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الكاتب العربي وسط مزايا وعيوب حيرة النشر في بيروت 
بين جودة الطباعة ومشاكل شحن الكتب

 ." تقر�أ بغد�د  تطبع،  بريوت  ت�ؤلف،  "�لقاهرة   
ظلت هذه �جلملة �صحيحة و�صاحلة للتطبيق يف 
عاملنا �لعربي ل�صن��ت ط�يلة. قبل �أن تز�حم مدن 
�لقر�ءة..  يف  وبغد�د  �لتاأليف،  يف  �لقاهرة  �أخرى 
�لعربي،  للكاتب  ِقبلة  هي  بريوت  بقيت  لكن 
كمدينة تعطي �لكتاب حقه، وتقبل بالتعاون مع 

�مل�ؤلف �لعربي من خمتلف �جلن�صيات.
�لن�رش  عملية  بد�أت  عّدة،  لبنانية  ن�رش  دور 
وحتافظ  �لزمن  لت��كب  �أدو�تها  وطّ�رت  مبكر�ً، 
يف  �لآخذ  �لعربي  �لن�رش  �ص�ق  يف  م�قعها  على 
يف  �لن�رش  �ص�ق  حجم  ت�صاعف  فبعد  �لت��صع، 
خليجية،  دول  من  نا�رشين  دخ�ل  وبعد  م�رش، 
بع�ض  �أوروبا، وحتى  مقرها  عربية  ن�رش  دور  �أو 
مثل  ن�رش  دور  ظلت  و�ل�صامية،  �ملغاربية  �لدور 
�صد�رة  �صمن  �لري�ض،  وريا�ض  و�ل�صاقي  �لآد�ب 
فنيًا  �ملنتج  ج�دة  حيث  من  �لعربية  �لن�رش  دور 
و�إخر�جيًا. لكن يبدو �أن تط�ر�ت �ل�ص�ق، و�رتفاع 
�ل�صحن،  وتكاليف  �لطباعة  �ل�رق وعملية  �أ�صعار 
�مل�ؤلفني  بع�ض  جعلت  �لع��مل،  من  وغريها 
لديهم جتارب يف  ـ ممن  �للبنانيني  ـ غري  �لعرب 
على  �ملاآخذ  بع�ض  ير�صدون  بريوت،  يف  �لن�رش 
بلد�نهم  د�خل  �لت�زيع  ك�صعف  �للبناين،  �لنا�رش 
�لبعيدة عن بريوت، �أو �رتفاع �أ�صعار �ملطب�عات 

�إلخ. 
رو�يتها  �لنم�ض  �صارة  �لكاتبة  ن�رشت   2016 يف 
وتق�ل  �لبريوتية؟  �لآد�ب  د�ر  عرب  وملح«  »ماء 
�لعا�صمة  يف  للن�رش  جتربتها  ح�ل  �لنم�ض 
�أب��َب  �لكاتُب  يطرق  �أن  �لطبيعي  »من  �للبنانية: 
منذ  �حت�صنت  �لتي  بريوت  عمله،  لن�رِش  بريوت 
�لأكرث  �صن��ِتها  يف  حتى  و�لثقافة  �لفّن  �لقدم 
كانت  �إذ�  ما  �صاألتني  �إذ�  ولكن  ودم�ية،  ظالًما 
ما  �لعربي  للمبدع  تقّدم  �للبنانية  �لن�رش  دور 
�أجيبك ب�صدٍق م�ؤ�ِصف: كاّل!  كانت تقّدمه �صابًقا؟ 
�إّن ما يعاين منه �لكاتب يف لبنان ه� ما يعاين 
منه يف بلدِه ويف �لبلد�ن �ملجاورة، �إذ �أ�صبَح كل 
ورق  ن�صخ،  حزمة  ه�  �لد�ر  من  عليِه  يح�صُل  ما 
جّيد، م�صاركة يف �ملعار�ض ون�صياٌن تاٌم بعد ذلك 
للماّدة �ملن�ص�رة، مل تعد بريوت تّتبع خّطة جّيدة 
�إعالمًيا،  �جلّيد  للعمِل  ترّوج  كانت  كما  للت�زيع 
�ملعروفة  �لأقالم  جذب  على  ترّكز  �أ�صبحت 
فيِه  كرث  زمٍن  يف  �ملطب�عات  بيِع  على  لرت�هَن 
للن�رش  �ل�حيدة  �مليزة  ولعّل  �لقّر�ء!  وَنُدر  �لُكّتاب 
يف �لدور �لعريقة ببريوت تتّمثل يف عر�ض �لعمل 
ن�رِشها،  قبل  �ملاّدة  ومناق�صة  قر�ءة  جلنة  على 
�أخرى  دوٌر  تاأخذ  بينما  حتريرها  �إىل  بالإ�صافِة 

