
Wed. 21 Jun. 2017 issue no 371فضاءات ثقافية8
االربعاء 21 حزيران 2017 العدد 371

شوارع الدول العربية..تظلم فنانيها وأدباءها والعراقيون يتفوقون 
فنانون  و�أزقته  �لعربي  �لعامل  �شو�رع  خرج من 
�ملاليني.  فاأحبتهم  و��شعًا،  جناحًا  حققو�  كرث، 
و�شعر�ء  �أدباء  باأ�شماء  �شو�رع  جند  حني  ويف 
درج  قلما  �لعامل،  دول  معظم  يف  وفنانني 
على  جولة  هنا  �لعربي.  �لعامل  يف  �لتقليد  هذ� 
�أ�شماء  �لعربّية للتحّقق من  �لدول  بع�ض �شو�رع 

�لفنانني فيها.
�لعر�ق يت�شدر

�ملدن  يف  �لثقافية  �ل�شو�رع  ظاهرة  زدهرت 
�لنموذج  وكان  قليلة،  �شنو�ت  من  �لعر�قية 
يف  �لثقافة  �شارع  لها،  �حلي  و�ملثال  �ملزدهر 
�لعريق،  �ملتنبي  �شارع  به  و�ملق�شود  بغد�د، 
�مليد�ن،  �شاحة  �شاحة  من  بالقرب  يقع  �لذي 
حيث �ملقاهي �لثقافية فتحت �أبو�بها منذ زمن 
�أقربها  �أو  �ل�شارع، ومنها  بالقرب من هذ�  بعيد 
�إليه، )مقهى �ل�شاهبندر(، ومقهى )ح�شن عجمي( 
و  )�لرب�زيلية(،  ومقهى  )�لربملان(،  ومقهى 
�لفنون،  �أكادميية  من  بالقرب  حو�ر(  )قاعة 
و�إن  ثقافية  �شبغة  ذ�ت  و�أمكنة  مقاه  وهي 
�ملقاهي  هذه  يرتاد  خمتلط.  طابع  ذ�ت  كان 
منهم  �لعر�قيني  �ملبدعني  من  خمتلفة  جماميع 
ونقاد(،  ورو�ئيني  وق�شا�شني  )�شعر�ء  �أدباء 
منهم  �لفن  �رضوب  خمتلف  يف  فنانني  وكذلك 
ويجل�ض  و�ملخرج....�لخ(،  و�ملمثل،  )�لت�شكيلي، 
معهم خليط �شعبي، )طلبة، عمال، ك�شبة، وحتى 
حمالني(، وهذه ميزة جيدة لهذه �ملقاهي، حيث 
يختلط �ل�شعبي باملثقف، فيكون هناك �شيء من 
تبادل �لأدو�ر بني �ملثقف و�شاحب �لوعي �لأقل 
�لتطوير  من  نوع  ويحدث  و�لثقافة،  �لفكر  يف 
�لتقارب  هذ�  عن  ينتج  حيث  �ل�شعبية،  للطبقة 
مثقفني  دفع  وما  عدة.  جمالت  يف  مبدعني 
للدعوة  �ملبدعني  وعموم  �ملحافظات  وفنانني 
كل  يف  نف�شه  �لنموذج  من  �شو�رع  �إن�شاء  �ىل 
حمافظة، وبالفعل مت ��شتن�شاخ �ملتنبي يف عدد 
من �ملحافظات منها مي�شان، و�لنجف �ل�رضف، 
و�شوف  و�شو�ها،  �ملقد�شة  وكربالء  قار،  وذي 
�أحتدث عن جتربة ��شتن�شاخ ثقايف عاي�شتها عن 
�ل�شبيبة  من  عدد  مع  كربالء  حمافظة  يف  قرب 
رئة  خللق  جادة  ب�شورة  �ملتحم�شني  �لر�ئعني 
�ملو�طنون  فيها  يتنف�ض  فكرية  فنية  ثقافية 
و�ملدنية  و�حلرية  و�لفن  �لثقافة  �لكربالئيون 

