
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6063 Wednesday 13/6/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6063  االربعاء  28 من رمضان 1439 هـ 13 من حزيران (يونيو) 2018م

W³  ÍœU¼ ÕU$

بغداد

WOBBI « WO «u²*«Ë WBI « 5Ð

أصابع األوجاع العراقية حلسب الله يحيى

W UI¦K  dšü« tłu «

ÍbO³F « qŽeš rO¼«dÐ≈

بغداد

بعض الـقراءات والكـتابات الـنقديـة تُجبـرنا أحيـانًا عن اخلروج عـما هو
ـعـتــاد وتـدفـعـنـا عـبـر ي ا سـائغ في نـسق اخلـطــاب الـنـقـدي واالكـاد
االسـئلـة والتـأمل نحـو استـقـطاب لـغة مـعرفـية وآفـاق دالليـة مُغـايرة عن
ـطلع والقـار لكـتب وآراء االستاذ الـدكتور " السـياق هذا مـا يواجه ا
كـمال عـبدالـفـتاح الـسامـرائي" فـهو بـحق بروفـسـور لألدب بشـكل عام
عـرفة صـحـفي وناقـدًا وكاتـبًا من والـنقـد بشـكل خـاص موسـوعي ا
الطراز األول من أعالم اللغة العربية كيف ال وقد جتمعت لديه عوامل
جناح الشخصية من كلّ جوانبهـا ونهل من معينها الصافي فاألصول
االجتـماعيـة والتكـوين الثقـافي الذي مُـنيَ بها األديب ووجـود عالقة ب
ية التـكوين الثـقافي واالجـتماعي تـمثلت: كـونه من عائـلة ثقـافية وأكـاد
كونات تترسخ في العقل الباطن معروفة في الوسط األدبي وألن تلك ا
ـعاش واخلـيال/ الـطمـوح معًـا حسـبما الـذي يجـمع ما بـ الواقع/ ا
ية واإلدارية ناصب األكاد وضوع. وكذلك اتاح له تسنمه ا يقتضيه ا

دور كبير في إثراء ثقافته واتساع أفق جتربته في احلياة.
بـعض كـتـاباته الـنـقـدية حتـمل مـساحـة ذات ابـعاد مـتـعـددة تتـغـير تـبـعًا
عـرفية واألدبية التي يـنسجها التـكوين الواقعي الذي يتكئ للتحوالت ا
على الدقـة والتناسق فـي حتليله كـثيرًا ما تـتفاوت التـعبيرات الـعاكسة
ألسـاليب الـنـقاد في خـضم الـكتـابة األدبـيـة والنـقديـة فـمن ب األفـكار
قاالت واألهداف والطموحات سـرعان ما تمتلكنا الدهشة واألسماء وا
ـنحـنـا جـوًا من الـثـقة في ـيًـا يسـتـطـيع أنْ  حيـنـمـا نـرى ناقـدًا واكـاد
ـتـلـكًا ألدوات الـذات جـعـلت من (أ.د. كمـال عـبـدالـفتـاح الـسـامرائي) 
ـتـنـوع ما يـبـهـر الـقـار والـذي ضمّ ألـوانًا من األدب الـعـطـاء األدبي ا
جتلى هذا األمر واضحًا في نتاجاته ومؤلفاته في األدب والنقد منها:

 1-دراسات في األدب العربي دار الفارابي 2009.
 2-القاضي الفاضل شاعرًا دار تموز 2012.
 3-أبحاث في النقد التراثي دارتموز 2011. 

 .2013  4-دراسات تراثية  دارالفراهيدي
 5- تـــلـــون اخلــطـــاب الــشـــعــري فـي الــعـــصــر الـــعـــبــاسي األول دار

الفراهيدي 2015.
 6-إيحاء الكلمات في الشعر العباسي دار ضفاف للنشر 2016.

وروث األدبي دار البداية 2016.  7-قراءات معاصرة في ا
 8-العبث واالنتحال في كتاب األغاني.