�لأعمال من يِد �لكاتب مبا�رشة �إىل �ملطبعة بدون 
�أن ت�صرَي �إىل �أخطائه وم��طن �صعفِه ل�صتدر�ِكها، 
مّت  كيَف  نفهُم  ل  �أعماًل  نقر�أ  �أ�صبحنا  وهكذ� 

قب�لها تفتقر لأب�صط فنيات �لق�صة �أو �لرو�ية.
�لأوىل  رو�يته  بنميل�د  حممد  �لكاتب  ن�رش  كما 
م�ؤلف  وير�صد  �للبنانية،  �ل�صاقي  د�ر  عرب 
�لن�رش  يف  جتربته  مالمح  �خلطري«  »�حلي  رو�ية 
فيق�ل: »مل تكن بريوت بالن�صبة يل �ختيار�ً، بل 
حت�صيل حا�صل، فبعد ح�ص�ل رو�يتي على منحة 
�لتي  �آفاق،  و�لفن�ن  للثقافة  �لعربي  �ل�صندوق 
مع  ت��زيًا  �لطبع  كان  بريوت،  يف  مقرها  ي�جد 
�ل�صاقي. وه� بدون �صك  ذلك يف بريوت عرب د�ر 
�لأوىل،  رو�يتي  تاأتي  �أن  يل  بالن�صبة  جميل  قدر 
ز�لت  ما  بريوت.  من  يل  يطبع  كتاب  �أول  وهي 
فعالية �ملثل �لذي يق�ل »مطرب �حلي ل يطرب« 
�ملن�ص�ر�ت  بخ�ص��ض  �ملغرب  يف  هنا  �صارية 
عمل  �أي  �أن  يف  �صك  ل  بالتايل  �لن�رش،  ودور 
ياأتي من �خلارج يك�ن له متيزه، خ�ص��صا حني 

وتاريخها  �لثقايف  ثقلها  بكل  بريوت،  من  ياأتي 
وعر�قتها يف جمال طبع ون�رش �لكتاب.  يف حني 
م�صطفى  للم�رشي  »�ل�صنغايل«  رو�ية  و�صلت 
م��صى �إىل �لقائمة �لق�صرية من جائزة �صاوير�ض 
للكاتب �ل�صاب. وهي �لرو�ية �لثانية له، ون�رشها 
»هناك  م��صى:  يق�ل  �لبريوتية.  �لآد�ب  د�ر  عرب 
د�ئمًا م�رشح جلرمية ما بني �لكاتب و�لنا�رش، �إنه 
�صندوق �لر�صائل �لإلكرتونية، �لذي يحت�ي غالبًا 
على �أدّلة ل� �نك�صفت للقارئ لأ�صفق على كليهما. 
يف  و�لنا�رش  �لكاتب  بني  �لعالقة  تختلف  ول 
عاملنا �لعربي باختالف �لدولة، فهي عالقة �صك 
�ص�د�وية  �ص�ق  مزمن، وم�صاكل م�حدة وظروف 
فما  و�للبنانية،  �مل�رشية  �لن�رش  دور  ت��جهها 
�ل�صحن  وتكاليف  �مل�صت�رد،  �ل�رق  �أ�صعار  بني 
يف  �لفرق  يظهر  و�لطباعة  �لأحبار  وم�صتلزمات 
بقيمته  ت�ؤمن  ما  ن�رش  بني  �لت�ص�ية  �حرت�فية 
ل�صتمر�رية  �ملغذي  �ملادي  �لربح  وبني  �لأدبية 
تلك  يف  �لأ�صعف  �حللقة  وتبقى  �لن�رش،  د�ر 

