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قراءة مغايرة لملحمة "جلجامش" وسط البحث عن معنى للحياة

ميثل  منوذج  �أح�سن  “جلجام�ش”  ملحمة  تعد 
�أدب �لعر�ق �لقدمي.. ي�سنفها �لباحثون وموؤرخو 
وهي  �لعاملي،  �لأدب  رو�ئع  �إحدى  من  �لأدب 
�إلينا من ح�سار�ت  �أطول و�أكمل ملحمة و�سلت 
قبل  �مللحمة  هذه  دونت  ولقد  �لأدنى،  �ل�رشق 
�أزمان  �إىل  حو�دثها  وترجع  م،  ق.  عام   4000
�لبطولية  �مللحمة  هذه  عاجلت  ولقد  �أبعد، 
�إن�سانية عامة، كم�سكلة �حلياة و�ملوت،  ق�سايا 
بني  �لأزيل  �ل�رش�ع  مثلت  فقد  �خللود،  وم�سكلة 
�ملغلوبة  �لإن�سان  �إر�دة  وبني  و�لزو�ل  �ملوت 
لقد  و�لبقاء..  بالوجود  �لت�سبث  حماولتها  يف 
حتمية  هو  �أ�سا�سي  مبو�سوع  �مللحمة  �ن�سغلت 
“جلجام�ش”،  مثل  لبطل  بالن�سبة  حتى  �ملوت 
ثلثاه من مادة �لآلهة �خلالدة وثلثه �لباقي من 
على  �مللحمة  حوت  كما  �لفانية،  �لب�رش  مادة 
و�حلب،  �ل�سد�قة،  �أخرى..  �إن�سانية  مو�سوعات 
�لذكريات،  �إىل  و�حلنني  و�لأماين،  و�لكر�هية، 
و�لبطولة، و�حلرب، و�ملغامر�ت، و�لرثاء.. و�أروع 
رثاء ما قام به “جلجام�ش” ل�سديقه “�نكيدو” 

وبكاوؤه عليه.
من  هامة  جو�نب  �مللحمة  �سورت  كما   
للباحث  ميكن  حيث  �لر�فدين،  و�دي  ح�سارة 
�لدينية،  �لعر�ق  عقائد  على  يطلع  �أن  عنها 
و�آر�ئهم و�أفكارهم يف �حلياة و�لكون و�أحو�لهم 
حياتهم  من  �ملثرية  و�جلو�نب  �لجتماعية، 
وتركيب  �لجتماعية  وعالقتهم  �لعاطفية 

�ملجتمع.
�جلنوبي  �لق�سم  يف  �مللحمة  �نت�رشت  لقد   
عرف  �لذي  �لق�سم  ذلك  �لعر�ق،  من  و�لأو�سط 
با�سم بالد “�سومر و�أكد”، كما ت�رشبت �إىل �لق�سم 
ن�سخ  وجدت  فقد  �آ�سور”،  “بالد  �إىل  �ل�سمايل 
من  �لقدمي  �لعر�ق  حو��رش  يف  للملحمة  كثرية 
عهد �زدهار �حل�سارة �لبابلية، يف �لعهد �لبابلي 

�لقدمي “�لألف �لثاين قبل �مليالد”.
�إلينا على هيئة  �مللحمة و�سلت  �أن  بالرغم من 
�لق�س�سي،  �لفن  ناحية  من  متكاملة  وحدة 
�ل�سابع  �لقرن  من  لها  ن�سخة  �آخر  يف  خا�سة 
ق. م، “وهي �لن�سخة �لآ�سورية من خز�نة �مللك 
يكون  ما  �أقرب  كانت  �أنها  �إل  بانيبال”،  �آ�سور 
�أنها موؤلفة من عدة قطع  �أي  �إىل �جلمع �لأدبي، 
ومن  خمتلفة،  و�أعمال  بحو�دث  تتعلق  و�أجز�ء 
هذه �لأجز�ء �ملهمة �لق�س�ش �لد�ئرة عن �أعمال 
“جلجام�ش” �لبطولية ومغامر�ته مع “�نكيدو”، 
وق�سم �آخر مهم يدور حول رو�ية �لطوفان �لذي 
يوؤلف ق�سمًا م�ستقاًل من �لناحية �لفنية، وهناك 
لها  عالقة  ل  ق�سة  بنف�سه  يكون  ثالث  ق�سم 
�لعام،  مبو�سوعها  ول  �مللحمة  حو�دث  ب�سياق 
عامل  �أو  �لأ�سفل،  �لعامل  و�سف  على  يدور  حيث 
�أن  يقال  ومما  “�نكيدو”،  �ساهده  كما  �لأرو�ح 

