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نـطقة سـقارة في اجلـيزة حتـتوي على عـدد كبـير من التـماثـيل واحليوانـات احملنـطة.وقال وزيـر اآلثار خـالد العـناني في مـؤتمر صـرية اكـتشاف سـبع مقـابر جديـدة  أعلـنت وزارة اآلثار ا
تأخر كجبانة للقطط إضافة إلى أربع مقابر أخرى صحفي يوم السـبت إن بعثة أثرية مصرية اكتشفت ثالث مقابر تعود لعصـر الدولة احلديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في الـعصر ا
تـأخر أي في النصف الثاني من ة.وأضـاف أن العثور على هذه القطط يرجع إلى أن ”مقابـر الدولة احلديثة الـتي كانت محفورة باجلـبل وحتديدا في العصر ا ترجع لـعصر الدولة القد
صـرية باإلعالن عنها عبودة باستت“.وأشار الـعناني إلى أن هذا االكتشـاف هو أول ثالثة اكتشـافات وعدت وزارة اآلثار ا يالد بدأ استـخدامها لدفن القـطط.. رمز ا األلفـية األولى قبل ا
تحـدة للتربية والـعلم والثقافة واقع األثريـة في مصر وتزيد مسـاحتها على عـشرة كيلومتـرات مربعة. وهي مدرجـة على قائمة منـظمة األ ا قـبل نهاية عام 2018.ومنطقة سـقارة هي إحدى أهم ا
نطقـة هذا الكشف اجلديد ؤتمر الصـحفي إن بعثة أثـرية فرنسيـة كانت تعمل سابـقا  ي منذ عام 1979.وقال األم العـام للمجلس األعـلى لآلثار مصطفـى وزيري في ا (اليـونسكو) للتـراث العا
ـاضي الحـتمـال وجـود مـقـابر ألفـراد من عـصـر الـدولة ـنـطـقة في نـيـسـان ا صـريـة الـتـابعـة لـلـمـجلـس األعلى لـآلثـار بـدأت عـملـهـا في ا لـكن نـشاطـهـا تـوقف في عام 2008.وأضاف أن الـبـعـثـة ا
صرية عـثرت على أكثر من  200 تـمثال لقـطط وصندوق به نحو  200 جعران وصـندوق آخر به جـعارين محنـطة في سابقـة هي األولى التي يعـثر فيهـا على جعارين ة.وأوضح أن البعـثة ا القـد
وطيـقي والهيراطـيقي وتمسـاح محنط وأفعى كوبـرا محنطـة والعديد من الـتماثيل اخلـشبية حلـيوانات أخرى مثل نـطقة سقـارة.وقال إن البعـثة عثرت كذلـك على أوراق بردي مكتـوبة باخلطـ الد محـنطة 

نطقة سقارة في اجليزة حتتوي على عدد كبير من التماثيل واحليوانات احملنطة. صرية اكتشاف سبع مقابر جديدة  األسد والبقرة والصقر بعضها مغطى بطبقة من الذهب.أعلنت وزارة اآلثار ا

رسالة القاهرة
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تــعــد بـــطّــاريــة بــغـــداد أوّل بــطــاريــة
كـهـربـائــيـة في الـتـاريخ يُــعـتـقـد أنـهـا
كــانت تُـســتـخـدم لــلـتــخـديــر اجلـلـدي
ـاثـلة لـإلبر وتـسـكـ األلم بـطـريـقـة 
الصينـية. صُنعت في العراق في بالد
" ســـومـــر "  فـي نـــحـــو  2000 قـــبل
ــيـالد وجــاءت قـــبل أكـــثـــر من ألف ا

سنة من اكتشاف أي بطاريات.
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في الـــعـــراق ; في بالد ســـومــر  وفي
ـيالد  كـان خـالل األلف الـثـالث قـبل ا
ـارس هـنــاك طـبـيب اســمه " لـولـو " 
الـــــطب فـي مــــديــــنـــــة " أور " في زمن
متقادم العهد في حدود  2700ق . م 
وفي لوحة وُجـدت في لكش تعود إلى
تـــــاريخ مــــــقـــــارب ورد ذكـــــر لـــــآلالت
اجلــراحـيـة وطـريـقــة حتـضـيـر بـعض
األدويــة وقـــعــهــا طــبـــيب اســمه أورد
كــالـيــديــنـا وقــد يــكــون هـذا أول اسم