�لعميقة.
ل �شو�رع للفنانني يف �لأردن

عامل  يف  مهّمة  �أ�شماء  خّرج  �لأردن  �أن  رغم 
�لعبادي،  حممد  �شويلم،  �أبو  �أحمد  مثل  �لتمثيل 
مارغو  �لقو��شمي،  عبد�لكرمي  عو�د،  جميل 
وغريهم  خوري،  و�شمرية  عي�شى،  عبري  �أ�شالن، 
�أن  وميادينه  �شو�رعه  �أبت  فقد  �لع�رض�ت... 
�أ�شماء  منها  بدًل  وحلت  هوؤلء،  �أ�شماء  حتمل 
و�شيا�شيني،  �لإ�شالمي،  �لتاريخ  من  �شخ�شيات 

لأّنه  م�شتغرًبا،  لي�ض  وهذ�  و�أمر�ء وحكام عرب. 
�شائدة يف  �إىل نظرة �جتماعّية وثقافّية  يحيلنا 
باعتبارهم  �لفنانني،  كاّفة حول  �لعربّية  �لدول 
�أقّل �شاأًنا من �ل�شخ�شّيات �لفاعلة �لأخرى، مهما 
�لفنانني  لنقابة  ي�شجل  ومل  �جناز�تهم.  كانت 
�لأردنيني �ي مطالبة باأن حتمل �شو�رع �ململكة 

�أ�شماء فنانني.
�لعقاد وقلعي يف �شوريا

رغم  �لتي  �شوريا  �إىل  ونتوجه  �لأردن  نرتك 
معاناتها �حلالية مع �حلرب، مل يزل جمهورها 
�مل�شارح  بع�ض  ��شتمر�ر  و�لدليل  �لفن،  يع�شق 
و�إنتاج  و�ملو�شيقّية،  �لفنّية،  �لعرو�ض  بتقدمي 
هناك  يكون  �أّل  �لغريب  من  لذلك  �مل�شل�شالت. 
�شوريا.  يف  فنانني  �أ�شماء  حتمل  كثرية  �شو�رع 
�شارع �شباح فخري  �شوري عن  �أي  �شاألت  فاإن 
ويخربك  بده�شة،  لك  �شينظر  و��شف  منى  �أو 
يف  يوجد  ل  �لأ�شماء.  هذه  حتمل  �شو�رع  ل  �أن 
�شوريا كلها �شوى �شارعني فقط، �لأول يف حلب 
�شار  �لذي  �لزهر�ء  جمعية  حي  يف  وبالتحديد 
�ليوم خالًيا من �شكانه ب�شبب �حلرب، حيث جند 
م�شطفى  �لعاملي  �ملخرج  ��شم  يحمل  �شارًعا 
�ل�شارع  نف�شه  هو   ،)2005  –  1930( �لعقاد 

�لذي ولد فيه خمرج فيلم "�لر�شالة".
ويف نهاية �لعام 2015 و�فقت �حلكومة �ل�شورية 
قلعي  نهاد  و�لكاتب  �ملمثل  ��شم  �إطالق  على 
)1928 – 1993( على �أحد �شو�رع دم�شق، بعد 
دم�شق"  �أ�شدقاء  قادتها"جمعية  عدة  مطالبات 

)جمعية �أهلية(. وهذ� هو �ل�شارع �لثاين.

كوكب �ل�رضق يف تون�ض
�أثناء جتولك يف �أزقة �ملدينة �لقدمية يف تون�ض 
�لعا�شمة، �شت�شمع �أغاين خمتلفة لكوكب �ل�رضق 
فللمطربة  عّدة.  �أماكن  من  تخرج  كلثوم  �أم 
�مل�رضية مكانة كبرية يف قلوب �لتون�شيني منذ 
بو�بة  �عرب   .1968 �لعام  مرة  �أول  ز�رتهم  �أن 
باب �لبحر �لتاريخية وتوجه �إىل �شارع �حلبيب 
�شهرًي�  �شارًعا  �ل�شوق، جتد  من  �لقريب  بورقيبة 
يتقاطع  كلثوم.  �أم  نهج  ��شم  يحمل  له  مو�زًيا 
عنه  �أز�حت  وقد  قرطاج،  �شارع  مع  �ل�شارع 
 ،1968 يونيو   2 يوم  بنف�شها  كلثوم  �أم  �ل�شتار 
بقر�ر  �شعادتها  ترتجم  �شهرية  خطبة  و�ألقت 
�شتبقى  �خل�رض�ء  "تون�ض  �لتون�شية:  �حلكومة 
و�لفنانني  �لفن  تكرمي  يف  و�أ�شبقية  ريادة  ذ�ت 
�أم  جملة  و�ملبدعني".  �لإبد�ع  �حت�شان  ويف 
قرطاج  فاأيام  ما،  حد  �إىل  دقيقة  كانت  كلثوم 
لكن  فنانني،  تكرمي  عن  تتوقف  ل  �ل�شينمائية 
لالأ�شف مل تكرر تون�ض ما فعلته مع �أم كلثوم مع 
فنانني تون�شيني مهمني من �أمثال ر�ئد �مل�رضح 
�أو   ،)1972  –  1930( عياد  بن  علي  �لتون�شي 
�لكاتب و�ملخرج �مل�رضحي �ملهم حممد �حلبيب 