 9-تلون اخلطاب الشعري في القرن الثاني للهجرة دار ضفاف.
 10- الــشـعــر الــعــبــــــــــــــاسي ومــواكــبــته األحــداث الـداخــلــيـة دار

ضفاف 2017.
ـقـاالت في الـصحف واجملالت والـعـشرات من الـبـحـوث والدراسـات وا
الـعــربـيــة فـتــنـوعت األبـعــاد والـقــضـايــا األدبـيـة والــنـقــديـة الـتي دارت

مواضيع تناولها.
والسؤال الذي طرح عليه: متى تكتب النقد?

زيد ّا ال تؤدي الكتابة إلى طرح ا ّا جتشمه العواطف و جواب مباشر 
ـنـهـجـية خـصـوصًـا في اجملال من األسـئـلـة حول احلـقـائق واألسـئـلة ا
ـعاش ادي واحملـسوس ا عـقـد ا ـتطـور ا األدبي الـقابل لـلـتمـييـز ا

مجال بحث مشترك ب مبدعٍ ومتلقٍ.
فاألدب عنـده ال يتطلب حتـديد إطار زمني لـتسهيل إمـكانية الـتدقيق فيه
ــغـالــطـات  _ ـا عــلى أهــمـيــة األحـداث _ألن الــتـأريـخ حـافل بــا فــهــو 
ضمون اجلمالي لألدب والتفاعالت السياسية والعسكريـة ويغفل عن ا

مكنة فيه وهي األهم. الكامنة وا
وبـالتـالي إعادة قـراءة لألدب مهـمة بالـغة ولـكنـها تـتطـلب تقـنيـة وتركـيبًا
وفق مـنهـجـية تـأخذ بـعـ االعتـبـار أوجه التـوافق واالخـتالف والتـشابه
راجع واألحـداث وعند راجع وتـنوعهـا للوقـوف على حيـادية من ا في ا
اجلـوانب الـتي يـتم تـسـلـيط الـضـوء عـلـيـهـا والـقـراءات الـتي لم يـذكـرها
ـعـايـير الـنـقـدية تـخـتـلف من زمـان لـزمان بـيـنـما وتطـرق إلـيـهـا أحد فـا
تـغير هو "الذائقـة اجلمالية" للوسط عايير الـنقدية العلمـية ال تختلف ا ا

االجتماعي والثقافي التي يعرض فيه.
فـالدكـتـور كمـال السـامـرائي جعل من الـواقع االجـتمـاعي الـذي نعـيشهُ
مـادة خـصـبـة وغـنـيـة في بـنـاء مــقـاالته وآرائه وتـكـويـنـهـا وانّ الـنـسـيج
اللغوي في لـغته قد تفـرد في ألفاظه وتراكـيبه وخصائـصه فهو يسعى
ي الـذي يــضع الـعــراق في الـدرجـات فـي رؤيـته إلى الــتـطـويــر االكـاد
ي في حــالـة من االمـتـداد الالنــهـائي والـتـشـظي الـعـلـيــا لـلـتـعـلــيم الـعـا

تطور. عرفي والكم العلمي ا ا
ـعي في الـلــغـة الـعـربـيـة نـتــوقف ولـكن لم يـنهِ االبـداع فـأمـام االسم األ
ـتــجـدد من أحـد أعالم األدب الـعـربي لــيـنـيـر دروب كل من سـلك هـذا ا

الطريق.

