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ف���������خ���������ري ك������ري������م 

 يف كلِّ م���ّرٍة �أم�س���ك خيط���ًا ين�سل���ُت من���ه، �أُمّن���ي 
ُر  ر لع���ودِة ما�ٍض ي���كاد ُيب�سِّ �لنف����ض باأن���ه ق���د يوؤ�سِّ
بالرج���وع مغ�س���واًل بكّفار�ِتنا �لت���ي مل تكن جمّرد 
�أدعي���ٍة �أو ن���ذور، ب���ل �أرو�َح �آالٍف، ال ب���ل مالي���ن 
نحرُته���م �حل���روب، و�أل���و�ُن �لع�س���ف و�لكر�هيِة 
�ملُنفلت���ِة و�الإق�س���اِء على �لل���ون و�لفك���ِر و�لنوع، 
ولرّبا ملجّرد �لعب���ِث و�لّلهو فوق كر�سيِّ �ل�سلطة، 

و�ملكابرة بوهِم �سحرِه ودو�ِم �سطوِته..
َف  ال مبالغ���َة يف �لتغّني بزهِو ذ�َك �لزمِن، وال تع�سُّ
يف تعفري جبِن زم���ِن �لقحِط �لذي نعي�ُض، و�لعثُّ 
يت�سّل���ُل من���ه �إىل كلِّ م�سامٍة من م�سام���اِت حياتنا، 
وه���و�وؤُه يت�سّمُخ بر�ئح���ِة �ملوِت وطعم���ِه.. زمٌن 
َ فيه حّت���ى عزر�ئي���ُل َمَل���ُك �مل���وت، �إذ مل يُعد  تغ���ريرَّ
���ى كما كان عليه يف �لزمِن �جلميل، فال ُيخطئ  يتاأنرَّ
ُم �أَجاًل �أو يندفُع  ِجٍلّ وال يتعّج���ُل، وال ُيقدِّ ِق���ر�ءَة �سِ
ُد �أرو�حًا مل تيَنْع  ب���ال َتَروٍّ كما يفع���ُل �الآن،�إذ يح�سِ

بعُد ومل َيِحْن ِقطاُفها..! 
مِلَ كانت لكلِّ �سيٍء يف �لزمِن �جلميل نكهُة �حلياة.. 
، وم���ا ُتعّب عنها م���ن �سلوٍك،  حي���اة �إن�س���اٍن �َسِويٍّ
يتمّثُل فيه �أو تو�سيٍف ملعانيه وماآثرِه وجتّلياِتها.. 
ب���ل و�جل���ر�أة يف �الإف�ساِح عن مكنونات���ه �لعميقِة 
ُد ُجرح���ًا �أو ما  �لع�سّي���ِة على �لب���وح، حينما جُت�سِّ

ُي�سِبه �لعيب. 
�لبطول���ُة نف�ُسها بطابعه���ا �لرت�جي���دي ودالالِتها، 
�أم�س���ْت �إحدى ظو�هِر ذ�ك �لزم���ن، حفرْت معانيها 
عميق���ًا يف وجد�ن �ملجتم���ع �لعر�قيِّ و�أ�سفْت على 
�سوّي���ة �أجياٍل تعاقب���ت فيه �أحز�نًا وقه���رً� و�سجنًا 
مكبوتًا. وكاأنرَّ �لقدَر �أر�د للعر�قي �أن يظلرَّ ُمنَتَهكًا، 
ترّهل���ْت و�سائ���ُل فرح���ِه و�أ�سو�ق���ه وجت���ّذرْت يف 
روحه مكامُن �للوعِة و�الأ�سى و�لفجيعة. فاملفهوُم 
َت���ه �لفردّية، بع���د �أْن �سار  ، جتاوَز رمزيرَّ �لبط���ويلُّ

�ملجتم���ُع مو�سوع���ًا 
ل���ه. ومل َتُع���ِد �ملاآث���ُر �لبطولّي���ُة لزمِن عل���ي �ل�سوك 
تتج�ّس���ُد يف ق���ّوٍة حتم���ُل �لتعذي���َب و�ال�ستع���د�َد 
ووه���اِد  �حلي���اة  بباه���ِج  و�لت�سحي���ة  للم���وِت 
�ال�ستق���ر�ر، و�إمنا �جُل���ر�أُة �أي�سًا عل���ى �العرت�ِف 
بال�سع���ِف يف مو�جه���ة عذ�باِت �جل�س���د، وتعريِة 
�ل���ذ�ت و�لق�سور، يف جتنُِّب �النك�ساِر وما ُيف�سي 
�إلي���ه م���ن تد�عي���اٍت وت�س���اوؤالٍت ب���ن �الأه���ِل ويف 

�ملجتمع.
�إنرَّ �لبطول���َة كقّوِة �إر�دٍة و��ستع���د�ٍد على �ملو�جهة 
و�مل���وت، جت���ُد تعبرَيه���ا �لنقي����ضَ يف �ل�سع���ف، 
ال معًا ن�سيجًا مرت�بط���ًا للكينونِة �الإن�سانية،  لُي�سكِّ
ولن تتكام���َل وتتو�زَن م���ن دوِن تد�خ���ِل وت�سابِك 

مظهريِهما
الن معًا  ُي�سكِّ "وهم���ا  “�لق���ّوُة و�ل�سعُف �الإن�ساينُّ

كياَن �الإن�ساِن �لطبيعيِّ �ملتو�زن...!
يف رمزّي���ِة �لبطول���ِة، تلتقي �ملتناق�س���اُت كلُّها من 
دون �أْن تت�س���ّوُه �ملعاين. فالبطُل �إذ يو�جُه �لعذ�َب 
دفاع���ًا عن ح���ٍقّ �أو �سيانِة �سرٍّ ق���د يت�سّبُب �لك�سُف 
عن���ه �إحل���اَق �الأذى بق�سّيت���ِه �أو تعري����ضِ م�سائِر 
�آخري���ن �إىل �خلط���ر، يت�سّب���ُث بكّل م���ا ي�ستمدُّ منه 
طاق���َة �ل�سموِد وهو يو�جُه نقاَط �سعفِه �الإن�ساينِّ 
ويتعاىل على عذ�باِت���ه : �الإمياُن �لعميُق باملبادئ، 

