإلمــاراتــيــة ا
الـتـمــيـمي سـؤال الــطـفـولـة من داخل
الـــنص الـــروائي فــــيـــحـــضـــر عـــالم
الـطـفـولـة والـرشـد في ظل مـتـغـيـرات
عاصرة بكل آالمها وآمالها. احلياة ا
أبطـالـهـا طفالن أخـوان األول "حـمد"
الرومـانـسي احلـالم أن يقـود طـائرته
في الــسـمــاء بــعـد أن يــصـبح طــيـاراً
مـتـمرّسـاً يـسـاعـده والـده في حتـقيق

طموحه; ولهذا طـارد حُلُمه حتى كبر
وجنح فـي حتــقــيــقـه.. إال أن فــقــدانه
فـيـمـا بـعـد حـورية طـفـولـته جـعل من
ـة! والثـاني "راشد" حيـاته سـيرة مـؤ
الـذي فـقـد مالمـح طـفـولـته حتت ظل
الــظــروف الــعــصــيــبــة الــتي رافــقت
له لـغـيـاب انـفـصـال أبـويه وعـدم تَـقـبـُّ
ا أدى إلى تعلّقه بأمه ورفضه أبيه 
لوالـده فـتابع حـيـاته بشـكل روتـيني
وتــعـلّم وأصـبـح مـهـنــدسـاً نــاجـحـاً..
هكـذا هي احلـياة تـعـطي بـيد وتـأخذ

بأخرى..
ـــيــز هـــذه الـــروايــة فـــضالً عن مـــا 
طــابــعــهـا الــرومــانــسي أنــهــا جتـمع
بــخــطــابــهــا بــ نــظــريــتـي الــروايـة
الــعـائــلـيــة والـروايــة األوديـبــيـة من
خالل تـــأســيــســهــا عـــلى وفق عالقــة
ــا ثالثـــيـــة بـــ االبـن واألب واألم 
فيها من تقارب أو تنافر ب األقطاب
ـا يــجــعل من قــراءة هـذه الــثالثــة 
الرواية من مـنظور الـتحلـيل النفسي

كناً... أمراً 
قـدمـت الـروائـيـة لــعـمـلــهـا بـ "مـدخل"
تــقـول فـيـه: "مـا زال ألم الــفـقــد يـعـزّز
اخلــســـائــر في الـــنــفـس الــبـــشــريــة
ويجـرّها إلى اخلـلف. فلـيس أشدّ من
فـــقــدان عـــزيــز أو ضــيـــاع وطن. قــد
تخدع نفسك في باد األمر بكلمت

وذلك ما يـسمّى بـاألمل. لكن الـصراع
مـعـهـا من أجل الـركض خـلف خـيـال
الـضـوء الـذي يـكـمن آخـر الـنـفق هـو
اجلــوهـر احلــقــيــقي ألصل الــفـوضى

التي تعمّ النفس.
إن ذلك يــبـدو إيــجـابــيًّـا أكــثـر من أيّ
شيءٍ آخـــــر. وإن مــــــا يـــــؤكـــــد تـــــلك
اخلــطـــوة تــعــلّــقك بـــاألمل. تــلك هي
نقـطة الـضـوء التي تـستـحق الركض
خلفـها وإن لم تكن مـعتاداً أن جتري

خــــلـف أحــــد. أن تـــــدرك مــــا مـــــضى
وتسـتوعب الـدرس وإن اجتـرأ عليك
الــوقت فــتــلك خــطـوة قــويــة تــثـبت
روعـة إصرارك. تـلك الـقـشّة اجلـمـيـلة
التـي ستـعـود بك إلى ضفـاف احلـياة
مـرة أخـرى لـتـسـتـنشـق ذلك الـنسـيم

الذي تخاف فقدانه في يوم.
- الــبـطل الــصـغــيــر صـاحب الــتـسع

سـنوات تـغـمـره فـوضى الـظروف
وارتـــبــاك احلـــيــاة. يــبـــذل جــهــداً
واضــحــاً ألن يــصـنـع حـاجــزاً في