ة وأستاذ أهدت مكتـبة اإلسكنـدرية في مصر الـعراق معجم "الـكلمات الـسومريّة بـاللغتـ األكديّة والعـربيّة" للـدكتور علي اجلـبوري عالم اآلثار والـلغويات الـقد
ـعجم عن بوابـة اللغة الـعربية في مـكتبة اإلسـكندرية وصل بـالعراق. وصدَر ا ـسمارية ومـدير وحدة الـدراسات اآلشورية في جـامعة ا اللغة األكـدية والدراسات ا
كتبة مقاالت وأبحاث الـعالَّمة العراقي جواد علي في مجلدين. وقال الدكتـور مصطفى الفقي مدير مكتبـة اإلسكندرية إن (هذا القاموس بداية تعاونٍ بعد إصدار ا
كتبة ستـتيح مجلة اجملمع العلمي الـعراقي على أحد مواقعها اإللكتـرونية خدمة للباحث ـكتبة لتوثيق تراث العـراق رقميّا).وأضاف أن (ا كتبة والعراق إذ تسعى ا ب ا
العـرب واألجـانب والثـقافـة الـعربـية وذلك بـعـد موافـقة رئـيس اجملـمع على الـتـعاون مع مـكتـبـة اإلسكـندريـة في هـذا الشـأن). وذكرت مـكـتبـة اإلسكـنـدرية في بـيان أمس أن
ستـخدمة حالـيّاً في اللغـة العربيّة وكـشف حجم التداخل فـردات السّومريـة واألكدية ا عـجم يحوي آالف ا عجم ألنّ ا (اجلبوري بذل جـهداً غير مسـبوق في تأليف هـذا ا

نطقة نفسها وخصوصا اللغت السومرية واألكديّة لفترة  500 سنة تقريباً). اللغوي ب هذه اللغات الثالث وذلك لتعايشها واستعمالها سويّاً في ا

رسالة القاهرة
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( (20عــشــريـن قــصــة عـــدا قــصص
ــلـحـق اخلـمس فــكـانـت بـعــنـاوين ا
مــغـــايــرة من عــنـــوانــات الــقــصص
ـتــمـاثـلــة (اصـابـعي ـتـقــاربـة او ا ا
الـــتي لـم تــعـــد اصــابـع ) و(اصــابع
القـتل والدفء ) و (اصابع الـشهداء
في كل مـكـان ) و (اصابع سـبايـكر )
و (رغيف بـدفء االصابع ) --- الخ
وكـلـهـا تـدور حـول الـوجع الـعـراقي
بعد التغيير 2003م جاء في القصة
ــــكـــان االولى ( كـل شيء فـي هـــذا ا
ـرء مـشـوه  –اذن  –كـيف يـتـوسل ا
حضوره  ,وتعليق بصيص امل في
العـثور على ذلك العـزيز ب اكداس
من اجلــــثث الــــتي لم تــــعــــد ســـوى
اشالء فـــاقــــدة البـــسط مـالمـــحـــهـــا

االنسانية  ,
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اقـلب هـذه الــيـد --- هــنـاك اصـابع
مـقـطــوعـة  اقـلب هــذا الـرأس هـنـاك
اطالقــات في اجلـمـجـمـة ) ولـنـتـامل
الـــتــمـــاسك الـــســردي فـي الــقـــصــة
الـــثـــانـــيـــة مع االولى الـــتـي جــاءت
(بـعــنـوان (اصـابع الـقـتل والـدفء )
(كــانت الــعـديــد من اجلــثث مـرمــيـة
عـــــــلى االرض تـــــــنـــــــزف --- والى
جـانـبــهـا ذلك الـرجل الــغـريب الـذي
ميـزته ب زبائن السـوق ملقى على
االرض فـيـمـا اصـبــعه يـضـغط عـلى
ـلــوء بــاحلــشـوات حــزام عــريض 
ـــزقـــا وقـــد حتـــول الى وقــــد بـــدأ 
اشالء ....) ص 19ويــــــســـــــتــــــمــــــر
التماسك السردي مع القصة الثالثة
الـــتـي جـــاءت بــــعـــنــــوان ( اصـــابع
الــشــهـــداء في كل مــكـــان ) (لم يــكن
والدك وحـده ... كان مـعه عـدد كبـير
من زمـالئه الــذي جــنــدوا انــفــســهم
دفــاعــا عن وطـنــنـا الــعـزيــز .. الـذي
احتل بعض مدنه اجملرمون والقتلة