مُسجل لطبيب في التاريخ. 
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إنّ أقـدم ما كتب فـي الطب فـهي لوحة
نـيبـو التي يـعود تـاريخـها إلى نـهاية
ـــيـالد ولـــهــذه األلـف الـــثـــالث قـــبل ا
الـلـوحـة أهـمـيـة بـالـغـة لـيس لـقـدمـهـا
فـــحــسـب  بل ألن مــا ورد فـــيـــهــا من

وصـفات ومـعـاجلـات كـانت خـالـية من
ذكـر الـسـحـر والـشـعـوذة والـتـعـاويذ 
ادة في ومـعتمـدة اعتمـادا تامـا على ا

التطبيب.
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تـرجم حديثـاً الذي يرقى على الـلوح ا
إلى الربع األخير من األلف الثالث قبل
ــيالد والـذي ال تــتـضــمن الــوصـفـات ا
الطبية الـواردة فيه أي اثر من السحر
أو الـرقى  اســتـطـاع طــبـيب سـومـري
اسـمه غيـر معـروف  أن يجـمع ويدوّن
أثـــمن وصـــفــــاته الـــطـــبـــيـــة لـــغـــرض
استعمـال زمالئه من األطباء  ولفائدة
طالبه . هــذه الـوثـيـقـة الـطـيـنـيـة  هي
أقـــــدم " كــــتــــاب مــــوجــــز " فـي الــــطب
والـصــيــدلـة مــعــروف لـدى اإلنــسـان 
بــقـيت مــطــمــورة في خــرائب " نُـــفّـر "
طوال أكـثر من أربـعة آالف عام إلى أن

 اكتشافها في عام  1950. 
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يــتــفق أغــلب الــبــاحــثـ عــلى أن أوّل
مـكـتـبـة في الـتـاريخ حتـمل خـصـائص
كتـبة الثـقافـية احلقـيقـية هي مكـتبة ا
آشـور بـانـيـبـال   668- 627ق. م آخر
ملك عظيم في االمـبراطورية اآلشورية
ــكــتــبـة إلى اخلــديــثـة. وتــعــود هـذه ا
ـيالد وعُثر عليها القرن السابع قبل ا
في الـعـاصـمـة اآلشـوريـة نـيـنـوى عام
1853م  وكـــانت تـــضم  30000لــوح
كتاب طـيني في جميع مـجاالت العلوم
واآلداب . مــنـــهــا  660لــوحـــاً تــخصّ
الـــطب والـــصــيـــدلــة. وانّ أغـــلب هــذه
األلــواح تـــتـــحــدّث عـن الــتـــشـــخــيص
ـــــــرضى وتـــــــصف واإلنــــــذار لــــــدى ا
األمراض بشكل مُنظّم من الرأس حتى

القدم .
 r UF « w  VDK  —UFý ‰ÒË√

ـلتـفة حول إنّ شـعار الـطبـابة احلـية ا
الـعصـا الـذي نـشـاهـده اآلن في جـميع

أكملتُ قبل أيـام كتابي "موجز تاريخ
الطب العراقي القد والطب العربي
اإلسالمي" وهـدفي األساسي مـنه هو
أن يـــكــون كـــتـــابـــاً يُــدرس لـــطـــلـــبــة
الصفوف األولى من كليات الطب في
جــامــعــات عــراقــنــا احلــبــيب  فــقــد
أنــهـيــنــا الــدراســة في كــلــيــة الــطب
بـجـامـعـة بـغـداد نـهايـة الـسـبـعـيـنات
ونـــحن نــــعـــرف كل شـيء عن الـــطب
الغربي وال نعرف اي شيء عن الطب
الـــعـــراقي الـــقــد والـــطب الـــعــربي
ـذهلـة التي ـتجـزاتهـما ا اإلسالمي 
ظـلت تُـدرّس في أوروبـا حـتى نـهـاية
القـرن التاسع عـشر ناهـيك عن سرقة
نـجـزات ونسـبتـها الكـثيـر من هـذه ا
إلى أطباء غربي كـما يثبت الكتاب.
ـــهم أتـــمـــنى عـــلى الـــســـيّـــد وزيــر ا
الـتــعـلــيم الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي
النـظر في تدريس هـذا الكتاب لـطلبة
الــصــفـوف األولـى من كـلــيــات الـطب
والــذي كُــتب بــلــغــة ورُتّب بــطــريــقـة
ذهلة عارف الطبية ا مُبسّطة برغم ا
الــتي ضـمّــهـا. وقــد عـزّزته بــالـصـور
صادر واللوحات الزاهية من أمات ا
الـغــربـيــة واخملـطــوطـات االسالمــيـة
ــة لــتـزيــد من ثــراء مــحــتـواه الــقــد

مـثلمـا جتعله مـشوّقاً لـلقراءة ومـتعة
لع القارىء. 

