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خـزانـة الــنـسـيـان قــصص قـصـيـرة
وقـصــيـرة جــداً لـلــقـاص والــشـاعـر
بـاقــر صــاحب تــقع بــحـدود ((104
ـتـوسط مع صــفـحــات من الـقـطـع ا
ـناص كـالعـنوان وصـورة الغالف ا
وإشـارة واحملـتـويـات  صادرة عن
ــؤســســـة الــعــربــيـــة لــلــدراســات ا
والـنشـر لبـنان ــ بـيروت  واذا كان
الـعـنـوان مـفتـاح الـنـص كـمـا يـقول
جيرار جـنيت فان عنـوان اجملموعة
ـــــدلــــــول الن أغـــــلـب قـــــصص دال 
اجملموعـة تنطلق من الـعقل الباطن
نـعكس نـدس في عـقل القـاص وا ا
على سـلوك شـخصـياته عـلى الرغم
ــــا في اجملــــمــــوعـــة مـن قـــصص
واقـعـية اجـتـمـاعيـة واغـلب قصص
اجملـمـوعـة الكـابـوسيـة تـتـناص مع
قـــصـص وروايـــات كـــافـــكـــا أو هي
ذوات أسلوب كافكوي فقد ولج هذا
األســلــوب بــاب احلــداثــة وخــزانــة

الــنــســيــان فـيــهــا قــصـص كــثــيـرة
بــأحــداث غــيــر مـســوّغــة تــتــضـمن
أفـكـاراً عـجـائــبـيـة يـسـيـطـر عـلـيـهـا
االغـــتـــراب االجـــتـــمـــاعي والـــذعـــر
والقلق والـشعور بـالذنب والعـبثية
والــســوداويـة واعــتــقــد ان عــنـوان
اجملموعـة تناص مع مـقولة فرانس
كـافكـا : (انه الـنسـيـان األلف للـحلم
ّ الـــــذي تــــرائـى ألف مـــــرة وهــــو 
نــســيــانه ألف مــرة ) فــكــمــا كــشف
فرانس كـافكا عـن مخاطـر العالقات
االجتـماعـية ــ الـنفسـية في مـجتمع
فرطة  صناعي يؤمن بالـعقالنية ا
ـتميز فان الـقاص كشف بـأسلوبه ا
عن واقـع مـــجــــتـــمــــعه بــــأســـلـــوب
عـجـائـبـي كـابـوسي مـظــلم أحـيـانـاً
كـثـيـرة نـتيـجـة مـا أصاب مـجـتـمعه
من عبء في الـعالقـات االجـتمـاعـية
بـــســبـب احلــروب بـــخــاصـــة الــتي
دمّرت بـنيانه االجـتماعي والـنفسي

 والــقـاص ال يــصـرح بــهـذا الـواقع
لكـنه ككافـكا يـلغز به كـما في رواية
احملـاكـمة ( ( The Trialلـكـافـكا إذ
ـــكن ان يـــعــرف أن جــوزف . ك ال 
ّ اعـــــتــــقــــاله ــــة قــــد  أليـــــة جــــر
ومـقـاضـاته مـثـلـمـا ان الـشـخـصـيـة
ـســمـاة ك.( (kفي روايــة الــقـلــعـة ا
( (The Castleال تـسـتـطـيع دخـول
ـاذا . ونالحظ الــقــلـعــة و ال تــدري 
الـــضـــيــــاع في قـــصــــة ( حـــداد في
مــصـــعــد ) في خـــزائن الـــنــســـيــان
والــقــصــة تــدور حــول شــخص في
مــصـعـد (يـتــرنح ... يـتـهـاوى ... لم
يـصل إلى الـطابق الـذي تـوجـد فيه
غــــرفـــته  ال يــــتـــذكـــر  هل تالشت
األرقـــام )  /1ص:  30ثم يـــصــــعّـــد
الـــقــاص األحــداث في ():(2دهــمت
ــفــاجــأة اجلــمــيع  فـــمــقــصــورة ا
ــصـــعـــد تــخـــطت حـــاجـــز ســطح ا
الفنـدق سمعوا دويّـا هائالً الرتطام
ــقـصـورة  بـالـسـطح ارتـعب نـزالء ا
الـفـنـدق .... فـكـتم أنـفـاسـهم مـشـهد
ــرعــبــة الـتي احلــفــرة الــعــمـيــقــة ا
صعد صعد .... شاهدوا ا خلّفها ا
 وهـــو في حتـــلـــيــقـه الــعـــمــودي 
يـــقــتـــرب من الـــســـحــاب بـــســـرعــة
جـهـنـمـيـة ) ص:30ــ  . 31وفي ((3
يـقيم الـقـاص عالقة حب مـنـهار في
صـعـد يـقـول : ("كانت احـد أركـان ا