اصـابع االوجـاع الـعـراقـيـة قـصص
قـصيـرة للـقـاص حسب الـله يـحيى
صادرة عن دار الـشؤون الـثـقافـية-
يـــــغـــــداد-بـــــحــــدود ( (25خـــــمس
وعـشــرين قـصــة-كـتب عــلى خـمس
ــــلــــحق) الــــقـــــصص االخــــيـــــرة (ا
وقـصص اصابع االوجـاع العـراقية
هـي قـصص قـصــيـرة مــكـثـفــة غـيـر
كن عدها تقليدية وبناء على ذلك 
مـتـوالـيــة قـصـصـيـة وذلك لـتـشـابك
االحـــداث فــيــمــا بــيــنــهــا في زمــان
ومـكان واحـد- فاالحـداث والصراع
الـدرامـي وتـيــار الــوعي والــتـداعي
احلر انـتـظم في سـلـسـة واحدة في
حتــرك الـــشــخـــوص واالفـــعــال في
مــواجـهــة الـواقـع اذ سـلط الــقـاص
ـأسـاوي كـامـرته مــصـورا الــوجه ا
للـعراق بعد الـتغيير 2003م ولذلك
فـــاجملــمـــوعـــة اقــرب الـى الــقـــصــة
الـطويـلة او الـرواية عـلى الرغم من
ـــمــيــزاتــهــا احــتـــفــاظ كل قــصــة 
االسلـوبـية حـيث تـتشـابك االحداث
ويـنـمو بـعـضهـا من الـبـعض االخر
وهـي في الــوقت نـــفــسـه تــتـــبــاعــد
باسلوب مخـاتل  فالبد من تفريقها
عن اجملـموعة الـقصصـية القـصيرة
الـتـقـلـيـديـة النهـا تـتـمـيـز بـتـمـاسك
سـردي فـكـأن الـقـارىء يـتابـع قراءة

ـســاء قـالـوا  –جـزاك خــبـز في ذلك ا
الـلـه خـيــرا يـااخ --- ولـم يـعــطـوني
حــقي من ثـــمن اخلــبــز  –ولم اجــرؤ
على مـطالـبتهم  –فقـد كانت عـيونهم
ا اليحتمل عقباه --- ص43 تشي 
وهــكــذا دوالــيـك يــســتــمــر الــتــضــاد
والـتـجـانس الـسـردي بـ اجملـمـوعة
الـــقــــصـــصــــيـــة ( اصــــابع االوجـــاع
الـعــراقـيـة ) بــشـكل مــحـتـال مــوظـفـا
القاص كلـمة اصابع في العناوين او
ضام القصصية بشكل فني وهو ا
يـريد من االصـابع االيدي  –كما ارى
ــــرسل الـــذي – كـــنــــوع من اجملـــاز ا
عالقــته اجلـزئــيـة فــمن االيــدي يـأتي
اخلـير والـشـر .البـد لنـا من الـقول ان
جتـديـد وحتـديث الـقـصـة او الـرواية
ضـرورة من البـعـاد سـأم القـارىء من
االســـتـــمـــرار بـــالـــقـــراءة الـــســـرديــة

وحتديث لهما.