�الجتماعي���ة،  و�لقي���ِم  و�لعقي���دة،  �ملُُث���ِل  وق���ّوُة 
و�أعر�ُف �لع�سرية، ونظرُة �حلبيبة وهَي ترى فيه 

عائدً�، �سحَر ُحلمها �ملرجتى..
���َح َوعِيي على م�سارف ذ�ك �لزم���ِن �جلميل. �إذ  تفترَّ
كن���ُت م�سكونًا بقي���م مدينٍة �سغ���ريٍة نائيٍة جتتمُع 
فيه���ا تناق�ساُت �لقريِة وجتّليات مظاهِر �حل�سارِة 
�الآتي���ة م���ن ور�ء �لبح���ار. وح���ن �أخذتن���ي بغد�ُد 
لُتعيَد تكويني، ولتغم���َرين يف �سجيج جتاذباِتها 
و�سخ���ِب  و�لثقافي���ة  و�ل�سيا�سي���ة  �الجتماعي���ة 
فو�ساه���ا، وفيو����ضِ جمالياِتها �الآ�س���رة، عّمدْتني 
كرّحال���ٍة يبح���ُث عن ذ�ت���ه، وُيري���ُد له���ا �أن تتكّوَن 
على وق���ٍع ينف�ُض عنه ما َعِلَق به���ا من غبار طفولٍة 
ظّل���ْت تبح���ُث عن حدود �لل���ِه ور�ء �أ�س���و�ِر �ملدينة 
فيه���ا  �س���يء  كلُّ  يب���دو  �لت���ي  �لنائي���ة  �ل�سغ���رية 

مو�سوعًا للت�ساوؤل..!
يوَمه���ا مل �أ�سم���ْع �أو �أق���ر�أ لعلي �ل�س���وك وع�سر�ت 
���ج و�لتكوين،  �الأ�س���و�ِت �ملُبه���رِة من زم���ن �لتوهُّ
ب���ل �س���اءت �ل�سدف���ُة �أن �أك���ون على م�ساف���ٍة منهم، 
�لثقاف���ِة  وخزي���ُن  �لعم���ِر  ف���ارُق  عنه���م  يف�سلن���ي 
و�ملعرف���ة، وَهمُّ �لقلِق و�لرتدُِّد يف �لبحث عن �سبٍل 
للنفاذ �إىل عو�ملهم لعلرَّ باالإمكاِن �ختز�َلها وحتويَل 
ه م�سمٌر و�أكرثُه  كو�ِمنها �إىل زّو�دة عمٍر �آٍت، بع�سُ
ِف عل���ى  ���رٌّ يحتوي���ه �لغي���ُب، وال �سبي���َل للتع���رِّ �سِ

متاهاتها..
كاَن عل���ى �ل�س���وك علم���ًا، يتوّه���ُج بثقاف���ة، تتمّي���ُز 
ِد يف  ، و�لتعدُّ بالتن���ّوِع و�لغنى �ملعريفِّ و�لثق���ايفِّ
�الهتمام باجتاهاته���ا �لفكرّي���ِة ومد�ر�سها �لفنّية، 
غرَي هّياٍب يف تطويعها و�لتفاعِل معها وهو يكتب 
ويوؤّل���ُف ليبتك���َر لنف�س���ه �أُ�سلوبًا مُيّي���زه، وينحُت 
م�سلرَّ���ًة جمالّي���ًة قو�ُمه���ا �ل�س���رُد و�ملو�سيق���ى ونقُد 
�لنق���د، مّتكئ���ًا على معرف���ٍة بالعل���وم و�لريا�سياِت 

ملتقطًا �سذر�ٍت من كّل ميد�ٍن من ميادينها متماهيًا 
يف بحورها وجتّلياِتها.

�ل�سع���وِد  زم���ن  يف  �ل�س���وِك  ثقاف���ُة  توّهج���ْت 
و�النت�س���ار�ت �لتي �سِهدَته���ا �لب�سرّيُة بعَد �حلرب 
�لعاملّية �لثانيِة و�النت�ساِر على �لفا�سّية و�لنازية، 
ميادي���ن  م���ن  مي���د�ٍن  كّل  يف  ب�سماته���ا  وترك���ت 
ِد حقولها  عها وتعدُّ �لعلوم و�لثقاف���ة و�ملعرفة بتنِوّ
وتطبيقاته���ا ومنجز�ته���ا يف �ملجتم���ع و�لطبيع���ِة 
و�س���ِب �أغو�ر �الأكو�ِن �لبعيدة. حيث غز� �الإن�ساُن 
، ود�ر كاكارين الأّول مّرة حوَل  �لف�ساَء �خلارج���يرَّ
�لكرة �الأر�سّية. و�َسِهَد �لنا�ُض كّل يوٍم على �الأر�ِض 
ما يجعلهم �أقرَب �إىل �أن يكونو� �أ�سياَد م�سائِرهم، 
وما ُيوحي لهم بقرب �نعتاِق �لعامل من �أ�سِر عبودّيِة 
�لتخّلِف و�جلهل و�ال�ستغالِل و�سروِفها و�أرز�ئها 