�ملعادلة �ل�صاغطة، وهي �مل�ؤلف، �لذي ي�صطر �أن 
يدفع لن�رش كتابه غالبًا �إن كان يطاأ حقل �حلرب 
»�إنت  ل�ص�ؤ�ل  �إجابة  �لأ�ص�د لأول مرة، حتى يجد 
�ملقبل.  �إ�صد�ره  يف  كده؟«  قبل  مني  عند  ن�رشت 
على  �لفرتة  هذه  يف  �لأدبي  �حلقل  غالبية  يتفق 
فيبحث  �لغالف،  عن��ن  من  �أهم  �لنا�رش  ��صم  �أن 
حتققًا  كتابه  مبنح  ثقافيًا  يكّر�صه  عما  �لكاتب 
من�ص�خًا من ��صم د�ر �لن�رش، لكن تبقى �لإ�صكالية 
للرو�ئي  بالن�صبة  م�رش  يف  فالنت�صار  �لكربى، 
ملن  غالبًا  يت��فر  ل  ما  وه�  �لأهم،  ه�  �ملحلي 
�لكتاب  ف�صعر  بريوتية،  ن�رش  دور  مع  تعامل 
يتعدى بكثري نظريه �ل�صادر يف م�رش، بالإ�صافة 
ُير�صي بع�ض  �للبناين هادئ ل  �لت�ص�يق  �أن  �إىل 
�لكتاب �مل�رشيني. �لقدرة على مبادلة �حل��ر ه� 
�أ�صا�صي لبناء عالقة بني �لكاتب و�لنا�رش،  �رشط 
ويتجاهله  �للبناين،  �لنا�رش  جيد�ً  يعيه  ما  وذلك 
�لن�رش  فدور  �مل�رشيني،  �لنا�رشين  بع�ض 
�مل�رشية تر�هن على ذكاء �لكاتب حني ل يتلقى 

لعمله،  رف�ٌض  ذلك  باأن  �أ�صهر،  ثالثة  خالل  رد�ً 
بعك�ض �لنا�رش �للبناين �لذي ير�صل تقرير�ً مف�صاًل 
�إلكرتونية  ر�صالة  �أو  للنقا�ض  قابلة  ومالحظات 
لكننا  حزينة،  مقارنة  �إنها  مهذبًا،  رف�صًا  حتمل 
�مل�رشية  �لن�رش  فدور  �لعذر،  نلتم�ض  �لأغلب  يف 
مكت�مة  �أو  م�ص�هة،  ن�ص��ض  بجثث  ممتلئة 
�لتعامل  يف  تتطرف  جتعلها  �لإبد�عية،  �لأنفا�ض 
خالل  من  يل  �لالفتة  فاملالحظة  �لكاتب،  مع 
�أن  �للبنانية عرب رو�يتي  �لآد�ب  �لتعامل مع د�ر 
عقد �لن�رش مل يتجاوز �لت�صعة بن�د، وه� ربع عدد 
�لبن�د �لقان�نية يف غالبية عق�د �لدور �مل�رشية، 
�لتي  بريوت،  يف  �لن�رش  جتليات  من  بع�ض  ذلك 
�صهيل  �لر�حل  تعاقد  حني  �عتقادي  يف  بد�أت 
�إدري�ض م�ؤ�ص�ض �لآد�ب �للبنانية مع �لر�حل جنيب 
»�أولد  وقتها  �ملحظ�رة  رو�يته  لن�رش  حمف�ظ 
فهل  �حلر.  �لقلم  ِقبلة  لبنان  فاأ�صبحت  حارتنا«، 