الذي جاءوا مـن خارج احلدود ارتفع
اكـثر مـن اصبع يـسأل ... احـترت من
اجيب ..غـير انـني اضطـررت لسـماع
سـؤال بـرهان  –جدي  –كـيف قـتـلوا
الـكـثـيـرين ومـعـهم والـدي كـمـا تـقول
اذا يـسمح لـلمـجرمـ ان يعـيشوا و
من دون عـقاب ! ....) ص . 27وهـكذا
يــسـتــمـر الــتــجـانس الــســردي حـتى
ـلـحق الـقــصـة االخـيـرة من قـصص ا
اخلمس الـتي جـاءت بـلون اليـخـتلف
كـثيـرا عن الـقصـص العـشـرين وعلى
الـرغم من جتانس الـتمـاسك السردي
فـان هــنـاك تــضـادا بـ الــقـصص اذ
يزا تأخذ كل قصة طابـعا اسلوبيا 
فان مجموعة قصص –وكما سبق  –
اصــــابع االوجــــاع الــــعــــراقـــيــــة هي
مـتوالـيـة قصـصيـة ولـنتـأمل التـضاد
الـــســردي في قــصـــة ( رغــيف بــدفء
االصـــابع ) مع مــضـــمــون الــقــصص
الــــســـابـــقـــة الـــتـي ركـــزت عـــلى
الـشـهـادة واالسـتـشهـاد ووصف
مـــكـــان الــشـــهـــداء وكــأنـه مــكب
للـنـفايـات او مجـزرة للـحوم فـقد
تـــنــاولت قــصـــة ( رغــيف بــدفء
االصـابع ) الوضع االمـني الهش
صيـر الناس وحتكم الـدواعش 
( وتــنـــبه جــيـــراني الى جنــاحي
وصـار الفرن مـدار االحاديث ---
وعــد خــبـــز احلــاج ســلــمــان هــو
االجـود بـ خـبـز االفـران االخرى
الـتي تـوزعت في احلي --- قـالـو
ســـنـــجيء يـــومــيـــا في مـــثل هــذا
الـوقت لـناخـذ مـنك هـذا الـعدد من
ارغـفـة اخلـبز  –استـبـشـرت خـيرا
ووعدتـهم بـتـوفـيـر مـا يـحـتـاجونه
شـرط ان يلتـزموا بـالوقت واال فان
الـعجـ سيـتلف  –هـزوا رؤوسهم
وشــــــكـــــرونـي وهـم يــــــاخـــــذون –
بـاصـابع  صـدئـة مـا تـوفر لـدي من

قـصة طـويـلـة او روايـة لـكن قصص
اصـابع االوجاع العـراقيـة الحتتوي
عـلـى حـدث رئــيس يــنـمــو من خالل
ـكن لــلــقـارىء ان الــقـصـص لـذلـك 
يسـتمـتع بـكل قصـة منـفردة مع ذلك
كن عـد مجمـوعة قصص اصابع ال
االوجـــاع الـــعـــراقـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة
قـصـصـيـة قـصـيــرة تـقـلـيـديـة النـهـا
التـرتـبط بـحـدث رئيس  –كـمـا سبق
فـــيـــمـــكن لـــلــــكـــاتب ان يـــضـــيف –
جملــمـوعـة قــصص اصـابع االوجـاع
العـراقية قصص اخـرى والسيما ان
الـنـزيف العـراقي لم يـنـقـطع كـما ان
زاويـة نـظـر الـقـاص تـركـز عـلى هـذا

ستمر . النزيف ا
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البــــــد من االشــــــارة الى ان بــــــعض
تـوالية القصصية النقاد يرون ان ا
جـنس ادبي له خصائـصه وتقـنياته
ــتـــعــلـــقــة به لـــكــنـــهــا مـــتــضــادة ا
ا ساعد الكاتب على ومتجانسة و
ان يـضع من مجـمـوعته الـقـصصـية
مـتــوالـيـة قـصـصــيـة بـاالضـافـة الى
مـاسـبق هــو تـوظـيــفه في كل قـصـة
قــصـيــرة جـزء من حــدث في الـوجع
الـــعـــراقـي ثم عــــنـــونـــة الــــقـــصص
مـتــقــاربــة او مـتــمــاثـلــة تــتــخـذ من
االصابع مـرتكزا لصـياغتهـا البالغة
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متـمركـز أيضـا. وقد اتـضح للـقراءة
بــــأنـــهــــا قــــد نـــســــخت فـي الـــنص
الــتـــوراتي  وال حتــتــاج إلى جــهــد
ـعرفـة واكتـشاف الـتفـاصيل كبـير 