)1903 – 1980( وغريهما من �لفنانني.
 يف م�رض: للرجال فقط

�إذ هناك  يختلف �لأمر كثرًي� يف بلد مثل م�رض، 
فنانني،  �أ�شماء  حتمل  �لتي  �ل�شو�رع  ع�رض�ت 
�لدين  عماد  ب�شارع  �ملحيطة  �ل�شو�رع  �أبرزها 
بو�شط �لقاهرة، )كان مركًز� لأهم م�شارح م�رض 
�أن ي�شبح حا�شًنا لعدد كبري  يف �ملا�شي، قبل 

فجميع  حالًيا(.  �ل�شينمائية  �لعر�ض  دور  من 
فنانني،  باأ�شماء  م�شماة  به  �ملحيطة  �ل�شو�رع 
فهناك �شارع جنيب �لريحاين )1889 – 1949(، 
و�شارع زكريا �أحمد )1896 – 1961(، و�شارع 
�شيد دروي�ض. ويف منطقة  �لك�شار، و�شارع  علي 

عني �شم�ض �لقاهرية يقع �شارع فريد �لأطر�ض.
�حلكومة  لها  تخرت  مل  �شو�رع  كذلك  هناك 
لكن  ر�شمي،  ب�شكل  فنانني  �أ�شماء  �مل�رضية 
�ل�شارع  بذلك، مثل ذلك  �أنف�شهم  قام �مل�رضيني 
يحمل  و�لذي  �لهادئ،  �لزمالك  حّي  يف  �ل�شهري 
يف �لأور�ق �حلكومية �لر�شمية ��شم �شارع بهاء 
�مل�رضيني  �أغلب  يعرف  ل  لكن  قر�قو�ض،  �لدين 
ذلك، بل يعرفونه با�شم �شارع عبد �حلليم حافظ، 

لأّن �لعندليب كان ي�شكن فيه.
فنانني  ��شماء  �إطالق  مع  �مل�رضيون  ت�شالح 
رجال على �شو�رع يف �ملحرو�شة يقابله بع�ض 
فنانة  ��شم  باإطالق  �لأمر  يتعلق  حني  �لتحفظ 
�لعام 2007 وبعيًد� عن  �ل�شو�رع. يف  �أحد  على 
�أثار  ل،  �أم  لذلك  ��شتحقاق هيامت  مناق�شة مدى 
باإطالق  �لإ�شكندرية  مبحافظة  �رضق  حي  قر�ر 
يف  �شغري  �شارع  على  هيامت  �ملمثلة  ��شم 
�لر�ف�شني  برر  وقتذ�ك  كبرًي�.  جدًل  �لإ�شكندرية 
�أ�شل  من  لي�شت  هيامت  باأن  موقفهم  للقر�ر 
�لر�ف�شني  �أكرث  �أن  تعلم  حني  لكن  �إ�شكندري، 
و�شلفية  �إخو�نية  تيار�ت  من  كانو�  للقر�ر 
�لإخو�ن،  و�أثناء حكم  �أنها جمرد حجة.  �شتدرك 
حمافًظا  لهم  �لتابع  �لربن�ض  ح�شن  كان  وحني 
�ل�شارع،  ��شم  تغيري  باإجر�ء�ت  بد�أ  لالإ�شكندرية، 