وخالل اشــتــغــالي في هــذا الــكــتــاب
صـدمني الـظـلم والـتـجـنّي بل الـكذب
والـــتــلــفـــيق الــصــريـح الــذي قــام به
لقب بـ "أبـو التاريخ" "هيـرودوتس" ا
في تــشــويه الــطب الــعــراقي الــقـد
نـاهيك عن أنّه لـم يقم بـزيارة الـعراق
وبابل حتديداً !! مـثلما وجدت بعض
ــنـصــفـة لــبــاحـثــ غـربــيـ اآلراء ا
يكشـفون أبعاد الـتشويه الذي قام به
نجزات احلـضارة العراقية األغريق 
ـة وهــو فــقــرة من مــوســوعـة الــقــد
مـــقــبــلــة مــهــمــة عن حــضــارات بالد
ـة أشتـغل عـليـها في الرافـدين القـد

الوقت احلاضر. 
  «e−F Ë  «e−M

لــنــراجع أوّال بــعــضــا من مــنــجــزات
ومـعـجزات الـطب العـراقي الـقد ثم
نــتــنــاول أكــاذيب وتــلــفــيــقــات "أبــو

التاريخ" ; هيرودوتس.
عجزات الرافدينية نجزات وا ×من ا

الباهرة في الطب العراقي القد 
•بــطـــاريــة بـــغـــداد أوّل بــطـــاريــة
كهربـائية تُسـتخدم للتـخدير اجللدي

وتسك األلم في التاريخ

 أكاذيب وتلفيقات هيرودوتس أبو التاريخ عن بابل (1)

أنـحـاء الــعـالم وجنـده مـطـبـوعـا عـلى
الـوصـفــات الـطـبـيـة وعـبـوات األدويـة
ومــعـلـقـا ُعـلى واجـهـات الـصـيـدلـيـات
ومرسومـا على سيـارات اإلسعاف هو
ــة ــنـــجــزات الــعــراقـــيــة الــقــد من ا

األصيلة. 
•أوّل وصـف إلصـــــابـــــات احلـــــرب

النفسية في التاريخ
•وأوّل نـقـابة أطـباء ورئـيس نـقيب

أطباء   
•أوّل نظام صرف صحي 

•أوّل من اخترع الصابون 
•أوّل عملية قيصرية

•أوّل عــمـلـيــة لـرفع "ســاد الـعـ –
ـــــــاء األبــــــــيض   cataract –وأوّل ا

عدسة في التاريخ.
•أوّل عمـلية لـفتح خراج الـكبد ب

األضالع
ـــــــرض الـــــــصــــــرع  •أوّل وصف 
الــــســــحــــايــــا  الــــتــــدرّن الــــرئــــوي 
الـبــلـهــارزيـا  الــقـرحــة الـهــضـمــيـة 
انـــســداد األمـــعـــاء  خــراج الـــكـــبــد 
ــرارة  أورام الـــيـــرقـــان  الــتـــهـــاب ا
الـدماغ  السـكتة الـدماغيـة  إصابات
cranial األعــــــــصــــاب الـــقـــحــــفـــيـــة
  nerves injuriesالـشقـيـقة الـصداع

النصفي 
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ـــــــرض الـــــــصــــــرع  •أوّل وصف 
الــــســــحــــايــــا  الــــتــــدرّن الــــرئــــوي 
الـبــلـهــارزيـا  الــقـرحــة الـهــضـمــيـة 
انـــســداد األمـــعـــاء  خــراج الـــكـــبــد 
ــرارة  أورام الـــيـــرقـــان  الــتـــهـــاب ا
الـدماغ  السـكتة الـدماغيـة  إصابات
cranial nerves األعـصـاب الـقحـفـية
 ? injuriesالــــشــــقــــيـــقــــة الــــصـــداع
الـنـصـفي  ذات الـرئة  خـراج الـرئة 
ثانـة والتـفريق ب حـصاة الكـليـة وا
القابلة للتفتيت وغير القابلة للتفتيت