جنـــمــة عــشـــقي الــثـالثــيــني " ردّد
ــصــعــد مــنــهـــاراً في احــد أركــان ا
الـطــائـر  كــمن يــهـذي عــلى ســريـر
ــصـعـد احلُـمّى .... هي تــتـقــمص ا
ـصعد الطـائر اآلن إذن حـبّها كـما ا
الـطـائر  احلـدث اجلـلل الـذي هشّم
حـــــيــــاتي ) ص:32ـ .  33وفي ((4
ــفـاجـئـة ( بـعـد ان تـأتي الـضـربـة ا
طـر فـوجئ الـنزالء بـوجود تـوقف ا
ـــصــعـــد جـــاثـــمـــا عـــلى األرض  ا
جتمعوا حوله  حاولوا فتح الباب
 لـكـنهـم لم يقـدروا فـجـأة فُتِح ......
رء ال يـستطيع تمتم الـنازل ... ان ا
ان يــــقـــــضي حـــــداده عــــلـى مــــوت
حـبيـبته في مـصعـد ومضى يـفسح
تعجب الطريق  مضى له احلشد ا
بهدوء) ص:  .33فالقصة كـلها غير
مسوغة كـروايتي احملاكمـة والقلعة
لـفـرانس كـافكـا الـكـابوسـيـت وفي
أقـصوصـة (عيـد مـيالد في مقـبرة )
يقـول :( كانت السـاعة دقت الثـانية
عشرة  ح اسـتيـقظ من ردهته ال
يحيط به سوى ظالم القبر وبياض
الـكـفن فــتـأهب بـكـســر طـوقـيـهـمـا 
مـنـاديـا إياهـا أن يـفـكّـا وثاقه  فـقد
أوصته زوجـته بلـوازم رأس السـنة
ا يلزم فسمحا له  ولم يعد إليها 
.... أُخـــرجْ وتـــنــــفّسْ وتـــســـوّقْ مع
رفــاقك  فـــهم مــعك  جـــاؤوا مــعك

ضحـايا انـفجار لم
يبق ولم يـذر ولكن
ح تكـمل تسوقك
سـتـعـود إلى الـقـبر
وحــيــداً لــتــحــتــفل
بـسـنـتك اجلـديـدة )
ص:77ـ  78هـــــــــذا
السرد الـكابوسي ــ
ظلم في الكافكوي ا
مــجــمــوعــة خــزانــة
الــنــســيــان امــتـداداً
لــلــســرد الــسـتــيــني
وان عـــالج ثـــيـــمــات
جــديــدة حـدثت بــعـد
الــتــغــيــيــر 2003م 
إمــــــــا الــــــــقـــــــــصص
الـــــــواقــــــعــــــيـــــــة في
اجملـمــوعــة ( كــقــصـة
هــامـلت في غــرفـتي )
التي حتكي عن وضع
ــرأة الـــعــراقـــيــة في ا
احلــــــــرب مـع ايـــــــران
وكــيـف يــتــوجس األخ

خـيفـة من صورة أخـيه الـشهـيد من
ان يتزوج امـرأته (وكقصة األب في
لـعـته األنـيـقـة ) وهي أطـول قصص
اجملــمـوعــة الـتي عــاجلت مـوضـوع
الـتــسـوّل وغــيـرهــمـا من الــقـصص
الـواقعـية االجتـماعـية فـهي قصص

وان عـاجلت مـواضـيع مـا بـعد
الــتـغـيــيـر الـعـام 2003م لـكــنـهـا
امـــتــداد لـــلـــقـــصـــة أو الـــروايــة
الـعـراقــيـة في اخلـمــسـيـنـات من
ــــعـــــاجلــــة وان كـــــانت حــــيـث ا
بــأســلــوب مـــعــمــاري مـــخــتــلف
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أبـــوذيــة أو مـــصــدر بــيـت او شــاعــرٍ
مـنسيٍّ وبـرع في الـكـتابـة عـنـها وعن
تـفاصـيـلهـا وكـتب بحـوثـاً ودراسات
في ذلك نُــشــرت فـي صـحـف عــراقــيـة
كــثــيـــرة اضــافــة الى بــرامج إذاعــيــة
وتــلــفــزيــونــيـة عــديــدة . بــذل مــاجـد
نجز السفاح جهداً كبيراً توّج بهذا ا
الــكـبــيـر الــذي حـافظ مـن خالله عـلى
ارشـيـف شـعـبي كــبـيــر وقـامـوس من
ــفــردة الــشـعــبــيـة والــتي ســتــكـون ا
ن يـهـتم ويؤرخ لـهـذا الـلون مـرجعـاً 
من الــشــعـر. يــحــتــوي الـكــتــاب عـلى
دراســـــة عن تــــأريـخ األبــــوذيــــة وعن
ألوانها وروادها وأطوارها الغنائية

وكـــــــــــــذلـك دراســـــــــــــة عـن
شخـصـية حـسـ العـبادي
وانـتــقـاالته من الــچـبـايش
ثم الى الــنــاصــريــة صــوب
الـشـامـيـة ثم الى الـفـاحلـية
في الـشـطرة وسـكـنه فـيـها
الى ان تــوفــاه الــله هــنــاك.
كـــمـــا تـــطـــرق الى أســـبــاب
اختالف اهل سوق الـشيوخ
والــشــطـــرة والــشــامــيــة في
نـــســــبـــة ذلك الـــشـــاعـــر إلى
مدنهم.. وكل جـهة تدعي أنه
ــــا إن جــــمــــيع مـــنــــهــــا. و
الــــبـــاحـــثــــ داروا في فـــلك
حـسـ الـعـبـادي وذكـروا في
كتـبهـم بأنه هـو أول من كتب
األبــوذيـة دون االســتــنـاد إلى
وثيقة أو معلومة مؤكدة لذلك
ذهب السـفـاح يبـحث ويـحقق
في هــذا اجملــال فــتــوصل الى
قنـاعة بأن حـس الـعبادي لم
يــــكن أول مـن قــــال األبــــوذيـــة