وتد�عياِتها على �حلياة وحتّدياِت �مل�ستقبل.
ع�س���ر  تناق�س���اِت  �لو�ع���ُد  �لزم���ُن  ذ�ك  �حت���وى 
�لتح���ّوِل �ل���ذي قيل �إن���ه ي�سارُف عل���ى ك�سر �سياق 
نظ���اِم �ال�ستغ���الل، م���ع م���ا ُيثرُيه م���ن ت�س���اوؤالٍت 
ة ع���ن �سريورت���ه، وجتاذب���اٍت مل يك���ْن م���ن  حم���ريِّ
���ُب �لت���وّرِط يف  �ل�سه���ل متّث���ُل �أبعاِده���ا، وال جَتنُّ
��ستقطاباته���ا، م���ن دون �إحكام �لفك���ِر وما تبلوُره 
من �ندفاعاٍت �أو �نحياز�ٍت لي�ست حمكومًة يف كّل 
حاٍل ب���ا تعك�سه من م�سالَح طبقّي���ٍة �أو �جتماعية 
�أو تكّر�س���ه من يقن، فالع�سُر ب�سماتِه �ملُهيمنة كان 
�سديَد �اللتبا�ض، تع�سُف ب���ه قيُم �لتحّرِر و�لعد�لة 
�الجتماعي���ة و�لت�س���ّوِف �الإن�س���اينِّ لع���امٍل يندف���ُع 
ليتج���اوَز كلرَّ قدمٍي باٍل، وتف���ّكك �آلياِت �إعادة �إنتاِج 

منظومته، بفعل تناق�ساِت �لنظاِم �لتناحرّية..
كان عل���ي �ل�سوك من���وذَج �ملثّقِف �ملهم���وِم بق�سايا 
ع�س���ره �ملتحّول، وهو �الآتي من جمتمٍع تظهُر فيِه 
كلُّ تلَك �لتناق�ساِت بو�سوٍح كاٍف ليتمّكَن مثلُه من 

�لتقاِط �الأبع���اِد �لتناحرّي���ِة �مل�ستحكمة يف �لنظام 
يبدو"نظرّيًا"كاأّن���ه  حت���ى  �ملتط���ّور،  �لر�أ�سم���ايلِّ 
على"عتب���ِة �النتقاِل �إىل �لنظ���ام �جلديد �لو�عد"! 
، وه���و يع���وُد  وق���د وج���َد يف جمتمع���ه �لعر�ق���يِّ
ليتفاع���َل في���ه م���ع �جلدي���د، �سر�ع���ًا مك�سوٍفًا بن 
ل �ملثق���ِل بارتكاباته، وقوى �لتحّول  �لقدمِي �ملرتهِّ
ٍر وم�ساو�ٍة وعد�لة  ُر به من حترُّ ِم وما ُتب�سِّ و�لتق���دُّ
�جتماعّية و�نعت���اٍق من �أ�ْسِر �لتح���رمي و�ملوروِث 
�ملُخات���ل. مل تك���ن ق���د �ّت�سح���ت يف تل���ك �ملرحل���ة 
�ملبّك���رِة بعد، مظاهُر �ل�س���ر�ِع �مل�ستور و�ملو�جهِة 
�ملُ�سَمرة بن �لق���وى �ل�سيا�سّية �ملتحالفة �مل�ساّدِة 
ها مع  للنظام �لق���دمِي، و�مل�سالِح �لتي ترب���ُط بع�سَ
قوى و�مت���د�د�ِت ذ�ك �لنظام، مّما ق���د يجعُل منها 
�أدو�ِت �رت���د�ٍد، و"ح�ساَن ِطرو�دة"جُته�ُض عملّية 
�لتغي���ري و�لتح���ّول �لث���وري. وكان �سعب���ًا عل���ى 
�ملثّق���ف يف ظ���روف �ل�س���ر�ع �لوطن���ي �لتحّرري 
�ملحت���دم، �أن مُييَط �للِّثام عن �الأبع���اد �الجتماعّيِة 
و�لطبقّيِة �لتي تتحّكُم يف �ال�سطفافاِت �ل�سيا�سية 
تد�خ���ِل  مرحل���ِة  بتناق�س���ات  و�سٍع"حمك���وٍم  يف 
ر  �لتح���رِّ �أه���د�ف  ح���ول  تلتق���ي  �مل�سالح"�لت���ي 
�لوطن���ي.  و�ال�ستق���الِل  �ل�سي���ادة  و��ستع���ادِة 
ويِف جمتم���ٍع تتحّك���ُم في���ه قي���ُم و�أع���ر�ُف وتقاليُد 
م���ا قب���ل �لدول���ة، و مل ت���بْز في���ه �ملع���امُل �لطبقّية 
ُة عن نزع���اٍت وم�سالَح طبقاته���ا وحو�ملها  �ملع���بِّ
ها ع���ن �لبع�ض �الآخر.  �ل�سيا�سّي���ِة �لتي متّيز بع�سَ
وم���ا كان �سائدً� يف �ملجتم���ع �لعر�قيِّ يف م�سارف 
خم�سينّيات �لقرن �لع�سرين، ع�سّيَة ثورة ١٤ متوز 
ٌ عن �لقوى �ملعنّيِة  ١٩٥٨ نهو����ضٌ جماهرييٌّ معبِّ
بالث���ورة و�لتغيري، يتد�خ���ُل يف �إطاره جتّمٌع غرُي 
متجان����ضٍ من حيث �لرتكيُب �لطبق���ّي و�ل�سيا�سيُّ 
كان م���ن �ساأنه �إ�سفاُء مزيٍد من �لتعقيد على �مل�سهد 