ا  السيالن  اجلذام  اجلرب  األكز
الريـا   الــسـفــلس  الــتـيــفـوئــيــد  ا

وغيرها العشرات من األمراض.
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وعــلى ذكــر األمــراض الـنــفــســيــة قـال
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إنّ الـطب الـعـلـمي الـغـربي مـتجـذر في
ّ الـطب اليـونـاني والرومـاني  الذي 
نقله وتعديله من قبل الطب اإلسالمي.
ومـع ذلك  فــــقــــد كــــشـــفـت األبــــحـــاث
احلديـثة عن أصول سـابقة لـهذا الطب
فـي بالد ما بـ الـنـهـرين. في مـجاالت
ـكن عـلم األعـصـاب والـطب الـنفـسي 
تــتـبع أوصـاف ســريـريـة مــفـصـلـة إلى
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بـالغبـطة ألنـنا لسـنا كـاألخرين وهذا
مــا يــفــســره فــرويــد : الــصــعــود الى
األمـكـنــة الـتي ال يـراهـا سـوى صـنـاع
األغــلـفـة الـتـي بـلـمـســتـهـا قــد يـشـعـر
االعـمى أن بصـيـرته تعـود اليه. أضع
هـذه الـرؤية وأنـا أحتـدث عن الـريادة
(عــراقــيــاً) فـي اجلــمع بــ شــاعــرين
اســتــثـــنــائــيــ كــانـــا من الــعالمــات
الـفــارقـة في الـتـراث الـشـعـري لـلـقـرن
الـعــشـريـن وكـلــيـهـمــا كـتــبـا في ذات
ـــكــانــ الـــفــتـــرة الــزمــنـــيــة ولــكن 
مــخـتـلـفـ غـيـر أن الـشـرق بـعـطـوره
وغـــــمـــــوضـه ظل يـالمس مـــــكـــــنــــون
نـــتــاجـــهـــمــا الـــشـــعـــري بــالـــرغم أن
الـشــاعـريـن هـمــا من بـلــدين غـربــيـ
(فـرنـســا والـيـونـان) غـيـر أن اغـتـراب
ـــكــان ظـل يالزمـــهــا فـــاألول (ســان ا
جـــــون بــــيـــــرس) ولـــــد في جـــــزيــــرة
غــــوادلــــوب الــــفـــــرنــــســــيــــة أحــــدى
ـسـتـعـمـرات في اجلـزر االسـتـوائـية ا
(1975-1988) واغـلب نــتـاجه كــتـبه
فـي مــــدن االغـــــتـــــراب ايـــــام عــــمـــــله
كــدبـــلـــومـــاسي كــمـــا في مـــلـــحـــمــته
الـشهيـرة (آنابـاز) والتي كـتبهـا اثناء
. وايـضا اكثـر نتاجه عمـله في الص
االخـر كـتـبه في مـنـفـاه بـعد االحـتالل
الـنـازي لــفـرنـســا وعـاش مـنــفـيـاً في
تحدة االمريكية ليعمل في الواليات ا
مــكــتــبــة الــكــونــغــرس والــثــاني هــو
(كافافيس) (1933-1863) كل نتاجه
وحتى موته كان في إسكندرية مصر.
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والثاني هـو ما يظهـر هنا في تعريف
ـية للشـعر : هو واحد وسـوعة العا ا
عاصرين من أعظم شعراء اليونان ا
ـطي وهــو مـصــري يـونــاني. غـيــر 
سيحية والوطنية الشوفينية انتقد ا
ـستـقـيـمـة. وهو ـيـول اجلنـسـيـة ا وا
شـترك يـعبـر في شـعره عن الـتالقي ا
: الــيــونـــان الــكالســيـــكــيــة ـــ لـــعــا
والــشـرق األوسط الــقـد وتــأسـيس
العـالم الهلـنستي واألدب الـسكندري
الــذي كــان مـــهــادًا خـــصــبًـــا لــكل من
األرثوذكسيـة واإلسالم والسبل التي
نطقة  –على اختالف تدفع بشعوب ا
أسـاليـبهـا - نحـو الكـمال اإلنـساني..
أعتقد أن اجلـمع ب هذين الشاعرين
هـم وفي العـراق هو (ريادة) علي ا
أن أفـــــتــــخـــــر فــــيـــــهـــــا ألني أرى من