لكن �شقوط �لإخو�ن �أبقى ��شم هيامت.
ا مع �ل�شندريال �شعاد ح�شني، �إذ  �جلدل تكرر �أي�شً
�أُطلق ��شمها ر�شمًيا على �أحد �ل�شو�رع يف منطقة 
على  �ملعرت�شني  لكن  �جلديدة،  مب�رض  �ملطار 
�لقر�ر حتججو� باأن �ل�شم �ل�شابق لل�شارع، وهو 
�جلي�ض  �بطال  لأحد  يعود  ح�شني،  �لدين  كمال 
�مل�رضي.  لكن هذ� �جلد�ل مل ي�شتمر، ور�شا ��شم 

�ل�شندريال على �ل�شارع.
ل �شارع با�شم فريوز يف لبنان

لكن  �لعربي،  �لعامل  فناين  �أهم  لبنان  من  خرج 
عن  خمتلًفا  �شكاًل  �تخذت  تكرميهم  حماولت 
بد�أت  فحديًثا،  �ل�شو�رع.  على  �أ�شمائهم  �إطالق 
�أحدها  �ل�شو�رع،  يف  لهم  غر�فيتي  ر�شوم  تظهر 
قلب  يف   )2014  –  1927( �شباح  لل�شحرورة 
فريوز  وغر�فيتي  بريوت،  يف  �حلمر�ء  �شارع 
�شو�رع  حتمل  مل  �لآن  حتى  لكن  �جلميزة.  يف 
��شميهما برغم �أهميتهما. و�أخري�ً و�فقت �حلكومة 
�للبنانية ر�شمًيا على �إطالق ��شم �لفنانة �لكبرية 
�حلازمية.  حملة  يف  �شارع  على  توفيق  �شمرية 
مهّمة  منحز�ت  �لعرب  �لفنانني  من  �لكثري  قّدم 
لبلد�نهم، و�أدخلو� �لفرح �إىل قلوب كثريين. لكّن 
تكرميهم مل ي�شل �إىل �لحتفاء بهم يف �ل�شو�رع، 
كاأّنه  ��شتحياء  على  يتّم  فاإّنه  ذلك  ح�شل  و�إن 
معظم  لأّن  م�شتغرًبا،  لي�ض  وهذ�  حر�م.  �أو  عيب 
و�شمان  �شحّي  ب�شمان  يتمتعون  ل  �لفنانني 
�لعربّية  �لدول  �أن تتوىل  �لنادر  �شيخوخة، ومن 
رعايتهم ومعاجلتهم على نفقتها حني يكربون 

يف �ل�شّن.

بغداد ــ متابعة 

نظافة يفتتح مكتبة مجانية 
من كتب ملقاة في النفايات

للثقافة الكردية يستقبل وفدًا 
 " وجه مارغريت القبيح " " صناعة الصحافة الثقافية"من األدباء وااليزيديين

يعمل خو�شيه �ألربتو غوترييز منذ �أكرث من ع�رضين عاما �شائقا ل�شاحنة جتمع �لنفايات 
ويف �شاعات �لفجر �لباردة يف �لعا�شمة �لكولومبية، متكن من جمع �آلف �لكتب حمّول 
بيته �إىل مكتبة عامة جمانية. �أول �لكتب �لتي عرث عليها كان »�آنا كارينينا« للكاتب 
�لكبري ليو تول�شتوي )1828-1910(، وقد عرث عليه يف خز�نة مع ع�رض�ت  �لرو�شي 
من �لكتب �لأخرى وهكذ� بد�أ بجمع �لكتب من رو�يات وق�ش�ض و�شعر وكتب تعليمية، 
وتخزينها يف منزله يف حي مويفا غلوريا جنوب بوغوتا. ومع مرور �ل�شنو�ت �أ�شبح 
�لأديب  �ل�شغري« و«عامل �شويف«، وكتب  »�لأمري  �إىل  �لإلياذة  بالكتب من  بيته مليئا 
�لكولومبي �لر�حل غربيال غار�شيا ماركيز �حلائز جائزة نوبل. بعد ذلك، �شار �جلري�ن 

يزورونه ل�شتعارة كتب، و«كان �حلي يفتقر �إىل �لكتب« يف ذلك �لوقت.

