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كا
نَ علم ـاً ،يتوهّ ـ ُ
ـج بثقافــة،
ّ
تتمي ـ ُز بالتن ـو ِ
والثقافـ ِّ
ـي ،والتعـ ِد
ّع والغنــى
ـي
ـدُّ فــي االهتمــام بات
المعرفـ ِّ
جاهاتهــا الفكر ّي ـ ِة و
فــي تطويعهــا والت
مدارســها الفنيــة،
ِ
ـاب
هيـ ٍ
ّ غي ـ َر ّ
فاعــل معهــا وهــو ي
كتــب
ّ
ويؤ
ُ
ل
ــف
ل
وي
ُ
يبتكــ َر ل
نحــت مســ َّل ًة
ّ
نفســه ُاســلوب ًا يُميّــزه،
جماليــ ًة قوامُ هــا ال
ســردُ
والمو
ســيقى
بالعلــوم وال
ِ
ونقــدُ النقــد ،مت
ٍ
رياضيــات ملتقطـ ًا شـ
ّكئــ ًا علــى معرفــ ٍة
ذرات مــن ّ
كل ميـ ٍ
ـدان مــن ميادينهــا
وتجلّياتِهــا.
ً
متماهي
ـ
ا
ف
ـ
ـي
ب
حورهــا

الكتابة والحياة

يقــول علــي الشــوك،
كلّمــا أرادّ أن يتوقّ َ
ــف عنــد محطّ
أنَّ كتــاب «االُ
ــات إبداعــ ِه الف
ِّ
كــري وا
ألدبــي
طروحــة الفنطازيــة» يظـ ُّ
ّ
ـل يحتـ ّ
ـل
مـ
موقع ـ ًا أثيــر ًا فــي مسـ
ـن نوعــه فــي العال
ـيرة عطائــه ،فريــد ًا
ــم العربـ ِّ
ـي ،ويجــدُ فـ
ـي
ِ
اعت
ـ
ّ
ـراف
كل
بقيمــة االُ
ٍ مــن أدونيــس
طروحــ ِة دالّــ ًة تُكــ
ر
ّس
ومحمــود درويــش
قيم
ت
ُ
َهــا
وســع َة
تأثيرِ هــا .ويــرى ال
الفنطازيــة» كرّسـ
ـت
ه
ُ
ً
كاتب
ـ
ا
ذاع
شــوك أنَّ «االُ طروحــ َة
صي
ُتــه بيــن أبــرزِ
مـ ٍ
مجايليـ ِه مــن الك ّتــاب
ـرور إلــى عالــم
والمبدعيــن وجــوا َز
الكتابــة واألدب .واأل
طروحـ ُة قــد تص ُلــح
تجمــع
مفتاحـ ًا لفهــم شـ
بيــن االنفتــاح علــى
ـخصيت ِه التــي
ّ
العلــم المجــر ِّد ال
نظر ّيـ ِ
ملغــوم بالمعــادالت ال
ـات الفيزيــاء واإلبحــارِ
ِ
رياضيــ ِة ومتا
ّ
ف
ـ
ـي
هــات
عوال
ـ
ـم
ا
ِ
ألدب والفنــون ،ومِ نهمــا ّ
الرياضيـ
تمكـ
ّ ـات لصياغ ـ ِة عمـ ٍ
ـل أدبــي
ـنَ مــن تطويــع علــمِ
ٍّ رفيــعِ المســتوى.

لوحة الغالف

يف ِّ
كل م� �رّةٍ �أم�س ��ك خيط� � ًا ين�سل ��تُ من ��ه� ،أُم ّن ��ي
ِّ
ِّ
ما�ض ي ��كاد يُب�ش ُر
النف� ��س ب�أن ��ه ق ��د ي�ؤ�شر لع ��ودةِ ٍ
بالرج ��وع مغ�س ��و ًال بك ّفاراتِنا الت ��ي مل تكن جم ّرد
آالف ،ال ب ��ل مالي�ي�ن
أرواح � ٍ
�أدعي� � ٍة �أو ن ��ذور ،ب ��ل � َ
نحر ُته ��م احل ��روب ،و�أل � ُ
�وان الع�س ��ف والكراهيةِ
املُنفلت ��ةِ والإق�ص ��اءِ على الل ��ون والفك � ِ�ر والنوع،
كر�سي ال�سلطة،
ولربا ملج ّرد العب � ِ�ث وال ّلهو فوق
مّ
ِّ
ودوام �سطوتِه..
بوهم �سحرهِ
ِ
واملكابرة ِ
بزهو َ
تع�س َف
الزمن ،وال ُّ
ذاك ِ
ال مبالغ� � َة يف التغ ّني ِ
القحط الذي ُ
نعي�ش ،والعثُّ
جبني زم � ِ�ن
ِ
يف تعفري ِ
يت�س ّل� � ُل من ��ه �إىل ِّ
�ات حياتنا،
كل م�سام ٍة من م�سام � ِ
املوت وطعم ��هِ  ..زمنٌ
وه ��وا�ؤ ُه يت�ضم ُّخ برائح ��ةِ ِ
�َّي� فيه ح ّت ��ى عزرائي� � ُل َم َل � ُ�ك امل ��وت� ،إذ مل يعُد
تغ رَّ َ
الزمن اجلميل ،فال يُخطئ
يت�أ َّن ��ى كما كان عليه يف ِ
ِق ��راء َة ِ�س ِج ٍ ّل وال يتعجّ � � ُل ،وال يُق ِّد ُم � َأج ًال �أو يندف ُع
يح�ص ُد �أرواح ًا مل تي َن ْع
ب�ل�ا َت َروٍّ كما يفع� � ُل الآن�،إذ ِ
بع ُد ومل ي َِحنْ قِطا ُفها!..
ُ
لمِ َ كانت ِّ
الزمن اجلميل نكهة احلياة..
لكل �شيءٍ يف ِ
ُ
عب عنها م ��ن �سلوكٍ ،
�ان َ�س ِويٍّ  ،وم ��ا ت رّ
حي ��اة �إن�س � ٍ
تو�صيف ملعانيه وم�آثرهِ وجت ّلياتِها..
يتم ّث ُل فيه �أو
ٍ
إف�صاح عن مكنونات ��ه العميقةِ
ب ��ل واجل ��ر�أة يف ال ِ
الع�ص ّي ��ةِ على الب ��وح ،حينما تجُ ِّ�س ُد جُ رح� � ًا �أو ما
يُ�ش ِبه العيب.
نف�سها بطابعه ��ا الرتاجي ��دي ودالالتِها،
البطول� � ُة ُ
ظواهر ذاك الزم ��ن ،حفرتْ معانيها
�أم�س ��تْ �إحدى
ِ
العراقي و�أ�ضفتْ على
عميق� � ًا يف وجدان املجتم ��ع
ِّ
أجيال تعاقب ��ت فيه �أحزان ًا وقه ��ر ًا و�شجن ًا
�سو ّي ��ة � ٍ
مكبوت ًا .وك�أنَّ القد َر �أراد للعراقي �أن يظ َّل مُن َتهَك ًا،
ترهّ ل ��تْ و�سائ� � ُل فرح ��هِ و�أ�شواق ��ه وجت� � ّذرتْ يف
روحه مكامنُ اللوعةِ والأ�سى والفجيعة .فاملفهو ُم
البط ��و ُّ
يل ،جتاو َز رمز َّي َت ��ه الفرديّة ،بع ��د �أنْ �صار
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توهّ جـ ْ
ـت ثقافـ ُة علــي الشـ ِ
ـوك فــي زمــن
ِ
الصعــود واالنتصارات
التــي ش ِ
ــهدتَها البشــر ّي ُة بع
ــدَ الحرب العالمي
علـ
ّ ــة الثانيـ ِة واالنتصارِ
ـى الفاشـ ّـية والنازيـ
ـة،
وترك
ـ
ـت
ب
صماتهــا فــي ّ
كل ميـ ٍ
مي
ـدان مــن
اديــن العلــوم وال
ثقافــة والمعرفــة بتنوِ
وتط
ّ عهــا وتعــدُّ ِد حقولهــا
بيقاتهــا ومنجزاتهـ
ـا فــي المجتمــع و
الطبيع
ـ
ة
ِ
وس
ـ
ـبرِ
أغ
ـ
ـوار
األكـ ِ
ـوان البعيــدة.

علي الشوك

سيرة

أكتب عن الزمن الجميل
حني ُ
كنت ُ
أحالمنا
توس َد ْت
ُ
املوءود ،الذي َّ
ثناياه ،كانت تراودين يف ّ
مرة
كل ّ
ُ
بعض من بقايا
رغبة اسرتجاع ٍ
ضفافهِ  ،يّ
حطام
رث عىل
ٍ
لعل أع ُ
وأضمه
فأتشب ُث به
من موروثه،
ُّ
ّ
إىل ما تبقّ ى من حطام دنيانا،
أيقونة تُج ّن ُبني
يتحول إىل
ٍ
لع ّله ّ
اإلحساس بالندم واللاّ جدوى،
َ
تيار اليأس والحرسة إىل
فيجرفني ُ
الزمن نفسه.
نسيان ذلك
ِ
ِ
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املجتم� � ُع مو�ضوع� � ًا
ُ
لزمن عل ��ي ال�شوك
ل ��ه .ومل َت ُع ��دِ امل�آث� � ُر البطول ّي� �ة ِ
تتج�س� � ُد يف ق ��وّ ةٍ حتم� � ُل التعذي � َ�ب واال�ستع ��دا َد
ّ
�وت والت�ضحي ��ة مبباه � ِ�ج احلي ��اة ووه ��ا ِد
للم � ِ
اال�ستق ��رار ،و�إمنا ا ُ
االعرتاف
جل ��ر�أ ُة �أي�ض ًا عل ��ى
ِ
بال�ضع � ِ�ف يف مواجه ��ة
ِ
عذابات اجل�س ��د ،وتعريةِ
االنك�سار وما يُف�ضي
ال ��ذات والق�صور ،يف جت ُّن ِب
ِ
ؤالت ب�ي�ن الأه ��لِ ويف
�ات وت�س ��ا� ٍ
�إلي ��ه م ��ن تداعي � ٍ
املجتمع.
�إنَّ البطول� � َة كقوّ ةِ �إرادةٍ وا�ستع ��دا ٍد على املواجهة
ريه ��ا النقي� � َ�ض يف ال�ضع ��ف،
وامل ��وت ،جت� � ُد تعب َ
ليُ�ش ِّكال مع ًا ن�سيج ًا مرتابط� � ًا للكينونةِ الإن�سانية،
دون تداخ ��لِ وت�شابكِ
ولن تتكام� � َل وتتوازنَ م ��ن ِ
مظهريهما
ِ
ُ
وال�ضعف الإن�سا ُّ
ين"وهم ��ا يُ�ش ِّكالن مع ًا
“الق ��وّ ُة
الطبيعي املتوازن!...
إن�سان
كيانَ ال ِ
ِّ
يف رمز ّي ��ةِ البطول ��ةِ  ،تلتقي املتناق�ض ��اتُ كلُّها من
العذاب
دون �أنْ تت�ش ��وّ ُه املعاين .فالبط ُل �إذ يواج ُه
َ
دفاع� � ًا عن ح � ٍ ّ�ق �أو �صيانةِ �س ٍّر ق ��د يت�سب ُّب الك�شفُ
عن ��ه �إحل � َ
م�صائر
�اق الأذى بق�ض ّيت ��هِ �أو تعري� ِ��ض
ِ
ّ
ُ
�آخري ��ن �إىل اخلط ��ر ،يت�ش ّب ��ث بكل م ��ا ي�ستم ُّد منه
نقاط �ضعفهِ الإن�سا ِّ
طاق� � َة ال�صمو ِد وهو يواج ُه َ
ين
ُ
ويتعاىل على عذابا ِت ��ه  :ال ُ
إميان العميق باملبادئ،

وق ��وّ ُة املُ ُث ��لِ والعقي ��دة ،والقي � ِ�م االجتماعي ��ة،
و� ُ
وهي ترى فيه
أعراف الع�شرية ،ونظر ُة احلبيبة َ
عائد ًا� ،سح َر حُ لمها املرجتى..
تف َّت � َ�ح وَ ع ِيي على م�شارف ذاك الزم � ِ�ن اجلميل� .إذ
كن ��تُ م�سكون ًا بقي ��م مدينةٍ �صغ�ي�رةٍ نائيةٍ جتتم ُع
فيه ��ا تناق�ضاتُ القريةِ وجت ّليات
مظاهر احل�ضارةِ
ِ
الآتي ��ة م ��ن وراء البح ��ار .وح�ي�ن �أخذتن ��ي بغدا ُد
ل ُتعي َد تكويني ،ولتغم� � َرين يف �ضجيج جتاذباتِها
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة و�صخ � ِ�ب
فو�ضاه ��ا ،وفيو� ِ��ض جمالياتِها الآ�س ��رة ،عمّد ْتني
كرحّ ال ��ةٍ يبح � ُ�ث عن ذات ��ه ،ويُري� � ُد له ��ا �أن تتكوّ نَ
ُ
على وق � ٍ�ع
ينف�ض عنه ما َعل َِق به ��ا من غبار طفولةٍ
�وار املدينة
ظ ّل ��تْ تبح � ُ�ث عن حدود الل ��هِ وراء �أ�س � ِ
ال�صغ�ي�رة النائي ��ة الت ��ي يب ��دو ك ُّل �ش ��يء فيه ��ا
مو�ضوع ًا للت�سا�ؤل!..
يو َمه ��ا مل �أ�سم� � ْع �أو �أق ��ر�أ لعلي ال�ش ��وك وع�شرات
�وات املُبه ��رةِ من زم ��ن التو ُّه ��ج والتكوين،
الأ�ص � ِ
ب ��ل �ش ��اءت ال�صدف� � ُة �أن �أك ��ون على م�ساف ��ةٍ منهم،
يف�صلن ��ي عنه ��م ف � ُ
�ارق العم � ِ�ر وخزي ��نُ الثقاف ��ةِ
�سبل
القلق والرت ُّد ِد يف البحث عن ٍ
واملعرف ��ة ،وهَ ُّم ِ
إمكان اختزا َلها وحتوي َل
للنفاذ �إىل عواملهم لع َّل بال ِ
عمر � ٍآتُ ،
بع�ضه م�ضم ٌر و�أكرث ُه
كوامِ نها �إىل زوّ ادة ٍ
َ
ِ�س� � ٌّر يحتوي ��ه الغي � ُ�ب ،وال �سبي� �ل للتع� � ِّر ِف عل ��ى
متاهاتها..
كانَ عل ��ى ال�ش ��وك علم� � ًا ،يتوهّ ��جُ بثقاف ��ة ،تتم ّي� � ُز
يف والثق ��ا ِّ
بالتن ��وّ ِع والغنى املعر ِّ
يف ،والتع ُّد ِد يف
االهتمام باجتاهاته ��ا الفكر ّي ��ةِ ومدار�سها الفنيّة،
ّاب يف تطويعها والتفاعلِ معها وهو يكتب
غ َ
ري هي ٍ
وي�ؤ ّل � ُ�ف ليبتك� � َر لنف�س ��ه �أُ�سلوب ًا يمُ ّي ��زه ،وينحتُ
م�س َّل� � ًة جمال ّي� � ًة قوا ُمه ��ا ال�س ��ر ُد واملو�سيق ��ى ونق ُد
والريا�ضيات
النق ��د ،م ّتكئ� � ًا على معرف ��ةٍ بالعل ��وم
ِ