يف  وفقو�  �لن�سخة  لهذه  �ملوؤلفني  �أو  �ملوؤلف 
�لبطولية  �لأعمال  �أي  �لأولني  �جلز�أين  جمع 
و�ملغامر�ت لـ”جلجام�ش” و”�نكيدو” وحو�دث 
تبدو  كلها  �مللحمة  �ل�سهرية مما جعل  �لطوفان 
�أن  من  �لرغم  على  مطردة،  فنية  وحدة  وكاأنها 
طريقة  ي�سبه  ما  ��ستعملو�  �ملوؤلفني  �أو  �ملوؤلف 
�لق�س�ش �ملتبعة يف حكايات “�ألف ليلة وليلة” 
�أما  باأخرى،  ق�سة  ربط  يف  ودمنة”  و”كليلة 
�لأرو�ح  عامل  عن  يدور  �لذي  �لثالث  �لق�سم 
فلي�ش له �سلة مبو�سوع �مللحمة ولذلك جند كل 

�ملرتجمني للملحمة ل يدرجونه فيها.
قر�ءة  �ملعموري”  “ناجح  �لباحث  يقدم  وهنا 
نفي  على  تعتمد  “جلجام�ش”،  مللحمة  خمالفة 
حول  د�رت  و�لتي  للملحمة،  �لقدمية  �لتف�سري�ت 
ثنائية �ملوت – �حلياة، و��ستبدل ذلك بال�رش�ع 
�إىل  م�سري�ً  و�ل�سم�سية،  �لقمرية  �لديانتني  بني 
يف  حيويًا  مركز�ً  وظل،  كان،  “جلجام�ش”  �أن 
ن�ش �مللحمة، ومثل “�نكيدو” هام�سًا فيه، على 
�لرغم من �أنه قام مبهام عديدة وخطرية، ولوله 
لكن  �أحالمه،  �مللك من حتقيق كل  ��ستطاع  ملا 
ي�ستطيع  مل  �مللحمة  ن�ش  كتب  �لذي  ر�أيه  يف 
�ملوؤ�س�سة  مركزية  هيمنة  من  يتخل�ش  �أن 
و�ل�سيا�سية، ويكون حمايد�ً يف تعامله،  �لدينية 

وتقرر  لـ”�نكيدو”،  ماأ�ساوية  نهاية  �ختار  لذ� 
“�نليل”  �لإله  عليه  هيمن  �سكلي  باجتماع 
“جلجام�ش”  هيمن  لقد  “�نكيدو”.  �غتيال 
وعبثه  لهوه  ومار�ش  “�أوروك”  مدينة  على 
فتياتها،  مغت�سبًا  و�سبابها،  برجالها  فاتكًا 
“�نليل” باحلكم..  �لإله  �ملفو�ش من  �مللك  فهو 
من  يتاألف  �لقدمي  �لعر�قي  �ملجتمع  كان  لقد 
�ملدينة  �أهل  و��ستنجد  و�لعبيد،  �لأحر�ر  طبقتني 
�أو  �لعبيد  من  �سو�ء  “جلجام�ش”  طغيان  بعد 
جائر،  ملك  ب�سلطة  حريتهم  �ملقيدة  �لأحر�ر، 
بال�سلطة �لقمرية و�سلطة �لألوهة �لأنثوية، وهذ� 
فاعليتها  وبقاء  لقوتها  تاأكيد�ً  كان  �ل�ستنجاد 
من  �لرغم  على  �لعامة،  �حلياة  يف  وتاأثريها 
�لديانة  بعد �سعود  �أدين،  منزلة  �إىل  دفعت  �أنها 
�لتي  هي  “�رورو”  �لإلهة  كانت  لذ�  �ل�سم�سية، 
�لرغبات  كاهنة  كانت  كما  “�نكيدو”  خلقت 
�لتي  هي  “ع�ستار”  �لإلهة  ممثالت  من  و�حدة 
لقد  “�نكيدو”.  مع  �لتحاور  مهمة  لها  �أوكلت 
جتاورت �لديانة �لقمرية مع �ل�سم�سية وحتاورتا 
يف  مهيمنة  كانت  �لقمرية  �لديانة  لكن  معًا، 
�خللق و�حلو�ر �لت�سايل �ل�سفاهي، حيث ح�سلت 
و�جلوهرية  �لأ�سا�سية  �ملتغري�ت  يديها  على 
“�نكيدو”  ��ستلم  لقد  “�نكيدو”،  �سخ�سية  يف  

