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الالتناص ب فكرين

عرضت مصر مخطوطا أثريا نادرا يرجع تاريخه إلى نحو ستة قرون بعدما جنحت في وقف بيعه في مزاد بلندن وإعادته مرة أخرى للقاهرة.
ؤلفه مـحمد بن سليمان بن سعد سترد هو (اخملـتصر في علم التاريخ)  وقال هشام عزمي رئيس دار الكتب والـوثائق القومية في مؤتمر صـحفي إن اخملطوط ا
تاز بأصالة الكافيجي ( 879-788 هجرية). وأضاف أن اخملطوط يتفرد بقـيمة تراثية وعلمية كبـيرة إذ يعد أقدم رسالة إسالمية معروفـة عن نظريات التاريخ و
نـاقشات الـنظـرية للـتاريخ في منـهجه الـقصصي. وأشـار إلى أن اخملطـوط فُقد من دار الـكتب والـوثائق في ظروف غـامضـة في سبعـينات منهـجه حيث اهـتم بتوضـيح ا
زاد في دار بونامـز في لندن وحينها بدأت جهـود مكثفة إلثبات أحقية مـصر فيه من خالل الوثائق واألدلة تكللت اضي  اضي ليظهر فجـأة في أبريل نيسان ا القرن ا
قدمة عن فوائد عـلم التاريخ والباب األول عن مباد علم التاريخ بالنجاح في  13 يوليو تموز. يتكون اخملطوط من  21 صفحة ويشمل مقدمة وثالثة أبـواب وخاتمة ا
والبـاب الثـاني عن أصول عـلم التـاريخ ومسـائله والـباب الـثالث عن شـرف أهل العـلم وفضـلهم. وقـال عزمي ”ترجع أهـمية اخملـطوط إلى كـونه الكـتاب الـتراثي الـوحيد
ـراجع األساسـيـة لـهذا ُـؤلف بحـسب عـلـمنـا في مـصـطلح الـتـاريخ مـستـوفـيـا للـجـانبـ الـنـظري والـتـطـبيـقي عـلى الـرغم من صـغر حـجـمه. وأضاف ”الكـتـاب من ا ا
التـخـصص وفتح مـجـاال لكل من أتى بـعـده لكي يـسـتفـيد مـنه ويـبني عـلـيه ويسـتـند إلـيه مـثل (جالل الدين) الـسـيوطي و(شـمس الـدين) السـخاوي .“وتابع قائال ”ميـزة أخرى

يكتسبها هذا اخملطوط وهي أنه نُسخ بعد ثمانية أيام فقط من كتابة مؤلفه له وهناك فرق كبير ب مخطوط نُسخ في حياة مؤلفه وآخر نُسخ بعد وفاته أو رحيله بعقود.“

رسالة مصر
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يحاور احلطّاب
ــا ذكـــره الــدكــتــور ونــقـــتــطف 
حسـ سـرمك  مـا يلي (“جَواد
احلــطّــاب ظــاهــرة فــذّة في األدب
ـكن إال ُــعــاصــر  ال  الـعــراقيّ ا
الـــوقــوفُ عــنــدهـــا  وتــأمّــلــهــا 
ودراسـتُها بـعمق  شعـراً ونثراً .
وهــــذا الــــكـــتــــاب مــــحـــاولــــة في
ــــركــــزيّ اإلمــــســــاك بـــــاخلــــيط ا
ـت الذي يـحكمُ وحدةَ الـنفسيّ ا
ُــتـمــثل في مــنــجــزه اإلبــداعي وا
ــوتُ احليّ ــوت ; ا ــوقف مـن ا ا
ـوت  والــذي أعــتــبـرهُ الــذي ال 
الـــعـــاملَ احلـــاسم الـــذي يـــحـــكمُ
ـبدع وقف اخلـلّـاق ليس لـهذا ا ا
فــحــسب  بل شـعــبه أيــضـاً  من
مــــعــــضـالت احلــــيــــاة والــــكــــون
ـوقفُ احلـاسم واإلبـداع . وهـذا ا
الـذي يُنـضج الشـخصـيةَ الـفرديّة
- والــقــومــيّـة –ســلــوكــاً وإبــداعـاً
ويـؤذنُ بـوالدة حـضـارةٍ جـديـدة 
ورثه جَـــواد احلــــطّـــاب من جـــدّه
الـعـظــيم كـلـكـامش  صـاحب أوّل
ـوت في صـرخـةِ احـتـجـاجٍ ضـد ا
تـاريخ البشـرية . لذلك طلع عـلينا
احلطّاب  –وبـعد أربـعة آالف عام
 بـرحـلـة ثانـيـة جـديـدة وفـريدة ;
رحـــلـــة خـــراب ودمـــار وشـــدائـــد
فــاجـعــة جتـعلُ الــوِلـدانَ شِــيـبـا 
حـــبث ال تــكــتـــفي فــيـــهــا األفــعى
ُسـلّحة اجلديـدة ; أفعى احلـرب ا
 بسـرقـةِ الـعُشـبـة كلّـهـا فقط  بل
تدمير وجـود صاحب العشبة كلّه
أيــضــا(.. يــذكــر ان احلــطــاب قــد