ولوحة �ل�سر�ِع �ل�سيا�سّي.
ب���ُه �الإقطاعّي  وَلِع���َب �لنظ���اُم �ل�سيا�سّي �مللك���ّي �سِ
، دورً� يف �لتمويه و�ال�ستقطاِب  �سبه �ال�ستعماريِّ
و�لتماي���ز، فغياُب �حلرّي���اِت �ل�سيا�سّية - �حلزبيِة 
�لعد�ل���ة  و�نع���د�ِم  �ال�ستغ���الل  مظاه���ِر  وتفاق���ُم 
�الجتماعي���ة، ومتركُز �له���دف �لوطنيِّ �لعام حول 
، مل  �إنه���اء نظ���اِم �لتبعّي���ة و�الن�سي���اع لالأجنب���يِّ
ي���رتْك خيارً� ُحّرً� مفتوح���ًا يف �النتماء و�النحياِز 
لل�سر�ئ���ح و�الأو�س���اط �الجتماعي���ة �الأك���رِث وعي���ًا 
و��ستع���د�دً� لالنخ���ر�ِط يف �لفعل �لوطن���ّي �لعام، 
غ���رِي �الن�سمام �إىل �حلزب �ل�سيوع���ّي �لعر�قّي �أو 
حمِل م�سروع���ِه و�سعار�ت���ه. فاال�ستقطاُب متحوَر 
يف �خلي���ار بن �حلرك���ة �لقومّي���ِة �لعربّية �لتي مل 
تنطِو على برنامٍج �جتماعيٍّ جذرٍيّ ُيالم�ُض نب�َض 
�أغلبية �ملجتم���ِع �ملّت�سم بطابع���ِه �لفاّلحي �ل�سائد، 
و�لفئاِت �لطبقية من �سغيلة �ليِد و�لفكر. و�نعك�َض 
هذ� �لو�قُع بكلِّ مالب�ساته وتد�خالتِه على �ملثّقفن 
ب�س���كل خا����ضٍّ لكونه���م �الأك���رَث وعي���ًا وح�سا�سّية 
�إز�َء مظاه���ر �لظلم �الجتماع���ي و�لقمع �ل�سيا�سي 
و�نع���د�م �حلرّيات. وجع���ل �لغالبي���ِة منهم تنحاُز 
�إىل �مل�سروع �لتغي���ريّي �لذي كان �الأكرث و�سوحًا 
و�أهد�ف���ِه  �القت�س���ادّي  �الجتماع���يِّ  ببناجم���ه 
و�سعار�ته �ل�سيا�سّيِة يف �لتعبري عّما يتطّلعون �إليه 
من �إ�سالٍح وتق���ّدٍم وحتّوالٍت �جتماعّية وتطّلعاٍت 
�سعبي���ة، ج�ّسدْت مب���ادئ وقيَم �حلرّي���ِة و�مل�ساو�ة 
و�لعد�لة �الجتماعّي���ِة و�لنزوع �الإن�سايّن. وز�دْت 
يف ق���ّوة �مل�سهد وتعبري�ِته، �ملوجُة �لعاملّية �ملُنّبئة 
بانبث���اق ع�سٍر جديد و�نعطاٍف ح���ادٍّ د�ّسنته ثورُة 
�أُكتوبر �الإ�سرت�كّيُة يف رو�سيا، وكّر�سته منجز�ُت 

م. ِر و�لتقدُّ دولِتها يف �سائر ميادين �لتطوُّ
ع���اَد عل���ي �ل�س���وك م���ن �لوالي���ات �الأمريكّي���ِة �إىل 
باملع���ادالت و�ملنحني���ات  ���ٌع  ُم�سبرَّ �لع���ر�ق، وه���و 
و�الأرق���اِم �لت���ي �أت���ت به���ا �آخ���ُر عل���وِم �لفيزي���اء 
و�لريا�سي���ات، وتكامل���ت م���ع �ن�سغال���ه ب�سادر 
���ُق  �الإله���ام �الإبد�ع���ّي �لثق���ايّف كر�ف���ٍد �آخ���ر ُيعمِّ
�إح�سا�َسه بالو�قع �الجتماعي وما ي�سود فيه من 

�أ�سباب �لتمايِز و�لظلم وُم�سادرة �الإر�دة.
�ن�س���مرَّ عل���ي �ل�س���وك، وه���و مهم���وُم ب���كّل هذه 
�لهو�ج����ض، �إىل �حل���زب �ل�سيوعّي، و�سار من 
م  �أب���رز مثّقفيه، وحت���ّول �إىل كادٍر قي���ادٍيّ منظِّ

للمثّقف���ن، وهو مل يك���ْن بانتمائه ه���ذ� �سذوذً� عن 
�لقاعدة �ل�سائ���دة، و�إمنا تعبريً� عن ظاهرٍة �سادِت 
 ، �لو�س���َط �لثق���ايّف، بفهوم���ه �لع���ام و�الإبد�ع���يِّ
حي���ث بد� كما ل���و �أّن كّل مثّقٍف ومب���دٍع، كاتبًا كاَن 
���ًا ومُمّثاًل،  �أو رو�ئّي���ًا، فّنان���ًا ت�سكيلّي���ًا �أو م�سرحٍيّ
طبيبًا ومهند�سًا و�أُ�ستاذً� جامعّيًا �أو ُمعلِّمًا، ع�سوً� 
يف �حل���زب �ل�سيوعّي �أو على مقرب���ٍة منه. و�سار 
ر �إىل  ، وه���و يوؤ�سِّ �مل�سهُد يّت�س���ُم بطابعه �لغر�ئبيِّ
�حت���و�ِء �حلزِب يف تلك �ملرحلة الأبناِء �الإقطاعّين 
و�ملاّلك���َن �لكب���اِر و�أبن���اء �لعو�ئ���ل م���ن �لطبق���ِة 
�لو�سطى و�لبجو�زّية �لناف���ذِة من دون ��ستثناء 