“�آنو”،  �لإله  مثل  و�أ�سبح  و�لفطنة،  �ملعرفة 
و�أكدت حتولت �سخ�سيته �سيادة �سلطة �لألوهة 
�إىل  بها  “�نكيدو” ماأ�سور�ً  قادت  �لتي  �لأنثوية 
�ملعموري” �أن  “ناجح  “�أوروك”، ويرى  مدينة 
دخول  بعد  �خللخلة  �إىل  تعر�ش  �لديني  �ملركز 
“�نكيدو” �إىل “�أوروك” وتعر�سه لـ”جلجام�ش” 
�لت�سال �ملقد�ش مع  بعد تهيئة مر��سم طقو�ش 
ع�ستار(،  �أ�سكال  من  )�سكل  “�سخار�”  �لإلهة 
�خلا�سة  �لدينية  �ل�سعائر  �مل�سهد  ويت�سمن 
�لعر�ق  �لذي كان ميار�ش يف  بالزو�ج �ملقد�ش، 
وكانت  بالآلهة،  �مللك  لت�سال  رمز�ً  �لقدمي، 
�لكاهنة تقوم بدور �لآلهة يف �لت�سال �جلن�سي 
�لبالد،  يف  و�لرخاء  �خل�سب  لإحالل  �مللك  مع 
بهذه  للقيام  يتهياأ  “جلجام�ش”  كان  وملا 
فت�سدى  “�نكيدو”  جميء  و�سادف  �ل�سعائر، 
�لطق�ش  وعطل  �ملعبد  دخول  من  ومنعه  له 
�لنت�سار  “جلجام�ش”  ي�ستطع  ومل  �ملقد�ش، 
على خ�سمه فعقد �سد�قة متينة معه، لكن تلك 
�ل�سد�قة حرمت “جلجام�ش” من مز�ولة طقو�ش 
�لت�سال �ملقد�ش، وعطلتها متامًا، وتعطلت �إىل 

�لأبد �غت�سابات �مللك للفتيات.
�ل�سهوي  و�ت�ساله  “�نكيدو”،  �سخ�سية  تخليق 
�لألوهة  �سلطة  خالل  من  حدث  قد  �ملعريف 

ن�سري�ً يف  لها  �أن جتد  ��ستطاعت  وبذ�  �لأنثوية 
�ملمثل  �لذكرية،  �ل�سم�سية  �ل�سلطة  مع  �رش�عها 
لها �مللك “جلجام�ش” لكننا نفاجئ بـ”�نكيدو” 
�لقمري يدخل يف �رش�ع مقد�ش مع طق�ش قمري، 
“جلجام�ش”  �مللك  فعلية  مبمار�سة  يوؤديه 
�تخذ  فقد  قطيعة،  حدثت  لقد  �ملعبد..  عتبة  عند 
“�نكيدو”  وحتول  جديد�ً،  طابعًا  �ل�رش�ع  م�سار 
منو  بعد  �سم�سية  عالمة  �إىل  و”جلجام�ش” 