ـثــقف الــعـراقي الــضــرورة ان يـطــلع ا
ـــــبــــــدع عـــــلـى هـــــذين ) وا (الـــــقـــــار
الظاهرت الشعـريت اللت كان لهما
الـتأثـيـر الـقوي عـلى الـتفـكـير الـثـقافي
والـنـخــبـوي لـدى شــريـحـة كــبـيـرة من
مــتـذوقي الـشــعـر ونـتــاج جـهـدي كـان
كـتـاب (سـان جـون بـيـرس وكافـافـيس)
ـدائح واألسـاطـير) القـصـيـدة الـلذة وا
والـذي صـدر عن داري نـشـر دمـشـقـية
وبغـدادية دار نشـر نينـوى ودار نشر
مــيــزوبـوتــامــيـا. رؤى الــكــتــاب حتـمل
جهدا ليس باله فالكتابة عن بيرس
وكـافــافـيس هــو مـغــامـرة حتــتـاج الى
ذائـقــة لـلــمـعـرفــة والـتـذوق والــشـعـور
بـاخلـفـي والـفـخـامـة والـغـمـوض الـذي
حتمـله اسرار الـقصائـد في عالم هذين
الـشــاعــرين لـهــذا كــان الـبــدء مع سـان
جون بيرس في فـصل (أثار) استغراب
ـــتــرجم الـــعــراقـي أحــمــد الـــروائي وا
الـبــاقـري جــاري ومـعـلــمي في مــديـنـة
(الـنــاصـريــة) وأنــا أحـمل الــيه مـقــالـة
كتبتها عن الصورة الشعرية عند سان
جــون بــيــرس وقــد جنـحـت لــلـتــو من
توسـطة وذهبت الى الـرابع الثانوي ا
فلم يـصـدق حيـنـها أن الـذي يـقرأه عن
شـاعر صعب وقـاموسي وحـاصل على
ـــيــة نـــوبل ألنـه كـــمـــا تـــقـــول االكـــاد
الــسـويـديـة شـعـره يـتـشـابه تـمـامـا مع
زخــرفـة وجــمـال ودقــة وخـلــود وبـريق
ــرسـومـة عــلى اسـقف الـفــسـيـفــسـاء ا

كاتدرائيات كنائس الفاتيكان.
لـهـذا استـغـرب (الـبـاقري) حـ يـتـقدم
اليه صـبي في اخلـامـسـة عشـر ويـقول
له : انــا كـتـبت عـن الـشـاعـر الــفـرنـسي

سان جون بيرس. 
بــــ الـــــفــــصـل األول وآخـــــر نص في
الكتاب الذي اخترت تصميم غالفه من
خالل تـخـطــيـطـ بــالـكــرافت لـوجـهي
وسوم (رائعـة كافافيس. الشاعـرين وا
جــسـد ذكـوري بــعـطــر الـنــعـنــاع) تـمـر
الـفـصــول الـسـتــة عـلى نـوافــذ الـتـأمل
والـــقــراءة واالنـــغـــمـــاس بـــعـــوالم من
ـ يشـعـر من يـحـسـهـما الـدهـشـة لـعـا
بـقـيـمـة أن يـكـون الـشـعـر طـاقـة لـصـنع
ــتـحـوالت اجلــمـيـلـة فـي هـذا الـعـالم. ا
واحلــقـيــقـة الــتي يــنـبــغي أن تـتــعـرف
عـلـيهـا (ريادتي) في الـكـتابـة عن هذين
عانـاة تكون كـبيرة االسـتثنـائيـ أن ا
في كل فـــصـل وأنت حتـــفـــر بـــبطء في
األرض الـتي تـشــعـر أن حتـتـهـا تـوجـد

يـــرى بــورخــيـس أن صــنــعـــة احلــلم
سُه اجلمـيـلة لـدى فـاقد الـبـصر هـو 
لـغالف كـتـابهِ اجلـديـد. أسـحب رؤيـة
بـورخـيس الى مــشـاعـر صـاحب هـذا
الـكـتاب وهـو لم يفـقد بـصيـرته وتلك
ـشـاعـر الـلـذيـذة في اإلحـسـاس بأن ا
الكـتاب بذرة أصبـحت وردة في تربة
روح (شـــاتِـــلـــهـــا) وأنَ عـــلى األرواح
األخــرى أن تـشــمــهـا وتــتــمـتـع بـذلك
اجلـهــد الــذي بـذلهً زارعــهــا لـتــكـون