إن لم تـــكن شـــاعـــراً وأنت من أبـــنــاء
ســوق الـــشــيــوخ فــحــتــمــاً انك ذواق
لـلـشـعـر وخـاصـةً األبـوذيـة ومن يـشذ

عن هذه القاعدة يقال له :
(انت مو من سوق الشيوخ)

هكذا هي مـدينـة سوق الشـيوخ التي
دينـة الشاعرة) يسميـها الكثـيرون (ا
والــتي حتــمل شــرف والدة أول بــيت
رحوم لألبوذية عـلى لسـان الشاعـر ا
ــولــود في سـوق حــسـ الــعــبـادي ا
الشـيوخ حـسب رأي أغلـبيـة من كتب
عن تاريخ ونـشأة األبـوذية  الـباحث
مــاجـد الـســفـاح الــذي نـشــأ وتـرعـرع
على ضفاف شـواطيء األبوذية ونهل
من دهلتهـا وخنيابـها الدائم الذي لم
يعرف الصيـهود يوماً بفـضل عمالقة
األبـوذيــة ورجـالــهـا الـذيـن عـاصـرهم
الــســفــاح وجــالــســهم وســمع مــنــهم
وتــعــلم عـلـى ايـاديــهم اســتـحـق لـقب
ـؤرخ واخلــبـيــر في هـذا الــلـون من ا
الشـعر  ولـلـسفـاح اهتـمامـات أخرى
فـهــو إضـافـةً لــكـونه شـاعــراً مـقـتـدراً
وبــارعــاً ومــتــمــكــنـاً مـن أدواته فــهـو
بـاحث بـالـفـلكـلـور والـتـراث الـشـعبي
وقد قـدّم برامجَ وحلـقاتٍ وبـحوثاً في
هــــذا اجملـــــال  كــــتـــــاب الــــســـــفــــاح
اجلـديـد(األبـوذيــة فـاكـهـة الـدواوين )
يــؤرخ لـنــشـأة  األبــوذيـة ومــرابـعــهـا
وأحـوالـهـا وفـرسـانـهـا وهـذا الـكـتاب
ؤلـفه األول كتاب ( رحلتي مع مكمل 
األبوذيـة )  وألن ماجـد السـفاح كتب
األبـــوذيــة مـــنــذ صـــغــره وهـــام بــهــا
وأصـــبـــحت جـــزءاً مـــنه وهـــو جــزءاً
مـنـهــا راح يـبـحث عن كل مــايـتـعـلق
ـدن بــهـذا الــلــون الـشــعـري وطــاف ا
والـنــواحي والـقـرى يــبـحث عن بـيت

بـإعــتـبـار إن الــشـعـر كــائن حيّ قـابل
ـكن أن يأتي به حـس للـتطـور فال
الـعبـادي من الـعـدم ويعـرضه بـشـكله
ـسـتــسـاغ مـالم يـكن قـد مـر احلـالي ا
راحل حتى استقر على ماهو عليه
اآلن  ونــتـــيـــجـــة لــبـــحث الـــســـفــاح
ـــتـــواصل وجــد لـــوحـــة ســومـــريــة ا
تتضـمن أربعة أبـيات تنـتهي  بالزمة
 والـالزمــــة هي اجلــــنــــاس احلــــالي
ــســتــخــدم عــنــدنــا اآلن.كـذلـك وجـد ا
ـؤلف شـعراً أبـوذيـاً يـتـضـمن ثالثة ا
أشطـر تـنتـهي بـجـناس واحـد وربّاط
ينتهـي بياء مشـددة وهاء مهمـلة كما
هي احلال في أبوذيّتنـا احلالية. ركز
ماجد الـسفاح عـلى اجلانب اإلبداعي
لدى حس العـبادي األمر الذي جعل
الــبـاحــثــ يـظــنــون انه اول من قـال
األبـوذيـة مثـلـمـا يظـنـون ان عـبـد الله
الفـاضل هـو اول من قـال العـتـابة في
حــ انـهــا قـيــلت من قـبل أشــخـاص
سبقوا عـهده بكثـير اال انه تمكن من
تـسويـقـها بـشـكل جـميل لـذلك نـسبت

إلـــيه.. كــذلك احلـــال بــالــنـــســبــة الى
حــســ الــعــبـادي. تــضــمن الــكــتـاب
ايضـا كـلمـة لـلشـيخ جـميل حـيدر في
تـأبـ الـشـاعر مـحـمـد مـهـنـا بـوصفه
احـد رواد األبـوذيــة األوائل. احـتـوى
الـكــتـاب عـلى  1447بـيــتـاً من شــعـر
األبـــوذيـــة بـــاإلضـــافـــة الـى فـــهــرس
يـتـضـمن رقـم الـبـيت وجـنـاسه واسم
الحـظـات وكـذلك فـهرس الـشـاعـر وا
آخـر يتـضـمن اسـماء الـشـعـراء الذين
ذُكرت نتـاجاتـهم في الكتـاب ومناطق
ســكـنـاهـم لـيـتــسـنى لــلـقـار مــعـرفـة
منـطقـة الـشاعـر . كتـبت األبيـات على
شــكـل بــاقــات وهي مـــفــهــرســة عــلى
احلروف الـهجائـية لـلجـناسات.وضم
الكـتاب كـذلك مـلحـقاً لـلصـور وبعض
الــذكـريــات.  إعــتـمــد الــبـاحث مــاجـد
الـــســفــاح عــلى مـــجــمــوعــة مــصــادر
بـاإلضـافـة الى مـا تـزويـده بـهـا من
الــشــعــراء بــالــنــســبــة لــنــتــاجــاتــهم
ؤلـف جازمـاً في الـشـعـرية. لـم يكـن ا
جميع ماقـدمه من آراء حول األبوذية
ن بل تــرك بـاب الــبـحث مــفـتــوحـاً 
يريد اإلسهـاب واإلسترسال في هذا