العمارة
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ال شجرة تضمّ أجنحة وزعانف

تـــصــويــر اشــتــغـــالي فــوق الــواقع
ــــفـــردات ــــرئي  إنــــهـــا تــــثـــوّر ا ا
والتراكيب وعلى وفق مبدأ احلثّ (
ـاجـيـة اسـتـفــزاز )  فـالـصـورة اإل
اخـذت حــيـزا عـقـلـيـا مــتـشـابـكـا في
سيـريـالـيـة واضحـة ( شـجـرة تضم
أجــنــحــة وزعـــانف ... ) فــوضــويــة
عالم التي نعيشها واقعيا .  ا

دَعـني ... مُـحـلـقةً ... بـعـيـدا عن قاعٍ
متالبسة

نغم ...صهيلَ مباهاتكَ الشعرُ دفقة متصارعة مع الذات 
يــطــلـق شــحــنــاتـه عــلى اخــتالف
تـردّداتـهـا االنـعكـاسـيـة  لـيـتـوالد
إما سـلبـا أو ايـجابـا  وعلى وفق
معـطيـات هرمـية نـسقـيّة  لم يكن
الشـعر بعيداً عن الـشاعر  ألنهما

وحدة اتصالية متناسقة .
( ال شجـرة تضمّ أجنـحة وزعانف
) ( (1قــــصـــيــــدة لـ ( د . ســـجـــال
ارسة الركابي ) ( (2تعبـير عن 
العقل الباطني  الغاصّ بلحظات
ا يـكون مزعجا  اشتـغال حلم ر
إال أنـه حــــلم لـــــصــــورة ضــــاجّــــة

باخللق الدالليّ .
أيّ قلقٍ يخوض فيك

ترتبكُ مالمح رسمَها نزق
وأنتَ تنسجُ بساطاً سرياليّاً
متاهات ِمعادالتٍ عسيرةٍ

الـفـعل ( يـخـوض ) فـعل مـشـاركـة
يدلّ عـلى التداخل واالنـصهار في
أمــــر مـــا  ( تــــرتــــبك ) ردّة فــــعل
ــا قـبـلـهــا  ( تـنـسج ) تـولـيــفـيـة 
اسـتــقــرار وضــعي بــعـد مــعــانـاة
ذاتـــيــة مـــتـــأزمــة  إنه الـــتــدرّج (

ــاجــيــة الـــطــيــبــوفــعــلـي ) فــيه ا
ســـريــالــيــة  حـــاولت الــشــاعــرة (
ه الركـابي ) ان حتدّد وتبـسط معا
ـلـمة ـتشـابـكة ذهـنـيا  لـتـحاول  ا
جتمـيـعه .. كـان نـتـاجه ( مـتـاهات
معادالت عسـيرة ) هذا اشبه بحلم
ــتـمــاوجـة حـركــته االخــتـنــاقـات ا

بينها وب ( اآلخر ) .
وأنا ... أكرهُ األحجيات

ال أفقه لعبة احلية والدرج
وال مالعبة احلوار
أحلمُ ... ببستان 
بهجته ال تزول

ومُتّكيءٍ
ال يزحزحه أفول 

( وأنا ) حالة مـن التضخم الفرديّ
 مصـحوبة بـ ( أكـره ) نفور فرديّ
يـقـابـله ( ال أفـقه ) رفض صـريح ..
ثم ( أحـــــلـم ) حلــــظـــــة انــــتـــــقــــال
مـــتـــســــارعـــة الى فــــضـــاء آخـــر (
حتـــوالت ) لـــلـــهــــروب من الـــواقع
ـفـروض قـسـراً الى ( فـرضـيات ) ا
وهمـية  علّـها تخـلق جوّا يـتنفس
كان ( بهجته ال تزول ) . بحبور ا