�أبناِء �لنُّخبة �حلاكمة و�أ�سفياء طبقتها. 
�بتد�أْت تلك �ملرحلُة يف وقت مبّكٍر مع �الإرها�سات 
�الأُوىل النبث���اِق بو�كرِي �حلركة �لفكرّيِة �ملارك�سّية 
�لع�سري���ن  �لق���رن  م���ن  �لع�سرينّي���اِت  منت�س���َف 
وظّلت تنم���و وتتو�ّسُع لُت�سبَح ظاه���رًة طاغيًة يف 
�خلم�سينّيات منه، لتبد�أ م�سريُة �النكفاِء و�ل�سمور 
بعد �النتكا�سة �ملُرّوعِة يف �نقالب ٨ �سباط ١٩٦٣ 
�لدم���وّي، حيث بد�أْت عملّي���اُت �النتقام �الرتد�ديِّ 
م���ن �ل�سع���ب �لعر�قّي على ث���ورة ١٤ متوز ١٩٥٨ 
م���ن ِقَبِل حزب �لبعث �لعرب���ي �ال�سرت�كي بالنيابة 
ع���ن حا�سنته، �ملخاب���ر�ِت �الأمريكّي���ة، وكانت تلك 
حلظ���ُة �النهي���اِر �لذي مل يتوّقْف حت���ى يوِمنا هذ�، 
و�لتحدي���ث،  �لتط���ّوِر  ُبن���ى  كلِّ  تدم���ري  �إىل  �أّدْت 
وتفتي���ت نو�تاِت �لتح���ّول و�لتق���ّدم �الجتماعّي - 
�القت�سادّي �ل�سيا�س���ّي للعر�ق، و�إجها�ِض حركتها 

و�إفر�ِغها من نزوِعها �لتقدمّي.
كاَن عل���ي �ل�سوك وجمايلوه م���ن �لكّتاب و�ملثّقفن 
و�لفّنانن ُيْغُنوَن �حلرك���َة �لثقافّية وميّدونها بكّل 
ُق م���ن وعي �ملجتمع  م���ا يرثيه���ا باجلديد، مما ُيعمِّ
ِه  د على و�قعه �مل�سَوّ وي�ستنه����ضُ فيه عو�مَل �لتمرِّ
�ملتخلِّ���ف. ولي����ض بع���زٍل ع���ن نهو����ض �حلرك���ة 
�لثقافّية �ل�سيا�سّية، �سهدْت تلك �ل�سنو�ت منذ �أو�ئل 
�الأربعينّي���اِت م���ن �لق���رن �لع�سرين، �زده���ارً� غرَي 
م�سبوٍق يف كّل ميادين �لثقافة و�ملعرفة و�لتعليم، 
لًة  ثرَّ حيث �نبعثت من �لع���ر�ق �حلد�ثُة �ل�سعرّية مُمَ
بريادة ن���ازِك �ملالئكة وبدر �ساكر �ل�سياب، وريادِة 
�ملد�ر�ض �لفنّيِة يف �حلركة �لت�سكيلّيِة ممّثلًة بجو�د 
�سلي���م وفائق ح�س���ن وحممود �س���بي، ونهو�ض 
�مل�س���رِح بري���ادة حق���ي �ل�سبل���ي ويو�س���ف �لعاين 
وزين���ب وخلي���ل �سوق���ي وناهدة �لرّم���اح و�سامي 
عب���د �حلمي���د. وق���د كان بن �أب���رز مظاه���ر �لتقّدِم 
يف تل���ك �ملرحل���ة �لتط���ّوُر يف �لتعلي���م �جلامع���ي، 
حي���ث برزت قام���اُت تركت ب�سماِته���ا يف جيٍل ظّل 

ذ مثاًل ُيقت���دى حتى يومنا هذ�،  �إ
ل���ن تن�سى �لذ�ك���رُة �لعر�قّية 
عب���د  �جلب���ار  عب���د  �أ�سم���اء 
�لله وعل���ي �لوردي ومهدي 
ج���و�د  وعل���ي  �ملخزوم���ي 
�لطاه���ر و�سف���اء �حلافظ، 
وُنخٍب علمّي���ٍة يف ميادين 
�لطّب و�لعمارة و�لهند�سِة 
و�ل�سحاف���ة  و�لقان���ون 

و�الأدب وه���ي حتت���لُّ مو�ق���َع �ل�س���د�رِة يف تاريخ 
�لعر�ِق �حلديث.

���َل �لتعذي���ب �ملرّوع  مل ي�ستط���ع عل���ي �ل�سوك حتُمّ
�لذي تعّر�ض له يف ق�سر �لنهاية على �أيدي زبانيِة 
�حلر����ض �لقوم���ي �لفا�سي �لبعثي، كم���ا تعّر�ض له 
�الآالُف من �لعر�قي���ن، ��سُت�سِهَد منهم َمن ��ست�سهد 
وحتّول �لبع�ُض �الآخُر �إىل حو�مل جلر�حات جيٍل 
مل تكن جذوُة �الإمي���ان قد �نطفاأْت يف �أعماقهم، بل 
ظّل���ْت م�سدَر عذ�ٍب قد يف���وق يف حلظات ��ستذكاٍر 
ويقظ���ة، معان���اُة �لتعذي���ب و�لق�س���ر، وحماوالت 
ك�سر �إر�دة �الإن�سان وهو ُيحاوُل جاهدً� �الحتفاظ 