اجملال الثر.
اهنــا يــلـي حـديـت الـضـعـن تـنعاد

          
ــضت ابـــرخه بــلــــجـي الـــلــيـــالي ا

تنعاد         
عـد كــومـي ذنــوبــي شــكثـر تنـعاد

          
ونا غيـر الفضيلة اشـذنب ليـه

...................
اشــعـجـب تـنــشـد شــجــاك او عـلي

حنيت          
بـــهـــجـــرك لـــلـــضـــلـع والـــظـــهــر

حنيت         
خــبــــر مــنـك وصــــلــنـي او ?ـــمت

حنيت         
إچفوفي وگلت هسّه ايطل عليه

..............
وحگ الي تعبده األنس ويان
جالي بنار من فرگاك ويان 
رن علي ويان صايب هل  ا
اعتبر نفسك مصيبه أومر عليه

تابعـة ودراسة احلداثة الـشعرية { صدر ضمن منـشورات االحتاد العـام لالدباء والكتـاب في العراق كـتاب بعنـوان (رهانات شعـراء احلداثة) للـناقد فـاضل ثامر الذي عـرف 
ـطر وغيـر الـشعـرية في الـعراق والـكتـاب يقع في  53 صـفحـة وهو يـدرس موضـوعه من خالل العـناويـن التـاليـة: اين يقف شـعراء احلـداثة الـيوم? انـسان الـتمـفصل انـشودة ا

وذجا جتربة اخللق واالغتراب الروحي في شعر سركون بولص  وذجا حداثة الشعرية في العراق فاضل العزاوي ثالثية اخللق والعزلة والكآبة فوزي كر  للسياب ا
{ صـدر عن بيت احلكـمة في بغـداد كتاب جـديد بعـنوان (صنـاديق الثروة الـسياديـة ودورها التنـموي) من تألـيف الدكتـورين فالح حسن ثـويني وخالـد شامي ناشـور والكتاب

ضمن اصدارات القسم االقتصادي. 
قاالت في التراث الشعبي { صدر ببغداد عن دار الـورشة الثقافية للنشر والتوزيع كتاب ( عالم زايـر حنتوش ) للكاتب والصحفي عبدالكر ابراهيم. الـكتاب عبارة عن مجموعة من ا
توسط. وسبق أن صدر للمؤلف  كتـاب ( صفحات من جمهورية الفقراء) بجزءين 2011 اضي . يقع الكتاب ب 78صفحـة من القطع ا استـلهمها الكاتب من الواقع الريفي في القرن ا

و.2017
كون من  160ةصفـحة وزيري  وقد تضـمن مقدمة بقـلم الشاعر الكـبير يحيى ة )) ا يـة )) في النجف مجموعـتي الشعرية ((مشـاهدات مجنون في عصـر العو طـبعة العا { صدرت  عن  ((ا
ـقدسة )) باالضافة الى مقـاالت نقدية حول بعض نصـوص اجملموعة لعدد من النـقاد والشعراء  باالضافة الى  17نص شـعري ... تصميم الغالف لـلمبدع القاص السماوي بـعنوان ((النقمة ا
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يـعـتـبر الـبـغـدادي ابن الـند الـذي عـاش بـبـغـداد في القـرن الـرابع الـهـجري
صـاحب أول فـهرست بـالـلغه الـغربـيه أي أول جـرد لكـتب الـعلـوم وتصـنـيفـها
فـلــقـد كـان عـلم تــصـنـيف الــعـلـوم حـلــقـة من مـســاهـمـات بـغــداد في حـلـقـات
ـعرفه احلـضـاره االنسـانيه والـتـصنـيف أو الفـهرسـه تعـني تقـسيـم العـلوم وا
الى أبواب وفـصـول وأنواع وتـصـنيف الـعـلوم أول الـعـلم بهـا وقـد سادت في
العـهد العباسي نـهاية القـرن الرابع الهجـري وبداية القـرن اخلامس الهجري
بـبـغداد نـظزيـتـان االولى حتصي الـعلـوم وفـروعهـا والثـانـيه التـعـريف بالـكتب
ثل الـثـانـيه الـبغـدادي ابن الـنـد الذي ـثل االولى الـفـارابي و ومـؤلـفـيهـا و
بلـغت الغايه في كتاب الفـهرست ألبن الند الذي يعـتبر أول من طبق تقسيم
ؤلـفات  ووضع كتـابه الفهـرست الذي يـعتبـر أول كتاب عـرفه على ميـدان ا ا
وجـوده منهـا بلغـة العرب في أصـناف العـلوم وأخبار يبـحث عن كتب اال ا
مصـنقيها منـذ ابتداء كل علم وان كانـت هنالك محاولة سـابقه من أبي محمد
ـوءلفـات لـكن أهل الـتاريخ ـؤلفـ وا بن طـيـفـور البـغـدادي في كـتابه أخـبـار ا
يبـتدأون هـذا  العلم بـأن النـد الذي كان وراقـاً في بغـداد وأستـفاد من هذه
هنه حـيث يطـلع على الـكتب الـتي يسـتنسـخهـا واحترافـه مهنـة الكـتابه كان ا