ت�صتمر؟ �أمتنى ذلك«.
�خلام�صة  �لرو�ية  هي  عائلية"  "نزهة  و�أخري� 
�صدرت  �لدين،  �صم�ض  ب�صام  �ليمني  للكاتب 
�صم�ض  يق�ل  بريوت،  يف  �ل�صاقي  د�ر  عن   2017
هي  بل  بريوت،  �أخرت  مل  يل،  »بالن�صبة  �لدين: 
�آفاق،  ور�صة  يف  للم�صاركة  �ختارتني  �لتي 
�أن  �صك  ول  �ل�صاقي،  د�ر  يف  �لطباعة  ثم  ومن 
نكهة خا�صة، ملا عرف  لها  بريوت  �لطباعة يف 
كبرية  دور  هناك  �لن�رش،  �أم�ر  يف  متيزها  عن 
�لرتويج  على  بقدرته  مميز  وبع�صها  وعريقة، 
باأمر  يهتم  و�لبع�ض  وت�زيعها،  �لكتاب  لأعمال 
طباعة �لعمل فقط. وفعاًل فاإن �لكاتب �ل�صاب يجد 
�لكّتاب  من  �ملقّد�صة  �لأ�صنام  بع�ض  �أمام  نف�صه 
فلن  وجمياًل،  متقنًا  عمله  يكن  ومهما  �لقد�مى، 
يتفاعل �لنا�رش مع �ل�صم �جلديد لالأ�صف، وكاأنهم 
بد�أو�  �لعامل  يف  �لكتاب  م�صاهري  �أن  يدرك�ن  ل 
�صغار�ً وغري معروفني.. و�عترب �لن�رش يف بريوت 
�لقمر،  �صطح  �إىل  �لأوىل  للمرة  �لإن�صان  ك��ص�ل 
خ�ص��صًا لكاتب من بلد ل تفقه �صيئا عن �صناعة 
�لر�صائل  من  كثري�  تلقيت  وقد  و�لثقافة،  �لكتاب 
�لأخرية  رو�يتي  �ل�صاقي  د�ر  ن�رشت  �أن  بعد 
�أرجاء  من  ب�صد�قات  وحظيت  عائلية«،  »نزهة 
�لرو�ية  �أن  �إىل  �إ�صافة  و�خلليج،  �لعربي  �ل�طن 
ظفرت بدر��صات يف م�صاهري �ل�صحف و�ملجالت 
�لعربية، ولفتت �لقر�ء.. لكن لالأ�صف يبدو �أن دور 
وت�صرتط  �لأعمال،  من  خا�صًا  ن�عًا  تريد  �لن�رش 
عدم وج�د كذ� وكذ� من �لتاب�هات، و�أعذرها لأن 
�ل�صلطات �لعربية ما ز�لت تعي�ض حالة �خل�ف من 
�لإبد�ع �لأدبي، ومتنع دخ�ل �لكتب �إىل �أر��صيها، 
وهيئات  �لآد�ب،  ت�صمى  �رشطة  لديها  ز�لت  وما 

�لأمر باملعروف.. لكنني متفائل على كل حال«.

بغداد_ متابعة

 "جئتك بالحب"
50 رواية عالمية بترجمات 
يحلون لغز وفاة بابلو نيرودانادرة

شاكر لعيبي يستحضر الصين 
من باب فن الحكمة

�صدر حديثا لل�صاعرة و�لكاتبة تي�صري �لنجار، �ملجم�عة �لق�ص�صية "جئتك 
لق�ص�ر�لثقافة.  �لعامة  بالهيئة  �إبد�عات  �صل�صلة  عن  �ل�صادرة  باحلب"، 
�لنهاية،  �لبدء كانت..  "بد�ية، فى  وحتت�ى �ملجم�عة على 29 ق�صة هى 
�أقتلكم؟، علمى وجهلك، �ص�ء تفاهم، جئتك  هناك، يقينى بك، باى �لطرق 
دون  ول�ج،  و�صال،  �لأمر،  ق�صى  �أمل،  �أ�صميتها  زمردة،  �ختفاء  باحلب، 
�لظالم،  �صخب  �لن�صيان،  �صيف  برتقال،  ثمرة  جائر�،  جعلنى  ــرة،  ذ�ك
فر�صة  عنك،  حدثتنى  �لأخري،  �مل�ت  روؤيته،  قبل  باهت،  ح�ص�ر  �لغرفة، 
�أن  �صاأتزوج،  �إذنك  �إيزي�ض، كليمان�ض، بعد  للحياة، �صغفنى حزنها، هروب 

تر�قب �ملخب�لني".