�أ �شتقبل مدير عام د�ر �لثقافة و�لن�رض �لكردية �و�ت ح�شن �أمني، مبكتبه يف مقر 
، �لد�ر وفد �لحتاد �لعام لالأدباء و�لكتاب يف �لعر�ق برئا�شة �أمينه �لعام �ل�شاعر 
�إبر�هيم �خلياط، ومت خالل �للقاء ��شتعر��ض �شبل �لتعاون �مل�شرتك بني �لحتاد 
ود�ر �لثقافة و�لن�رض �لكردية و�لن�شاطات �مل�شتقبلية �مل�شرتكة �لتي تقيمها �لد�ر 
بالتعاون مع �لحتاد �لعام لالأدباء و�لكتاب يف �لعر�ق. من جهته رحب مدير 
عام �لد�ر بالوفد وقدم �شكره على هذه �ملبادرة.  كما ��شتقبل �و�ت ح�شن �أمني 
جالل  برئا�شة  بغد�د  يف  �ليزيدي  �لثقايف  �مللتقى  وفد  �لد�ر  مبقر  مكتبه  يف 
نوري. وقدم �لوفد �لتهنئة له مبنا�شبة ت�شلمه من�شبه �جلديد مدير� عاما للد�ر 

ف�شال عن طرحهم ملطالبهم �ملتعلقة بالق�شية �ليزيدية.

»�شناعة  بعنو�ن  جديد  كتاب   – عّمان  يف  �لأدي��ب  د�ر  مطابع  عن  حديثا ً  �شدر 
�ل�شحافة �لثقافية – �لأديب �لثقافية �أمنوذجًا«، وي�شم مقاربات خمتارة من تقدمي 
�لثقافية«  »�لدي��ب  ب�  تعنى  جا�شم،  عبد  عبا�ض  �لعر�قي  و�لرو�ئي  �لناقد  وحترير 
بو�شفها �شحيفة ثقافية متخ�ش�شة يف �حلد�ثة و�لطروحات �ملو�زية ملا بعد �حلد�ثة، 
وكم�رضوع ثقايف جديد. ولأهمية �حليو�ت �ملتحركة خلطابات »�لديب �لثقافية«، فقد 
�ختريت هذه �خلطابات مو�شوعات حيوية لر�شائل �ملاج�شتري و�أطاريح �لدكتور�ه يف 
�لدر��شات �لعليا، مما �أجمع �لد�ر�شون على �أن »�لديب �لثقافية«، قد متثلت �أهم �أن�شاق 
�لبنى �ملعرفية �ملتّحولة �أول ً، ومتثلت �لنهايات �لق�شوى للثقافة �لعر�قية ثانيًا، بل 

و�أ�ش�ّشت ملفهوم جديد لل�شحافة �لثقافية.

د�ر  عن  “�ل�شادرة  �لقبيح  مارغريت  وجه   ” يف  م��رو�ين  قا�شم  �لقا�ض  طرح 
�أن  دون  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  بالروؤى  �مللتب�ض  �لو�قع   ” �نطو�ن  “ها�شيت 
يتنكر للحقائق �و يحاول جتميلها، بل تركها لفطنة �لقارئ مبفارقاتها �جلمالية 
ومعايريها �ل�رضدية، حاثا �ياه  للدخول من خالل �لفكرة �ىل فهم �لن�ض �ل�رضدي. 
قدم قا�شم مرو�ين ق�ش�شه كحكاية يقر�أها ملارغريت باأوجه خمتلفة حتمل �لقبيح 
و�جلميل، و�لو�قع و�خليال و�ل�رضيالية، مزود�ً كل ق�شة بافتتاحية  قبل �لعنو�ن  
�لذي يف�شي �ىل تكوين قيم فن �لق�شة،  وما تزخر به من دللت عميقة ت�شتدعي 
�لذهن لكت�شاف �ملغزى دون تعقيد ي�شتخدمه �لقا�ض قا�شم مرو�ين عرب وم�شات 