�ل�سد�قة بينهما.
فعله  وما  �لطقو�ش  “جلجام�ش” على  ثورة  �أن   
�نهيار�ً  متثل  �ل�سحري،  �ملقد�ش  بالثور  لحقًا 
�لذكرية،  �لثقافات  و�سعود  �لأمومية  للثقافات 
غلبت �ل�سم�ش �لقمر، وتوطدت �لديانات �ل�سم�سية 
ور�ح �آلهة �ل�سم�ش و�آلهة �ل�سماء �ل�سامية يبنون 
�لعتم”  “�سيدة  مع  حا�سمة  معارك  بعد  جمدهم 
و�بنها �لثور، فقتل “مردوخ” �لأم “تعامة” يف 
�لأبطال  هوؤلء  �أ�ساطري  �إن  رهيب،  تنني  �سورة 
�لأدبي  وبناءها  �لأخري  �ملزخرف  ب�سكلها 
�لذي  �لأول،  و�سكلها  �لقدمي  �أ�سلها  يخفي  ل 
ع�سور  مطلع  قبل  �لديني  �لنقالب  �آباء  �ساغه 
�لرموز  قهر  على  ترتكز  �أفعاله  وكل  �لكتابة، 
“�سم�ش”  �لقمرية فـ”جلجام�ش” �لبابلي حبيب 
�إله �ل�سم�ش ي�سري برعاية �لإله وتوجيهه، فيقتل 
�لأرز، وجتعل  “�نكيدو” تنني غابة  مع �سديقه 
�لأ�سطورة �لذكرية من “ع�ستار” �مر�أة لعوب تقع 
يف حب “جلجام�ش” �لذي يعر�ش عنها ويقوم 
�سلطته  �ت�سعت  لقد  مثالبها،  وتعد�د  بتحقريها 
و�لإعالن  و�سموخها  �نت�سارها  ب�سبب  �لذكرية 

عن �سيادتها �ملطلقة د�خل “�أوروك”.
تو�جه  �لتي  �ل�سدمات  �أق�سى  تاأتي  ثم   
�مللحمة  لتدخل  “�نكيدو”،  مبوت  “جلجام�ش” 
يف مرحلة جديدة، مرحلة ما بعد ت�سفية رموز 
�حلقبة  هذه  �لأرز،  غابة  يف  �لقمرية  �لديانة 
�ل�سيا�سي  �لنظام  فيها  �سيو�جه  و�لتي  �جلديدة 
يف  يتمثل  �ل�رش�ع،  من  جديد�ً  نوعًا  و�لديني 
و�لتي  �ملتجاورة  �ملدن  مع  �لباقية  �لعد�و�ت 
�لديانة  �ست�سهده  �لذي  و�ل�رش�ع  حتمًا،  تتعمق 
حر�ك  فوق  �سعدت  و�لتي  �جلديدة  �ل�سم�سية 
�نهيار  رغم  ت�ستلم  مل  �لتي  �لقمرية،  �لديانة 
�حلقبة  هذه  طقو�سها،  بع�ش  وتعطل  رموزها 
�ستثري �ملتاعب للملك “جلجام�ش” و�ملوؤ�س�سات 
ودينية(  و�قت�سادية  )�سيا�سية  ميثلها  �لتي 

�أمامها �لكثري لتثبيت دعائم حكمها.
مرير  ل�رش�ع  ح�سمًا  ميثل  “�نكيدو”  موت   
�ل�رش�ع  و�نتهى  مرحلتني،  ميثالن  قوتني  بني 
“�لبطرياركية”  �لذكرية  �ل�سلطة  با�ستتاب 
وتعمق هيمنتها و�إز�حتها لل�سلطة �لقمرية، هكذ� 
من  م�ستوى  يف  “جلجام�ش”،  ملحمة  �سورت 
م�ستويات �لقر�ءة �ملتعمقة، �سعود �سلطة �لذكر 
�إن�ساء  �لذي كان له دور هام يف  �لباين،  �لفاحت 

�ملدن و�إخ�ساع �أهلها يف نف�ش �لوقت.