وجه الريح حتى ال تؤذيه.
يحاول أن يكون شـجاعاً قوياً في
وجه الــــــعــــــاصـــــفــــــة. ولـــــكـن هل

يستطيع?". 
تأليف: منى التميمي
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ـســبَّـقــة لـتــسـلًّم الــكـتـاب ـفـاهــيم ا ا
بـوصـفه تـقـريـرا اثنـوغـرافـيّـا لـلـعرب

اآلخرين ..
إنًّ اإلستـعراضـات التـجارية  ثانـيا 
ـعني عن فـهومة  من ا والدوافع ا
طـريق اخملاوف ; هـي من اجل ارباح
الــذين يـقــومـون بـتــوضـيح مــخـتـلف
ـثـال ال الــثـقـافــات . " وعـلى سـبــيل ا
احلـصـر  لـنـأخذ رابـح عَلَـم الدين  
هـــو  لـــبـــنـــانـي األصل  وأمـــيـــركي
اجلنسـية  قد ترجم اعـماال الى اكثر
من اربـعـ لغـة  وقـد كتـب : حيـنـما
أريـد أن أقـرأ أعمـالي ;  “الحظ أنني
ما زلت مرشدا سـياحيا ."  فضال عن
ذلـك عُــرضت في مـــجــلــة نــيــويــورك
ــوســومـة " ــز احــدى روايــاتـه ا تــا
جــسـر الى روح الــعــرب ." وفي عـالم
يـــتـــجــاوز  450مـــلـــيـــون نـــســـمــة 
يــتـوزعـون عـلـى مـخـتـلـف الـديـانـات
والطـوائف  واإلثـنيـات  واللـغات ."
ـيزات ال تـشكّل "اإلحراج ومثل هذه ا
" إلسـتخـدام مـيزات عـلم الـدين هذا .
ولكن ايضا  التشكل فراغا كما يرى
ــؤلـفــ اإلثـنــيـ  ذلك ذاته  لــكن ا
يــعــرضــون ذلك فـي الــغــرب أيــضـا 
وهـــذا مـــلــمـــوس بـــشـــكل مـــلـــحــوظ
ألسـاطيـر مالئـمـة لشـريـحة صـغـيرة
من الثقافة السائـدة في مجتمعها . "
ولـكن لـنـضـعـهـا بـطـريـقـة أخرى  أنًّ
األكـثـر رعـبـا هـو الـتـرجـمـة األخرى 
وعدم قابليـتها لترجـمتها مرة اخرى
 ومن الـغـرابـة جـدا  هـو أنًّ اآلخـر 
ـا ال يــتـحـمـلك  هـؤالء ; هم الـذي ر
نــحن  الـذين نــسـمح لك بــاحلـديث 
أننا في قمـة اجلليد ; ونـحن اللطيف
اآلخـر " حــ تـتـحـول الــتـرجـمـة الى

قراءة في اآلداب العربية  ≥ ≠ ≥ 

صـدر حديـثـا في عمـان وعن دار غيـداء للـتـوزيع والنـشر كـتـاب جديـد للـباحـثـة ناديـة هنـاوي بعـنوان
(نحو نظرية عابرة لألجناس في بينيّة التَّجـنيس والتَّمثيل). جسدت فيه جهودها في صياغة نظريتها
حول الـتجـنيس الـعابر والـتي سعت إلى تـكريـسهـا عبـر أبحاث مـاضيـة في منـاسبـات عدة. وطرحت
ـطروحة ألول مرة عبر مـعاجلات إجرائية وضوع وا ياً لـتوصالتها في ا هناوي في كـتابها تأسيـساً أكاد
وتـنـظيـريـة حفـلت بـهـا أبواب الـكـتـاب وفصـوله الـكـثيـرة الـتي بـنيت عـلى مـنـحى مـستـحـدث ينـظـر لألجـناس
البـساتها العابرة مـنطلـقًا من فكرة الـغوص في العـملية الـتجنـيسية وقـوفًا على خـصوصياتـها ومرورًا 
بقـصد اسـتكنـاه غايـاتها ومـعرفـة مواضـعاتهـا.وتشـير في الكـتاب ان (الـعابريـة تعـني إمكانـية تـخطي احلد
والتـجاوز عـلى القـالب من أجل إنتـاج إبداعي يـجسـد األصول ألجل أن يتـجاوزهـا وينـحو مـنحى مـحدداً لـيغرس

اجلديد فيها). 