�شذرات من ّ
ميدان من ميادينها متماهي ًا
كل
ملتقط ًا
ٍ
ٍ
ّ
يف بحورها وجتلياتِها.
توهّ ج ��تْ ثقاف� � ُة ال�ش ��وكِ يف زم ��ن ال�صع ��و ِد
�شهد َته ��ا الب�شر ّي ُة بع َد احلرب
واالنت�ص ��ارات التي ِ
واالنت�صار على الفا�شيّة والنازية،
العامليّة الثانيةِ
ِ
وترك ��ت ب�صماته ��ا يف ّ
�دان م ��ن ميادي ��ن
كل مي � ٍ
بتنوعها وتع ُّد ِد حقولها
العلوم والثقاف ��ة واملعرفة ِ ّ
وتطبيقاته ��ا ومنجزاته ��ا يف املجتم ��ع والطبيع ��ةِ
أكوان البعيدة .حيث غزا ال ُ
إن�سان
و�س�ب ِ�ر �أغوار ال ِ
الف�ضا َء اخلارج � َّ�ي ،ودار كاكارين لأوّ ل م ّرة حو َل
النا�س ّ
الكرة الأر�ضيّةَ .
أر�ض
و�ش ِه َد ُ
يوم على ال ِ
كل ٍ
م�صائرهم،
أقرب �إىل �أن يكونوا �أ�سيا َد
ما يجعلهم � َ
ِ
وما يُوحي لهم بقرب
أ�سر عبوديّةِ
انعتاق العامل من � ِ
ِ
التخ ّل ِف واجلهل واال�ستغاللِ و�صروفِها و�أرزائها
ّيات امل�ستقبل.
وتداعياتِها على احلياة وحتد ِ
�ات ع�ص ��ر
احت ��وى ذاك الزم ��نُ الواع� � ُد تناق�ض � ِ
ُ
ي�شارف عل ��ى ك�سر �سياق
التح ��وّ لِ ال ��ذي قيل �إن ��ه
ؤالت
�ام اال�ستغ�ل�ال ،م ��ع م ��ا يُثريُه م ��ن ت�س ��ا� ٍ
نظ � ِ
�ات مل يك ��نْ م ��ن
حم�ِّي�رِّ ة ع ��ن �سريورت ��ه ،وجتاذب � ٍ
ال�سه ��ل مت ّث� � ُل �أبعا ِده ��ا ،وال تجَ ُّن � ُ�ب الت ��و ّر ِط يف
ا�ستقطاباته ��ا ،م ��ن دون �إحكام الفك � ِ�ر وما تبلو ُره
انحيازات لي�ست حمكوم ًة يف ّ
كل
اندفاعات �أو
من
ٍ
ٍ
م�صالح طبق ّي ��ةٍ �أو اجتماعية
حال مب ��ا تعك�سه من
ٍ
َ
�أو تك ّر�س ��ه من يقني ،فالع�ص ُر ب�سماتهِ املُهيمنة كان
ُ
تع�صف ب ��ه قي ُم التح ّر ِر والعدالة
�شدي َد االلتبا�س،
ِّ
االجتماعي ��ة والت�ش ��وّ ِف الإن�س ��اين لع ��ا ٍمل يندف� � ُع
إنتاج
بال ،وتف� � ّكك � ِ
قدمي ٍ
آليات �إعادة � ِ
ليتج ��او َز ك َّل ٍ
النظام التناحريّة..
تناق�ضات
منظومته ،بفعل
ِ
ِ
�وم بق�ضايا
كان عل ��ي ال�شوك من � َ
�وذج املث ّق ِف املهم � ِ
ع�ص ��ره املتحوّ ل ،وهو الآتي من
جمتمع تظه ُر فيهِ
ٍ
ك ُّل َ
كاف ليتم ّكنَ مثلُه من
التناق�ضات
تلك
ِ
بو�ضوح ٍ
ٍ

مقدمة كتاب علي ال�شوك"الكتابة واحلياة"

من زمن التوهج

الض ُ
علي الشوكَّ ،
يتحول
عف حين
ّ
خلق وإعادة وعي..
قو ِة
إلى ّ
ٍ

التقاط الأبع ��ا ِد التناحر ّي ��ةِ امل�ستحكمة يف النظام
ِ
الر�أ�سم ��ا ِّ
يل املتط ��وّ ر ،حت ��ى يبدو"نظر ّي ًا"ك�أ ّن ��ه
على"عتب ��ةِ االنتقالِ �إىل النظ ��ام اجلديد الواعد"!
وق ��د وج� � َد يف جمتمع ��ه العراق � ِّ�ي ،وه ��و يع ��و ُد
ليتفاع� � َل في ��ه م ��ع اجلدي ��د� ،صراع� � ًا مك�شو ٍف ًا بني
القدمي املرتهِّ ل املثق ��لِ بارتكاباته ،وقوى التحوّ ل
ِ
والتق� �د ُِّم وما ُت ِّ
ب�ش ُر به من حت ُّر ٍر وم�ساواةٍ وعدالة
واملوروث
�اق من � ْأ�س ِر التح ��رمي
ِ
اجتماعيّة وانعت � ٍ
املُخات ��ل .مل تك ��ن ق ��د ا ّت�ضح ��ت يف تل ��ك املرحل ��ة
�راع امل�ستور واملواجهةِ
املب ّك ��رةِ بعد ،مظاه ُر ال�ص � ِ
املُ�ض َمرة بني الق ��وى ال�سيا�سيّة املتحالفة امل�ضادّةِ
وامل�صالح التي ترب � ُ�ط َ
بع�ضها مع
�دمي،
ِ
للنظام الق � ِ
ُ
�دادات ذاك النظام ،ممّا ق ��د يجعل منها
قوى وامت � ِ
أدوات ارت ��دادٍ ،و"ح�صانَ طِ روادة"تجُ ُ
ه�ض عمليّة
� ِ
ً
التغي�ي�ر والتح ��وّ ل الث ��وري .وكان �صعب� �ا عل ��ى
املث ّق ��ف يف ظ ��روف ال�ص ��راع الوطن ��ي التح ّرري
املحت ��دم� ،أن يمُ َ
يط ال ِّلثام عن الأبع ��اد االجتماعيّةِ
ّ
اال�صطفافات ال�سيا�سية
والطبقيّةِ التي تتحك ُم يف
ِ
يف
�وم بتناق�ض ��ات مرحل ��ةِ تداخ ��لِ
ٍ
و�ضع"حمك � ٍ
امل�صالح"الت ��ي تلتق ��ي ح ��ول �أه ��داف التح� � ِّرر
وا�ستع ��ادةِ ال�سي ��ادة واال�ستق�ل�الِ الوطن ��ي.
وفيِ جمتم � ٍ�ع تتح ّك� � ُم في ��ه قي� � ُم و�أع � ُ
�راف وتقالي ُد
ُ
م ��ا قب ��ل الدول ��ة ،و مل ت�ب�ر ْز في ��ه املع ��امل الطبقيّة
وم�صالح طبقاته ��ا وحواملها
�ات
املع�ِّب�رِّ ُة عن نزع � ٍ
َ
َ
ال�سيا�س ّي ��ةِ التي متيّز بع�ضها ع ��ن البع�ض الآخر.
العراقي يف م�شارف
وم ��ا كان �سائد ًا يف املجتم ��ع
ِّ
َ
خم�سينيّات القرن الع�شرين ،ع�ش ّية ثورة  ١٤متوز
معب عن القوى املعنيّةِ
 ١٩٥٨نهو� � ٌ�ض جماهرييٌّ رِّ ٌ
ري
بالث ��ورة والتغيري ،يتداخ� � ُل يف �إطاره جت ّم ٌع غ ُ
وال�سيا�سي
الرتكيب الطبق � ّ�ي
متجان� � ٍ�س من حيث
ُ
ُّ
كان م ��ن �ش�أنه �إ�ضفا ُء مزيدٍ من التعقيد على امل�شهد
ال�سيا�سي.
ال�صراع
ولوحة
ّ
ِ
إقطاعي
ال�سيا�سي امللك � ّ�ي ِ�شب� � ُه ال
و َلعِ � َ�ب النظ ��ا ُم
ّ
ّ
واال�ستقطاب
�شبه اال�ستعماريِّ  ،دور ًا يف التمويه
ِ
والتماي ��ز،
فغياب احلر ّي � ِ
�ات ال�سيا�سيّة  -احلزبيةِ
ُ
�دام العدال ��ة
وتفاق� � ُم مظاه � ِ�ر اال�ستغ�ل�ال وانع � ِ
الوطني العام حول
االجتماعي ��ة ،ومترك ُز اله ��دف
ِّ
�ام التبع ّي ��ة واالن�صي ��اع للأجنب � ِّ�ي ،مل
�إنه ��اء نظ � ِ
ي�ت ْ
واالنحياز
�رك خيار ًا حُ ّر ًا مفتوح� � ًا يف االنتماء
ِ
لل�شرائ ��ح والأو�س ��اط االجتماعي ��ة الأك�ث ِ�ر وعي� �اً
�راط يف الفعل الوطن � ّ�ي العام،
وا�ستع ��داد ًا لالنخ � ِ
العراقي �أو
غ�ي ِ�ر االن�ضمام �إىل احلزب ال�شيوع � ّ�ي
ّ
فاال�ستقطاب متحو َر
حملِ م�شروع ��هِ و�شعارات ��ه.
ُ
يف اخلي ��ار بني احلرك ��ة القوم ّي ��ةِ العربيّة التي مل
ُالم�س َ
نب�ض
اجتماعي
برنامج
تنطو على
ٍّ
جذري ي ُ
ٍّ
ِ
ٍ
�أغلبية املجتم � ِ�ع امل ّت�سم بطابع ��هِ الفلاّ حي ال�سائد،
وانعك�س
والفئات الطبقية من �شغيلة اليدِ والفكر.
ِ
َ
هذا الواق ُع ِّ
بكل مالب�ساته وتداخالتهِ على املث ّقفني
ب�ش ��كل خا� �ٍّ�ص لكونه ��م الأك�ث َ�ر وعي� � ًا وح�سا�سيّة
�إزا َء مظاه ��ر الظلم االجتماع ��ي والقمع ال�سيا�سي
وانع ��دام احلريّات .وجع ��ل الغالبي ��ةِ منهم تنحا ُز
�إىل امل�شروع التغي�ي�ريّ الذي كان الأكرث و�ضوح ًا
بربناجم ��ه االجتماع � ِّ�ي االقت�ص ��اديّ و�أهداف ��هِ
و�شعاراته ال�سيا�سيّةِ يف التعبري عمّا يتط ّلعون �إليه
عات
الت اجتماعيّة وتط ّل ٍ
إ�صالح وتق� �د ٍّم وحتوّ ٍ
من � ٍ
ج�سدتْ مب ��ادئ وقي َم احلر ّي ��ةِ وامل�ساواة
�شعبي ��ةّ ،
والعدالة االجتماع ّي ��ةِ والنزوع الإن�سا ّ
ين .وزادتْ
ُ
يف ق ��وّ ة امل�شهد وتعبرياتِه ،املوج ُة العامليّة املنبّئة
وانعطاف ح ��ا ٍّد ّ
د�شنته ثور ُة
ع�صر جديد
ٍ
بانبث ��اق ٍ
�أُكتوبر الإ�شرتاك ّي ُة يف رو�سيا ،وك ّر�سته منجزاتُ
دولتِها يف �سائر ميادين التطو ُِّر والتقدُّم.
ع ��ا َد عل ��ي ال�ش ��وك م ��ن الوالي ��ات الأمريك ّي ��ةِ �إىل
الع ��راق ،وه ��و مُ�ش َّب� � ٌع باملع ��ادالت واملنحني ��ات
�وم الفيزي ��اء
�ام الت ��ي �أت ��ت به ��ا �آخ� � ُر عل � ِ
والأرق � ِ
والريا�ضي ��ات ،وتكامل ��ت م ��ع ان�شغال ��ه مب�صادر
الإله ��ام الإبداع � ّ�ي الثق ��ا ّ
يف كراف ��دٍ �آخ ��ر يُع ِّم � ُ�ق
إح�سا�سه بالواقع االجتماعي وما ي�سود فيه من
�
َ
التمايز والظلم ومُ�صادرة الإرادة.
�أ�سباب
ِ
ان�ض� � َّم عل ��ي ال�ش ��وك ،وه ��و مهم ��و ُم ب � ّ
�كل هذه
ال�شيوعي ،و�صار من
الهواج� ��س� ،إىل احل ��زب
ّ
�ادي ِّ
منظم
كادر قي � ٍ ّ
�أب ��رز مث ّقفيه ،وحت ��وّ ل �إىل ٍ