بغداد _ متابعة

 " ذاكرة الفرح"المثقفين "المسامير"" إنسان بعد التحديث"
دليك   – �لتحديث  بعد  "�إن�سان  كتاب  �للبنانية  �مل�رشية  �لد�ر  عن  حديًثا  �سدر   
منذ  باملكتبات  مبيًعا  �لأكــر  قو�ئم  ت�سدر  و�لــذي  �لنف�سي"  لالرتقاء  �لعلمي 
�سدوره. �ملوؤلف - �لدكتور �رشيف عرفة، �لباحث يف علم �لنف�ش �لإيجابي وفنان 
�لكاريكاتري- يتحدث يف كتابه �جلديد عن �لرتقاء �لنف�سي، وكيف ميكن لالإن�سان 
�لكتاب  يحتوي  خمتلفة.  بطريقة  حياته  ويعي�ش  ليفكر  �لتطور،  هذ�  يحقق  �أن 
ور�سوم  حقيقية،  وحكايات  مثرية  وجتــارب  عملية،  وتطبيقات  تدريبات  على 
بعيدة  �سهلة  لغة  وي�ستخدم  �لفكرة،  �إي�سال  يف  ت�ساعد  �لظل  خفيفة  كاريكاتورية 
عن ��ستخد�م �مل�سطلحات �ل�سعبة، رغم �عتماده على مر�جع �أكادميية متخ�س�سة 

مذكورة يف �لهو�م�ش كي ي�ستطيع �أي باحث �لرجوع �إليها.

و1896،   1893 �لعامني  وبني  �لعثمانية،  �ل�سلطنة  عا�سمة  يف  وفاته  قبل 
كتب �ل�سحايف و�لكاتب عبد �هلل �لندمي �آخر كتبه، و�سّماه "�مل�سامري"، و�أعطاه 
�إىل م�رش وطبعه، فخرج  به  �لفر�ر  و��ستطاع هذ� من جانبه  �أ�سدقائه،  لأحد 
�رتــاأى  كما  "م�سامري"  ت�سعة  �أو  �أق�سام،  وت�سعة  مقدمٍة  �سكل  على  �لكتاُب 
�ساحبه، �أحّد من �ملنا�سري يف قوة تاأثريها ح�سب تعبريه. ومع �أن �لكتاب خال 
من تاريخ طباعته، �إل �أن من �ملرجح �أن يكون تاريخها يف �أو�ئل ت�سعينيات 

�لقرن �لتا�سع ع�رش، �أي خالل �سنو�ته �لأخرية يف �لآ�ستانة.
�سدر كتاب �لندمي هذ� مع عنو�ن فرعي. �عتنى بطبعه �ل�رشيف ي.ن.هـ. م.". 

وت�سدرت �سفحته �لأوىل �سورة ل�سخ�ش بعمامة وحلية.

مل يكن يعلم �أمري �ل�سعر�ء �أحمد �سوقي، يف ق�سيدته �مل�سهورة "�ملعلم"، 
ما �سيحل بو�سع �ملعلمني و�أحو�لهم.. ويف �أغلب �لظن �أنه كتبها من برج 

عاجي، مل يذق �مل�سقة �لتي يالقيها �ملعلمون يومًيا. 
مل يرق �لأمر �آنذ�ك لل�ساعر �لر�حل �إبر�هيم طوقان، و�لذي كان يعمل يف 

�لتدري�ش �إىل جانب �سعره، 
و�قع  و�ل�سخرية من  �ملر�رة  فيها من  بق�سيدة  �سوقي  فرد على ق�سيدة 
ظروف  �أن  رغم  و�لجتماعي،  و�لقت�سادي  و�لعملي  �لفعلي  �ملعلم 
ومنزلة �ملعلم يف ع�رش طوقان �أف�سل مبا ل يقا�ش عّما عليه �ملعلم يف 

�أيامنا �حلا�رشة.

ي�سدر قريبا، عن �لهيئة �مل�رشية �لعامة للكتاب، ديو�ن »ذ�كرة �لفرح« 
لل�ساعر �أحمد �لالوندى. و�لديو�ن ي�سم جمموعة من �لق�سائد �لتي كتبها 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، و�لتي تتحدث معظمها عن مو�سوعات تتناول �لهم 
�لرومان�سية و�لكال�سيكية. ومن  �لق�سائد  �لديو�ن بع�ش  �لعام كما ي�سم 
َيوًما،  �لُقمُقِم  هذ�  ِمْن  �أْخــُرُج  تر�ين،  حنَي  حْت�ِسْدين،  »ل  �لديو�ن:  ق�سائد 
له  �سدر  �لالوندى  �أحمد  �أن  بالذكر  جدير  ثانيًة«.  �لُقمُقِم،  يف  ف�ساأدُخُل 
قبل �سبعة دو�وين هي نقو�ش على جد�ر �لع�سق و�لفجر �جلديد ومن دفرت 
�سحكة  و�أنا  لها  وقلت  �لأر�ش  بحجم  و�سيدة  �أثرها  من  وقطر�ت  �لريح 

�ملاء حني �أمر.