سبباً آخر في نبوغ ابن الند في الفهرسه.
ـعـرفه وتـصـنـيـفـهـا الذي يـصـدر ابن الـنـد مـقـدمـة كـتـابه بـجـدول ألقـسـام ا
سيـبني علـيه تقـسيمـه حتتوي عـلى عشـر مقاالت بـأربعه وثالثـ فناً وكل فن
ــقـاالت الـعـشـره كــانت في الـلـغـات أوالً وفي يـتـشــعب الى فـروع وأقـسـام وا
أخبـار النحوي ثانياً واخبار االخبـاري والنساب وأصحاب االحداث ثالثاً
تكلم  وأخبـار العلماء واسمـاء الكتب والشعـر والشعراء رابعاً  والـكالم وا
ه سـابـعـاً خـامــسـا   وأخـبـار الــفـقـهـاء سـادســاً  والـفـلـسـفـه والـعـلـوم الـقــد
عـتقـدات تاسعـاً  وكانت ـذاهب وا واخلرافـات والسـحر والـشعـوذه ثامـناً  وا
ـقــاله الـعـاشـره فـي أخـبـار الـكـبــمـيـائـيــ والـصـوفـيـ من ـقــاله االخـيـره ا ا

. الفالسفه القدماء واحملدث
قـاالت العشره الـسابقه وزعهـا ابن الند على أربع وثالثـ فنا كانت في وا
لغـات اال من العـرب والعـجم ونعـوت أقالمهـا وخطـوطهـا وأشكـال كتـابتـها
نزله ونعت الـكتاب الـذي ال يأتيه الـباطل ب يديه وال وأسمـاءكتب الشـرائع ا
صنفه في علومه وأخبار القراء من خلـفه تنزيل حكيم حميد وأسماء الكتب ا
وأسمـاء رواتهـك والشـواذ من قـرأآتهم وفي ابـتـداء النـحـو وأخبـار الـنحـوي
وفصـحاء االعراب وأسمـاء كتبهـم واخبار النـحوي واللـغوي من الـبصري
والكـوفي وأخبار  االخباري والنساب وأصحاب السير واالخداث وأخبار
ـتــرسـلـ وأصــحـاب الـدواوين وكــتـبـهـم وأخـبـار االدبـاء ـلـوك والـكــتـاب وا ا
ـضـحـكـ وكــتـبـهم وصـانع أشـعـار الـقـدمـاء والـرواة ـغـنـيـ وا والـنـدمـاء وا
ـعـتـزله ــتـكـلـمــ من ا والـدوراين وطـبـقــات الـشـعـراء وابــتـداء أمـر الـكالم وا
ـرجـئه وكـتبـهم ومـتـكـلمـي الشـيـعه االمـامـيه والزيـديه واجملـبـره واحلـشويه وا
ـتـصـوفـه واالسـمـاعـيـلـيه واحلالج واخلـوارج والـسـيـاح والــزهـاد والـعـبـاد وا
ـالـكـيه وأبي حـنـيـفه والـشـافـعي وداود الـظـاهـري والـشـيـعه وأخـبـار فـقـهـاء ا
نطقي والطبـري واخبار فقهاء الشراة وكتبهم وأخبار الفالسفه الطبيع وا
نـجـم وأصـحاب ـوسيـقـ وا هـنـدس وا وكـتـبهم  وأصـحاب الـتـعالـيم كـا
ـستطببـ القدماء واحملدثـ ونقول كتبهم العـمل واحلركات وابتداء الطب وا
ـصـوين وأسـمـاء كتـبـهم في الـهـنـد والـفرس وشـروحـهـا وأخـبار اخملـرفـ وا
ــشــعـوذيـن والــســحــر وأصــحـاب ــعــرمــ وا والــروم وعــجــائب الــبــحــر  وا
الـنـيرجنـيات واحلـيل والـطلـسمـات ومذاهـب احلرنـانيه الـكلـدانـيه ( الصـابئه)
ذاهب رقوتبع وأعـيادهم وتقاليـدهم وكتبهم وا زدكـيه وا الثـنوبه واخلرميه وا

. الغريبه كمذاهب الهند والص واحلكماء كأبن حيان والكيمياوي
ومـن كل ماتـقـدم جنـد ان فـهـرست ابن الـند صـنف الـكـتب الى مـجـمـوعات
ـقــدسه والــنـحــو والـلــغه الــعـربــيه واالخــبـار عــشـره هي: الــلــغـات والــكـتـب ا
ه واالنسـاب والشعـر وعلوم الـكالم والفقه واحلـديث والفلـسفه والعـلوم القد

ذاهب واالعتقادات والكيمياء. واالسمار واخلرافات والسحر وا
يـزات تصنـيف هذا البغـدادي الذي كتب هـذا الكتـاب في بغداد حيث ومن 
عاش ومـات انه أماله تنوع الكتب بـ يدبه بعد تقـليب ونظر ودراسه وحتليل
واجلوده في تـبويب العلوم وتفريعـاتها حيث قسمهـا الى فروع أسماها فنوناً
يختلف عددها ب مقاله وأخرى تبعاً للمواضيع وكانت مهنة الوراقه من أهم
ـكتـبـات الـعـامه واخلـاصه وقد رتب مراجع ابـن النـد اذ أتـاحت له دخـول ا
ـوضـوع الواحـد في مـكان كـتـابه الفـهـرست ترتـيـباً مـوضـوعـياً يـجـمع كتب ا
وضـوع وهذا  ما يـحصل في مكـتبات واحد حتت أسـماء مؤلـفيهـا في ذلك ا