رحتلة. ا
أما النص األسطوري السوري فانه
سـاعـد الــدراسـة عـلـى رسم إطـارهـا
ــرتــبـط بــتــكـــون حلــظــة اجلــديـــد ا
االلـوهة والـتضحـية بـأهم العالمات
الـــــدالـــــة عـــــلـى نـــــظـــــام اخلـــــصب

واالنبعاث - ص  32 و(3) 33.
ـــقـــطع ويـــربــطه ومن يـــقــرأ هـــذا ا
بــعـبــارة االسـتـهـالل  سـيـعــتـقـد أن
الكتاب يتركز على كشف صلة قصة
لحمة جلجامش يوسف التوراتي 
 وأن حــــكـــايــــة األخـــويـن والـــنص
األســطــوري الـــســوري مــا هــمــا إال
ـــ . ولــــكن مـــا حـــاشــــيـــة عـــلـى ا
سيـجده هـو عكس ذلك تـمامـاً حيث
كـان الـتـركـيــز األسـاسي عـلى صـلـة
قـصــة يــوسف الــتـوراتـي بـحــكــايـة
األخـــــــــويـن أوال  واألســـــــــطــــــــورة
السـوريـة ثـانيـا  وبـعد  (194)مـئة
وأربع وتسعون صفحة  يأتي قسم
عـنـوانه (مـلحـمـة جلـجـامش وقـصة
يوسف التوراتي) ويتكوّن من (17)
سـبع عـشرة صـفـحـة فقط  يـتـحدّث
ـزعوم)  فـيه نـاجح عن الـتـنـاص (ا
بــ مــلــحـــمــة جــلــجــامش وقــصــة

يوسف التوراتي . 
وأقــول أنّ هـذا الـتــنـاص "مـزعـوم" 
ألن كل ما يـقدّمه ناجح عن الـتناص
ـلحمة والـقصة مفـبرك وملفق ب ا
ــــــكن دحــــــضه وال أســــــاس له  و
ـجـرد حتـريك مــفـردات قـلـيـلـة من

مكانها في التحليل . 
# ظـــاهــرة خـــطـــيــرة في الـــثــقـــافــة
الــعـربــيــة : بــدون هـذا الــتــنـاص ال
مـحل لـلـدولـة الــيـهـوديـة في الـوطن

العربي :
…dODš …d¼Uþ

لــكن قــبل ذلك دعــوني أتــوقف عــنـد
ظـاهــرة خــطــيــرة صــارت تـبــرز في
الثقافة العربية منذ أكثر من عقدين
 وتـــــمس جــــانـــــبــــاً مـن مــــشــــروع
ـعـموري الـصـديق الـبـاحث نـاجح ا

من مـفـارقـات كـتـاب األسـتـاذ ناجح
ـــعـــمـــوري هـــو ان عـــنـــوانه هـــو ا
"األصـــول االســطـــوريـــة في قـــصــة
يــوسف الـتــوراتي"  لــكن الحظ مـا
يقوله في األسطر األولى من مقدمة
كـتـابه :(كـنت مـنـذ سـنـوات مـهـتـمـا
بـقـصــة يـوسف الـتـوراتي وعالقـته
الـتـنـاصـيـة مع مـلـحـمـة جـلـجـامش
بـوصـفـهـا نصـا مـكـرسـا لـعب دورا
بـــارزا في الــــتـــأثـــيــــر عـــلى اآلداب
الحم الـشـرقـيـة  وتبـدّى هـذا في ا
والـــنــصــوص األدبـــيــة وتـــوصــلت