بنقاوة �سمريِه ووجد�نه.
مل تك���ن جرميُة �لبعث تتمّث���ُل يف �لتعذيب و�ملوت 
�لذي غّي���َب �الآالف يف ق�سر �لنهاية و�أقبية �أجهزِة 
�الأم���ن و�ملخاب���ر�ِت ط���و�َل عهَدي حكم���ه فح�سب، 
ب���ل جت�ّسدها �أي�س���اأً ك�س���ر �إر�دة �الآالف من �أف�سل 
�لعق���ول و�لكفاء�ت من �ملثّقف���ن و�لنا�ض �الأخيار، 
وجعله���م �أ�س���رى �الإح�سا����ضِ بالذن���ب و�النقط���اِع 
ق�سرً� عن عو�مل �حللم �لذي ر�ودهم، ب�سبب �سعف 
�إن�س���ايّن �أمام قطعاٍن من وحو�ض �سارية يف هيئة 
ب�س���ر. وقد دفع �ملجتمُع �لعر�ق���يُّ ثمنًا باهظًا لتلك 
�جلرمي���ة، �س���و�ًء ب�س���كل مبا�سر ع���ب حرمانِه من 
طاقاته���م �خلاّلق���ة، �أو ما �نعك����ض يف �أو�ساطه من 
�الآثار �جلانبّية �لتي �أ�سبحت يف حاالٍت غرِي قليلة 
مظاهَر مَر�سّية خلفّتها ح���االت �النك�سار �لد�خلي 
ملن حّولته���م �لوح�سّيُة �لبعثّيُة �إىل �أفر�ٍد يتو�روَن 
يف حو��س���ي �ملجتمع، وينكفئ���ون على جر�حاِتهم 

�لد�خلية.
و��س���ل عل���ي �ل�س���وك، بع���د خروج���ه �لد�م���ي من 
جمزرة ق�سر �لنهاية حياَة �أر�د لها �أن تكون جتاوزً� 
ولي����ض �نقطاعًا عن ما�سي���ه �مل�سيء، حماواًل بكّل 
م���ا فيه م���ن طاقة �الإب���د�ع و�لت���وق �الإن�س���اينِّ �أن 
َ �نك�سار�ت���ِه، خيبات���ه، �سكوَك���ُه وهو�ج�َسه  ُي���رمِّ
وت�ساوؤالِت���ِه �لت���ي �س���ارت كلُّه���ا عبئ���ًا م�سنيًا يف 
حمي���ٍط يبعث على مزي���ٍد من �ل�سك���وك. وكما كان 
علي���ه د�ئم���ًا �سار �أك���رَث �نكبابًا على �لق���ر�ءة، لكنرَّ 
�ملو�سيق���ى ظّلِت �ملح���ّرَك �لذي يت�سّل���ُل �إىل �أعماقه 
�ملُحَبطة، فيعيُد �إليها �ل�سكينَة و�الأح�سا�َض بعنى 
�لوجود، و�سحِر �حلياة وعنفو�نها، وبقي �ل�سوك 
رغ���م �ن�سغاالِت���ه برتمي���م م���ا �نك�س���َر يف روح���ه 
م�سدودً� �إىل عملّية �إبد�ٍع خاّلٍق ت�سّكُل قّوَة جتديٍد 
و��ستع���ادة عافية، فبد�أ يف كتابة �لرو�ية، حماولًة 
منه بتجريب بن���اء حيو�ٍت ر�أى يف بع�ض �أبطالها 
�نك�سارً� قاباًل للمعافاة، ويف �لبع�ض �الآخر كائناٍت 

عل���ى  �لتقاليد، متم���ّردًة 

مرفو�سًة بحكم �لعادة و�ملاألوف. 
قد ين�س���ى علي �ل�س���وك يف حلظ���ات ��ستذكار�تِه، 
وه���و َير�ُس���ُم �أبطاَل���ه �أحيان���ًا حمكوم���ًا بدو�ع���ي 
�لتم���ّرد على كّل ماأل���وٍف، كما لو �أن���ه يعيد �سياغة 
بيئ���ٍة م�سادٍة لقوًى كانت �سبب���ًا يف �أنك�ساِر جيله، 
ولكنه �إذ يفعُل ذلك ُي�سفي ظالَل �سكوٍك حول مدى 
���ُق عزل���َة �أبطالِه  ب���ر�ءة دو�فع���ه �الإبد�عي���ِة، وُيعمِّ
ُه دو�فَع �سلوكه  ع���ن حميطهم �لتاريخيِّ وقد ُي�س���وِّ
كرو�ئ���ٍيّ باإ�سقاط رغبته �ل�سخ�سّي���ة على بع�سهم 
ه���م طابعًا متخّياًل غر�ئبيًا ي�سيق بهم زمن  وتلبي�سِ

�لرو�ية و�أمكنِتها..
�نتقَل علي �ل�سوك �إىل �لرو�ية �أماًل يف بناء خمتٍب 
لت�سري���ح �أبطاِل رو�ياِته و�إع���ادِة تخليقهم ُم�سفيًا 
على مناذج منهم، جماز�ٍت مقتطعٍة من لوحة حياته 
رً� من  و�إ�سقاطاتها، فاته �أن يعي�ض جتارَبها، متحرِّ
قي���وٍد فر�سه���ا �نحي���اُزه �الآيديولوج���يُّ و�لتز�مه 
�حلزب���ّي.. وكان �لت�س���ّدُد و�لتزّم���ُت و�الزدو�جّية 

�ل�سلوكّيُة معياَرهما وحمّدد�ِتهما �ملفهومّية..
ح���ت معامُل  يف �أو�خ���ِر �ل�سبعينّي���ات، ح���ن تو�سّ
�سيا�س���ِة نظام �لبعث �لكارثّية، خ���رج علي �ل�سوك 
من �لع���ر�ق �إىل حي���ُث يج���ُد �حلماي���َة �لذ�تّية من 
�حتم���ال �نك�ساٍر جدي���د. وكاأّنه بوقفه ه���ذ� ُيعيُد 
ق�س���ر  يف  ج���اّلدِه  مو�جه���ة  م�سه���َد  ذ�كرت���ه  �إىل 
ب���ه �إن�ساٍن،  �لنهاي���ة، فيتح���ّد�ه وُيظهره جم���ّرَد �سِ
م�سٍخ، يت�س���اءُل �أم���اَم ناظرِيِه في�سق���ُط حتَت ثقل 