رسالة عمان

qO¦L² «Ë fOM−² « WOMOÐ w  Y×³¹ »U²

15

 UOL ² « ¡«—Ë U Ë q³I² *«  U¼U&≈

  ËU¼ s¹dOÝ

w ö « dOCš : ترجمة

غالف الرواية

الـتـطورات بـالـتبـني . بـيـنمـا أنًّ ثـمة
شــيــئــا  شــرع يـتــفــاعل أو يــحـدث 
وبـتعـدد الـوظائف الـتـأريخـية ; وألنًّ
عـلــوم الــتــأريخ  مــحـكــومــة بــبـحث
شعـريـات وسيـاسـيات احلـركة ;  كي
قارنة . إنْ تضاعف من عدد محاور ا
كــانـت كلًّ هــذه اجملــمــوعــات   فــعال
تريد القراءة   وبعد ذلك تعيد النظر
 بــتـــعــدد لـــغــات اآلداب الـــعــربـــيــة
ـقـارنـة  الـواعـيـة نـسـبـيـا ; وبـعد وا
ذلك  وبـبطء ;  ولكن بـالـتأكـيـد;  فأِنًّ
ـعــرفـة  يـصـل الى الـقـاريء جــسـد ا
الــغـــربي عــمـــومــا  الــذي ســـيــكــون
ــقـــابـل   يُــدرَك تـــمـــامـــا ; وهــذا بـــا
صــحـيـح تـمــامـا ايــضـا ; أنًّ الــشـرق
االوسط  وشمـال افريـقيـا  أوالعالم
العربي  الـذي ال يزيد من الـشعارات
الـسـيــاسـيـة الـتي تُـعـد اقـنـعـة إنْ لم
تكن حبـسا وانسـدادا وبالتـالي اكثر
تـعـقـيدا تـأريـخـيـا  وجتـارب  فضال
عن حـساسـيـات تأريـخيـة. وبـعد ذلك
حـسب  تــكــون الـهــويــات الـعــربــيـة
اجلـمـعـيـة والـشـخـصـيـة ; قـد ظـهرت
كما هي حـقيقـية : ومفـتوحة تـماما 
وغــيـر مـغـلــوقـة وبـتـعــدد جـوانـبـهـا
ومـــشـــروطــة  –ومن ثم  تـــكـــون في
حالة استمرار عـلى التصميم الذاتي

.
بيروت  لبنان ..

d;« WEŠö—… : إنًّ طبعة االنترنيت لهذه

قالة حتتوي على مالحظات ا
قال .. وثائقية من لدن محررة هذا ا

{ سيرين هاوت    
هي رئــيس قـسم الــلــغـة اإلجنــلـيــزيـة  في
جـامــعــة أمـيــركــا - بـيــروت  وهي ايــضـا
بـروفـيــسـور في الـلـغــة االجنـلـيـزيـة واالدب
ــقــارن. فـــضال عن ذلـك  تُــدرس تــعــدد ا
الـلـغـات لـلـنـاطـقـ بـالـلـغـة االجنـلـيـزيـة في
لبـنان  وقد طبعت سابقا مقاالت عدة  في
لــبــنــان الــعـام  ? 1995فــضال عن ذلك 
هي اســتـاذة األدب الــروائي مع رابـح عـلم
ــعـاصـر ي ا الـديـن في مـجـلــة االدب الـعـا
World  Literature To- الـفـصـلـية

day   ..  