حكاويصدر حديثا يصدر قريباصدر قديما

قراءة في كتاب

�أن  ميخائيل،  دنيا  �لعر�قية  �ل�ساعرة  ��ستطاعت 
توثق عرب �سفحات كتابها "يف �سوق �ل�سبايا"، 
مرتدية  �إيطاليا،  يف  �ملتو�سط  د�ر  عن  �ل�سادر 
مع  يتقاطع  ومبا  �لإعالمي،  �لعمل  عباءة 
�لق�سرية  �لق�سة  بني  ما  ير�وح  �رشدي  نف�ش 
من  وغريهن  �لأيزيديات  حكايات  و�لرو�ية، 
بعد ميتات ج�سدية  نهائي،  �لناجيات من موت 
يد  على  وعنف  و�رشب  باغت�سابات  عديدة 
على  عالوة  خمتلفة،  جن�سيات  من  "�لدو�ع�ش" 
تز�ل،  ول  �ملوؤملة،  "�ل�سبي"  جتربة  تركته  ما 
د�خل نفو�سهن، وهو ما �نعك�ش على �سكل بكاء 
وخوف  و�أخرى،  فينة  بني  �سامت  �أو  ه�ستريي 
�لأمان"، وكو�بي�ش  "بّر  �إىل  �لو�سول  وهلع رغم 

ل تنتهي.
لـ"�سبايا"  منقذ�ً  �لوقت  مع  بات  �لذي  �هلل  عبد 
له،  قريبات  ومنهن  و�لع�رشين،  �حلادي  �لقرن 
وجار�ت �سابقات، و�ساكنات كن يف حي مل يعد 
فيه �أحد يف �سنجار وغريها .. عبد �هلل �لذي كان 
يف �لأ�سل مربيًا للنحل، �أنقذ ع�رش�ت �ل�سبايا يف 

طريقه لإنقاذ �أخته.
من  باأعجوبة  جنت  �لتي  هيام  ق�سة  بني  وما 
تزوجت  �لتي  �مل�سيحية  كلوديا  وحكاية  �ل�سبي 
لهما  تنكرت  �أن  بعد  د�ع�ش  يد  على  قتل  م�سلما 
�سفيان  يد  يف  "�سبية"  ووقعت  �أ�رشتاهما 
ل  �لتي  �حلكايات  من  �لكثري  هناك  "�لب�سع"، 
رغم جناتها  �لتي  �لفتاة جميلة  بحكاية  تنتهي 
من د�ع�ش �إل �نها �أنهت حياتها بنف�سها بعد �أن 
علمت �أن من كان قد تقدم خلطبتها وقرر �لزو�ج 
من  �سهر  قبل  باأخرى  وتزوج  عنها  تخلى  منها 
"يف  ميخائيل  دنيا  كتاب  مييز  ومما  �نعتاقها. 
�سديدة  ر�سيقة  بلغة  كتب  �أنه  �ل�سبايا"  �سوق 
�حل�سا�سية ل تخلو من رنني �سعري �أحيانا يت�سلل 
من بني �لكلمات، ومن �سعر حقيقي يحاكي �لأمل 
كما  يالم�ش،  نر  ومن  �لكتاب  يف  �ملتكد�ش 
يف  �أو  �لق�سة  �إىل  �أقرب  �إبد�عيًا  �رشد�  �أ�سلفت، 