الـــعــطــر واحلــرف والــفــكــرة ودمــعــة
الــقــلـب. رؤيــة أن تــنـــتج كــتـــابــاً هي
الـــرؤيــــة األصـــعب في الــــتـــحـــقـــيق
وأتخـيل اللـحـظة الـتي كـنت فيـها في
مـديـنــة سـمـر ــ قــنـد االوزبــكـيـة وهي
تفتح خيال البهجة للنظر الى الشرق
بـلـونهِ الفـيـروزي القـادم من مـوزاييك
الــقـبــاب الـصــغــيـرة لــلـجــوامع الـذي
غـادرت حـقـبـتـها الـسـوفـيـتـيـة وتضع
عـلى قــمـتـهـا مـكـبـرات مـآذن الـصالة
عـــنـــدمـــا قـــرأت عـــلى بـــوابـــة احــدى
تكيـاتها الـصوفية
عـــــــبـــــــارة الحــــــد
شـــاغــلي الـــفــكــرة
باالختـصار قوله :
كـن غالف قـــــلـــــبي
يــكــون كــتـاب الــله
ثــــــــــوبـي. رؤيــــــــــة
ـــتــــصـــوف هـــذه ا
حــتى في مــحــاولـة
الـبـعض جـرها الى
األحلاد ومن ثم الى
قصلة كما اسالفه ا
الــــــذين ابــــــتـــــدأهم
احلالج وانـــــــتــــــهى
بــهـذا الــســمـرقــنـدي
ــــــوت لــــــيـــــــنـــــــال ا
بـاخلـازوق من حـاكم
غولي الذي دينـة ا ا
اســــــــــلم حـــــــــ رأى
ســــلــــطــــانه يــــنــــطق
بـــالــــشــــهـــادة. وضع
االجتاه لـفرحـة اجناز
ـسـار مشـاعر كـتاب 
االنـتصار يـضعـنا في
خــــــانــــــة أن نــــــكــــــونَ
مـــخــــتـــارون مـن قـــبل
(اخلــفي) الـــذي يــضع
ــصـائـرنــا خـرائــطـهـا
ويــــجـــعــــلــــنـــا نــــحس

مفاتيح فك مشفرات العوالم الغامضة
نفـلتة على سـموات اشد غرابة من وا
حلـظـة الطـيـران بـدون اجـنحـة عـنـدما
ـمــتـلـئـة تـفـاجــئك في عـوالم بــيـرس ا
بـــفــــضـــة اخلـــيــــال ومـــاس احلـــروف
اخملــتـبـئـة في زغـاريــد قـنـاديل الـبـحـر
ديات حيث الفكرة تـمتأل سحرا لكل ا
فـتوحـة علـى خلـيقـة البـشر مـنذ آدم ا
وحتى سـقوط باريس عـلى يد الرايخ
ـســتـتـرة أنه يـكــتب لـنــشـيـد اجلــمل ا
خـلف الـتـأويالت الـصـعـبـة والـصـورة
الــشــعــريــة الــتي تــخــرج عـن مــألـوف
ــشــهـــد احلــيــاتي لــتـــصــطــدم مــعك ا
ـا بــفـخــامـة اخلــيــال ولـذة الــتـمــتع 
يــخــتــفي في الــقـوامــيس من تــعــبــيـر
مــدهش عـن هــذا الــعــالـم الــتــواريخ
ــلـوك الــعــرافـات الــلـذة االجـنــاس ا
ـبروم من الـطـفـولـية بـثـيـاب الـعـسل ا
خـيـوط عطـاس اباطـرة النـعنـاع. سان
جون بيـرس الشاعر احلـذق بتفاصيل
دهشـة العـبـارة والذي فـ الـكثـير من
اصحـاب التـجـارب الشـعريـة لـيقـلدوه
او يسرقوا منه حيث وجهت الى اكثر
من شاعر عـراقي سبعيـني و ثمانيني
تـهـمـة الـسرقـة من نـتـاج هـذا الـشـاعر
وتـخـبئـهـا بـ طيـات قـصـائـدهم وأنا
اعـرف تـقريـبا اربـعـة من هذه االسـماء
وفـي تــقـــديــري هم اربـــعــة فـــقط. أمــا
قسطنط كافـافيس الشاعر اليوناني
ــ االســـكــنـــدري وهـــو بــذات الـــقـــامــة
واالهــمـيـة الـتي يـقـف عـنـدهـا بـيـرس
ولـكنه دخل الثـقافة الـعراقيـة وقراءها
من خالل بـضعة قـصائـد نشرت له في
بـداية السـتيـنات في مجـلة (العـاملون
فـي الـنــفط) ولـم تــكن مــؤثـرة وجتــلب
االنـتبـاه او تسـلط الضـوء على شـاعر
يحتاج أي شاعر ناشئ ليقرأ قصائده
ليدرك مـعنى ان يرتـبط احلس بدهشة
مـا نـحـلـم ونـريـد الـوصـول الـيه حـتى
عــبـــر الــســر اخملـــتــبئ في رغـــبــاتــنــا
ا معرفتنا في كافافيس اخلاصة. ور
دهشة جاءت بفضل الشاعر ه ا وعوا
سـعــدي يـوسف عـنـدمــا تـرجم لـنـا في
بــدايـة الـســبـعـيـنــات كـتـابـا لــقـصـائـد
الــــشـــاعـــر بـــعــــنـــوان (كـــافـــافي 100
قــصــيــدة) ومن يــومــهــا شــعـر بــعض
ط ثقـف أن شاعرا من  الشعـراء وا
خــاص يــنــبــغي الــتــعـرف عــلــيه وأنه
يـضـيف لــذائـقـتـنـا وثـقــافـتـنـا الـنـفس
اجلديـد والتأمل للـتجربـة خاصة لكن