�لنهاية، ون�ض �لق�شة بفكرتها �لن�شانية ب�شكل عام

المدير عامل

العام
إصداراتإصدارات 

قراءة في كتاب

 يقارب "�شمري قنوع" يف رو�يته �لأوىل "�أن�شودة �لربد 
خالل  من  فيه،  يجري  وما  �ل�شجن،  عامل  و�حلرية" 
ق�شرية  مدة  �ل�شجن  دخول  �إىل  قادته  ذ�تية  جتربة 
ذلك مالأى  لكنها رغم  �لثالثة،  �لأيام  تتجاوز  ل  جد�ً 
�لذي  �لكابو�ض  �لرت�جيدية.  و�ملو�قف  باملفارقات 
ر�آه  بحلم  يبد�أ  �لرو�ية،  �شفحات  يف  تفا�شيله  يكتب 
�إىل  يعي�ض  �ل�شعودية حيث  من  �شفره  يوم  يف �شباح 
�شوريا وطنه، �لذي �شيزوره بعد غياب لالطمئنان على 
عائلته. يف �حللم ر�أى نف�شه ير�قب ن�رض�ً كبري�ً �أبي�ض. 
�إذ  �شوريا،  �إىل  و�شوله  بعد  تبد�أ  كلها  �لرو�ية  حبكة 
طريق  و�أثناء  بلدته،  لزيارة  و�أخيه  �أمه  مع  يذهب 
ما  �رضعان  �أخرى.  �شيارة  ب�شيارته  ت�شطدم  �ل�شفر 
يتبنّي للجميع �أن �شبب هذ� �حلادث هو حادٌث ح�شل 
قبله، بني "�شهريج" مازوت و�شاحنة كبرية، ما �أدى 
ليغمر  منه  �ملازوت  وتدفق  �ل�شهريج  �نقالب  �إىل 
جعل  ما  هذ�  �ملطر،  مباء  �أ�شاًل  �ملبتل  �لطريق  كل 
�ل�رضطة  جميء  وبعد  للحو�دث.  م�شببًا  زلقًا  �لطريق 
كتابة  يتم  �ل�شهريج  �نقالب  حادثة  يف  للتحقيق 
"حم�رض" يف �حلادث، ويكتب يف �ملح�رض نف�شه ق�شة 
�ل�شيار�ت  جميع  فتحتجز  جرى،  �لذي  �لآخر  �حلادث 
�ل�شائقني �مل�شجلني يف �ملح�رض، ريثما  ويتوقف كل 
ثالثة  �لكاتب  مي�شي  �جلميع.  مع  �لتحقيق  يجري 
�ملحكمة  �إىل  �ل�شجن  �إىل  �ملخفر  من  متنقاًل  �أيام 
وكاأنه جمرم خطري من دون �أن جتدي حماولته يف 
جعلهم ي�شححون خطاأهم ويعيدون كتابة �حلادثني 
�لكبري  �لذل  �لكاتب  ي�شّور  منف�شلني.   يف حم�رضين 
و�لإهانة �لنف�شية �لتي يتعر�ض لها �ل�شجناء، بدء�ً من 
�ل�شيارة  �إىل  وجّرهم  طويلة  ب�شل�شلة  معا�شمهم  ربط 
تفتي�شهم  كيفية  ثم  �ل�شجن،  �إىل  �شتقودهم  �لتي 
على  يدل  ما  كل  وم�شادرة  بتعريتهم  و�شولهم  لدى 
�لقذرة  �ملهاجع  على  بتوزيعهم  و�نتهاء  �شخ�شيتهم، 
و�ملكتظة و�ملظلمة، و�لتي ل تنا�شب كائنًا ب�رضيًا كي 
باأكمله! ومن جديد  يبقى فيها �شاعة و�حدة، ل عمر�ً 
�لف�شاد، في�رضد كيف قام  "قنوع" لف�شح �شرية  يعود 
بر�شوة �ل�رضطي طالبًا منه �أن ينام يف مهجع نظيف، 
فاقتاده �إىل مهجع �آخر، وهناك هاله ما ر�أى. �ملهجع 
و�لت�شلية:  �لر�حة  و�شائل  كل  وفيه  جد�ً،  نظيفًا  كان 
و�أطيب  قهوة  نظيفة،  �أ�رّضة  خليوي،  هاتف  تلفاز، 
�ملاأكولت. و�لأهم �أنه مل يكن مكتظًا كبقية �ملهاجع، 
يت�شع لأكرث  �أ�شخا�ض، وهو  �أربعة  �إل  بل مل يكن فيه 
من ع�رضين، وكاأنه "�شجن خم�ض جنوم". هكذ� ي�شبح 
وي�شبح  �ل�شجن،  �مرب�طور�ً يف  نقوده  بف�شل  �ملجرم 
معتقل �لر�أي – على �شبيل �ملثال – حم�شور�ً يف �أكرث 
وي�شري  كبري�ً،  �شجنًا  �لوطن  فيغدو  �إعتامًا،  �لأقبية 

�ملو�طن "ن�رض�ً بال �جنحة .