تـعبّر عن توهّج الـشعر األردني بوصفه
مـقطعـا مهما من مـقاطع الشـعر العربي
احلــديث ويــشـكّل إضــافــات جـوهــريـة
ـشـهد الـشـعـري الـعـربي كـما لـتـطـوّر ا
يـقـول في مقـدمـته هم: عاطـف الفـراية
وحــيــدر مــحـمــود وحــبــيب الــزيـودي

وحاكم عقرباوي.
الـكتاب  وهو الثاني عـشر للزغول بعد
ثـماني إصدارات نقديـة وثالثة شعرية
يـتضمن تمهيدا بـعنوان (التناصّ حقل
إنـتاج إعـادة البـناء) يـسّلط فـيه الضوء
عــلى تــقــنـيــة الــتــنـاصّ واألسـس الـتي
رجعية تـقوم عليهـا مع التركيز عـلى ا
رجعيـة األساسية الـتراثيـة بوصفهـا ا
الــتي تــتـكئ عــلــيـهــا الــنـصــوص الـتي

تتناولها هذه الدراسة.
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يـقـدم الشـاعـر والنـاقد سـلـطان الـزغول
فـي كـتــابه اجلــديـد الــصـادر عن وزارة
الـــثـــقـــافــة األردنـــيـــة مـــؤخـــرا (ســؤال
ـرجعـيات في الـشعـر األردني) دراسة ا
فـي أعــمــال أربـــعــة شــعـــراء أردنــيــ

يـجـمــعـهـا خـيط مـرجـعـيـات الـقـصـيـدة
الــتي يـنـطـلـق مـنـهـا الـشــاعـر في بـنـاء
نـصّه. فـهـو يـقوم بـدراسـتـهـا من زاوية
الـتـنـاصّ الـتي يـقـول عـنـهـا في مـقـدمة
كــتــابه(الــتــنــاصّ تــقــنــيــة مــفــتــاحــهـا
األسـاسي هـو التـأويل ذلك أنـها تـفتح
أبـــواب الـــنـصّ لـــقـــراءة الـــســـيـــاقـــات
ؤثرات الدينية والتراثية التاريخية وا

والشعبية).
اذج الـشعراء الذين يتّـخذهم الزغول 
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هل عـرف الـعراقـيـون القـدمـاء "الفـلـسفـة"? وأين ومـا هي فـلسـفـاتهم? ثـم كيف نـفـهم شبه
اجماع مـؤرخي الفلسـفة على اإلقرار بـ"معـجزة اغريقـية" في والدة الفلسـفة واعتبار كل
ذلك الفـكر الشرقي الضخم والعبقري اخلصب الذي سبقها مجرد "حدس اسطوري" او

"بناء تخيليّ" ال أكثر?
لـقد قـادنا الـبحث الـى االستـنتـاج الواثق ان مـصطـلح "فيـلو سـوفيـا" في اللـغة االغـريقـية
. وهو ما يؤكده افالطون باعتباره ذاته اي "حب احلكمة" بابلي االصل شكالً ومضموناً
كلـمة سوفيا لـيست اغريقيـة االصل بل هي "من أصل أجنبي" وبابـلي على االرجح فيما
ؤرخ االغريقي ديوجينيس الالئرتي ان أول من اخترع مصطلح "فيلو سوفيا" يخـبرنا ا
لم يكن اال فيـثاغورس نفسه ناقل النظريات البابلية في الهندسة والرياضيات والفلك الى
بالده والقـادم للتـو من االقامـة والدراسة نـحو اثني عـشر عـاما في بابل تـلك احلاضرة
عجزة التي كـانت تقدّس "إله احلكـمة" أيا. وفي كل االحوال لـدينا ما يـثبت ان مفهـوم "ا

االغريقية" هذا مفهوم "ايديولوجي" ال اكثر وحديث. 
هذه هي احملـاور الكبرى التي يـتعمق فيهـا هذا الكتـاب ساعياً الى تقـد اجابات جديدة
ة جدا حـول ذلك الفـكر الفـلسفي الـذي اسمـيناه "الـبابـلي" لكون احلـقبة على اسئـلة قـد

البابلية حلظته العليا واالخصب واالكثر توثيقا حتى اآلن.
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