للمث ّقف�ي�ن ،وهو مل يك ��نْ بانتمائه ه ��ذا �شذوذ ًا عن
�سادت
ِ
القاعدة ال�سائ ��دة ،و�إمنا تعبري ًا عن ظاهرةٍ
الو�س � َ�ط الثق ��ا ّ
يف ،مبفهوم ��ه الع ��ام والإبداع � ِّ�ي،
ً
ّ
ّ
�دع ،كاتبا كانَ
حي ��ث بدا كما ل ��و �أنّ كل مثق ٍف ومب � ٍ
�أو روائ ّي� � ًا ،ف ّنان� � ًا ت�شكيل ّي� � ًا �أو م�سرح ٍ ّي� � ًا وممُ ّث ًال،
طبيب ًا ومهند�س ًا و�أُ�ستاذ ًا جامع ّي ًا �أو مُع ِّلم ًا ،ع�ضو ًا
ال�شيوعي �أو على مقرب ��ةٍ منه .و�صار
يف احل ��زب
ّ
الغرائبي ،وه ��و ي� ِّؤ�شر �إىل
امل�شه ُد ي ّت�س� � ُم بطابعه
ِّ
احلزب يف تلك املرحلة لأبناءِ الإقطاعيّني
احت ��واءِ
ِ
�ار و�أبن ��اء العوائ ��ل م ��ن الطبق ��ةِ
وامللاّ ك�ي َ�ن الكب � ِ
الو�سطى والربجوازيّة الناف ��ذةِ من دون ا�ستثناء
�أبناءِ ال ُّنخبة احلاكمة و�أ�صفياء طبقتها.
ابتد�أتْ تلك املرحل ُة يف وقت مب ّك ٍر مع الإرها�صات
بواكري احلركة الفكريّةِ املارك�سيّة
�اق
الأُوىل النبث � ِ
ِ
�ات م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن
منت�ص � َ�ف الع�شرين ّي � ِ
ً
ً
ُ
�صبح ظاه ��رة طاغية يف
وظ ّلت تنم ��و
ّ
وتتو�س ُع لت َ
ُ
اخلم�سينيّات منه ،لتبد�أ م�سرية االنكفاءِ وال�ضمور
بعد االنتكا�سة املُروّ عةِ يف انقالب � ٨شباط ١٩٦٣
الدم ��ويّ  ،حيث بد�أتْ عمل ّي ��اتُ االنتقام االرتداديِّ
العراقي على ث ��ورة  ١٤متوز ١٩٥٨
م ��ن ال�شع ��ب
ّ
م ��ن ِقبَلِ حزب البعث العرب ��ي اال�شرتاكي بالنيابة
�رات الأمريك ّي ��ة ،وكانت تلك
ع ��ن حا�ضنته ،املخاب � ِ
�ار الذي مل يتو ّق ْف حت ��ى يومِ نا هذا،
حلظ� � ُة االنهي � ِ
ِّ
�أدّتْ �إىل تدم�ي�ر كل ُبن ��ى التط ��وّ ِر والتحدي ��ث،
االجتماعي -
نواتات التح ��وّ ل والتق� �دّم
وتفتي ��ت
ِ
ّ
إجها�ض حركتها
االقت�صاديّ ال�سيا�س � ّ�ي للعراق ،و� ِ
التقدمي.
و�إفراغِ ها من نزوعِ ها
ّ
كانَ عل ��ي ال�شوك وجمايلوه م ��ن الك ّتاب واملث ّقفني
والف ّنانني ُي ْغ ُنونَ احلرك� � َة الثقافيّة وميدّونها ّ
بكل
م ��ا يرثيه ��ا باجلديد ،مما يُعم ُِّق م ��ن وعي املجتمع
امل�شوهِ
وي�ستنه� � ُ�ض فيه عوام َل التم ِّرد على واقعه َّ
�زل ع ��ن نهو� ��ض احلرك ��ة
املتخ ِّل ��ف .ولي� ��س مبع � ٍ
الثقافيّة ال�سيا�سيّة� ،شهدتْ تلك ال�سنوات منذ �أوائل
ري
الأربعين ّي � ِ
�ات م ��ن الق ��رن الع�شرين ،ازده ��ار ًا غ َ
م�سبوق يف ّ
كل ميادين الثقافة واملعرفة والتعليم،
ٍ
حيث انبعثت من الع ��راق احلداث ُة ال�شعريّة ممُ َ َّثل ًة
بريادة ن ��ازكِ املالئكة وبدر �شاكر ال�سياب ،وريادةِ
املدار�س الفنيّةِ يف احلركة الت�شكيليّةِ مم ّثل ًة بجواد
�سلي ��م وفائق ح�س ��ن وحممود �ص�ب�ري ،ونهو�ض
�رح بري ��ادة حق ��ي ال�شبل ��ي ويو�س ��ف العاين
امل�س � ِ
وزين ��ب وخلي ��ل �شوق ��ي وناهدة الر ّم ��اح و�سامي
عب ��د احلمي ��د .وق ��د كان بني �أب ��رز مظاه ��ر التقد ِّم
يف تل ��ك املرحل ��ة التط ��وّ ُر يف التعلي ��م اجلامع ��ي،
جيل ّ
ظل
حي ��ث برزت قام ��اتُ تركت ب�صما ِته ��ا يف ٍ
�إ ذ
مث ًال يُقت ��دى حتى يومنا هذا،
ل ��ن تن�سى الذاك ��ر ُة العراقيّة
�أ�سم ��اء عب ��د اجلب ��ار عب ��د
الله وعل ��ي الوردي ومهدي
املخزوم ��ي وعل ��ي ج ��واد
الطاه ��ر و�صف ��اء احلافظ،
خب علم ّي ��ةٍ يف ميادين
و ُن ٍ
الطب والعمارة والهند�سةِ
ّ
والقان ��ون وال�صحاف ��ة

والأدب وه ��ي حتت� � ُّل مواق� � َع ال�ص ��دارةِ يف تاريخ
العراق احلديث.
ِ
مل ي�ستط ��ع عل ��ي ال�شوك حت ُّم� � َل التعذي ��ب املروّ ع
الذي تع ّر�ض له يف ق�صر النهاية على �أيدي زبانيةِ
احلر� ��س القوم ��ي الفا�شي البعثي ،كم ��ا تع ّر�ض له
ال ُ
�شه َد منهم َمن ا�ست�شهد
آالف من العراقي�ي�ن ،ا�س ُت ِ
ُ
جيل
وحتوّ ل البع�ض الآخ ُر �إىل حوامل جلراحات ٍ
مل تكن جذو ُة الإمي ��ان قد انطف�أتْ يف �أعماقهم ،بل
ا�ستذكار
عذاب قد يف ��وق يف حلظات
ٍ
ظ ّل ��تْ م�صد َر ٍ
ويقظ ��ة ،معان ��ا ُة التعذي ��ب والق�س ��ر ،وحماوالت
ك�سر �إرادة الإن�سان وهو يُحاو ُل جاهد ًا االحتفاظ
بنقاوة �ضمريهِ ووجدانه.
مل تك ��ن جرمي ُة البعث تتم ّث� � ُل يف التعذيب واملوت
الذي غ ّي � َ�ب الآالف يف ق�صر النهاية و�أقبية �أجهزةِ
�رات ط ��وا َل عهدَي حكم ��ه فح�سب،
الأم ��ن واملخاب � ِ
جت�سدها �أي�ض� ��أً ك�س ��ر �إرادة الآالف من �أف�ضل
ب ��ل ّ
العق ��ول والكفاءات من املث ّقف�ي�ن والنا�س الأخيار،
�اع
وجعله ��م �أ�س ��رى الإح�سا� � ِ�س بالذن ��ب واالنقط � ِ
ق�سر ًا عن عوامل احللم الذي راودهم ،ب�سبب �ضعف
�إن�س ��ا ّ
قطعان من وحو�ش �ضارية يف هيئة
ين �أمام
ٍ
ً
ً
ب�ش ��ر .وقد دفع املجتم ُع العراق � ُّ�ي ثمنا باهظا لتلك
اجلرمي ��ة� ،س ��وا ًء ب�ش ��كل مبا�شر ع�ب�ر حرمانهِ من
طاقاته ��م اخللاّ ق ��ة� ،أو ما انعك� ��س يف �أو�ساطه من
غري قليلة
الآثار اجلانبيّة التي �أ�صبحت يف
ٍ
حاالت ِ
مظاه َر م َر�ضيّة خلف ّتها ح ��االت االنك�سار الداخلي
ملن حوّ لته ��م الوح�ش ّي ُة البعث ّي ُة �إىل �أفرا ٍد يتوارونَ
يف حوا�ش ��ي املجتمع ،وينكفئ ��ون على جراحاتِهم
الداخلية.
وا�ص ��ل عل ��ي ال�ش ��وك ،بع ��د خروج ��ه الدام ��ي من
جمزرة ق�صر النهاية حيا َة �أراد لها �أن تكون جتاوز ًا
ولي� ��س انقطاع ًا عن ما�ضي ��ه امل�ضيء ،حماو ًال ّ
بكل
م ��ا فيه م ��ن طاقة الإب ��داع والت ��وق الإن�س ��ا ِّ
ين �أن
وهواج�سه
�رم انك�سارات ��هِ  ،خيبات ��ه� ،شكو َك� � ُه
ُي � مِّ َ
َ
وت�سا�ؤال ِت ��هِ الت ��ي �ص ��ارت كلُّه ��ا عبئ� � ًا م�ضني ًا يف
حمي � ٍ�ط يبعث على مزي ��دٍ من ال�شك ��وك .وكما كان
علي ��ه دائم� � ًا �صار �أك�ث َ�ر انكباب ًا على الق ��راءة ،لكنَّ
املو�سيق ��ى ظ ّل ِت املح� � ّر َك الذي يت�س ّل� � ُل �إىل �أعماقه
أح�سا�س مبعنى
املُحبَطة ،فيعي ُد �إليها ال�سكين َة وال
َ
و�سحر احلياة وعنفوانها ،وبقي ال�شوك
الوجود،
ِ
رغ ��م ان�شغاال ِت ��ه برتمي ��م م ��ا انك�س� � َر يف روح ��ه
إبداع خلاّ ٍق ت�ش ّك ُل قوّ َة جتديدٍ
م�شدود ًا �إىل عمليّة � ٍ
وا�ستع ��ادة عافية ،فبد�أ يف كتابة الرواية ،حماولةً
حيوات ر�أى يف بع�ض �أبطالها
منه بتجريب بن ��اء
ٍ
كائنات
انك�سار ًا قاب ًال للمعافاة ،ويف البع�ض الآخر
ٍ
التقاليد،
متم� � ّرد ًة عل ��ى