جر�ئمه، مك�سوَر �الإر�دِة، فيتعّرى وينهار...
كان خروُج���ه م���ن �لعر�ق تعافي���ًا و�إع���ادَة تكويٍن 
ُمّبءً� من عو�لق زم���ٍن �لتعرّثِ و�النكفاء وجتاوزً� 
ب منه،  للقطيعة مع قامتِه كاإن�ساٍن ي�سرتدُّ ما �غُت�سِ

ج.. و�لعودة �إىل زمِن �لتوهُّ
يتوّق���َف  �أن  �أر�ّد  كّلم���ا  �ل�س���وك،  عل���ي  يق���ول   
�ن  و�الأدب���ّي،  �لفك���ريِّ  �إبد�ع���ِه  حمّط���ات  عن���د 
كتابه"�الأُطروح���ة �لفنطازية"يظ���ُلّ يحت���ّل موقعًا 
�أث���ريً� يف م�س���رية عطائ���ه، فري���دً� م���ن نوع���ه يف 
م���ن  كلٍّ  �ع���رت�ِف  يف  ويج���ُد   ، �لعرب���يِّ �لع���امل 
�أدوني����ض وحمم���ود دروي����ض بقيم���ة �الأُطروح���ِة 
د�ّلًة ُتكّر����ُض قيمَتها و�سعَة تاأثرِيها. ويرى �ل�سوك 
"�الأُطروحَة �لفنطازية"كّر�ستُه كاتبًا ذ�ع �سيُته  �أنرَّ
ب���ن �أبرِز جمايلي���ِه من �لكّت���اب و�ملبدعن وجو�َز 
م���روٍر�إىل ع���امل �لكتاب���ة و�الأدب. و�الأطروح���ُة قد 
ت�سلُ���ح مفتاح���ًا لفه���م �سخ�سّيتِه �لت���ي جتمع بن 
�النفت���اح عل���ى �لعل���م �ملج���ّرِد �مللغ���وم باملعادالت 
�لريا�سّي���ِة ومتاهاِت نظرّياِت �لفيزي���اء و�الإبحاِر 
يف ع���و�مل �الأدِب و�لفن���ون، وِمنهم���ا متّك���َن م���ن 
تطوي���ع علِم �لريا�سّيات ل�سياغ���ِة عمٍل �أدبيٍّ رفيِع 

�مل�ستوى.
عل���ي �ل�سوك، �إذ يكت���ُب يف مذّكر�تِه �أّنه �سار 
نزيَل"قاع���ِة �ملُعرتفن"حتت �لتعذي���ِب، وُيقُرّ 
باأّن���ه مل ي�ستطِع �ل�سموَد �أمام �لتعذيب، ُيظهُر 
ز�وي���ًة �أُخرى من �سمات نا����ضِ �لزمن �جلميل 
ْر  ِع �أو ُيبِّ وف�ساِئل���ه... �إّن���ه مل ُيكاب���ر ومل ي���درَّ
َن �سورَت���ُه ك�سحّيِة نهٍج  ْق �أكاذيَب لُيزيِّ وي�س���ِوّ
�أو �سيا�سٍة خاطئة �أو ممار�ساٍت فّظة، بل �كتفى 

باأنه"�عرتف"..!
لك���نرَّ ه���ذ� �الع���رت�َف ال يكف���ي، فه���ا ه���و ي�سُف 
م�سهَد قائٍد �سيوعيٍّ جيء به من قاعِة �ل�سامدين 
ب�سم���وٍخ �أمام �جل���اّلد، حماولًة يف ك�س���ر �إر�دِته 
ليتف���ّرَج ع���ب �سا�س���ِة �لتلفزيون عل���ى �عرت�فاِت 
قي���اديٍّ �نهار ؛ يقول عل���ي �ل�سوك:"مل يبَق �سوى 
دقائ���ق ث���م طل���َب بتع���اٍل �إعادَت���ُه �إىل حمب�س���ه«، 

م�سمئّزً� من دون �أن يت�سّفى..!
علي �ل�سوك، وقد �ختاَر �ملنفى، حاوَل �أْن ي�سرتجَع 
كلرَّ م���ا هو مُمكٌن م���ن ما�سيِه قب���َل �النك�سار، و�إذ� 
مل تك���ْن رو�ياُته تعك����ُض عودَة �لوعي ه���ذه �أو �أنرَّ 
َن و�أثارْت  ها خد�َض �سريرَة �أ�سدقاٍء له وحُمبِّ بع�سَ
يف م���ا بينه���م ت�س���اوؤالٍت خ���ارَج �سياق���اِت �لعملّية 
�الإبد�عّي���ة، ف���اإّن مذّكر�تِه ت���ردُّ عل���ى هو�ِج�سهم �إذ 

تعك�ُض كينونًة ع�سّيًة على �النك�سار. 
بغد�د/ ١٤ كانون �الأول ٢٠١٦

مقدمة كتاب علي ال�شوك"الكتابة واحلياة"

عُف حين يتحّول  علي الشوك، الضَّ
إلى قّوِة خلٍق وإعادة وعي..