فضفاضة أمانيي
جلاجةُ وليدٍ الستنشاقِ أُمّهِ
مقوت فكيفَ يسعهُ تقنينكَ ا

هــذه االمـنـيـاتُ الـوارفـة بـالـنّـمـاء 
كأنها ( طـفل وليد ) يحاول جاهدا
أن يــلـتــصق بــجـســد األرض الـتي
ولـدته ( جلـاجـةُ ولـيـدٍ السـتـنـشـاقِ
كـنه من تلك أُمّهِ ) مسـتنـشقـاً ما 
الفيـوضات  هذه البراءة ترفض :
مقـوت )  ألنها مـبهمة ( تقنيـنكَ ا
وغــامــضــة بــالـــنــســبــة ألبــجــديــة

ة .  الرغبات احلا
حديّة أحالمي
ال تستهويها 

أهواء تذبذبات... 
وال 

مغازلةَ شعاراتٍ صلعاء
رائقة ...تُكدرها الهُنيهة
أو ... محضُ تغافل

هـذه ( االحالم ) تنتـظر عائـداتها :
ـظـاهر فهـي ال تخـضع لـلـتـردّد أو 
كـاذبــة  إنـهـا نــقـيّــة  حتـتـاج الى
ضخّ مـشـاعــر وتـقـادم عـواطف  ال
اهـــمــال وحلــظــات زائــفــة  فــذا ال
ـــكن ان يـــكــــون ضـــمن جـــدولـــة

يومياتها .
ال أراود اجملاهيل 
الضباب ُ ينحرني 

زدوجة عاني ا تستفزني رتابة ا
ال البحران يلتقيان

وال مِن شــــجـــرةٍ تــــضِمُّ أجــــنـــحـــةً
وزعانفَ... ! 

هـــــــو / ذا احملــــــرض احلـــــــدثي (
ـــتــــنـــاقـــضــــات ) في كل شيء .. ا

تِه ... معَ خيالء خياراتكَ
كُفَّ عُتُوَّ موجِكَ 

الـشــاعـرة ( د. سـجــال الـركـابي ) 
حتـاول ترويض اآلخر  بـاألسلوب
ـبـاشـر من خالل اطالق االنـثــوي ا
ا فـعل االمر ( االداة الـتحـفـيزيـة ) 
فـيه من قـصـدية خـطـابـيـة تـامة : (
دعـني / نـغّم / تِه / كُفَّ ) وكـأنـهـا
تــخــلق دوائـر غــنــائـيــة مــتـرابــطـة
ديــنـامـيــكـيــاً عـلى وفق ارتــبـاطـات

تناغمية  مكثفة . 

يؤرقني
أن دمعي يشرب قلبي 

أما أنتَ !!
فاحترِق ... ... ... 

ـقـطع يحـيلـنا الى مـقطع في هذا ا
ـومس العمياء قصـيدة السياب ( ا

) حينما يقول :
الـلـيل يـطـبق مرة أخـرى  فـتـشربه

دينه  ا
والـعــابـرون  إلى الــقـرارة ... مـثل

أغنية حزينه. 
ــا فـيه من حــزن ويـأس وعــجـز
ـا اثارتـه تـركـيـبة ( وضـيـاع  و
أن دمـعي يــشـربه قــلـبي )  هـذا
الــوجـع الــضــاغط  عــلى الــرغم
ـا أثـار من ضـعف نـفسي  إال
أنـه كــــــــان ثـــــــورة لــــــــلــــــــرفض
واالنــسالخ من جــســد اآلخـر : (

أما أنت / فاحترق ... ) .
.............
هامش :