مرفو�ض ًة بحكم العادة وامل�ألوف.
قد ين�س ��ى علي ال�ش ��وك يف حلظ ��ات ا�ستذكاراتهِ ،
َر�س� � ُم �أبطا َل ��ه �أحيان� � ًا حمكوم� � ًا بدواع ��ي
وه ��و ي ُ
التم� � ّرد على ّ
�وف ،كما لو �أن ��ه يعيد �صياغة
كل م�أل � ٍ
أنك�سار جيله،
بيئ� � ٍة م�ضادةٍ لقوىً كانت �سبب� � ًا يف �
ِ
ولكنه �إذ يفع ُل ذلك يُ�ضفي ظال َل �شكوكٍ حول مدى
ب ��راءة دوافع ��ه الإبداعي ��ةِ  ،ويُع ِّم � ُ�ق عزل� � َة �أبطالهِ
التاريخي وقد يُ�ش ��وِّ ُه دواف َع �سلوكه
ع ��ن حميطهم
ِّ
كروائ � ٍ ّ�ي ب�إ�سقاط رغبته ال�شخ�ص ّي ��ة على بع�ضهم
وتلبي�سه ��م طابع ًا متخ ّي ًال غرائبي ًا ي�ضيق بهم زمن
ِ
الرواية و�أمكنتِها..
خمترب
انتق َل علي ال�شوك �إىل الرواية �أم ًال يف بناء
ٍ
لت�شري ��ح �أبطالِ رواياتِه و�إع ��ادةِ تخليقهم مُ�ضفياً
جمازات مقتطعةٍ من لوحة حياته
على مناذج منهم،
ٍ
و�إ�سقاطاتها ،فاته �أن يعي�ش جتاربَها ،متح ِّرر ًا من
قي ��و ٍد فر�ضه ��ا انحي ��ا ُزه الآيديولوج � ُّ�ي والتزامه
احلزب � ّ�ي ..وكان الت�ش� � ّد ُد والتز ّم ��تُ واالزدواجيّة
ال�سلوك ّي ُة معيا َرهما وحمدّداتِهما املفهوميّة..
تو�ضح ��ت معاملُ
يف �أواخ � ِ�ر ال�سبعين ّي ��ات ،ح�ي�ن ّ
�سيا�س ��ةِ نظام البعث الكارثيّة ،خ ��رج علي ال�شوك
من الع ��راق �إىل حي � ُ�ث يج� � ُد احلماي� � َة الذاتيّة من
انك�سار جدي ��د .وك�أ ّنه مبوقفه ه ��ذا يُعي ُد
احتم ��ال
ٍ
�إىل ذاكرت ��ه م�شه� � َد مواجه ��ة ج�ّلداّ دهِ يف ق�ص ��ر
إن�سان،
النهاي ��ة ،فيتح� �دّاه ويُظهره جم� � ّر َد ِ�شب ��ه � ٍ
م�سخ ،يت�ض ��اء ُل �أم ��ا َم ناظريِهِ في�سق � ُ�ط حتتَ ثقل
ٍ
جرائمه ،مك�سو َر الإرادةِ  ،فيتع ّرى وينهار...
تكوين
كان خروجُ ��ه م ��ن العراق تعافي� � ًا و�إع ��اد َة
ٍ
ُمربّء ًا من عوالق زم � ٍ�ن التعثرّ ِ واالنكفاء وجتاوزاً
إن�سان ي�سرت ُّد ما اغ ُت ِ�صب منه،
للقطيعة مع قامتهِ ك� ٍ
زمن التوهُّج..
والعودة �إىل ِ
يق ��ول عل ��ي ال�ش ��وك ،ك ّلم ��ا �أرا ّد �أن يتو ّق � َ�ف
ّ
حمط ��ات �إبداع ��هِ الفك ��ريِّ والأدب � ّ�ي ،ان
عن ��د
كتابه"الأُطروح ��ة الفنطازية"يظ� � ُّل يحت � ّ�ل موقعاً
�أث�ي� ً
را يف م�س�ي�رة عطائ ��ه ،فري ��د ًا م ��ن نوع ��ه يف
ٍّ
�راف كل م ��ن
الع ��امل العرب � ِّ�ي ،ويج� � ُد يف اع�ت ِ
�أدوني� ��س وحمم ��ود دروي� ��ش بقيم ��ة الأُطروح ��ةِ
أثريها .ويرى ال�شوك
دا ّل ًة ُتك ّر� � ُ�س قيم َتها و�سع َة ت� ِ
ً
�أنَّ "الأُطروح َة الفنطازية"ك ّر�ست ُه كاتبا ذاع �صي ُته
أبرز جمايلي ��هِ من الك ّت ��اب واملبدعني وجوا َز
ب�ي�ن � ِ
�رور�إىل ع ��امل الكتاب ��ة والأدب .والأطروح� � ُة قد
م� ٍ
ت�صلُ ��ح مفتاح� � ًا لفه ��م �شخ�صيّتهِ الت ��ي جتمع بني
االنفت ��اح عل ��ى العل ��م املج� � ّر ِد امللغ ��وم باملعادالت
إبحار
ومتاهات نظري ِ
ِ
الريا�ض ّي ��ةِ
ّات الفيزي ��اء وال ِ
أدب والفن ��ون ،ومِ نهم ��ا مت ّك ��نَ م ��ن
يف ع ��وامل ال ِ
رفيع
علم الريا�ضيّات ل�صياغ ��ةِ ٍ
عمل � ٍّ
أدبي ِ
تطوي ��ع ِ
امل�ستوى.
عل ��ي ال�شوك� ،إذ يكت � ُ�ب يف مذ ّكراتهِ �أ ّنه �صار
نزي َل"قاع ��ةِ املُعرتفني"حتت التعذي � ِ�ب ،ويُق ُّر
ي�ستطع ال�صمو َد �أمام التعذيب ،يُظه ُر
ب�أ ّن ��ه مل
ِ
ُ
زاوي� � ًة �أخرى من �سمات نا� � ِ�س الزمن اجلميل
رب ْر
وف�ضا ِئل ��ه� ...إ ّن ��ه مل يُكاب ��ر ومل ي� �د َِّع �أو ُي ِّ
نهج
وي�س � ِ ّ�و ْق � َ
أكاذيب ليُز ِّينَ �صور َت� � ُه ك�ضحيّةِ ٍ
ّ
ممار�سات فظة ،بل اكتفى
�أو �سيا�س ٍة خاطئة �أو
ٍ
ب�أنه"اعرتف"!..
�راف ال يكف ��ي ،فه ��ا ه ��و ُ
لك ��نَّ ه ��ذا االع�ت َ
ي�صف
�شيوعي جيء به من قاعةِ ال�صامدين
م�شه َد قائدٍ
ٍّ
�وخ �أمام اجل�ل ّ�اد ،حماول ًة يف ك�س ��ر �إرادتِه
ب�شم � ٍ
اعرتافات
ليتف� � ّر َج ع�ب�ر �شا�ش ��ةِ التلفزيون عل ��ى
ِ
قي ��اديٍّ انهار ؛ يقول عل ��ي ال�شوك":مل َ
يبق �سوى
�ال �إعاد َت� � ُه �إىل حمب�س ��ه»،
دقائ ��ق ث ��م طل � َ�ب بتع � ٍ
م�شمئ ّز ًا من دون �أن يت�ش ّفى!..
علي ال�شوك ،وقد اختا َر املنفى ،حاو َل �أنْ ي�سرتج َع
ك َّل م ��ا هو ممُ كنٌ م ��ن ما�ضيهِ قب� � َل االنك�سار ،و�إذا
مل تك ��نْ روايا ُته تعك� � ُ�س عود َة الوعي ه ��ذه �أو �أنَّ
بع�ضها َ
َ
خد�ش �سرير َة �أ�صدقاءٍ له ومحُ ِّب َ
ني و�أثارتْ
�ات العمليّة
�ارج �سياق � ِ
يف م ��ا بينه ��م ت�س ��ا� ٍ
ؤالت خ � َ
هواج�سهم �إذ
الإبداع ّي ��ة ،ف� ��إنّ مذ ّكراتهِ ت ��ر ُّد عل ��ى ِ
تعك�س كينون ًة ع�ص ّي ًة على االنك�سار.
ُ
بغداد ١٤ /كانون الأول ٢٠١٦
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من زمن التوهج

ل���������ؤي ع�����ب�����د اإلل�������ه
يق ��ول توما�س مان �إن حياة �أي �إن�سان هي لي�ست
حيات ��ه فقط بل حياة جيل ��ه وع�صره .ولعلي �أجد
يف الفقي ��د علي ال�ش ��وك منوذج ًا لث�ل�اث حيوات
تعاقب ��ت وتزامن ��ت مع بع�ضه ��ا بع�ض ��ا :فحياته
ال�شخ�صي ��ة التي �أ�شار يف مكان ما �إىل حمفزاتها
الأربعة :الريا�ضيات واملو�سيقى والأدب واملر�أة.
وحي ��اة جيل ��ه ب�أف ��كاره وقناعات ��ه واهتمامات ��ه
وحي ��اة ع�ص ��ره بانتمائ ��ه ال�سيا�س ��ي وقناعات ��ه
الفل�سفية العميقة.
ولع ��ل الريا�ضي ��ات هي ما مييزه ع ��ن �أبناء جيله
الذي ��ن رحل �أغلبه ��م قبله :ف� ��ؤاد التكريل ،جنيب
�أملان ��ع ،غائب طعم ��ة فرمان ،بدر �شاك ��ر ال�سياب،
عب ��د الوه ��اب البيات ��ي ،و�آخ ��رون .وكل ه� ��ؤالء
ول ��دوا ب�ي�ن عام ��ي  1926و .1930تل ��ك الفرتة
التي بد�أ العراق يخرج من معطف الإمرباطورية
العثماني ��ة املنتمي �إىل القرون الو�سطى ،ويدخل
يف الع�صر احلديث.
جيل عل ��ي ال�شوك واج ��ه هذا التح ��ول املفاجئ:
الدخ ��ول املت�أخ ��ر يف ع�ص ��ر احلداث ��ة م ��ع ظهور
مالمح ع�صرية لبغ ��داد من مطاعم وفنادق ومقاه
و�ش ��وارع ف�سيح ��ة وحمط ��ات قط ��ار وبا�ص ��ات
وبي ��وت حديثة ب�ش ��يء من القطيعة م ��ع الأجيال
التي �سبقتهم ،ويف الوقت نف�سه مع النظام الذي
�صاغ ��ه املحتل ��ون الربيطاني ��ون للع ��راق .وهذا
الع ��امل اجلدي ��د ميك ��ن تلم�س ��ه يف رواي ��ة غائب
طعم ��ة فرمان :خم�سة �أ�ص ��وات :بغداد خالل عقد
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي.
ولعل انتماء علي ال�شوك جليله وع�صره متثل يف
االرتباط املبكر باحلرك ��ة ال�شيوعية يف العراق،
رغم خلفيته الطبقية �إذا جاز القول.
كان ه ��ذا االنتم ��اء بالن�سبة �إلي ��ه رومان�سي ًا �أكرث
منه عقائدي ًا حم�ض� � ًا .مع ذلك فقد دفع ثمن ًا باهظ ًا
حني اعتقل بعد انقالب  8فرباير (�شباط) الدموي
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عام .1963
االخت�ل�اف الأ�سا�س ��ي م ��ع �أبن ��اء جيله ه ��و ولعه
بالريا�ضيات الذي دفعه �إىل ترك درا�سة الهند�سة
املعماري ��ة يف جامع ��ة ب�ي�روت والتح ��ول �إىل
الريا�ضي ��ات .م ��ع ذل ��ك كان الفقي ��د عل ��ي ال�شوك
م�ش ��دود ًا �إىل ما هو نقي� ��ض الريا�ضيات :الأدب.
فبالقدر الذي تطال ��ب الريا�ضيات عا�شقها التفرغ
له ��ا متام ًا والدخول يف عواملها املجردة ومنطقها
ال�ص ��ارم يطال ��ب الأدب باالجن ��رار �إىل احلي ��اة
اليومية للآخرين وللنف�س وال�سعي �إىل اكت�شاف
�أ�سرارها� :أي التورط الكامل يف احلياة.
وك�أن ه ��ذا اجلمع كان على ح�ساب االثنني .فعلي
ال�ش ��وك مل يكم ��ل درا�ست ��ه يف حق ��ل الريا�ضيات
لي�صب ��ح �أكادميي� � ًا جامعي� � ًا ومبدع ًا فيه ��ا كما هو
احل ��ال م ��ع ع ��امل الريا�ضي ��ات رمي ��ون جني ��ب
�شك ��وري ال ��ذي هو الآخ ��ر ترك درا�س ��ة الهند�سة
املعماري ��ة واجت ��ه �إىل الريا�ضي ��ات يف �أوائ ��ل
اخلم�سيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي لي�صب ��ح بعد
عودته م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة و�إكم ��ال درا�سته
للدكت ��وراه �أ�ستاذ ًا يف كلية العلوم بجامعة بغداد
وم�ؤ�س�س� � ًا ملنه ��ج الريا�ضيات املعا�ص ��رة التي مت
اتباعه ��ا يف منت�ص ��ف ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن
املا�ضي يف العراق.
عل ��ى العك� ��س م ��ن ذل ��ك ،مل يكم ��ل الراح ��ل عل ��ي
ال�شوك درا�س ��ة الريا�ضيات يف الواليات املتحدة
واكتف ��ى ب�شه ��ادة البكالوريو� ��س ،وعن ��د عودته
للع ��راق عمل مدر�س� � ًا للريا�ضي ��ات يف الثانويات
حتى ا�ضطراره مغادرة العراق عام  .1979كذلك
ه ��و احلال م ��ع املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة ،فاجليل
الذي خرج من �شرنقة مدينة قرون و�سطى خربة
كبغ ��داد �إىل نور احلداثة املفاج ��ئ مل يواجه ذلك
الإرث املو�سيقي �إال بالقطيعة.
ب ��د ًال م ��ن ذل ��ك �أ�صب ��ح للمو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة

جمه ��ور �صغري يح�ض ��ر يف تلك البي ��وت الفخمة
ببغداد جل�س ��ات ا�ستماع ونقا� ��ش لل�سيمفونيات
الكربى.
باع�ت�راف عل ��ي ال�ش ��وك كان للراح ��ل جني ��ب
املان ��ع �أث ��ر ب ��ارز يف خلق ه ��ذا الول ��ع والدخول
�إىل ع ��امل املو�سيق ��ى .ويف كتاب ��ه «عم ��ر �أكلت ��ه
احلروف"ي�ش�ي�ر �أملان ��ع �أي�ض� � ًا �إىل عامل�ي�ن لعبا
دور ًا يف خل ��ق ولع ��ه باملو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة:
�ش ��رح توفي ��ق احلكي ��م لل�سيمفوني ��ة اخلام�س ��ة
لبتهوف ��ن يف روايته «ع�صفور م ��ن ال�شرق» حني
ح�ضر البطل حفلة مو�سيقية يف باري�س ،والثاين
هو تلك الأ�سطوان ��ات التي كان يتخل�ص اجلنود
الربيطاني ��ون يف قاعدة ال�شعيب ��ة بالب�صرة منها
فت�صل �إىل ال�سوق ال�شعبية وتباع ب�أ�سعار بخ�سة
ومنه ��ا تع ��رف خ�ل�ال الأربعينات عل ��ى بيتهوفن
وموتزارت و�شوبان وغريهم.
الفارق الآخر هو اهتمام علي ال�شوك بامليثولوجيا
وا�ستغراق ��ه املعمق يف قراءة الكثري من كتبه وال
�أتذك ��ر ا�س ��م الكت ��اب الذي �أ�ص ��دره عنه ��ا و�أظنه