�تفقت �للجنة �لعليا ملكتبة �لأ�رشة �لتي ير�أ�صها �لدكت�ر ف�زى فهمى على 
عاملية  رو�ية   50 �إ�صد�ر  تت�صمن  �لعاملية  للرو�ية  جديدة  �صل�صلة  �إ�صد�ر 

برتجمات نادرة، �أو متتلك حق�قها هيئات وز�رة �لثقافة �مل�رشية.
�لذين  �للجنة،  �أع�صاء  �لأ�صب�ع �ملا�صى �جتماعا لإقر�ر �ختيار�ت  وعقدت 
�تفق�� على �إ�صد�ر هذه �لأعمال كبد�ية لل�صل�صلة كبرية من �ل�ر�يات �لعاملية. 
كما يتم �لتفاو�ض �لآن مع عدد من دور �لن�رش �مل�رشية و�لعربية للح�ص�ل 
على  �للجنة  �أع�صاء  �تفق  �لأخــرى.وقــد  �لأعمال  بع�ض  ن�رش  حق�ق  على 
��صتحد�ث �صل�صلة تعنى بتاريخ م�رش يف خمتلف �لع�ص�ر، وعهد �إىل �لدكت�ر 

�أحمد زكريا �ل�صلق بتقدمي �ختيار�ت ملناق�صتها يف �لجتماع �لقادم.

وفاة  �ن  �لت�صيلي  �لق�صاء  بهم  ��صتعان  دوليا  خبري�   16 من  جمم�عة  خل�صت 
بابل� نريود� �حلائز جائزة ن�بل لالد�ب �لتي �تت بعيد �نقالب بين��صيه يف �لعام 
1973، مل تنجم عن �ل�رشطان كما ورد يف وثيقة �ل�فاة �لر�صمية. وقال �لطبيب 
بين��صيه  �غ��صت�  نظام  كان  �ذ�  ما  حتديد  �ملكلفني  �خلرب�ء  با�صم  ل�نا  �وريلي� 
�لديكتات�ري قتل �ل�صاعر �لت�صيلي يف م�ؤمتر �صحايف "�مل�ؤكد 100 ه� �ن �ل�ثيقة 
ل تعك�ض حقيقة �ل�فاة". لكن �خلرب�ء ه�ؤلء �لذين مل ينجح�� يف حتديد �ل�صباب 
�لفعلية ل�فاة بابل� نريود�. �ل �ن �صائق نريود� وم�صاعده �ل�صخ�صي مان�يل �ر�يا 
قال يف �لعام 2011 �ن وفاته ناجمة عن حقنه مبادة جمه�لة ع�صية مغادرته 

�ىل �ملك�صيك حيث كان ين�ي قيادة �ملعار�صة يف وجه �جلرن�ل بين��صيه.

يف كتابه �لأحدث “معجم �لأمثال �ل�صينية، مقاربة عربية لل�صعريات �ل�صينية”، �ل�صادر 
�لقيم  من  نظام  عن  تعربرِّ  �ل�صينية  �لأمثال  �أن  لعيبي  يرى  �لثقافية،  �لفي�صل  د�ر  عن 
حقيقة  تقّرر  كاأنها  ظاهريًا  وتبدو  و�لقت�صادية،  و�ملطبخية  و�لجتماعية  �لأخالقية 
بديهية ل ت�صت�جب �لعناء، لكن �لبد�هة هي ج�هر وج�دي ُيجرِب �لعقل على �لتعّرف �إليه 
�ل�صينية  �لأمثال  فاإن  وبالتايل  برهان،  �إىل  �حلاجة  دون  من  و�قعًا  �أو  حقيقيًا  ب�صفته 
ماأل�ف،  عادي  وبع�صها  رفيع  عاٍل  وبع�صها  بر�غماتي  بع�صها  قيمتها،  يف  تت�صاوى  ل 
وما بينهما ف�صحة للت�ص�ر�ت �ملحلية �ل�صينية عن �لأ�صياء و�لجتماع �لب�رشي من مثل 
ل�صت قادر�ً  �لآخرين ما  تنتظر من  “ل  �لذهب”،  �لبخيل ميتلك  لكن  لي�ض بخياًل،  “�لذهب 
على وعدهم به”، “ي�صعب �حل�ص�ل على �صديق يف عام، ي�صهل فقد�نه يف �صاعة و�حدة”.