(  ( 1مـــوقع الـــبـــيت الـــثــقـــافي
العربي في الهند  تأريخ النشر

1 / 5 / 2017 .
 ( 2 )د.ســـجــال عـــبـــدالـــوهــاب
الـركـابي : دكـتـوراه عـلـوم حـياة
من بــريــطــانــيــا تــدريــســيــة في
اجلـامـعـات العـراقـيـة .. أشـرفت
عــــــــلى عـــــــشــــــــرات األطـــــــاريح
والرسـائل  ولهـا براءة اخـتراع
وكـــتـــاب مـــنـــهــــجي يـــدرس في
اجلــامـعــات الـعـراقــيـة وثالثـون
بحثا منشورا  معاون مستشار
ثـقافي في اسـترالـيا / مـتقـاعدة
.. اصـــدرت : تــرنـــيــمـــات امــرأة
عراقـية .. صوب بسـتان النخيل
.. لم يـأتِ الـقـمـر .. الـورد يـبـكي
الـــبــارود يــبــتــسم . نــشــرت في
الـعـديــد من الـصـحف الـعـراقـيـة
والعربية تـناول إنتاجها العديد
من الـنـقـاد الـعراقـيـ والـعرب 
تـرجـمت بـعض نـصـوصـهـا الى
االجنـــلــــيـــزيـــة والـــفــــرنـــســـيـــة

والكردية.

بـغداد  –سـورية  –شـبـكة أخـبار
العراق

صـــــــدر عن “دار نـــــــيـــــــنـــــــوى”
لــلــدراسـات والــنـشــر والــتـوزيع
والــتي مـقــرهـا ســوريـة- دمـشق
كــتــاب جــديــد لــلــنــاقـد الــعــراقي
ـثـابـر الـدكـتـور ”حـسـ سرمك ا
جموعة من حسن ”يتناول فيه 
الــدراسـات والـبـحـوث الـتـجـربـة
االبداعية للشاعر العراقي الكبير

“جواد احلطاب.”
وعــبـر  194صــفــحــة من الــقـطع
ـوسوم ” ـتوسط وفي كـتـابه ا ا
افعى كـلكامش وعـشبـة احلطّاب
اجلـديـدة ”يـتـابع الــنـاقـد سـرمك
واخملتص بعلم نفس االبداع في
جـــزء أول من جـــهـــده الـــنـــقــدي
عــبــر خــمــســة مــنــجــز احلــطّــاب
قدمة فصـول مطولة فـضال عن ا
الـــتي ارادهــا الــنـــاقــد ان تــكــون
وافــيــة عـن الــشــاعــر ومــوضــوع
كـــــتــــابه وجــــاء تـــــرتــــيب هــــذه

الفصول كاآلتي:
 -1مُقدّمة

 -2الـــــفــــــصل األول : عـــــشـــــبـــــة
كــــلــــكــــامـش وأفــــعى احلــــطّــــاب

اجلديدة
وت  -3الـفـصل الـثـاني : فـنـدق ا

واخللود
 -4الــفــصـل الــثــالـث : نــرســيس

احلطّاب
 -5الــفـــصل الــرابـع : دمــاء عــلى

ُذهّبة. القباب ا
 -6الـــفــــصل اخلـــامـس : ســـرمك

ÍbOLŠ 5 («b³Ž b UŠ

تــرجــمت اعــمــاله الــشــعــريــة الى
الـعـديـد من لـغـات الـعـالم مـثـلـمـا
وجّـهت لـه الـدعـوات من مــخـتـلف
البـلدان الـعربـيـة لقـراءة قصـائده
نـتمـيـة في مجـمـلهـا الى الوطن ا
واالنسان.. مـثلمـا يذكر ان الـناقد
الـدكـتـور حـســ سـرمك قـد نـشـر
الـعـديـد من الـكـتـب الـنقـديـة الـتي
ـــبـــدعـــ تـــنـــاولت مــــخـــتـــلـف ا
الـعــراقـيــ والـعــرب وسـيــشـكل
كـتابـه هذا اضـافـة نـوعـيـة حملبي
ودارسي منجز احلطاب االبداعي
خـصوصـا وان السنـوات االخيرة
قـــد شــهــدت الــعـــديــد من رســائل
ــاجــســتــيــر والـدكــتــوراه الــتي ا
تـنـاولــته لـيس في الـعـراق وحـده

ا في مصر وايران وتركيا. وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـيـلــة تـسـلـيم كـلــكـامش لـلـيـهـود;
فــضح مــغـالــطــات الـتــنــاص بـ
الــفــكـر الــعـراقي الــقــد والـفــكـر