اليوم
ـقاالت الـتي خـصصـهـا للـدين وعـلومـه أكثـر مقـاالت الـكتـاب فـكانت وكـانت ا
ـقاله الـسادسه في الـفقه والـفقـهاء ـتكـلـم وا قـاله اخلامـسه في الكالم وا ا
عـتقـدات فكانت ثـالث مقاالت من ـذاهب وا قـااه التـاسعه في ا واحملدثـ وا
ـقـاالت الـعـشـره لـلـكـتاب واعـتـمـد الـكـتـاب الـتـسـلـسل الـزمني بـ مجـمـوع ا
ـنطقـي واالسلوب الـعلـمي الذي أبـعده عن الـتعـصب وجمع فروع والتـرتيب ا

العلم الواحد في اليكان الواحد.
ـقاله االولى التي تـتكلم عن لـغات اال جند فلـو رجعنـا الى الفن االول من ا
انـه عـنـد الــقـلم كــتب عن الـقــلم الـســريـاني والــفـارسي والــعـبــراني والـصـ
والــصـفـد والـســنـد والـتـرك والــروس والـفـرجنه واالرمن
والــسـودان وفـي الـقــلم الـعــربي تـكــلم عن أصل اخلط
ــدني والـبـصـري ـكي وا الـعــربي والـقـلم احلــمـيـري ا
دني والـكوفي كـي وا صـاحف ا والـكوفي وخـطـوط ا
ـــدور واالصـــفــــهـــاني والــــفــــارسي والـــتــــجـــاويــــد وا

صنوع. وا
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تـمـتزج الـصـورة باحلـرف والـعشق
بـالـتـصـوف فـي مـجـمـوعـة (طـقوس
مهرجانـية) للشاعـر سامر اخلطيب
ـكنة ليـؤكد أن احلـداثة الـشعـرية 
من داخل القصيدة وال تقتصر على
الشكل اخلارجي.ويستهل اخلطيب
اجملـمـوعـة بقـصـيدة (مـيـثـاق) التي
يوقع فـيها شـعريـا ميثـاقه وعهوده
عـبـر قـصـيـدة أشـبه بـبـيـان شـعـري
يوضح فيه نظرته لها كحبر يعتلي
الـغـيـوم لـيـمطـر تـرانـيـمـا تذوب في

دواتنا وعيوننا في قوله:
حــــــــبـــــــــر عـــــــــلى غـــــــــيـم اذا مــــــــا
أرعدت..وجناته في تربة األعماق..
تــرنـــيـــمــة الـــنــخـل الــعـــلي جتــوب
فيه..ثغر األنا وتذوب في األحداق
عاني الـصوفيـة في شعر وتتـسع ا
اخلــطـيب ضـمن مــعـان تـنـدرج بـ
ــتـقــدمـ في الــسـيــر عــلى خـطــا ا
الـصـوفـيـة كـاحلالج وابن الـفـارض

ـعـاني وأبـي الـعـتــاهـيــة وا
بتكرة التي يـطلقها تباعا ا
مع قـــافــــيـــة تـــشـي بـــغـــنى
مــفـردات الـشـاعـر وتـدفـقـهـا

كما في قوله..:
“كأنك عند الغياب
كــأنـي..وكـيــفك كــيــفي وإنك

أني..
أراك أمــــــــــــــامــي فــــــــــــــانـت
مــدامـي..وســر احـــتـــجــابي

بحبر التأني.”
ويــغــوص اخلـــطــيب وفــقــا
ـعاني لـوكالـة سانـا داخل ا
ويــلـج بــ الــســـطــور ومــا
وراءهــا وحتــتــهــا لـيــجــني
ثــمــارهــا الــدانــيــة الــتــرفــة
لـيــتـرفع بــفـكـره الــغـني عن
اجلــهــال الــذيـن ال يـرون إال
ــعـنـى .وجنـد في ظــواهــر ا

اجملمـوعة ضبـابية غـير منـكشفة
ـتـبـحـر في ألـوان وسـريـالـية إال 
بـريـشـة رسـام كــمـا جنـدا سـفـنـا
ترسـو في حبر الـقصائـد بخضم
مهـرجان من الـكلـمات والـسطور
ـــعـــاني وإيـــقــاع تـــتالقـى فـــيه ا
الـصور كـما في قـصـيدة طـقوس

مهرجانية:
ـــــــــداد ســـــــــفـن عــــــــــلـى رمـش ا
وريـشـة..ألوانـهـا قيـثـارة االعداد

..
ــــــــهـــــــرجـــــــان هــــــــنـــــــا تـالقح ا
أسطر..للورد والنظرات واألبعاد
واجملــمــوعــة في مــعــظــمــهــا من
الــشــعـر الــعــمــودي إضــافـة إلى
بـعض الــقــصـائــد الـتي اتــخـذت
شكل التفعيلة وهي تقع في 152
ـــتــوسط صـــفــحـــة من الـــقــطع ا
صـــادرة عـن دار بـــعل لـــلـــنـــشـــر
والتوزيع وتضم أربـع قصيدة