خبراء صدر حديثا الشاعرإصدار

قراءة في كتاب
ك"  للمدع�  �حلرجة  "�حلالة  رو�ية  بطل  ين�صجم  ل 
للكاتب �ل�صع�دي "عزيز حممد" مع حميطه، �ص��ء يف 
�لأ�رشة، �أو يف �لعمل، �أو يف �أي مكان يك�ن فيه. لديه 

د�ئمًا هذ� �ل�صع�ر بالنف�ر مع كل ما يحدث ح�له.
�لع�رشينيات من عمره، تخرج من كلية  �صاٌب يف  ه� 
تقنية �ملعل�مات، يعمل �صمن �خت�صا�صه يف �رشكة 
ل  وي�صع حاجز�ً  �صن��ت،  منذ ثالث  بيرتوكيماويات 

مرئيًا بينه وبني باقي زمالءه.
من  نف�ره  عن  خاللها  من  ليعرّب  �لكتابة،  �إىل  يهرب 
�لآخرين  �مل�ظفني  مع  باأنه  و�صع�ره  �لرتيب،  �لعمل 
ور�ء  وقتهم  كل  مي�ص�ن  روب�تات،  �أو  �آلت  جمرد 
�أجهزة �لك�مبي�تر يعمل�ن، ل يرفع�ن روؤو�صهم عنه، 
يبدو  تنف�صهم  �إن  حتى  بل  �صبب،  دون  يتحرك�ن  ل 
كا�رٍش  �أو  غريب  �ص�ت  لأي  فيه  جمال  ل  م�صب�طًا، 

للرتابة.
�أكرث من ذلك، فاإن بطلنا ل حتركه ق�ص�ض �لنجاح، بل 

ي�صخر منها كما ي�صخر من كل �صيء.
"كافكا" و�أفكاره ح�ل  تلك يحاكي عزيز  �أفكاره  يف 
ويف  "�لمن�صاخ"  �ل�صهرية  رو�يته  يف  �لنقطة  هذه 
�لتي  ��صم بطل �لق�ص�ض  �إنه حتى ي�صتلهم  غريها، بل 
من  �لجتماعات  حل�ص�ر  ��صطر�ره  �أثناء  ي�ؤلفها 

رو�يات "كافكا"، في�صميه "�ملدع� ك".
�لعمل مع مظاهر ج�صدية مر�صية  نف�ره من  يرت�فق 
كال�صع�ر بالغثيان و�لإعياء وفقد�ن �ل�صهية و�إح�صا�ض 
د�ئم بالتعب �ملزمن، وحني تتفاقم �أم�ره وي�صطر �إىل 
�أنه  له  يتبنّي  �لطبية  �لتحاليل  و�إجر�ء  �مل�صفى  زيارة 

م�صاٌب بال�رشطان.
و�لتي  يكتبها  �لتي  �لفقر�ت  يف  ك"  "�ملدع�  ي�صجل 
تغري�ت  من  عليه  يطر�أ  ما  �لأ�صابيع،  بح�صب  يرتبها 
�أ�صب�عًا ور�ء �أ�صب�ع، ير�قب ما يحدث ح�له ب�صخرية 
جديد  بتحليل  �ملا�صي  من  �أحد�ث  وي�صتعيد  حادة، 
ثاقب، ر��صد�ً عالقته مع و�لده �ملت�يف، ومع عائلته 
�ل�صغرية �ملك�نة من �أمه و�أخته و�أخيه، وعالقته مع 
جم�ده  ل�صدة  �له�ل  باأبي  ي�صّبهه  �لذي  �ل�صارم  �جلد 

وق�ص�ته.
لإعالن  ت�ؤهله  �لتي  للذريعة  فاقد�ً  كان  �أن  وبعد 
يف  يجد  فاإنه  منه،  ونف�ره  جمتمعه،  مع  قطيعته 
�صار  فاإنه  ذلك،  من  �أكرث  بل  �لذريعة.  هذه  �ملر�ض 
بني  و�لتقلب  تطرفًا،  �لآر�ء  �أكرث  لتبني  بحرية  ي�صعر 
ه�  �ملزري  مظهره  �أن  طاملا  �أر�د،  كيفما  �لأدو�ر 