جمموع �حلكايات �لو�ردة فيه �ىل �لرو�ية.
يف كل يوم على مد�ر �سنة كاملة ق�ش عبد �هلل 
�أو  "�سبية" �أنقذها،  عن  حقيقية  حكاية  للكاتبة 
�أخفق يف �إنقاذها. كانت ميخائيل تدّون، لكنها 
�إنها  قالت  ق�س�ش  �ىل  �ل�ستماع  من  عام  بعد 
�لغياب  من  عامًا  ع�رشين  وبعد  تقتلها"،  "مل 
باأولئك  لتلتقي  �لعودة  تقرر  �لعر�ق،  بلدها  عن 
�لو�قفني على حو�ف مقابر جماعية ت�سم عظام 
جد�ت مل ي�سلحن ك�سبايا و�أحفادهن �مللت�سقني 
بهن، ورجال ف�سلو� عن عائالتهم، وكاأن ل�سان 
�لعنف  باأن  يقول  ودونته  ر�سدته  وما  حالها 
و�لأمل  مكان،  كل  كالهو�ء يف  ورخي�ش  "متوفر 
يوجع  �أملنا  �إمنا  مكان،  كل  يف  كذلك  موجود 

�أكر". 

اقتباس
 

�أندر ما �أعرفه هو �ل�سعادة عند �لأذكياء.

�إرن�ست  همنغو�ي

�أ�سى يبكي على �سباك جارتنا
يغني �لليل يف دو�مة �لبيت

..وجارتنا
تطيل �ل�سمت كاملوت

تعمق يف �سدى �لأحز�ن 
�أحز�نا بال �سوت

�أ�سى يا ليل ل ميحوه دمع 
�لعمر

�أ�سى يا ليل يقذف يف 
م�سامعنا

:كليمات كنار �لعمر
)�أ موت.. �أ موت(

ي�رشخ يف م�سامعنا
فكيف ميوت يف دمنا

.ونحن قد خلقناه

�أ�سى يا �سمت جارتنا
كنور مات يف �أح�ساء خافقنا

و�أنت هناك يف �سباكها 
�لوردي تبكى �لليلي و�لزمنا

وتقتل هم�سة �لآمال و�لأحالم 
يف دمنا

جد�ر، يا ظالم �ل�سمت، من 
خوف

على �آفاق كاهلنا
فيثقل ربقة �لإن�سان يف 

�لدنيا
ويق�سلنا

ويا �سباك جارتنا
�أقبل وجه �أخ�سابك

و�أ�سجد يف خ�سوع �لليل 
فارحم قلب �أحبابك
�أروي عظمك �ملورق

�أعطى من دمى خمر� 
لأع�سابك

قاسم حداد 

ثقافة 

أسى يبكي على شباك جارتنارغم مواقفه المختلفة ونصوصه الجذابة...  محمود درويش ناقدًا
بغد�د_ متابعة

حتل ذكرى رحيل حممود دروي�ش، خملفا فر�غا كبري� 
وناقم،  حمب  ومعار�ش،  موؤيد  بني  كثري�  وكالما 
ون�سو�سه  �ملختلفة  مو�قفه  ب�سبب  وحمقر،  معّظم 
�جلذ�بة، وكثريون حتدثو� عن حممود دروي�ش �ل�ساعر 
و�لإن�سان و�ل�سيا�سي و�لأيديولوجي، ولكن �لقليل من 
حتدثو� عنه كناقد، ومن هنا كان تركيزنا على هذه 

�لنقطة لديه.
�لق�سيدة  هي  �جليدة  �لق�سيدة  �أن  يرى  ودروي�ش 
�لذي  �لذهول  من  جو�  تخلق  �لتي  وهي  �لإن�سانية، 
�مل�ستمعون  يفهمها  وقد  م�ستمعيه،  يف  �ل�ساعر  يحبه 
�أو ل يفهمونها دفعة و�حدة، ولكنهم يعي�سون جوها 

ويفكرون بها.