متوسطة الطول.
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االجـتـمـاع وعـلـم الـنـفس اجلـمـاعي
من خالل تــطــور وســائل االتــصــال
اجلـــمــاهــيـــريــة وصــيـــغــة احلــوار
االجــتــمــاعي. أمــا أبــرز الــعــقــبــات
والـــصــعـــوبــات الـــتي واجـــهــتـــهــا
صـطـلـحات ـترجـمـة  هي تـعـدّد ا ا
ــدارس الـــعــلـــمــيــة ومـــســمـــيــات ا
والتـيارات الـفنـية واألدبـية. إذ كان
البعض منها غير مترجم إلى اللغة
ــرحـوم الــعـربــيــة. وكـان لــلــغـوي ا
هـادي طـعـمه فـضل كـبـيـر جـداً فـقد
راجع اللغوي باللغة العربية كان ا
وقد سـاعدهـا كـثيـرا بالـوصول إلى
ـــصــطـــلـــحــات وأســـمــاء مـــعـــنى ا
دارس الـفنية واألدبية التيارات وا
مـن خـالل الـــــــــلــــــــجـــــــــوء إلـى أهل
ــســمــيـات ـعــرفــة ا االخــتــصــاص 
ــــــصــــــطــــــلــــــحــــــات األدبــــــيــــــة وا
والفنـية.وصدر لـلمتـرجمة في وقت
سابق كتاب تـعليم الـترجمة 2013
وكــتــاب لــغــة وســائل اإلعالم وهي
حـائـزة عـلى دبـلـوم بـدرجـة امـتـياز
في اللـغـة الروسـيـة في كلـيـة اللـغة
الـــروســيـــة / جــامـــعــة فـــارونــيش

روسيا االحتادية 2006

لـعــقـيـدة الــفـرنـســيـ واالنـكــلـيـز في
نـهـايــة الـقـرن الــثـامن عـشـر  –بـدايـة
الـــقـــرن الــــتـــاسع عـــشـــر حـــيث كـــان
. وتـطــور الـبـشـريـة عـصـرهم تــقـدمـيـاً
يسـيـر نحـو االرتقـاء. ويـشيـر الكـتاب
الى ان  عـلم الـثــقـافـة قـد بـرز في بـلـد
اركـسية نـشأ روسـيا بـعد انـهيـار ا ا
الـسـوفـيـتــيـة حـيث ظـهـر فـراغ فـكـري
رشح ملموس فكان علم الثقافة هو ا
لء الـفــراغ بـقـوة شـمـولـيـته الـغـالب 
ــشــكالت وبــقـــدرته عــلـى مــعــاجلـــة ا
عاصـرة في حقول الـثقافـة كافة إال ا
أن هـذا لـيس في روسـيـا فـحـسب بل
ي الـذي يـسـيـر في كل اجملـتـمع الــعـا
ـة يــحـتـاج إلى مـادة في طـريق الــعـو
تـعــلـيـمــيـة عـامــة تـعــطي تـصـوراً عن
ـتـعــددة وتـكــون أسـاسـاً الـثــقـافــات ا
للـتعـايش اإلنسـاني العـريض للـناس
مـــخـــتــلـــفي األجـــنـــاس والــطـــبـــقــات
واألعراف. فـالتـوحد نـحو تكـوين علم
الـثــقــافـة هــو أحـد أبــرز اجملـاالت في
وضوعـات اإلنسانيـة التي هيـئتها ا
ــعــرفــة الــظـــروف اجلــديــدة لــعـــمل ا
ــســاعــدة االنــتــرنت حــيث أن عــلم
الـثـقـافـة يـثبـت احلقـائـق لتـاريخ عـلم

ثـــقــافــة فـي الــلــغـــات الــفــرنـــســيــة و
االنـكلـيـزيـة عمـلـيـة ارتقـائـيـة للـتـطور
ــــوجه من الــــبــــشـــري واالنــــتــــقـــال ا
الــوحـشــيــة والـبــربــريـة إلـى الـنــظـام
ـدنـيـة. وعـكس اسـتـخدام واألنـاقة وا
كلـمة ( ثقـافة) و(حـضارة) في الـلغات
رادفات االنكليزية والفـرنسية صفة ا

ويـبــحث هـذا الــقـسم كـذلـك عـلى حـد
سواء الـنـظريـات العـلـميـة الفـلـسفـية
في الـــقـــرن الــتـــاسع عـــشــر والـــقــرن
الـعـشـرين وكــذلك الـتـصـور الـعـلـمي
لــلــحــوار الــثــقــافي من خالل تــمــاثل
ـفكـرين الروسـي الطـرح في أفكـار ا
أثـنـ هـما بـاخـتـ وبـيـبـلـيـر. مـنبع
ــــصـــــطــــلح ( ــــفــــهـــــوم احلــــديـث  ا
الثـقافـة)عنت كلـمة ثـقافـة في معـناها
األول البـدائي عـزق األرض للـنبـاتات
ـنزلـية الزراعـية أو تـربيـة الدواجن ا
عنى البدائي أو القطيع. إال أن هذا ا
توسع في بداية القرن السادس عشر
وحتــــــول من اجملــــــال الـــــزراعـي إلى
مـجـال الـتـطـور الـبـشـري ومن تـربـيـة
نـزلية إلى تـغذية الـعقول. الدواجن ا
لكن مفهوم كلـمة ( ثقافة) هذا لم يكن
مـتــعـارفـاً عــلـيه حــتى الـقــرن الـثـامن
عـشر  –بـدايـة الـقــرن الـتـاسع عـشـر.
فـــفي بــدايـــة الــقـــرن الــتــاسـع عــشــر
اسـتـخـدم مفـهـوم كـلـمـة ( ثـقـافـة) أما
مرادفاً لكلمة ( حضارة) أو ضداً لها.
وجـاءت كـلمـة ( حـضـارة) من الـكـلـمة
الالتيـنـية( )  ( civilisمواطن). وفي
نهـاية الـقرن الـثامن عـشر عـنت كلـمة