خلـصـوصـيـة مـا يـتـطـرق الـيه كـافـافي
واغلبه خـاضع لتابو اجـتماعي يخص
رتـبطة من بـعضه الـشهـوة الذكوريـة ا
بـأخــيـلــتـهـا الــهـيـلــيـنــيـة واالغـريــقـيـة
والـيــونـانـيـة فــأن أي شـاعـر عـراقي لم
يظـهر تعـلقا بالـتجربة او يـشتغل على
تـناص أو سـرقة كـما فـعلـوها مع سان

جون بيرس.
gOF « WFO³Þ

 لــــهـــذا فــــأن مــــغـــامــــرة اجلـــمـع بـــ
الـشـاعريـن االستـثـنـائـي واخملـتـلـف
في التجـربة والتناول وطبـيعة العيش
احلــــيـــاتـــيـــة هـــو مـن بـــعض الـــقـــدرة
شتركات البحثية لدى الكاتب لكشف ا
في ثنـائيـة ما وأعتـقد أني جنحت في
صناعـة مقـدمة مـشجـعة لـتألـيف كتاب
مـن خالل اجلــمع بــ الـــشــاعــرين في
قال نـشر أول مرة في رؤية واحـدة و
مجـلة (النـثر) والتي صـدرت في مدينة
دبي وأشـرف عــلى حتـريـرهــا الـشـاعـر
الـعــراقي يـحـيى الــبـطـاط وفي عـددهـا
الـــثـــاني 2010  ثم اخــــذته اكـــثـــر من
صحيفة لتنشـره بطريقة استثنائية لم
تـتعـود عـلـيه صـفـحـتـهـا الـثـقـافـية ألن
ـا شـعـر ــقـالـة طـويـلــة جـدا ولـكن ر ا
مـســؤولي تـلك الــصـفـحــات الـثـقــافـيـة
ـقـال وغـرابـته فـنـشـر كـامال بــأهـمـيـة ا
ومـنفردا وكـان بعـنوان (غمـوض سحر
ــديــنــة بــ كــافــافـيـس وســان جـون ا
بــيـرس) ألثـبت لـلـمــعـجب بـتـجـربـة أي
ـديـنة واحـد من هـذين الـشـاعـرين أن ا
ـــنـــظــور االقـــرب في جتـــارب كل هي ا
ا الشـعـراء ولكن بـرؤيـا مخـتـلفـة ور
رؤيـة كافـافـيس للـمـديـنة تـمـثل واحدة
من اكـثر الـتـجارب الـتـصاقـا بـجمـالـية
احلس الــشــاعــري والــتــصــاقه بــحس
ــكـنـون في كـشف ـديـنـة في لــيـلـهـا ا ا
خــبـــايــا رغـــبــة الـــبــشـــر وطــقـــوســهم
وهـمــســهم الــسـري عــلى الــوسـادة او
الـهـاتف او الورق او مع اشـيـاء اخرى

ان.  اكثر غموضا وإباحية وا
b:« WŽUM

فيما تختلـف الرؤية عند بيرس وتميل
ـــديح وصـــنـــاعـــة اجملـــد الـى جـــانب ا
لـوك والـفـاحت الـفخم لـعـبق نـظـرة ا

ــعـان رخــام اســوارهم االسـطــوريـة. و
وفي الـنــهــايـة اتــوصل أن الــشــاعـرين
يـضعـان صـورة مـختـلـفـة للـتـصور عن
كـان الواحـد. بـيرس يـعطـي للـمديـنة ا
طـاقة النـهوض مع وجـودها ويحـولها

الى ملحمة صانعة حلياة كل االشياء
الــتي تــدب عـلى االرض. وكــافــافـيس
يـجـعل مــنـهـا مـكـانــا خـامال ويـائـسـا
ومـحطة لـنفي الـعاطـفة ولكن في ذات
ـــديــنـــتــ ثـــمــة غـــمــوض وســـحــر ا