التوراتي ((29
حس سرمك حسن 
بغداد احملروسة

2016 

 #الـصـحـيح هـو "الالتـنـاص" ب
كلكامش ويوسف التوراتي وهذه

هي األدلة : 
-------

ســأنــتــقل اآلن إلـى الــقــسم الــذي
يـتــحـدث فــيه األسـتــاذ نـاجح عن
(ملـحـمة كـلـكامش وقـصـة يوسف
التوراتي)  ومن العنوان أتساءل
هل يـجوز مقارنـة ملحمـة أبطالها
- بالتعريف - خارقون ومنهم من
هم آلــهــة ونــصـف آلــهــة بــقــصّــة
بـطلـها إنـسان بـشري عـادي حتى

لو كان نبيّاً ?? 
اجلواب هو : كلّا .

لكن متى يصحّ ذلك ?
يـــصحّ ذلك حتـت خــيـــمــة الـــفــهم
ــســتـســلم ألطــروحـة الــتـبــعي وا
Intertextuality) - الـــتـــنـــاص)
الـتي حتـدثتُ عـنـهـا سـابـقا حـيث
يصبح كل شيء شبيها بكل شيء
جملرّد أنه يشـبهه في شيء بسيط
طّاط ومـحدّد . ووفق هذا الـفهم ا

يـبـدأ نـاجح بـذكـر الـتـنـاصّـات بـ
كـلـكـامش ويـوسف الـتـوراتي عـلى

الشكل التالي :
ـــلك (-ســـاهم اإلله انـــو بــــخـــلق ا
كـلـكامش وكـان شـبـيهـا له وسـيـما
وجــمــيـال  ومــنــحه االلـه (انــلــيل)
ـلــوكـيـة  ســلـطــة قـويــة ومـنــحه ا
وفوضه حكم الشعب . لقد صممت

هيأة جسمه االلهة العظيمة
لحمة/ ص  ( 76 ا

أما يوسف التوراتي :
(مــنح يـــعــقــوب (اســرائــيل) ولــده
يوسف مكانـة خاصة ومتميزة ب
اوالده الـــكــــثـــر. وامـــا (اســـرائـــيل
فاحب يـوسف اكثـر من سائـر بنيه
النـه ابن شــيـــخــوخـــته فـــصــنع له
قميـصا ملـونا فلـما رأى اخوته ان
اباهـم احبه اكثر مـن جميع اخوته
ابــغــضـــوه ولم يــســتـــطــيــعــوا ان

يكلموه بسالم.
تك ) (6) (4-3 : 37ويقـصد ناجح

بالـ "تك" سفر التكوين)
وحـــسب رأي نـــاجح ســـنـــجـــد في
ـقـطـعـ الـسابـقـ "تـنـاصـا" ب ا

كلكامش ويوسف التوراتي !! 
وأنا أسأل : أين التناص ? 

دعـــــــــونـي أحــــــــــدّث نــــــــــاجـح عن
"الالتـناص" بـ كلـكامش ويوسف

التوراتي :
- كــلــكــامـش خــلــقه إلـه  ومــنــحه
ـيـزة عـلى شـعب سـومر  مـكانـة 
ويوسف  –حسب النص التوراتي
 –بـشر مولـود  مّيزه أبـوه يعقوب
الـشيخ ومـنـحه مـكانـة خـاصـة ب
إخـوته وهــو أمـر بــشـري طــبـيـعي
جـدا حـيث يــكـون الـطــفل األصـغـر
ـــيّـــزا من قـــبل أي أب اجلـــمـــيـل 
خصوصا عـندما يكون األب طاعناً
فـي الــــــسـن (يـــــــوسف هـــــــو اإلبن
احلــادي عــشــر لــيــعــقــوب وبــعـده

 .( بنيام
- ويـقــفــز نـاجح فــوق حــقـيــقـة أن
ــلـحـمـة تـقـول إن كــلـكـامش ثـلـثه ا
بـــشـــر وثـــلـــثـــاه إله  فـي حــ أن

يوسف كلّه إنسان عاديّ .
- وإن كــلـكــامـش بــدأ أصالً مــلــكـاً
مـنحـته اآللـهـة السـلـطـة  ويوسف
بـدأ صبـيّـاً راعيـاً (عـمره  17سـنة)