اجتــاهـات مــتـوازنــة مـنــهـا تــطـورات
أسلوبيـة شكلت تـاريخا كامال لـثقافة
الـقــرن الــعــشـرين  –الـقــرن الــذي عُـد
األكثر ديناميـكية في تاريخ احلضارة
البشريـة وذلك لتغـلب العلم والعـقلية
الــبــشــريــة والــتــقــدم الــتــقــني الــذي
انــــعـــكس عـــلـى مـــجـــريـــات احلـــيـــاة
البشرية عـامة والثقافـة خاصة. وهنا
ــكن إفــراز ثـالث مــراحل في تــاريخ
ثقـافة الـقـرن العـشرين:- بـداية الـقرن
العشرين - ) 1917ديناميكية شديدة
لـلـعـمـلـيـات االجـتـمـاعـيـة الـسـيـاسـيـة
وصــــيغ فـــنــــيـــة مـــتــــعـــددة الـــصـــور
واألســالــيب الــفـلــســفــيـة - 1920) –
 ( 1930إعادة البناء اجلذري وبعض
االستـقـرار في الديـنامـيكـيـة الثـقافـية
وتـكــوين صـيــغـة جـديــدة لـلـثــقـافـة –
االشتراكية) - بعـد حرب األربعينيات
 –لغاية النصـف الثاني كله من القرن
الـعـشـرين ( سـنـوات نـشـوء احلـركات
الـدولــيـة وتـطـور الــتـقـنــيـة الـعـاصف
ي جـديد.(أمـا القسم وتكـوين رأي عا
الثـاني من الكـتاب فـيتـناول مـوضوع
شـكالت التي رافقت (علم الثـقافة) وا
ظــهـور هــذا الـعــلم كــنـتــاج مـعــاصـر.

في نــفــســيــة الــنشء وتــرويــحــهم
واحــتـــوى الـــفـــصل الـــثـــالث عـــلى
الدراسـة الفنيـة من حيث لـغة شعر
الـطفـولة في الـعراق. ويـقع الكـتاب
في  480صـــــفـــــحـــــة من الـــــقـــــطع
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يتـضمن كـتاب (أنـاشيـد الطـفولة
في العراق) للكـاتب حس عطية
الــــســـلـــطـــانـي الـــصـــادر عن دار
الـشـؤون الثـقافـيـة العـامـة ضمن
سلـسلـة نقد  دراسـة موضـوعية
فــــنـــيــــة وهـي جـــزء مـن شــــعـــر
الــطـفــولــة في الــعــراق من ســنـة
1880م حتى 1990م تعود إلى
صـــفـــوة خـــيــــرّة من الـــشـــعـــراء
ـربـ وعـلـمـاء وعـلـمـاء الـدين وا
اللـغة واألدب و يحـتوي الـكتاب
عـــلى مـــقـــدمـــة وثالثـــة فـــصـــول
وخـاتــمـة ومــراجع. قـدم الــفـصل
األول دراسة األنـاشيـد وجذورها
في الـــشــــعـــر الـــعــــربي الـــقـــد
واحلـديـث ونـشـأتـهـا في الـعـراق
وتـطورهـا إلى سـنة  1940فـيـما
ضام عبر الفصل الـثاني عن ا
ـضـمون ـوضـوعـيـة من حـيث ا ا
احلــــــــمـــــــاسـي والــــــــوجــــــــداني
والـــتــــرفـــيـــهـي والـــتــــعـــلــــيـــمي
واالجتـماعي والـنفـسي واثر ذلك
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ـــأمـــون لـــلـــتـــرجـــمــة صـــدر عن دار ا
والـنشـر كـتاب الـثـقافـة وعـلم الثـقـافة
في القرن العشرين  - الطـبعة الثانية
- وهو من تأليف مجـموعة من النقاد
الروس تـرجمـته هـدى علي عـبد. ضم
الـكـتـاب  بـ طـيـاته عـدداً الـدراسـات
في مـجاالت الـثـقـافـة لعـدد من الـنـقاد
: الروس. والـكتـاب يتـكون من قـسم
ضم الـقـسم األول ثالث عـشـرة دراسة
تـبــحث في تــطـور الـثــقـافــة من حـيث
صـطلح ـعـاصر لـلكـلمـة وا فـهوم ا ا
ـصـطلح الـتـاريخي لـهـا وعالقـتـهـا 
احلـــضــــارة. فـــضال عـــلـى مـــشـــكالت
ــعــاصــرة والــتــغــيــيــرات الــثــقــافــة ا
اجلارية في مسـيرة الثقـافة في القرن
العشرين بشكل عام وثقافة أوربا في
الـقـرن ذاته بـشـكل خـاص ومـا تـرتب
عليـها من ظـهور الكـثير من الـتيارات
ـــدارس الــــفـــنــــيـــة واالجتــــاهــــات وا
واألدبية ومن ثم ضـمورها في كل من
ـــــســــرح مـــــجــــاالت الـــــفن واألدب وا
وسـيـقى وفن الرسم وفـن العـمارة وا
والفن السينمائي والتصميم إذ ظهر
تطـور ثـقافـة القـرن الـعشـرين في عدة
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