األسـطورية لـلفـكر التـوراتي حتى لو
عن طــريق الــكـذب والــتـلــفــيق . فـمن
شـروع الذي يـجعل الـفكر دون هـذا ا
الـتـوراتي جـزءا أصـيال من مـكـوّنـات
ـنــطـقـة  ووريـثــا إلجنـازاتـهـا فــكـر ا
األسـطـوريـة الـرياديـة الـعـظـيـمة  لن
يكـون هـنـاك مـستـقـبل فـكـري وقـبول
نــفــسي مـؤسـس عـلــيه  لــلــمــشـروع
اليـهـودي الصـهيـوني في فـلسـط 
خــصــوصــا وهــو مــقــبل عــلى إعالن
دولته الـيهوديـة في فلسطـ احملتلة
 وستبقى "إسرائـيل" كيانا هجينا ال
ــنـطـقـة ـكن أن تــسـتـقـبــله ثـقـافـة ا
(ثــقــافـــة الــعــراق ومـــصــر وســوريــا
خصـوصا) الـتي هي ثقـافة مـناقـضة
تــمـامـاً لـلـفـكــر الـتـوراتي الـذي يـريـد
ناجح جـعله فـكرا مـصادره احلـيوية
الــفـعـالــة كـامـنـة في ديــانـات الـشـرق
ـؤسسة كـما يقـول في مقدّمـة كتابه ا
ـــكن أن (ص  (32. وكـالمه هــــذا ال 
يــصــدر من بــاحث عــربي فـي مــجـال
األســطـورة ألن مــعـنــاه أنه ال يــعـرف
مـيزات األسـاسيـة لديـانات الـشرق ا
األدنـى الــــقـــــد  وال يــــدرك أنـــــهــــا
مــنــاقـضــة بــصــورة جــذريـة لــلــفــكـر
الــــتــــوراتـي كــــمــــا ســـــنــــشــــرح ذلك

بالتفصيل . 
ـقـدّمــة يـعـلن نـاجح عن وفي خـتـام ا
ثـقـته بـأن دراســته هـذه سـوف تـثـيـر

اإلهتمام : 
(وأنــــا وائـق بــــأن هـــــذه الـــــدراســــة
ـتواضعـة ستـثيـر اهتـمامـاً  مثـلما ا
سـتـسـاهم بـتـعـمـيق اجملـال الـثـقـافي
ـعـني بـاألسـطـورة والـتـوراة  كـمـا ا
إنها تنطوي ضمنا على اعتراف بكل
مـن ســـاهم بــــالـــكــــشف عـن اصـــالـــة
احلــضـــارات ودورهــا الــكـــبــــيــر في
ة - إنتـاج وصيـاغة الـديانـات القـد
ص (5) 33. وفـــعال ســـتـــثـــيـــر هــذه
الـدراسـة اإلهـتمـام  فـهي سـتـكون –
ــؤكّــد - جـزءاً من وبــحــسن الــنـيّــة ا
مشـروع خـطيـر يُـنـفّذ - ويـا لـلخـيـبة
واأللم  –بالـنـوايا احلـسـنة  وبـعرق
وجــهــد وعـنــاء الــطـرف الــذي سـوف
يــكـون اخلــاسـر األوحــد من حتــقـيق

أهدافه وهو نحن. 

هــذا : كــشـف األصــول األســـطــوريــة
لقصة يـوسف التوراتي . وسنجد أن
األصول األسطورية التي يركّز عليها
هي أصـول تـتـعـلق بـالـعـراق ومـصـر
حتـديداً والـشرق األوسط عـموماً !! .
ـــقــدّمـــة بــعــد أن يــقــول نـــاجح في ا
يـعـرض تعـلّـقـه بـكشـف أصـول قـصة

يوسف التوراتي األسطورية :
(وستساهم هذه الدراسة في توسيع
اجملــــال الـــــتـــــوراتي واإلشـــــارة إلى
مـصــادره احلـيـويـة / الـفــعـالـة الـتي
صـاغت الـبـنـيـة الـذهـنـيـة الـتـوراتـيـة
والـتي تــسـلــلت إلى ديـانــات الـشـرق
ـؤسسة وأخـذت منهـا ما يسـاعدها ا
على إعـادة صـيـاغة الـنص الـتوراتي
الذي ظل شـفافـاً  كاشـفاً عن طـبقات
ثــقــافـيــة لــيـسـت له  عـلـى الـرغم من
مــحـاوالت الـكــهـنـة الـيــهـود إلضـاعـة
وطمس الـعنـاصر الـدينـية األخرى -