�صالحه يف ردع �أي �صخ�ض يل�مه.
هكذ�، �صي�صتخدم مر�صه لينال من كل �صيء،

�ل�صخرية  روح  �لبطل  تغادر  ل  ذلك  كل  خ�صم  ويف 
له  تعني  ل  كلها  �حلياة  وكاأن  �صيء،  كل  من  و�لهزء 
�إكمال �صحكته عليها  �أكرث من فكاهة، ما مينعه من 

"�لأ�صى �لعذب على زو�ل �لأ�صياء".

اقتباس
 

�لب�ؤ�ض ع�د كربيت ل ينطفئ �أبد�ً.
ت�ما�ض هرني هك�صلي

 ب�رشعة مت�ّض يا طيف �لليل
على �مل�جة �لغربية

و�أ�رشع!
�أ�رشع من �لكهف �ل�رشقي 

�ملجلبب بال�صباب
حيث تن�صج طيلة �لنهار 

�ملت�حد �لط�يل
�أحالم �لفرح و�خل�ف،

هذه �لأحالم �لتي جتعلك
خميفًا مهيبًا وعزيز�ً حبيبًا؛

فان�صط يا ليل،
وليكن هربك �رشيعًا !

لّف �صخ�صك بالرد�ء �لأ�صهب 
ع بالنج�م، �ملر�صّ

و�ع�صب ب�صعرك عي�ن �لنهار 
و�أعمها،

وقّبلها حتى يعيبها وينهكها 
�لتقبيل،

ثم طف وجتّ�ْل ف�ق �ملدن 
و�لبحر و�لرّب،

وب�صاك �ملخدرة �ملنّ�مة

م�ّصها جميعًا،
و��رشْع يا ليل،

فقد طال ترّقبي و�نتظاري!
عندما نه�صت و�صاهدت 

�نبثاق �لفجر
تنّهدت ومن �أجلك حت�رّشت!

وعندما �رتفع �لنهار ب�صيائه،
وتال�صى �لندى باآلئه،

وثقل �لهجري على �ل�صجر 
و�لزهر،

وعّرج �لنهار �ملتعب �إىل 
خمدع ر�حته

متثاقاًل ك�صيف ثقيل مم�ّض،
تنهدت ومن �أجلك حت�رشت!

بيرسي بش شيللي

ثقافة 

إلى الليلمكتبة الفلفلي.. رحلة بعيدة إلى أرشيف بغداد بين الكتب 
)�ص�ق  يف  �لكائنة  �ملكتبة  هذه  �مام  تقف  حني 
�ل�رش�ي( ببغد�د، تذهب نظر�تك لتالم�ض عدد� كبري� 
وطرفيها  �ملكتبة  و�جهة  على  �ملعلقة  �ل�ص�ر  من 
تاريخها �ىل عام 1930، فيما عمقها  و�لتي يع�د 
يغرق باأعد�د كبرية من �لكتب، هذه �ل�ص�ر هي �كرث 
ما يلفت �لنتباه، بل �نها تدع� �ىل �لتاأمل لل�ج�ه 
و�لق�صمات و�ملالمح، حيث �نها �كرث ما مييز �ملكتبة 
يف  فتاأخذك  �ل�ج�ه  تقر�أ  �ن  لك  بد  ل  �ص��ها،  عن 
يف  وت�صجر  �لبعيد  �لعر�ق  ما�صي  �ىل  بعيدة  رحلة 
جتعلك  و�ملهن  �لمكنة  �ص�ر  �ن  بل  �حلنني،  نف�صك 
تقارن بني �لزمنة، بني بغد�د �لن وبغد�د �لبعيدة، 

يزد�د �لف�ص�ل لديك لتحقق من �ص�ر تتعلق باملهن، 
ت�صعر حلظتها �ن �لناقة �صفة تت�صع لكل �صيء.