ودهشة. 
فـي هــذا الـــفــصـل فــقـط من الــكـــتــاب
اجتـمع بيرس وكـافافيس وبـصعوبة
وفي البقية انفردا في فصول تتحدث
عن جتـاربـهـما مـنـفـصـلـ ولكـن بقي
احلبل السري الذي نسجته برغبة أن
يـكـون الـكـتـاب تـمـيـزا لـوعـي الـثـقـافة
الــعــراقــيــة بــعــيــدا عــمــا يــحــدث في
الـساحـة العـراقية مـن فوضى اجلدال
فـخخـات. أشعر الـسياسي وارهـاب ا
نجزي بالـفخر والـسعادة وأنـا أضع 
الثـقـافي هكـذا عـنوان لم تـألـفه ثقـافة

بالدي. 
هـذا الـشعـور يـزيـد فيـنـا الـقـدرة على
البـحث عن اجلـديـد دائـما لـنـشـعر أن
الــضــرورة احلــضــاريـة لــيــست عــلى
الـدوام أن تكـون الـشاعـر او الروائي
بل أن تـسـليـط الضـوء علـى جمـال ما
ـسـتـوى يـصـنـعه االخـر هـو اخلـلق 

كتابة القصيدة او الرواية. 
فأنا مثال في جتربتي القرائية لهذين
الــشـــاعـــرين أنـــصح مـــثــقـــفي بالدي
لـلبـحث عـنـهـمـا وقـراءتـهـمـا بـأنـتـباه
وتــخـيـل وهـدوء وســيــرون كم االفـاق
تــفـتح لـهم لـيـتــعـلـمـوا أن مـثل هـؤالء
الفاحت في رحـلة الوصول الى مدن
اخليـال لكـفيل بـجعـلنـا على اخلـطوة

الصح في أول مشاويرنا.
 ال اعـرف أن كنت قـد اوصـلت مشـاعر
الــكـــتــاب الى الـــقــار وال اعــرف كم
اشــتــروه فـهــو في احلــقــيـقــة كــتـاب
ن يريد أن يعرف أين يكمن للنخبة و
ـاثـلـة أمـامـنـا ولـكن جـمــال األشـيـاء ا
بـخــفـايــا ثـوب الـســر الـســاحـر الـذي
اســتـــطــاع فــيـه مــبــدعي الـــقــصــيــدة
اجلـمـيـلـة أن يـكــشـفـوا لـنـا مـعـنى ان
يـكـون بـريق الـلـحـظـة االنـسـانـيـة هو
بـريق وجـودنـا احلـضـاري والـشـعـور
بـــبـــشــريـــة انـــتـــمـــاءنــا الـى الــكـــائن
(األنـسان). لقـد قال الـكتـاب لقارئه أن
ـميـزين يحـتاج الـبحث عن احلـا ا

الى معول ووردة وأراده.
ــا اسـتــطـعـت أنـا أن اجــمع هـذه ور
احلـاجات بـنبض عـنوان هـذا الكـتاب

وغالفه األزرق.!

أول سـاللــــــــة مـن بـــــــــابـل فـي األلف
يالد. في الـسنوات الـ الـثاني قبـل ا
ــاضـــيــة  قــمــنـــا بــاإلبالغ عن  25ا
الكـتابات البـابلية اخلـاصة بالصرع
والـسكـتـة الـدماغـيـة وشـلل الـعصب
الـــوجــهـي  اضــطـــراب الـــوســواس
الـــقــــهــــري  الـــرهــــاب والـــســــلـــوك
الــسـيـكـوبـاتي واالكــتـئـاب والـقـلق.
نــحن هـــنـــا نــقـــدم مــراجـــعــة أوسع
وأشمل لـألصول الـبـابلـيـة ونهـجـها
ــا نــســـمــيه الــيـــوم االضــطــرابــات
الـعصـبيـة والنـفسـية.وحـتى اليوم 
مـايزال الـباحـثون األجـانب يعـملون
كتشفة من بدأب على ترجمة الرقم ا
ــة احلـــضــارات الـــعــراقـــيـــة الــقـــد
السـتـكـشـاف كـنـوزهـا في مـا يـتعـلق
بـــالـــعـــمل الـــطــبـي واحلـــفــاظ عـــلى
الصـحـة وتـدبـيـر األمـراض. .. وهذا
غــــيـض من فــــيـض عــــطــــايــــا أرض
ـبــاركــة الـتي الــرافـدين احلــبــيـبــة ا
عـــلّــمـت الـــبـــشــر أسـس احلـــضــارة

ومظاهرها. وإلى القسم الثاني. 

سان جون بيرس ــ كافافيس
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