ينتم ��ي �إىل الإع ��داد �أكرث من ��ه �إىل الت�أليف .ومن
ف�ضائل ��ه عل ��ى املكتب ��ة العربية �أنه ترج ��م الكثري
م ��ن امل�صطلحات واملفاهيم يف هذا احلقل �إ�ضافة
�إىل تعريفه ب�أحد العلماء يف هذا احلقل :روبرت
غريفز.
يف املو�سيق ��ى قدم علي ال�شوك وب�شكل معمق كل
م ��ا يحتاج �إليه القارئ ملقارب ��ة هذا احلقل الرفيع
وهو م�سلح باملعرفة.
ويف جمال الريا�ضيات وعالقته بالفنون الأخرى
كان كت ��اب «الأطروح ��ة الفنطازية"ال ��ذي اعت�ب�ر
وحلد اليوم رائعته املتفردة ،للكثري من القراء.
وقد �ساعدته الريا�ضيات على الغور يف الفيزياء
احلديثة بحقولها املختلفة من علم الكون وفيزياء
الك ��م وعلم الوراثة وغريها .ولعل كتابه «الثورة
العلمي ��ة احلديثة وم ��ا بعدها» (ال�ص ��ادر عن دار
املدى ع ��ام  )2004معلم� � ًا فارق ًا .وه ��و خليط ما
بني الت�ألي ��ف والإعداد .واحلق ��ول التي ت�ضمنها
ت�ش�ي�ر ب�شكل مث�ي�ر للإعجاب مدى اط�ل�اع الفقيد
ال�ش ��وك بهذه احلقول املعق ��دة واملختلفة وقدرته
على املحاججة مع هذا الر�أي �أو ذاك.
يف ه ��ذا الكت ��اب وجدت عل ��ي ال�شوك اب ��ن جيله
ال ��ذي تربى عل ��ى الفكر امل ��ادي فكانت حماججته
�ض ��د بع�ض �أف ��كار �أح ��د مكت�شف ��ي و�صائغي علم
فيزي ��اء الك ��م الدمناركي نيلز بوه ��ر ا�ستنادا �إىل
كتاب لينني «املادي ��ة والنقد التجريبي"دلي ًال على
�أن الف ��رد يبقى منتمي ًا �إىل ع�صره وجيله حتى لو
تغريت قناعاته ال�سيا�سية الحق ًا.
يف ه ��ذا الكتاب يقدم عل ��ي ال�شوك م�ساهمة مهمة
يف تعري ��ب ع ��دد كبري م ��ن امل�صطلح ��ات العلمية
املعقدة ب�صيغة معربة ودقيقة.
ت�أت ��ي املرحل ��ة الرابع ��ة الأخ�ي�رة من حي ��اة علي
ال�ش ��وك وه ��و يقرتب م ��ن الثمان�ي�ن� :إن ��ه الأدب
ال ��ذي ظ ��ل قارئ� � ًا ملم ًا له �أك�ث�ر منه مبدع� � ًا .ويف
روايات ��ه الثالث الأوىل التي قر�أته ��ا وجدت �أنها
�أق ��رب لرواية ال�س�ي�رة الذاتية منه ��ا �إىل الرواية
التقليدي ��ة .وال�شخ�صي ��ات هي �أ�صدق ��اء وزمالء
ورفاق التقى بهم يف رحلة احلياة.
ك�أن علي ال�ش ��وك يف اندفاعه الأخري يكت�شف �أنه
كان علي ��ه التفرغ للأدب منذ البداية حتى بوجود
ن ��وازع قوية جتره بعيد ًا عنه ��ا :ك�أن وجود �أكرث
م ��ن مع�شوق بالن�سبة �إىل العا�ش ��ق تفقده القدرة
على �سكب العاطفة كاملة يف �آنية واحدة فتتوزع
مت�ساو على عك�س قانون
هذه العاطفة ب�شكل غري
ٍ
الأواين امل�ستطرق ��ة ال ��ذي يجع ��ل ال�سائ ��ل ي�أخذ
نف�س امل�ستوى يف جميعها.
مفاج� ��أة �أخرى يف رواياته :معرف ��ة علي ال�شوك
باملحي ��ط الربيط ��اين وتغلغله في ��ه مده�شة وهو
الذي قدم �إىل لن ��دن يف �أوائل الت�سعينيات الجئا
�أي بع ��د تخطيه �سن ال�ستني ،وهذا بالذات �إجناز
فريد يح�سب له.
ال�ش ��يء الآخر وكم ��ا قال هو :ولع ��ه باملر�أة الذي
ظ ��ل خمفي� � ًا ب�سب ��ب طبيعت ��ه اخلجول ��ة احليي ��ة
جتلى ب�ش ��كل مثري لالهتمام (واجل ��دل) يف هذه
الروايات.
�سيظ ��ل الإرث الفك ��ري ال ��ذي تركه عل ��ي ال�شوك
حم�ض اهتم ��ام �أجيال تعقبنا من عراقيني وعرب
ب�ش ��كل عام .ففيها من الغن ��ى الذي ال يقدم معرفة
بهذه احلقول الأربعة فقط :الريا�ضيات والعلوم،
املو�سيق ��ى ،امليثولوجي ��ا والأدب بل هي متنحهم
فر�ص ��ة التعرف عل ��ى الإن�س ��ان نف�س ��ه :الإن�سان
�س ��واء كان علي ال�ش ��وك �أو الإن�سان ابن جيله �أو
الإن�سان ب�شكل عام� ،أي �أنف�سهم.
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علي الشوك  :الثوري األرستقراطي

الذي هرب إلى الكتابة
كان علي ال�شوك يريد �أن ي�ؤلف كتاب ًا عن
�ستن ��دال ( 1783ـــــ  )1842واملو�سيقى،
لك ��نّ امل�أ�ساة العراقي ��ة �أورثته كما يقول
ك�آب ��ة ح ��ادة ،فا�ضط ��ر �إىل التخل ��ي ع ��ن
امل�شروع ،ثم عاد الي ��ه بعد �صدور طبعة
جدي ��دة بالإنكليزي ��ة لكت ��اب «مذ ّك ��رات
معج ��ب بنف�س ��ه"( .)2003وكان علي ��ه
�أن يعي ��د قراءته من جدي ��د لي�ؤلف كتاب ًا
عنه بعنوان «�ستندال"(دار املدى) حيث
ي�ص ��ف ال�ش ��وك قراءته الراهن ��ة لرواية
«الأحمر والأ�س ��ود»( )1831ب�أ ّنها رحلة
يف ع ��امل طوب ��اوي ينت�شل ��ه م ��ن الواقع
الرهي ��ب ال ��ذي يعي�ش ��ه (�أو نعي�ش ��ه).
�إن ��ه يجد يوتوبي ��اه من خ�ل�ال القراءة،
�أولي� ��س العم ��ل الفن ��ي بتعب�ي�ر �ستندال
وعد ًا بال�سعادة؟
�أ ّم ��ا �س� � ّر �إعج ��اب �صاح ��ب «الأوب ��را
والكلب» بهذه الرواية ،وبجزئها الثاين
خ�صو�ص� � ًا ،فيع ��ود اىل غرام ��ه بع ��امل
الأر�ستقراطية .و�إذا كان هذا العامل بحد
ذاته �آ�سر ًا كما يقول ،ف�إن �ستندال �أ�ضفى
عليه حيوية �أك�ث�ر ب�إقحام بطله جوليان
�سوري ��ل في ��ه ليك ��ون حم ��وره بف�ض ��ل
الكف ��اءات التي يتمتع بها ،مع �أ ّنه منبوذ
طبقي ًا .كان �ستندال يعلم جيد ًا �أنه يفتقر
اىل الو�سام ��ة ،فه ��و كما و�صف ��ه �صديقه
برو�سبري مريمييه م�ؤلف «كارمن"رج ٌل
«بدين ،ق�صري ،ممتلئ اجل�سم ،لكنه مفعم
باحليوية» .وقد قال له �ستندال ذات مرة
يف حلظ ��ة بوح :هل ت�صدق؟ �س�أكون يف

غاي ��ة ال�سعادة لو غريت نف�سي اىل رجل
�أملاين� ،أ�شقر مدي ��د القامة ،و�أجتول يف
باري�س بهذه الهيئة».
لك ��ن  Stendhalوا�سمه احلقيقي هو
هرني بيل ،ا�ضطر بد ًال من ذلك اىل تغيري
ا�سمه اىل زهاء  200ا�سم م�ستعار ،لي�س
ا�ستجاب ��ة لنزوات ،بقدر ما كان لت�ضليل
الرقاب ��ة الر�سم ّي ��ة الت ��ي كان ��ت ترت�صد
كتابات ��ه ور�سائله و�أوراقه اخلا�صة .مع
ذل ��ك ،مل يكن �ستندال ثوري� � ًا جماهريي ًا،
كان ثوري� � ًا �أر�ستقراط ��ي امل ��زاج ،ي�شعر
ب� ��أنّ روايات ��ه ت�ستحق �أك�ث�ر بكثري مما
قوبل ��ت به يف �أيامه .كان ��ت الن�ساء �أكرب
�إله ��ام مل�ؤلفات ��ه� ،شع ��ر دائم� � ًا ب�أنه يكتب
لأجلهن ،وال �سيما �أنّ �أبطاله من الرجال
كان ��وا ن�سخ ًا من ��ه يف �إطار ما .لقد جرب
حماول ��ة ن ��ادرة كما تق ��ول �سيم ��ون دو
بوف ��وار ،مل يجربه ��ا روائ ��ي قبل ��ه� ،إذ
�أ�سق ��ط نف�س ��ه «باملفه ��وم الهند�سي» يف
�صورة �شخ�صية �أنثوية .وي�صف ال�شوك
ماتيلدا بطلة «الأحمر والأ�سود» ،ب�أ ّنه ال
توج ��د �شخ�صية روائي ��ة �أنثوية تفوقها
�سح ��ر ًا� .إنها الأر�ستقراطية الرومان�سية
الت ��ي ال يعجبه ��ا العج ��ب ،مب ��ا يف ذل ��ك
و�سامة ونبالة وث ��راء كل فتيان طبقتها.
ه ��ي معبودة القراء ب�سبب جنونها الذي
يبق ��ى من �أجم ��ل ما ابتكرته ي ��د روائي،
وخ�صو�ص� � ًا يف تذب ��ذب م�شاعره ��ا
جت ��اه جولي ��ان ،فت ��ارة تهي ��م بحبه حد
التذل ��ل ،وت ��ارة تتج�ب�ر عليه ح ��د النظر

س����ع����د ه������ادي
الي ��ه كح�ش ��رة .وقد يك ��ون ذل ��ك تعبري ًا
�صادق ًا ع ��ن ال�س�أم الذي باتت تعاين منه
الأر�ستقراطي ��ة بعدم ��ا تزعزعت مكانتها
من ��ذ ث ��ورة  .1789بينما كان ��ت روايته
الكب�ي�رة الأخ ��رى «دير ب ��ارم» ()1839
وت�ص ��ور ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة يف
�إم ��ارة �إيطالية ب�أ�سل ��وب يذكر بد�سائ�س
ع�ص ��ر النه�ضة ،متث ��ل انعتاق ًا من رواية
الفرو�سي ��ة ،ف�إن «الأحم ��ر والأ�سود"هي
فاحت ��ة الرواي ��ة احلديث ��ة ب ��كل معن ��ى
الكلم ��ة� .إن روايات ��ه ت�ض ��ج بال�سيا�سة.
وم ��ع �أ ّن ��ه يعت�ب�ر ال�سيا�س ��ة يف العم ��ل
الروائ ��ي �أ�شب ��ه بطل ��ق ن ��اري يف حفلة
مو�سيقي ��ة ،اال �أن روايات ��ه ــــ� �ـ كما يقول
ال�ش ��وك ــــ� �ـ حتم ��ل �أبع ��اد ًا �سيا�سي ��ة
وا�ضحة .فه ��و يتحدى فيه ��ا املمنوعات
ك ّله ��ا ،من بينه ��ا ال�سيا�س ��ة وال�صراعات
الطبقية اىل جانب الدين واجلن�س .وقد
الم� ��س اجلن� ��س املح� � ّرم يف «دي ��ر بارم»
لك ّن ��ه مل يج ��ر�ؤ �أن يذه ��ب بعي ��د ًا .هناك
مقال يف اجل ��زء الثاين من الكتاب لبيار
بابريي بعنوان «حول ال�سيا�سة يف دير
ب ��ارم» �ضمن مقاالت عديدة ترجمها علي
ال�شوك لع ��دد من الك ّت ��اب والنقاد كتبوا
عن �ستن ��دال ورواياته ،يرى بابريي �أنّ
فعل الهروبي ��ة يف الرواية ينطوي على
مغزى �سيا�سي عميق ،ف�إذا كان املرء غري
قادر على تغيري املجتمع القائم ،فبو�سعه
تبني جمتمع �آخ ��ر يف كتابته ،وبالتايل
�سيتغري كل �شيء يف املظاهر والأهمية.