يف  �ملحّطات  من  �لعديد  �صريتها  ُت�جز  ورمبا 
�أقدم  �إحدى  �لفلفلي  مكتبة  �لع�رشين؛  �لقرن  عر�ق 
على  حافظت  و�لتي  و�أ�صهرها  بغد�د  مكتبات 
�حت�ته من م�ؤّلفات وكتب  ه�يتها وح�ص�رها مبا 
بعد  جياًل  �أ�صحابها  ت��رثها  نادرة  وخمط�طات 
جيل. يف حديثه ، يق�ل مالكها �أكرم ح�صني �لفلفلي 
�لفلفلي تاأ�ّص�صت عام 1930،  �أو  �لزور�ء  "مكتبة  �إّن 
�ملتنبي  �صارع  من  �ملتفّرع  �ل�رش�ي  �ص�ق  يف 
من  ن�صخًا  حتت�صن  تز�ل  ول  بغد�د،  ر�صافة  يف 

مطب�عات �صدرت يف �أربعينيات �لقرن �ملا�صي".
�لكتب  ��صت�ردت  �لتي  �لأوىل  �ملكتبة  �أنها  ح  وي��صّ

ن�رشت  �أنها  كما  �لعر�ق،  يف  و�لإنكليزية  �لعربية 
وكانت  �لعر�قيني،  و�لقر�ء  للباحثني  �لكتب  �أغلب 
يعقد  كان  حيث  و�ملثقفني،  �لكّتاب  لتجّمع  مركز�ً 
علي  ج��د  �مل�ؤّرخ  يديره  �أدبي  جمل�ض  �أي�صًا  فيها 
م�صطفى  و�للغ�ي  و�لباحث   )1987  -  1907(
علي  �لجتماع  وعامل   ،)1969  -  1904( ج��د 

�ل�ردي )1913 - 1995(.
له�ؤلء  جتّمع  عن  عبارة  �ملكتبة  "كانت  ي�صيف: 
مب�ؤلفاتهم،  �لعر�قية  �لثقافة  رفدو�  �لذين  �ملثقفني 
و�لعرب،  �لعر�ق  لتاريخ  كاماًل  �أر�صيفًا  ت�صم  كما 
تتعلق  �لتي  �لإنكليزية  �مل�صادر  �أقدم  �إىل  �إ�صافة 
هي  �ملكتبة  �أن  �إىل  لفتًا  عم�مًا"،  �مل��ص�ع  بهذ� 
�ل�حيدة يف �ص�ق �ل�رش�ي، وقد ذ�ع �صيتها يف كل 
�لعر�ق يف �ص�ر  �أر�صيف  �لعامل، حني وّزعت  �أنحاء 
عام  �لأمريكي  �لحتالل  بعد  بها  حتتفظ  كانت 
م�ؤّلفات  �ملكتبة  �حت��ء  �إىل  �لفلفلي  يلفت   .2003
�ملكتبات  �رش�ء  عرب  عليها  �حل�ص�ل  مت  نادرة 
�خلا�صة من �صخ�صيات كان لها �صاأنها يف �حلياة 
�أن  مبّينًا  �لعر�ق،  يف  و�لجتماعية  �ل�صيا�صية 
"هناك ع��ئل عريقة و�صي�خ ع�صائر زّودو� �ملكتبة 
للمهن  �ص�ر  �إىل  �إ�صافة  �لتاريخية،  ب�ص�رهم 
�ملندثرة �لتي كان ميار�صها �آباوؤهم و�أجد�دهم، مما 
عّزز من قيمة �أر�صيفنا �لف�ت�غر�يف". �أجنز �لفلفلي 
يهدف  �لذي  �ل�ص�ري"،  �لعر�ق  "تاأريخ  م�رشوعه 
و�لتي  �لعر�ق  تاريخ  من  �ص�ر  "تعميم  �إىل  منه 
و�لثقافية  �لجتماعية  �حلياة  من  جانبًا  تك�صف 
�لباحث  يق�ل  بدوره  قبل".  من  ت�ّثق  مل  �لتي 
هي  �لفلفلي  "مكتبة  �إّن   : ريحان  ن�ري  �لعر�قي 
منجم ثقايف كبري ما طلبت �صيئًا �إل وجدته فيها، 
�أو  �ملعل�مات  و�لباحثني عن  �لطالب  وهي مق�صد 

�ل�ص�ر عن تاريخ �لعر�ق".
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