اقتباس 

�حلياة ل تكون �إل يف �لعز، �أما �لعي�ض فال يفّرق بني 
�لعز و�لذل. 

�أنطون �شعادة

 �نتظري !
ما ��شمك ؟

يا ذ�ت �لعيون �خل�رض و �ل�شعر 
�لرثي

�أ�شبهت يف ت�شّوري
) بوجهك �ملدّور (

حبيبة �أذكرها .. �أكرث من 
تذّكري

يا �شورة لها على �ملر�آة ، مل 
تك�رض

حبيبتي – مثلك –
مل ت�شبه جميع �لب�رض

عيونها حد�ئق حافلة بال�شور
�أب�رضتها �ليوم بعينيك

�لّلتني يف عمري ..
طفولة .. منذ �ّتز�ن �خلطو مل 

تنح�رض
***

يا ظّل �شيف �أخ�رض
ت�شّوري

كم �أ�شهر و �أ�شهر
مّرت و ل�شنا نلتقي

مّرت .. و مل نخ�شو�رض
�ملا�ض يف مناجمي

م�شّوه �لتبلور
و �لذكريات يف دمى

عا�شفة �لتحّرر
كرق�شة نارّية من فتيات �لغجر

لكّنني حني ر�أيت �لآن �شورة 
لها

يف مهجري
�أيقنت �أّن ما�شنا ما ز�ل

حّي �جلوهر
و �أّننا �شنلتقي

رغم رياح �لقدر
و �أّنني يف فمك �مل�شت�شحك 

�مل�شتب�رض
�أغنية للقمر

�أغنية ترق�ض فيها �لقروّيات
يف ليايل �ل�ّشمر

***
يا ظّل �شيف �أخ�رض

ت�شّوري
كم �أ�شهر و �أ�شهر

مغرتبا عن �لعيون �خل�رض و 
�ل�شعر �لرثّي

امل دنقل 

ثقافة 

شبيهتهـا !!األمير ... أكثر الكتب المكروهة في التأريخ اإل أنها تحمل الكثير من النصائح الجيدة 
�لتي  �لكتب  فاإن  �لكال�شيكية،  بالكتب  تفكر  عندما 
�شتدور يف بالك هي تلك �لتي م�شى علي تاأليفها 
مئتا عاٍم يف �لغالب، مثل هيوغو وديكنز و�أو�شنت 
�شيك�شبري  �أعمال  وتعترب  وغريهم.  و�شيلي  وتوين 
قر�أها معظم  �لتي  �لأدبية  �ملوؤلفات  �أقدم  �لعظيمة 
�لنه�شة  �أحد موؤلفات ع�شور  �لنا�ض. ولكن ما ز�ل 
�لكتابات  �أكرث  من  باعتباره  حيًا  �إيطاليا،  يف 
من  غريبة  مب�شاعر  يباغتنا  ز�ل  وما  �أهمية، 
"�لأمري"  كتاب  �إنه  به،  نفكر  عندما  و�لفزع  �لفهم 
مليكافيلي. يعترب كتاب "�لأمري" من �لكتب �لقليلة 
�أثناء �شدورها، فقد  �لتي ح�شلت على جدل و��شع 
�لكثريون  �إليه  ونظر  �لكاثوليكية،  �لكني�شة  منعته 
من  و�حدًة  لت�شمية  �شببًا  وكان  مت�شائم،  ككتاب 
�أ�شو�أ �ل�شمات �لتي يت�شف بها �أي �إن�شان، �أل وهي 