ص (4) 32. 
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وناجح  –كمـا يبـدو واضحا  –دقيق
في القول إن الـكهـنة الـيهـود حاولوا
إضـاعـة وطـمـس الـعـنـاصـر الـديـنـيـة
األخـر . ولـكـنه يـقع في كـبـوة كـبـيـرة
حـ يـحـاول إثــبـات وجـود "تـنـاص"
عــفـوي بــ اجلـانــبـ : الــتـوراتي 
ـصـري الـقـد  ألنّ ما والـعـراقي وا
حصل هو سرقة كبرى وعملية سطو
مـــدروســة وذكــيّــة من قــبل الــكــهــنــة
نـطـقة الـيهـود  وذلك إلربـاك تـراث ا
ووقــائـعـهـا الــتـاريـخـيــة الـتي حتـمل
األسـطـورة جانـبـاً كـبيـراً مـنـها أوّالً 
وجلـعل الـتوراة تـبـدو وكـأنّـها وريث
"شـــــرعي" لـإلجنــــازات الـــــفــــكـــــريــــة
واألسطوريـة العظـيمة الـتي حققـتها
حــضـــارتــا الــنــيـل ووادي الــرافــدين
(مـصر والـعـراق)  وكـذلك احلـضارة

ة .  السورية القد
ولـم يـعــد ســرّاً الــقـول بــأن اجلــهـات
ـعـاصـرة الـيـهــوديـة الـصــهـيـونـيــة ا
تـخـصص األمـوال ومـراكـز الـبـحـوث
ودور الــنــشــر وتــســخّــر الــبــاحــثـ
ــمـيـزين  –من دون أن يـعــلـمـوا في ا
كـثــيــر من األحــوال - لـكـي يـعــمــلـوا
بدأب وبـكل طريقـة ليكـشفوا األصول

ـهـمـة ب الـقـراءة الى الـتـناصـات ا
ـلـحـمـة وسـفـر الـتـكـوين  وقـدمت ا
هـــذه الــــتــــوصـالت ضـــمـن كــــتـــاب
(مـلحمـة كلكــــامـش والتوراة) الذي
صـــــــدر فـي دمـــــــشــــــــــــــق عن دار

دى  - 2009 ص (1) 31. ا
وهـو تـقد غـريب يـقـفـز من تـناص
ملحـمة جـلجـامش مع قصـة يوسف
الــتــوراتي الى تــنــاصــات مــلــحــمـة

جلجامش مع سفر التكوين !! 
ثم يـــعــود إلـى الــقـــول :(واســـتـــمــر
اهـتـمامـي بقـصـة يـوسف الـتوراتي
وحصـرا قميصه األحـمر وصلة ذلك
مع االلـوهـة الـشـابـة
ـذكــرة في الـشـرق ا
وفـــــــعـال تـــــــأكـــــــدت
الــعـالقــة الــثــقــافــيـة
الـقائـمة بـ عدد من
اآللــــهــــة ويــــوسف -
الــــــصـــــفــــــحـــــــــــــــة
نـــفــــســــهـــا) (2).اآلن
عــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــا إلـى
مــوضـــوعـــة األصــول
األســطـــوريــة لــقــصــة
يـــــوسف الـــــتـــــوراتي
ليـعـود األسـتـاذ ناجح
ويقول قبيل النهاية :
(تــــــظل مــــــلــــــحــــــمـــــة
جـلــجـامش الــشـهــيـرة
جــدا نـصــا مــؤثــرا في
قصـة يوسف الـتوراتي
ـــــــــكـن جتـــــــــاهل وال 
ــبـكــر في كل تـأثــيــره ا
ثـقـافــات الـشـرق األدنى
الــقــد وكــان حلــكــايـة
صـرية مجال األخوين ا
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