�صباح اجلمعة املا�ضي  ،1/11رحل ال�صديق اال�ستاذ علي ال�شوك
يف اح ��د م�ست�شفي ��ات لندن عن ثمان وثمان�ي�ن عاما .ياله من عمر
طوي ��ل بالن�سب ��ة الخرين ممن مل يفعلوا يف حياته ��م �شيئا ،لكني
ا�شع ��ر ان عمر علي ال�ش ��وك كان ق�صريا النه خزين معريف هائل،
لديه الكثري مما حرمنا من معرفته .الن �سنوات عمره مل تت�سع له
وال لن ��ا الن نزداد متعة ومعرف ��ة عن طريقه يف املو�سيقى واالدب
والفل�سف ��ة واللغ ��ة .يف كل متع املعرف ��ة التي يحتاجه ��ا االن�سان
الواع ��ي .ولد علي ال�شوك يف حمل ��ة ال�شوكية ببغداد عام 1930
وكان دار ابي ��ه وداره تقع يف (�شويرع) ام ��ام االذاعة الال�سلكية
العراقي ��ة يف ال�صاحلية وعلى مقربة م ��ن دار والد مظفر النواب
حي ��ث كن ��ا نزورهم ��ا يف منت�ص ��ف خم�سيني ��ات الق ��رن املا�ضي.
در�س علي ال�شوك الريا�ضيات يف مرحلة اللي�سان�س يف اجلامعة
االمريكي ��ة يف بريوت ثم ار�س ��ل عام  1948ببعث ��ة حكومية اىل
الوالي ��ات املتح ��دة لدرا�س ��ة الريا�ضي ��ات وتخرج مدر�س ��ا بارعا
فيها.
يق ��ول اال�ست ��اذ ال�شوك يف مقالة له ع ��ن الكتابة ،انه كان ال يلحن
اثن ��اء ق ��راءة الن�صو� ��ص يف املدر�س ��ة الثانوي ��ة ولكن ��ه كان ال
يح ��ب در�س االن�ش ��اء ،وكان يقر�أ كثريا ويف اي ��ام املراهقة كانت
�صديقات ��ه بطالت جني او�سنت وتول�ست ��وي ودوهاميل ،بطلة كل
رواي ��ة يقر�أه ��ا ،فقد كانت م�سالة احلب املبا�ش ��ر او وجها لوجه ـ
كما يفعل �شبان اليوم ـ �صعبة ولكنها لي�ست م�ستحيلة! .فعل علي
ال�ش ��وك يف م�سئلة احلب ما مل يفعله احد ،فقد احب ب�صدق جارة
له وبد�أ يكتب الر�سائل لها ،ولكن هذه الر�سائل مل ت�صلها مبا�شرة
بل عن طري ��ق �شقيقها الذي كان �صديقا حميما له ويتفهم موقفه،
لذل ��ك كان ينقل الر�سائل بامانة اىل �شقيقته واحدة تلو االخرى!.
ويب ��دو ان الفت ��اة كانت متون�س ��ة او متباهية به ��ذه الر�سائل فقد
كانت تطلع اختها الكربى واخواتها االخريات على الر�سائل!.
عندم ��ا اح�ست االخت الكربى ان الر�سائ ��ل جادة وان ال ال�شوك
�سيطلبون يد اختها حملت كل الر�سائل لوالدها الذي كان ح�صيفا
هادئ ��ا وا�ستطاع ايقاف علي عن اال�ستم ��رار يف الكتابة يف وقت
تهي�أت فيه بعثته اىل بريوت.
واذا كان مثقف ��و بغ ��داد وب�ي�روت ق ��د تع ��رف اكرثه ��م على علي
ال�شوك عرب كتاب ��ه (االطروحة الفنطازية) وه ��ي در�س يف اللغة
املغاي ��رة وجم ��ع الثقافات ،ف ��ان معظمهم مل يكون ��وا يعرفون يف
اال�ست ��اذ ال�ش ��وك قب ��ل هذا دق ��ة العم ��ل الثقايف الر�ص�ي�ن كمحرر
رئي�سي يف جملة (املثقف) التي كان ي�صدرها خريجو اجلامعات
االمريكي ��ة يف ال�ستينيات ،وكان ال�ش ��وك عمودها الرئي�سي .كان
دقيق ��ا يف حترير املواد وهو ال يتحرج من احلوار مع امثالنا من
ه ��واة كيفي ��ة (التدوين) ،واق�ص ��د هنا الكتابة الت ��ي حتافظ على
الو�ض ��وح واجلمل ��ة الق�صية والتنقي ��ط وا�ستخ ��دام الفارزة يف
مو�ضعا والنقطة عند انتهاء اجلملة.
اذك ��ر ان ��ا در�سن ��ا ذل ��ك يف (العالي ��ة) عل ��ى ي ��د ا�ستاذن ��ا الدكتور
فا�ض ��ل ح�س�ي�ن وقد ناق�شته ايامه ��ا يف (املثقف) وه ��و يريد ن�شر
مقالت ��ي عن الق�صة الق�ص�ي�رة .كان وجهة نظري ان نظام الرتقيم
 puncttionيف العربية يختلف عن نظامه يف االنكليزية،
اذ ال وج ��ود (لل�سم ��ي كوم ��ة) يف العربي ��ة كمثال .وق ��د �شجعني
�صديقن ��ا امل�شرتك املرح ��وم عدنان الرباك عل ��ى الكتابة �ضده يف
ه ��ذا املج ��ال يف جري ��دة (�صوت االح ��رار) ال ��ذي كان الرباك مع
بديع ��ة ام�ي�ن يت ��وىل حتري ��ر ال�صفح ��ات ال�سيا�سي ��ة ،وكان علي
ال�ش ��وك وعب ��د املجيد الرا�ض ��ي يتوىل حترير اجلان ��ب الثقايف.
هن ��ا خ�ضت معركة التنقي ��ط يف �صوت االح ��رار دون جر�أة على
اال�ش ��ارة اىل ال�ش ��وك ،اذ ناق�شن ��ي ب�صددها اال�ست ��اذ كاظم �سعد
الدي ��ن وخطاب العبي ��دي وعدنان الرباك يحر� ��ض ـ �ضاحكاـ على
الني ��ل م ��ن عل ��ي ال�ش ��وك ،وال�شوك قد اخ ��ذ االمر مثلن ��ا بجد يف
الت�صويب والتنقيح.
مل يك ��ن ال�شوك يجامل احدا يف االدب والفكر ،وظلت افكاره عرب
درا�ساته طافحة مبا يرثي الفكر واحلوا�س وخذ مثال  :املو�سيقى
االليكرتونية ،كيمياء الكلم ��ات ،ا�سرار املو�سيقى ،املو�سيقى بني
ال�شرق والغرب ،الكتابة واحلياة.
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من زمن التوهج

علي ال�شوك ذاكرة حي ��ة للمدينة ،ولروح بهجتها،
ولتحوالته ��ا الك�ب�رى ،فه ��و يهج� ��س تفا�صيل تلك
التحوالت ،ي�ست�شرف �أفقا غائرا� ،أو موتا ي�صنعه
اال�ستب ��داد ،وهذا امل ��وت االنطولوجي هو املجال
ال�س ��ردي الذي ظل يالحقه ال�ش ��وك ،بو�صفه موتا
للمدين ��ة ،وموت ��ا للمثق ��ف احل ��ر ،الرومان�س ��ي
والثوري ،واملهوو�س بالبحث ال�ضدي عن احلياة،
لي�س مبعناه ��ا االيديولوجي ،والطبقي ،بل معنى
الرحيل اىل ان�سانية تلك املدينة..
ع ��وامل ال�ش ��وك ه ��ي ع ��وامل جي ��ل ثق ��ايف كام ��ل
عا� ��ش ارها�ص ��ات حت ��ول املدين ��ة ،وخ ��روج م ��ن
عتمة"اال�ستعمارات"الثقافي ��ة ،مثلم ��ا ه ��ي عوامل
انفتاح ح�ض ��ري ل�سريورة املدينة ،يف قيم حريتها
وحتول عمرانها..
ه ��ذه الع ��وامل ه ��ي ع ��وامل املثق ��ف �أي�ض ��ا ،املثقف
احل ��امل ،واملت�سائ ��ل ،والوجودي ،وم ��دوّ ن �سرية
املدينة ،وحني ي�ست�شرف الكاتب العراقي املغرتب
عل ��ي ال�ش ��وك ف�ض ��اءات ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ،فان ��ه
ي�ستعيدها �سرية لعوامله املتخيلة ،و�سردياته التي

ه ��ذه ال�صراع ��ات امل�ستع ��ادة ال تب ��دو بعي ��دة
ع ��ن ع ��وامل الروائ ��ي ،اذ ي�ستعي ��د عربه ��ا �ص ��ور
�شخ�صيات ��ه ويوميات ��ه امل�شغول ��ة بهواج�س بطله
املثق ��ف ال ��ذي ه ��و خلي ��ط م ��ن البط ��ل الوجودي
وااليديولوج ��ي الي�س ��اري احلان ��ق عل ��ى واقع ��ه
وعلى ال�سلط ��ة ،والذي يعاين م ��ن فوبيا املالحقة
واملراقبة ،والت ��ي كثريا ما جندها كثيمة �صراعية
يف روايات ��ه ،اذ ا�ستغرق ��ت ه ��ذه الثيم ��ة ال�ش ��وك
يف روايت ��ه ال�سابقة"ع�ش ��ب احمر"والت ��ي يحمل
البط ��ل ه�ش ��ام املق ��دادي هموم ��ه الوجودي ��ة يف
امل ��كان والوعي بو�صفه ��ا قناعه ال ��ذي يواجه بها
�أزماته االن�سانية الداخلية ،ف�ضال عن ما متثله من
ك�شوف ��ات عميق ��ة للم�سكوت عنه ازاء م ��ا يواجهه
من ازمات �سيا�سي ��ة واخالقية كثريا ما ي�صطنعها
بطل ��ه املثقف /املغ�ت�رب الذي ظ ��ل يعي�ش حيوات
حا�شدة ب�أنواع ملتب�سه م ��ن ال�صراعات الداخلية،
لكنه ��ا املهوو�س ��ة اي�ض ��ا بقل ��ق بحثه ع ��ن احلرية
وا�سئلته ��ا ،والتي تفرت� ��ض ان هروبه اىل املنفى،
وم�ساكنته مدنه ال�ضاجة باحلياة هو الوجه الآخر

علي الشوك ومراثي المدينة

العدد ()4352

السنة السادسة

عشرة  -الخميس

( )17كانون الثاني
2019

6

ت�ستك�ش ��ف يوميات املكان/املدينة ،وحيواته التي
ي�س ��ري القلق يف عوامله ��ا ويف عالئقها باملكان ،اذ
يج ��د يف لعبة اال�ستعادة تل ��ك حماولة للهروب من
الزم ��ن وم ��ن مثيولوجياته"املحلية"والتي ترتكه
دائما عن ��د الكثري من البواعث النف�سية امل�ضطربة
التي تنب�شها الت�سا�ؤالت ،والتي تتحول يف روايته
اجلديدة"مثل ��ث مت�س ��اوي ال�ساقني"ال�ص ��ادرة
ع ��ن دار امل ��دى اىل م ��ا ي�شب ��ه البح ��ث يف امل�صائر
املتقاطع ��ة ،واليوميات التي تغ ��وي على ا�ستكناه
حمموالتها املح�سو�سة ،والتي ي�ستعيد من خاللها
ال�ش ��وك ذاكرة املدينة التي ت�سكن ��ه هاج�سا مقلقا،
والت ��ي ي�ستعيده ��ا مدين ��ة دافق ��ة ،حميمي ��ة رغ ��م
ق�سوتها ووح�شتها.
يف ه ��ذه الرواي ��ة ينحن ��ي ال�ش ��وك عل ��ى ذاكرت ��ه
بو�صفها خ ّزانا لل�سرية ،وف�ضاء متخيال ال�ستعادة
زمن ��ه ال�شخ�صي املجدب ،والغرتاب ��ه الذي يطلقه
اىل احاالت ت�ضعه عند �سردية املدينة /بغداد وهي
تتك�شف وتتع ّري عرب ثيماتها ال�صراعية احلا�شدة
برعبه ��ا ال�سيا�سي ،ووقائعه ��ا التي ترت�سم هزمية
االن�س ��ان ،وخ ��واء االنتلجن�سي ��ا العراقي ��ة وه ��ي
تواجه قم ��ع ال�سلطة ،وا�ستالبه ��ا الداخلي ،مثلما
تواج ��ه موتها الرمزي وخ ��راب احالمها وعالئقها
املم�سوخة.
تقودنا هذه الرواي ��ة اىل ا�ستقراء �سرية تاريخية
ومتخيل ��ة ملثق ��ف عراقي ا�ستغور ف�ض ��اءات �سرية
االمكن ��ة العراقي ��ة وعا� ��ش الكث�ي�ر م ��ن ع ��وامل
�صراعاته ��ا ،اذ تب ��دو ه ��ذه ال�صراع ��ات وك�أنه ��ا
تعب عن ح ��راك ابطاله املثقفني
حمم ��والت رمزية رّ
واغرتاباته ��م ،والذي ��ن يعي�ش ��ون ازم ��ات وعيهم
ال�شق ��ي للحرية واملكان امل�ستع ��اد ،مثلما يعي�شون
ازماته ��م الوجودية يف م ��دن املنفى ،حيث ال تبدو
تلك امل ��دن ا ّال متاه ��ة يتق�صى فيها ا�س ��رار وجده،
وبحث ��ه التعوي�ضي ع ��ن وظائ ��ف �إ�شباعيه ،وعن
حلظ ��ات وجودي ��ة تعي ��ده اىل فك ��رة الكائ ��ن قبل
اغرتابه ،ومبا يجعل الروائي امام الرغبة الدائبة
يف �أن�سن ��ه ه ��ذه املدن الت ��ي يك�ث�ر ح�ضورها مثل
ب ��راغ ولندن وبرلني ،اذ يبدو تكرار هذا احل�ضور
نوعا من اال�ست�شعار القلق الذي يدفعه اىل البحث
ع ��ن امل ��دن التي ه ��رب اليه ��ا الكث�ي�ر م ��ن املثقفني
العراقيني ،مثقفي االيديولوجيا والي�سار ،والذين
ي�صطنع ��ون له ��م يف ه ��ذه امل ��دن �صراع ��ات ت�شبه
تل ��ك التي كان ��وا يعي�شونها يف املدين ��ة ال�شاحبة،
واحلا�ضرة بقوة ا�ستعادية يف �سريته ال�سردية..