يلعب ويرتع .. 
- كـلــكـامش كــان جـبّــاراً شـجــاعـا
مـــاردا وله حـق الــلـــيـــلـــة األولى 
ويــوسف صــبي ألــقـاه أخــوته في

البئر بسهولة .. 
- وهــذا الـصــبي في الــوقت الـذي
كــان فـيه كـلـكـامش يـجـوب جـهـات
الـعـالم األربع  تــاه وظل الـطـريق
عــنـدمــا تـرك بــيـتـهـم  حـ أرسـله
ابــوه لــيــتــفـقّــد إخــوته ودلّـه أحـد

الرجال على الطريق !! . 
إذا  أين الـــتـــشـــابه بـــ يـــوسف

وكلكامش ? 
نــــاجـح يــــقــــفــــز فــــوق عــــشــــرات
اإلختالفات بـ اإلثن  ويتمسك
بـتــشـابه أو تـشـابـهـ بـيـنـهـمـا !!
ولكي ال أتعب السادة القرّاء لنقرأ
ــلــحـمــة عن الــبـطل مــا سـطــرته ا
الـعراقي كـلكـامش في اللوح األول

منها : 
(إنه الـــــبـــــطل  ســـــلـــــيل أوروك 

والثور النطّاح 
ُقدّم في الطليعة  انه ا

وهــو كــذلـك في اخلــلف لـــيــحــمي
اخوته واقرانه 

ظلة العظمى  حامي اتباعه انه ا
من الرجال 

انه مـوجــة طـوفــان عـاتــيـة حتـطّم
حتى جدران احلجر 

نـــــسـل "لـــــوكــــال  –بـــــنـــــدا" . إنه
ُكتمل القوّة  كلكامش ا

ابن الـــبــقــرة اجلــلـــيــلــة "رمــات –
نُنسن"

ُـــكـــتــــمل في اجلالل كــــلـــكـــامش ا
واأللوهية 

إنه هو الذي فتح مجازات اجلبال

وحفر اآلبار في مجازات اجلبال 
وعــبـر الـبـحــر احملـيط  إلى حـيث

مطلع الشمس 
لــقـد جــاب جـهـات الــعـالم األربع 
وهــو الــذي سـعى لــيــنـال احلــيـاة

اخلالدة 
وبـجــهـده اســتـطــاع أن يـصل إلى

"أوتو  –نبشتم"  القاصي 
وأعــــاد األحـــيــــاء الــــتـي دمّــــرهـــا

الطوفان 
لوكية ?  من ذا الذي ضارعه في ا

من غيـر كلـكامش من يـستـطيع أن
لك ? يقول : أنا ا

ومـن غــيـــره من ســمـي كــلـــكــامش
ساعة والدته ?

ثلثاه إله  وثلثه الباقي بشر 
لـــقـــد صـــمّــــمت جـــســــمه اآللـــهـــة

العظيمة) (.(7
فـانـظر  سـيّـدي الـقارىء  إلى كل
هـذه اإلخـتالفات الـرهـيـبة  –وهي
غـيض مـن فـيض - بـ كــلـكـامش
البـطل ويوسف الـتوراتي الـصبي
راهق ذي الـسـبـعة عـشـر عـاما ; ا
كلّها قفـز فوقها ناجح  وبسرعة 
لـيطلع علينـا بنتيجة غـير مقنعة 

وهي أن يــوسـف الــتــوراتي في
مــرحــلـة مــراهــقــته تــلك يــشــبه
البطل العراقي العظيم كلكامش
تمهيدا للوصول  –ومن دون أن
يـــعــلـم طـــبـــعــاً - إلـى الـــغـــايــة

اخلطيرة  
وهـي أن يـــــوسـف الـــــتــــــوراتي
مـــوجـــود أصال فـي ثــقـــافـــتـــنــا
ووجــدانـــنــا كـــعــراقـــيــ  وأن
الـــتــوراة  –وهـــذا هــو الـــهــدف
ـسـتـتر الـبـعـيـد الـذي ال يدركه ا
ناجح ويـجب علينـا تبصيره به
 –هي جزء من ثقافـتنا العراقية

ة وجذورها فيها !! القد

غالف الكتاب

سجال الركابي 