ويرى �أن على �ل�ساعر �أن يو�زن بني حاجتني ما�ستني: 
�لعاملي،  �لكال�سيك  وقمم  �لعاملية  �لآد�ب  در��سة 
يف  �ملعا�رشة  و�لفنية  �لأدبية  �لتيار�ت  ومالحقة 
�لعامل، م�سري� �إىل مبد�أ من �أهم مبادئ �لإبد�ع، تقا�ش 
به �ساعرية �ل�ساعر �حلديث، وهو مبد�أ تطويع �للغة لنقل 
�للحظة  ومتثل  �حلديث  �لإن�سان  وروح  �لع�رش  نب�ش 
و�سعها  �للغة  بطبيعتها،  تر�ثية  فاللغة  �ملعي�سة، 
�لأقدمون، �للغة منحازة لأ�سمائها �لقدمية و�سعر�ئها 
�لقد�مى، وحياتها �لأوىل كما تبينها �ملعاجم وكتب 
�لرت�ث، ودور �ل�ساعر �أن ينقل �للغة نقلة حديثة ن�سعر 
تتمثل  نقلة  �ل�سعر،  مبتعة  ثم  ومن  �للغة  مبتعة  فيها 
�لو�قع،  �لروح �حلديثة مع هذ�  �لو�قع، وتفاعل  �أبعاد 
وروؤية �لإن�سان �حلديث، ومن ثم �سنع مذ�ق جديد ل 
�لقدمية، وهذ� هو  �ل�سعرية  �للغة  يقل متعة عن مذ�ق 

ما نعنيه مببد�أ �لتطويع �للغوي.

�أن  على  قادرة  دروي�ش  فيعتربها  �لرو�ية  عن  �أما 
و�مل�ساكل  و�لثقافة  �ملعرفة  �أ�سكال  كل  ت�ستوعب 
متعتها  هذ�  ويف  �حلياتية،  و�لتجارب  و�لهموم 
�لعامل  ي�سيد  �أن  يحاول  فالأديب  معًا،  وعناوؤها 
قول   – نرى  فيما   – �سحيحًا  لي�ش  لكن  كلمات  يف 
عر�سة  غري  �أنها  �لرو�ية  يف  "و�جلميل  دروي�ش: 
لالأزمات، ذلك �أن يف كل كائن ب�رشي رو�ية وهذ� ما 
لي�ست جمرد  �لرو�ية  �أن  �ل�سنني"، ذلك  يكفي ملاليني 
�رشد �أو عر�ش، �إنها بناء فني و�أد�ء جمايل له �أدو�ته 
رو�ية  �لرو�ية  ت�سمى  ول  �خلا�ش،  ومعمله  �خلا�سة 
�جلمال  هذ�  وبتحقيق  �لفني،  �لبناء  هذ�  بت�سميم  �إل 
�لأد�ئي، فلي�ش �لأمر جمانيا ول ع�سو�ئيا، و�ملقارنة 
بني �ل�سعر و�لرو�ية بل بني �لأجنا�ش �لأدبية وبع�سها 
بع�سا يحتاج �إىل �أكر من هذ�، ولكننا مرتبطون مبا 

يقوله دروي�ش.
عن  دروي�ش  فيقول  �ل�سايف،  بال�سعر  يعرف  عما  �أما 
�أي  ي�سعى  مفهوم  �ل�سايف  "�ل�سعر  �مل�سطلح:  هذ� 
�ساعر لتحقيقه �ل�سعر �ل�سايف يعني �لتحرر من عبء 
م�ستحيلة،  عملية  هذه  �لو�قع،  عبء  ومن  �لتاريخ 
�لتاريخ  �سغط  من  يتحرر  �أن  ي�ستطيع  ل  فالإن�سان 
و�لو�قع، ولكن عليه �أن ي�سعى لذلك، ليحرر �سعره من 
�آثار ر�هن يزول، لكي يبحث عن �جلوهر وعن �لعمق. 
�أنه  �أن نحاول ون�سدق  هذ� غري موجود، ولكن علينا 

موجود، لكي نبحث عن �ل�سعر �مل�ستحيل".
ويوؤكد دروي�ش يف هذ� �ل�سدد على �أن �ل�سعر �ل�سايف 
فبمقد�ر  �إيقاع،  بال  �أو  نريا  نت�سوره  �أن  ميكن  ل 
�ل�سعرية  �ل�سعر عن �لإيقاع و�لطرب و�ل�سورة  �بتعاد 
�لنر  بالغة  عن  تكلمنا  مهما  ويتكدر،  �سفاوؤه  يهتز 
�لذي  �ملجايف  �لإيقاع  �ملطرب،  �لإيقاع غري  وبالغة 

توفره لنا بع�ش �لأنو�ع من �لكتابات �حلديثة. 

بغداد_ متابعة

ًًً