الغرتاب ��ه داخل االقنع ��ة ،اذ يكون ه ��ذا املنفى هو
املالذ اال�ضطراري امل�ش ��وب بفجيعة ما يهج�س به
م ��ن اح�سا�س مرعب بالغي ��اب ،والذي يتحول اىل
باع ��ث عل ��ى ا�ستيهام ��ات �إ�شباعي ��ه للتعوي�ض عن
حرمان ��ه النف�سي والوجودي ،والذي يتمظهر عرب
ازمة وعيه القلق �إزاء املكان النو�ستاجلي املحكوم
باحل�ضور واال�ستعادة املتخيلة ،لكنه العالق اي�ضا
ب�أوهام ما علق به من رعبه ال�شخ�صي من ال�سلطة
الغا�شمة ،تلك التي تدفعه حتت هاج�س التعوي�ض
اىل ا�ستعادة مراثيه ازاء املدينة/مكانه الإيهامي،
وازاء م ��ا ت�صطنعه من تعوي�ض ��ات ،والتي ترتكه
نهبا ل�شهوة ا�ستعادة ذاته امل�ضطربة يف تو�صيفها
الظاهرات ��ي ا�ستع ��ادة وعي ��ه لثيمة اغ�ت�راب بطله
العاطل رمزيا عن ممار�سة احلرية واللذة..
يف �س�ي�رة علي ال�ش ��وك يكت�شف وعي ه ��ذا البطل
املثق ��ف الزائف والقلق من خالل معطيات ما يبدو
ظاهرا يف �صراعه اال�شكايل-الذي ي�ساكنه دائما-
وامل�ستع ��اد ب�ي�ن �شفرات االمكنة الت ��ي يعي�شها يف
الواق ��ع وبني التي ي�ستعيدها �سرديا ،اذ تبدو هذه
االمكن ��ة املتقاطعة"امل�ستع ��ادة والغائبة"وك�أنه ��ا
تعبري ع ��ن فداحة اغرتاب ��ه ،وق�س ��وة وعيه ،وعن
م ��رارة وجوده امل�ستعاد ،ف�ض�ل�ا عن كونها تعبريا
عن ما يهج�س به ازاء ازمة االنتماء وازمة الهوية،
ب�صفته ��ا عناوين عن ال�صراع االنطولوجي القائم
يف حي ��اة املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن يف املنف ��ى ،والذي
يتج�س ��د من جهة اخرى عرب مظاهر انرثبولوجية
تالم�س فكره بحثه الدائم من اجل املعنى االن�ساين
للوج ��ود واحلري ��ة وانعكا�س تداعياته ��ا النف�سية
على الذات العراقية املط ��رودة والقلقة ،وامل�صابة
بفوبي ��ا االمكن ��ة .فالبطل يف الرواي ��ة هو منوذج
املثقف القلق الذي يحلم كثريا باحلرية ،لكنه اي�ضا
امل�ستلب وجوديا ازاءها ،حيث يكون ذاكرة القمع
حا�ض ��رة بكل ق�سوته ��ا وتل�ص�صه ��ا ،والتي ت�سبغ
على امل ��كان �صفة"املكان املعادي"مقابل ما ي�صنعه
يف امل ��كان اال�ستع ��ادي م ��ن احا�سي� ��س تعوي�ضية
للمكان االليف ،وهذا التقاب ��ل هو يفجّ ر هواج�سه
م ��ا يثري وعيه ال�شق ��ي ،اذ كثريا م ��ا ي�ستعيد بطله
توازن ��ه لكي يواجه الكثري من التحديات بحثا عن
قوته االخالقية العميقة التي ميكنها كفالة توازنه
الداخل ��ي و�سط احتدامات وت�شوهات حتوطه من
وجت�سه من الداخل..
اخلارج
ّ
رواية"مثل ��ث مت�س ��اوي ال�ساقني"ت�ستبط ��ن
الكث�ي�ر من ع ��وامل ال�شوك يف ان�شغاالت ��ه الثقافية

ع���ل���ي ح���س���ن ال����ف����واز
ومرجعيات ��ه املعرفي ��ة ،اذ يحمل العن ��وان �شفرته
الريا�ضي ��ة  -مي ��دان عمل ��ه الرئي� ��س -مقاب ��ل م ��ا
يت�ضمنه من ت�شفري ال�ستدعاء معريف واجتماعي،
فه ��و اذ ي�ضع ه ��ذه العتب ��ة او الرثيا كم ��ا ي�سميها
القا�ص حممود عبد الوهاب و�سط ف�ضاء ت�أويلي،
فان ��ه اي�ض ��ا مينحه ��ا دالل ��ة تعبريي ��ة للبح ��ث عن
الت ��وازن الداخل ��ي يف امل ��كان ،وال ��ذي يعي� ��ش
اغرتابات ��ه البطل والروائ ��ي يف �آن معا ،فهو تارة
حممول على نوع م ��ن التجريد الب�صري والداليل
الباعث على ا�صطن ��اع �شفرات داخلية فيها الكثري
م ��ن االح ��االت وااليهام ��ات ،وتارة اخ ��رى يكون
ه ��و الن ��زوع اىل التج�سيد ،حيث الكائ ��ن الباحث
ع ��ن هويته ،والت ��ي ي�صطنع لها نوع ��ا من التبئري
ال ��ذي ميار� ��س وظيف ��ة الك�شف ع�ب�ر الرمز ،وعرب
توظيف حموالته التعبريية والداللية يف ا�ستكناه
ع ��وامل ان�سية للمدن التي يعي�شه ��ا ،والتي يغرتب
فيه ��ا ،وللأ�صدقاء ،ول�شخ�صيات ��ه االخرى ،والتي
يب�صره ��ا بعي ��ون م�شوبة كث�ي�را باال�ستعادة ،تلك
التي جتعل من مفه ��وم التوازي  -مثلث مت�ساوي
ال�ساقني  -دالل ��ة على القوة العميقة التي ت�ساكنه،
والت ��ي تتح ��ول اىل بواع ��ث دافع ��ة للبح ��ث ع ��ن
الت ��وازن الداخل ��ي ال ��ذي يعي� ��ش غياب ��ه البط ��ل
املغ�ت�رب ،ب ��كل م ��ا يعنيه ه ��ذا الغياب م ��ن خراب
روحي وا�ضطراب وعزلة ونو�ستاجليا وا�ستعادة
غ�ي�ر من�ضبط ��ة للتخي�ل�ات الت ��ي تث�ي�ر ا�ضطرابه
وهواج�سه دائما..
ان ما تثريه هذه الرواية من هواج�س ،ترتك الأثر
على طبيعة ما ي�ستح�ضره الروائي من ا�ستيهامات
غاوي ��ة ،تل ��ك التي تك ��ون باعثه ال�ستع ��ادة مالمح
حميم ��ة وغائم ��ة للأمكن ��ة والوجوه الت ��ي يعي�ش
اغرتابه ��ا ،والت ��ي يعي� ��ش قل ��ق ا�ستعادته ��ا ،اذ
تتح ��ول الرواية حتت هذا الهاج� ��س اىل ما ي�شبه
كتابة احلنني ،والتي تب ��دو االقرب يف التو�صيف
اىل ال�س�ي�رة بو�صفه ��ا �سردا ،تل ��ك التي جتعل من
بطله"ه�ش ��ام البغدادي"منوذج ��ا للبط ��ل الواقعي
الذي يلب�س قناع علي ال�شوك ،والذي مينحه القوة
والدافعي ��ة للتعبري عن املعاين العميقة للبحث عن
خال�ص ��ه الوج ��ودي ،ع�ب�ر خال� ��ص م ��ا ميثله من
منوذج ثقايف لالنتلجن�سي ��ا العراقية التي عا�شت
حميمية املكان وق�سوته ،اذ ميثل هذا النموذج يف

جوه ��ره قناعا ملثقف ��ي الطبقة الو�سط ��ى العراقية
يف اخلم�سيني ��ات ،و�ص ��ورة لأزمته ��م ال�صراعي ��ة
الت ��ي رافقت فقدانهم قوتهم املعنوية بعد الثورات
واالنقالب ��ات التي احدث ��ت �شرخا يف عمق احلياة
العراقية ،خا�صة مع �سيطرة البعثيني على ال�سلطة
ع ��ام  .1963ورغم ما ي�ستهل ب ��ه الروائي روايته
بانها امتداد لرواية �سابقة"ع�شب احمر"ال�صادرة
ع ��ام 2007وان ح�ض ��ور البطل الروائ ��ي ذاته ،ا ّال
ان م ��ا حتمله ه ��ذه الرواية ت�ضع ه ��ذا البطل امام
عوامل اكرث رعبا وقلقا ،واكرث ا�ستغوارا للحيوات
العراقي ��ة املتع ��ددة الت ��ي يعي� ��ش ب�ي�ن �سوانحه ��ا
املثق ��ف اغرتاب ��ات مركب ��ة ،وجودي ��ة و�سيا�سي ��ة
وان�سانية وجن�سي ��ة ،والتي ترتك هذا البطل امام
نزعة دائمة للهروب من االمكنة الطاردة ،والبحث
ع ��ن امكنة اخرى وحي ��وات رمزية ملثال ��ه الطبقي
والثق ��ايف ،لك ��ن ه ��ذا اله ��روب واملغ ��ادرة يظالن
يحم�ل�ان الكثري من مالمح وجهه االن�ساين الغامر
بالك�آبة والفقدان والرعب الداخلي.
رواية"مثلث مت�س ��اوي ال�ساقني"عمدت اىل تكون
�شه ��ادة او �س�ي�رة لزم ��ن اغرتاب ��ي عا�ش ��ه املثقف
العراقيّ ،
واطل من خالله على �سرية االمكنة"امكنة
النو�ستاجلي ��ا واملن ��ايف املتعددة"مثلما هي تعبري
عن �شحوبها ،وعن متاه ��ة ا�صدقائه الذين عا�شوا
يف �سريت ��ه اغرتاباته ��م الداخلي ��ة واخلارجي ��ة،
ف�ض�ل�ا عن نزوع الروائي اىل ف�ضح �سرية ال�سلطة
ال�شوفينية ،تلك التي ا�سهمت يف انتاج هذا الرعب
االن�س ��اين ،وهذه املنايف الت ��ي حتولت اىل �شتات
واىل اوط ��ان طارئ ��ة يعي� ��ش فيه ��ا املثقف ��ون على
املعون ��ات والروات ��ب الت ��ي تدفعها جه ��ات دولية
�سيا�سي ��ة او حزبية معينة ،وحتى جهات م�شبوهة
احيان ��ا ،اذ يظ ��ل ابطال ��ه الواقعي ��ون يعي�ش ��ون
ازماته ��م الوجودية واالن�ساني ��ة بنوع من الفوبيا
القهري ��ة ،وك�أنهم ابط ��ال اجلحيم الذي ��ن تقتادهم
اقداره ��م اىل م�ستوي ��ات غرائبي ��ة م ��ن الع ��ذاب
واملوت وااليهام باخلال�ص..
واذا كان الروائ ��ي او كات ��ب ال�س�ي�رة ال مين ��ح
ملخياله ال�سردي ح�ض ��وره الفاعل يف التعاطي مع
ت�شكي ��ل بنية روائية ترتاك ��ب عواملها ،وا�صواتها
وهويته ��ا الت ��ي ميك ��ن ان تك�ش ��ف ع ��ن م ��ا ميك ��ن
ت�سميت ��ه بـ"ال�سردي ��ة الكثيفة"الت ��ي ت�سب ��غ عل ��ى
االبط ��ال الواقعي�ي�ن نوع ��ا م ��ن التع ��ايل ال�سردي
الذي ميكن ان يتفجر من خالله الواقع واحليوات
وال�صراعات ،ا ّال ان الروائي وهو منوذج للمثقف
الع�ضوي العميق الذي يرى دورا ان�سانيا ومعرفيا
وجماليا للمثقف ،يجد يف مهمة كتابة هذه ال�سرية
حت ��ت �سطوة االيه ��ام الروائي مبثاب ��ة موقف من
العامل الذي يعي�ش ازمت ��ه االن�سانية والوجودية،
وازم ��ة ان�سان ��ه املحا�ص ��ر واملنف ��ي باغرتاب ��ات
عميقة ،وموقف من �سعار ال�سلطة وااليديولوجيا
ال ��ذي افقده لذة املعي�ش واالطمئن ��ان والتوا�صل،
واغرتاب ��ه ع ��ن رومان�سي ��ة االمكن ��ة احلميم ��ة،
واغرتاب الطبقة الو�سطى التي متثل روح احلراك
االجتماعي والثقايف واالقت�صادي يف العراق حلد
�سنوات اخلم�سينات..
ه ��ذه الرواي ��ة /ال�س�ي�رة هي �شه ��ادة عميق ��ة على
عذاب ��ات املثق ��ف العراق ��ي وه ��و ي ��رى اغرتاب ��ه
العميق ،وموته االنطولوجي الفا�ضح ،ورمبا هي
�شهادة على موت الكثري من اال�شياء التي تخ�صه-
اال�صدقاء ،اليوميات ،االمكنة ،االفكار ،احلبيبة -
ورغم ا�ص ��رار البطل الذي ي�ستعي ��ده علي ال�شوك
كنم ��وذج للبط ��ل االخالق ��ي ،اال ان ه ��ذا اال�صرار
يظل حمفوفا بالقلق واخلوف واملوت الذي افقده
�صديق ��ه يف املنف ��ى وبطريق ��ه ترتكه عن ��د هاج�س
فوبيا ال�سلطة التي تطارده دائما..
انه ��ا رواي ��ة ا�ستع ��ادة ،ورواي ��ة تذك ��ر ،ت�ضعن ��ا
عن ��د عتب ��ة احلاج ��ة ال�ضروري ��ة لق ��راءة تاريخنا
ال�سيا�سي املعا�صر الذي ي�ضج بالكثري من اال�سرار
والف�ضائ ��ح وال�شه ��ادات واخلراب ��ات واالح�ل�ام
املجه�ضة واملوتى االحياء.
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يف ي ��وم اجلمع ��ة احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن ينايل ��ر/
كان ��ون الث ��اين  ،2019رح ��ل الكات ��ب املوهوب
عل ��ي ال�ش ��وك ،يف �أح ��د م�ش ��ايف لن ��دن ،ع ��ن
ت�سع�ي�ن �سن ��ة ،و�إذ �أ�ؤك ��د �صفة (الكات ��ب) فلأنه
�سئ ��ل ذات م ��رة؛ �أي النع ��وت �أق ��رب �إىل نف�سه،
فاخت ��ار �أن يو�ص ��ف كاتب� � ًا ،هو ال ��ذي �أر�سل يف
بعث ��ة درا�سي ��ة �إىل جامعة بركل ��ي يف الواليات
املتحدة الأمريكي ��ة لدرا�سة الفيزياء ،لكن رغبته
يف درا�س ��ة الريا�ضي ��ات ،دفعت ��ه �إىل درا�سته ��ا
�أكادميي� � ًا ،وكان من امل�ؤم ��ل �أن يوا�صل درا�سته
العلي ��ا ،لك ��ن ح ��دوث التغي�ي�ر يف يوليو/متوز
 1958دفع ��ه للعودة �إىل الوطن ،واالنغما�س يف
العم ��ل ال�سيا�سي ،وزاول التدري�س يف املدار�س
الثانوية العراقية ،لكن نف�سه التواقة �إىل املعايل
م ��ا ر�ضيت له �أن مي�ضي العم ��ر مدر�س ًا مغمور ًا،
يطوي ذكره املوت.
كان يج ��د يف نف�س ��ه قابلي ��ات ال حتد ،ل ��ذا طرق
�أبواب� � ًا يف الكتاب ��ة �شت ��ى ،هو ال ��ذي كان ي�صف
نف�س ��ه قارئ� � ًا جي ��د ًا ،يت ��وق ك ��ي ي�صب ��ح كاتب ًا،
فكت ��ب «الأطروح ��ة الفنطازية"بداية �سبعينيات
الق ��رن الع�شرين �أردفه ��ا بـ»الداداءية بني الأم�س
والي ��وم» ،كم ��ا كت ��ب الرواي ��ة ،ومنه ��ا رباعيته
الروائي ��ة «ال�سراب الأحمر� .س�ي�رة حياة ه�شام
املقدادي» ،ولتك ��ون «فتاة من طراز �آخر» احللقة
الرابعة والأخرية من م�شروعه الروائي هذا.
لق ��د ظل عل ��ي ال�ش ��وك يت ��وق �إىل كتاب ��ة رواية
�أجم ��ل� ،أو كما ي�صفها رواي ��ة مذهلة� ،أما ملاذا مل
يكتبه ��ا فالن�شغاله بق ��راءات مت�شعب ��ة وكتابات
متفرق ��ة ،كم ��ا ي�صفه ��ا ه ��و يف �سريت ��ه الذاتي ��ة
احلياتية التي �أ�صدرتها (دار املدى) �سنة 2017
وحمل ��ت عنوان «الكتاب ��ة واحلياة"وهو �آخر ما
كتب.
لق ��د عجب ��ت م ��ن ه ��ذه الق ��راءات البعي ��دة جدا
ع ��ن جم ��ال �إبداع ��ه ،فه ��و فيزي ��اوي وخمت� ��ص
بالريا�ضي ��ات ،درا�سة ومهنة ،وهو �أديب وكاتب