�مليكافيلية.
هذ� هو �لكتاب �لذي �أعطانا مثل هذه �لقتبا�شات 
�أن  من  بدًل  خوف  مو�شع  تكون  �أن  �لأف�شل  "من 
ب، يف حال مل تتمكن من حت�شيل كال �لأمرين"،  حُتَ
و"�لغايات تربر �لو�شائل". �إن �أعظم كتيب �إر�شادي 
�لكتب  �أكرث  من  �أي�شًا  كان  �حلكم  ملنهج  تاريخي 

�لتي تعر�شت لللعن و�لكر�هية يف كل �لأزمان.
ز�ل  ما  �لكتاب  �أن  هو  ذلك  كل  من  �لأ�شو�ً  و�لأمر 

يكت�شب قيمة ر�هنة لأيامنا هذه.
�جليدة ومميزة  �لن�شائح  من  �لكثري  �لكتاب  يحمل 
�حلكيم  �لقائد  �أن  �إىل  رمعظمها  ي�شي  ولكن  �أي�شًا. 
�لعنف  من  م�رضة  غري  درجات  ل�شتخد�م  مييل 
و�لقمع و�ملد�همات عند �حلاجة. وهي �لفكرة �لتي 
�لأخالقي  �لقائد  �أن  يعتربون  �لذي  �أولئك  ب  ُتغ�شِ
�لذي  �ملثايل  �لت�شور  �إنه  �لنهاية،  يف  �شينت�رض 

نحبه و�لذي يحذرنا منه كتاب �لأمري.

�جلمهوريات  حول  و��شع  ب�شكل  ميكافيلي  كتب 
فال�شفة  من  �لكثري  و�عتربه  �لأمري،  يكتب  �أن  قبل 
�إىل  رو�شو  بالغ  �جلمهوري.  للنظام  كموؤيد  �لتنوير 
�لنظام  لوح�شية  هجاًء  �لأمري  لكتاب  �عتباره  حد 
�لأمري  كتاب  �أن  ح  �ملرَجّ من  ولكن  �ل�شتبد�دي. 
لتحقيق  تهدف  توجيهات  تقدمي  يف  ُيخِل�ض 
�لو�شائل  بكل  للدولة  و�ل�شتقر�ر  و�ملجد  �لرفاهية 
�ملوؤلف  �شعور  عن  �لنظر  وبغ�ض  لذلك،  �ل�رضورية 

�حلقيقي �جتاه �لطريقة �ملثلى لإد�رة �لبالد.
ولكن ملاذ� نكره �لكتاب كثري�ً مع ما يت�شمنه من 

جميع هذه �لن�شائح �ملفيدة؟
كر�هيتنا  �أ�شاب  قد خل�ض  فيكتور هيوغو  �أن  يبدو 

لكتاب �لأمري يف كتابه �لبوؤ�شاء عندما قال:
"ميكافيلي لي�ض عبقريًا �رضير�ً، ولي�ض وح�شًا، كما 

�أنه لي�ض كاتبًا تعي�شًا وجبان؛ فهو يج�شد �حلقيقة 
�لو�قع  بل  �لإيطايل،  �لو�قع  يج�شد  ول  فقط. 

�لأوروبي، و�قع �لقرن �ل�شاد�ض ع�رض".
ميكن  ل  �شيا�شيينا  باأن  �أخربنا  لأنه  نكرهه  نحن 
�أ�شاًل  �فرت�شنا  ما  �إذ�  جميعًا،  قدي�شني  يكونو�  �أن 
�أن يتمكن �أحدهم من �أن يكون كذلك. فنحن نعرف 
ال �أي�شًا، ولكن  �أن ريت�شارد نيك�شون بال �شمري وفَعّ
�شعورنا بالعد�لة يخربنا باأنه كان يبنغي لالأمور 
�لأمري مليكافيلي  رنا كتاب  يذِكّ ت�شري كذلك.  �أن ل 
�أن نركز على ما هو حقيقي، و�أن نفهم �أن �ل�شيا�شي 
ي�شبه  �أن  �لأحو�ل  من  حال  باأي  ميكن  ل  �لفا�شل 
�لقدي�ض، و�أنه من �لأف�شل �أن ل يكون �مللوك فقط 
مو�شع خوف بدًل من �أن نحبهم، بل �أن تكون كتب 

�ل�شيا�شة كذلك �أي�شًا.

بغداد _ متابعة