روائي يف جم ��ال الإبداع ،لكنه يقر�أ ويبحث
يف اللغ ��ات القدمي ��ة وجذوره ��ا و�صلته ��ا
بالعربي ��ة ،بالرج ��وع �إىل جمل ��دات املعج ��م
الآ�شوري الذي ي ��زوده عامل الآثار العراقي
ف ��وزي ر�شي ��د ،واللج ��وء �إىل قوامي� ��س
عربية و�آرامية ،ف�ض�ل� ًا عن درا�سات مكثفة
يف املو�سيق ��ى كان ��ت ح�صيلته ��ا كتاب ��ا
ع ��ن «املو�سيق ��ى الإلكرتوني ��ة» ن�شرت ��ه
�سل�سل ��ة املو�سوعة ال�صغ�ي�رة ،التي كانت
ت�صدره ��ا دار ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة العام ��ة
يف بغ ��داد وحت ��ى �سن ��ة  ،2003ف�ض�ل�ا
ع ��ن ق ��راءات يف الأ�ساط�ي�ر ال�سومري ��ة
وامل�صرية والكنعانية والعربية واليونانية
والرومانية والعربية ،وقراءات يف امليثولوجيا،
والبحث امل�ضني عن اجلذور الأ�صلية للعديد من
املف ��ردات واال�صطالح ��ات ،ويظ ��ل توق ��ه لكتابة
الرواي ��ة م�ؤج�ل ً�ا ،والعم ��ر الإن�س ��اين الق�صري ال
ي�سعف ��ك بالت�أجي ��ل ،حتى ل ��و كتبها ف�إن ��ه ي�ؤجل
ن�شرها� ،أو (يطمرها) كما يقول ن�ص ًا.
مل ��اذا ه ��ذا الطم ��ر ،والزمن

ا لقا �س ��ي
يرت�ص ��د بن ��ا كل مر�ص ��د؟ �أمل يطم ��ر
روايت ��ه «الكل ��ب والأوبرا» �ست �سن ��وات ،ولوال
ح ��ث الروائ ��ي ف�ؤاد التك ��ريل على ن�شره ��ا ،لزاد
الطم ��ر ولرمب ��ا مل تن�ش ��ر� .أيج ��وز ه ��ذا ونح ��ن
ن�سابق الزمن يف �سريه املرتاك�ض نحو الال�أين؟
كم ��ا يحدثن ��ا يف مذكرات ��ه هذه� ،أنه وج ��د نف�سه
مكر�سا الهتمامات �أخرى كاملو�سيقى والفيزياء،
ويراه ��ا مهمة يجب �أن تن ��ال حقها من االهتمام،
قب ��ل �أن ينتق ��ل �إىل ع ��امل الرواية .م ��ع �أنه خلق
مبدع ��ا وكاتب ��ا ،وه ��ذه االن�شغ ��االت ت� ��أكل م ��ن
جرفه الإبداع ��ي ،فاملو�سوعية يف زمننا �أ�ضحت
عبئ ��ا عل ��ى الق ��ارئ ،و�ستم�س ��ي �أكرث وط� ��أ على
الباح ��ث والكات ��ب ،و�إذا كان اال�ستط ��راد �سم ��ة
الكتاب ��ة يف �أي ��ام طفولته ��ا ،واجلاح ��ظ منوذج
ل ��ه ،فان الزم ��ن املت�س ��ارع ،املعارف الت ��ي تزداد
وتت�ضاع ��ف �سنوي� � ًا ،م ��ا ع ��ادت ت�سمح لن ��ا بهذا
الت�شعب والتو�سع واال�ستطراد .لقد قدم الكاتب
املو�سوع ��ي علي ال�ش ��وك ال�شيء الكث�ي�ر لثقافة
العرب� ،ستبقيه يف الذاكرة طويال ،وكان �سيقدم
الأبهى والأدوم ،لو مل ينغم�س يف ال�سيا�سة ولو
مل ي�ؤج ��ل م�شاريعه ،ويرمت ��ي يف هذه الت�شعب
واملو�سوعية.
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علي الشوك..

غياب مرحلة مضيئة
ع�����ل�����ي ح���س���ي���ن

عندم ��ا �أ�صدر علي ال�شوك كتابه "الأُطروحة
الفنطاز ّي ��ة" الع ��ام  ،1970كان الأم ��ر �أ�شب ��ه
بح ��دث ثق ��ايف غريب":كن ��تُ �أُري ��د �أن �أكتب
الالمكتوب"هك ��ذا يخربن ��ا يف مذكراته التي
اختار لها ا�سم"الكتابة واحلياة"ال�صادرة عن
دار امل ��دى� .أوراق ي�أخذن ��ا �صاحبها للغو�ص
مع ��ه يف مرحلة مهمة م ��ن تاريخنا ال�سيا�سي
والثقايف ،بد�أت يف واحدة من �أجمل مناطق
بغداد"ك ��رادة مرمي"الع ��ام  ،1930وم ��رت
مبحط ��ات كان فيها م�ص ��ر ًا عل ��ى �أن ي�ستبدل
درا�سة الهند�سة املعمارية ،بالريا�ضيات التي
ع�شقها وغ�ّي�ررّ ت م�صريه بالكام ��ل لي ّتجه �إىل
مهنة واحدة ه ��ي الكتابة":يف ي ��وم من �أيام
 ،1947اتخ ��ذتُ ق ��رار ًا يف �أن �أ�صب ��ح كاتب ًا!
�أما الريا�ضيات التي كن ��تُ �أدر�سها ،ف�ستكون
نزهتي يف حياتي».
يف"الكتاب ��ة واحلياة"نح ��ن �أم ��ام �شخ�صي ��ة
ت�شبه حكيم ًا قادم ًا م ��ن زمن خمتلف ،يخ�شى
عل ��ى بالده الت ��ي غادرها جم�ب� ً
را بعد جتربة
مري ��رة م ��ع ال�سج ��ن والتعذي ��ب ،ويخف ��ي
خ�شيته بنوبات م ��ن احلنني والآ�سى �أحيان ًا،
عل ��ى زمن جعل من العراق جمرد ذكرى حللم
يريد له البع�ض �أن مي ّر �سريع ًا.
مل ي�شب ��ه عل ��ي ال�ش ��وك يف الثقاف ��ة العراقية
�أحد ًا .عم ��ل يف �أق�صى غرائب الثقافة وعا�ش
حامل ًا باليوتوبيا التي ق ��رر مع �أ�صدقائه ذات
ي ��وم �أن يقيم ��وا منوذج ًا له ��ا يف واحدة من
مناطق بغداد ،بعيد ًا عن عيون ال�سلطة .رائد
ب�ل�ا منازع يف ف ��ن الكتاب ��ة الأدبي ��ة ،وخبري

بدقائق اللغ ��ة ،مُل ّم بقواعده ��ا� ،سابر لأغوار
جملها ومفرداتها وحروفها وكلماتها جميعا.
ظل ي�ؤمن ب�أن الثقافة ميكنها �أن ت�س ّرب �شعاع
نور للمحبط�ي�ن وللحاملني ،وله ��ذا انتمى يف
�شبابه للحزب ال�شيوع ��ي ،الذي وجد �أفكاره
مغرية ،لأنه ��ا بب�ساطة تعد بح � ّ�ل التناق�ضات
الطبقية ،وت�ساوي بني النا�س ،ال �أحد ي�ستغل
الآخر ،هذا هو احللم الباقي حتى بعد انهيار
البلدان اال�شرتاكية.
يف املذك ��رات نحن �أم ��ام كاتب يالحقه �شعور
بالذوب ��ان يف اجل�س ��د الكب�ي�ر للع ��راق ،عرب
�شبكة خمتارة من �أ�صدق ��اء ،و�أحبّاء ،لهم يف
مذكراته مكان متميز.
�أع ��دت مع"الكتاب ��ة واحلياة"ق ��راءة مرحل ��ة
مهم ��ة م ��ن تاريخن ��ا ،وكلم ��ا خ ّي ��ل �إ ّ
يل �أنني
�أعرف عل ��ي ال�شوك من خالل كتب ��ه� ،أكت�شف
و�أن ��ا �أغو� ��ص يف املذك ��رات �أنن ��ي ال �أعرف ��ه
جيد ًا .لأنّ الع�ش ��اق الكبار �أمثاله ال يوجدون
حلظة واحدة خارج الكتابة واحلياة.
كان عل ��ي ال�ش ��وك مغرم� � ًا مبا يقدم ��ه للقراء،
�س ��واء يف جم ��ال العل ��وم ،او الريا�ضيات او
املو�سيق ��ى التي يع�شقها ح ��د الوله ،او االدب
ومغام ��رات كتاب ��ه الكب ��ار .يعتق ��د ان الف ��ن
والثقافة �سي�صنعان بلد ًا يكون ملك ًا للجميع،
وجمتمع ًا �آمن ًا ال تقيد حركته خطب و�شعارات
ثوري ��ة ،وال يحر� ��س ا�ستق ��راره �سا�س ��ة
يرتب�صون ب ��ه كل ليلة ...عا� ��ش علي ال�شوك
�أ�سري �أحالمه ،متنق ًال يف كل جماالت املعرفة،
م ��ن الدادائي ��ة اىل االطروح ��ة الفنطازي ��ة،

مرور باملو�سيقى االلكرتونية وجديد الثورة
العلمية مت�أمال يف الفيزياء ،باحثا يف ا�سرار
الكلمات ،منقبا عن اال�ساطري التي ظلت ترافق
الب�شرية ،لي�ضع مر�ساته االخرية مع الرواية
التي ظلت ع�شقه االول منذ ان �شارك ا�صدقاء
ل ��ه برتجم ��ة ملحم ��ة �شولوخوف"ال ��دون
الهادىء» ،لي�صدر ع ��ددا من الروايات �شكلت
مبجموعه ��ا �س�ي�رة ذاتية ل�صاحبه ��ا ،و�سرية
ثقافية للعراق ابت ��دا ًء من فرتة اخلم�سينيات
وم ��رور ًا بال�ستيني ��ات وحت ��ى نهاي ��ة

ا لثما نيني ��ا ت ،
اال ان النهاي ��ة امل�ؤمل ��ة هي رحيل ��ه على �سرير
املر�ض غريبا يئن على بالد تنكر �أبناءها.
يكتب غابريل غار�سيا ماركيز� :أن املتفردين ال
يرحلون ك�أف ��راد ..يرحلون ،كمرحلة ب�صموا
على بدايتها و�صار رحيلهم خامتتها.