حني كنُت أكتُب عن الزمن الجميل 

َدْت أحالُمنا  املوءود، الذي توسَّ

ثناياه، كانت تراودين يف كّل مّرة 

رغبُة اسرتجاع بعٍض من بقايا 

ضفافِه، لعّل أعرُث عىل حطاٍم 

ه  من موروثه، فأتشّبُث به وأضمُّ

إىل ما تبّقى من حطام دنيانا، 

لعّله يتحّول إىل أيقونٍة ُتجّنُبني 

اإلحساَس بالندم والاّلجدوى، 

فيجرفني تياُر اليأس والحرسة إىل 

نسياِن ذلك الزمِن نفسه.

رة
سي

ياة
لح

 وا
بة

كتا
ال

الكتابة والحياة

علي الشوك

وك
لش

ي ا
عل

توّهجــْت ثقافــُة علــي الشــوِك فــي زمــن الصعــوِد واالنتصارات 

التــي شــِهدَتها البشــرّيُة بعــَد الحرب العالمّيــة الثانيــِة واالنتصاِر 

علــى الفاشــّية والنازيــة، وتركــت بصماتهــا فــي كّل ميــداٍن مــن 

ــا  ِد حقوله ــدُّ ــا وتع عه ــة بتنِوّ ــة والمعرف ــوم والثقاف ــن العل ميادي

وتطبيقاتهــا ومنجزاتهــا فــي المجتمــع والطبيعــِة وســبِر أغــوار 

ــدة. األكــواِن البعي

ــّوِع والغنــى المعرفــّيِ  ــُز بالتن ــُج بثقافــة، تتمّي كاَن علمــًا، يتوّه

ــاٍب  ــَر هّي ــة، غي ــِة ومدارســها الفنّي ِد فــي االهتمــام باتجاهاتهــا الفكرّي ، والتعــدُّ والثقافــّيِ

فــي تطويعهــا والتفاعــِل معهــا وهــو يكتــب ويؤّلــُف ليبتكــَر لنفســه ُاســلوبًا ُيمّيــزه، 

ــٍة  ــى معرف ــًا عل ــد، مّتكئ ــُد النق ــيقى ونق ــرُد والموس ــا الس ــًة قواُمه ــلًَّة جمالّي ــُت مس وينح

بالعلــوم والرياضيــاِت ملتقطــًا شــذراٍت مــن كّل ميــداٍن مــن ميادينهــا متماهيــًا فــي بحورهــا 

ــا. وتجّلياِته

ــّي  ــرّيِ واألدب ــِه الفك ــات إبداع ــد محّط ــَف عن ــا أراّد أن يتوّق ــي الشــوك، كّلم ــول عل يق

كتــاب »ااُلطروحــة الفنطازيــة« يظــلُّ يحتــّل موقعــًا أثيــرًا فــي مســيرة عطائــه، فريــدًا  أنَّ 

، ويجــُد فــي اعتــراِف كّلٍ مــن أدونيــس ومحمــود درويــش  مــن نوعــه فــي العالــم العربــّيِ

ــرى الشــوك أنَّ »ااُلطروحــَة  ــا. وي ــا وســعَة تأثيِره ــًة ُتكــّرُس قيمَته ــة ااُلطروحــِة داّل بقيم

الفنطازيــة« كّرســتُه كاتبــًا ذاع صيُتــه بيــن أبــرِز مجايليــِه مــن الكّتــاب والمبدعيــن وجــواَز 

مــروٍر إلــى عالــم الكتابــة واألدب. واألطروحــُة قــد تصُلــح مفتاحــًا لفهــم شــخصّيتِه التــي 

ــاِت  ــِة ومتاه ــادالت الرياضّي ــوم بالمع ــّرِد الملغ ــم المج ــى العل ــاح عل ــن االنفت ــع بي تجم

نظرّيــاِت الفيزيــاء واإلبحــاِر فــي عوالــم األدِب والفنــون، وِمنهمــا تمّكــَن مــن تطويــع علــِم 

الرياضّيــات لصياغــِة عمــٍل أدبــّيٍ رفيــِع المســتوى.
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علي الشوك : الثوري األرستقراطي 
الذي هرب إلى الكتابة

كان علي �ل�سوك يريد �أن يوؤلف كتابًا عن 
�ستن���د�ل )١7٨٣ ����� ١٨٤٢( و�ملو�سيقى، 
لك���ّن �ملاأ�ساة �لعر�قي���ة �أورثته كما يقول 
كاآب���ة ح���ادة، فا�سط���ر �إىل �لتخل���ي ع���ن 
�مل�سروع، ثم عاد �لي���ه بعد �سدور طبعة 
»مذّك���ر�ت  لكت���اب  باالإنكليزي���ة  جدي���دة 
علي���ه  وكان  بنف�س���ه")٢٠٠٣(.  معج���ب 
�أن يعي���د قر�ءته من جدي���د ليوؤلف كتابًا 
عنه بعنو�ن »�ستند�ل")د�ر �ملدى( حيث 
ي�س���ف �ل�س���وك قر�ءته �لر�هن���ة لرو�ية 
»�الأحمر و�الأ�س���ود«)١٨٣١( باأّنها رحلة 
يف ع���امل طوب���اوي ينت�سل���ه م���ن �لو�قع 
نعي�س���ه(.  )�أو  يعي�س���ه  �ل���ذي  �لرهي���ب 
�إن���ه يجد يوتوبي���اه من خ���الل �لقر�ءة، 
�أولي����ض �لعم���ل �لفن���ي بتعب���ري �ستند�ل 

وعدً� بال�سعادة؟
»�الأوب���ر�  �ساح���ب  �إعج���اب  �س���ّر  �أّم���ا 
و�لكلب« بهذه �لرو�ية، وبجزئها �لثاين 
بع���امل  غر�م���ه  �ىل  فيع���ود  خ�سو�س���ًا، 
�الأر�ستقر�طية. و�إذ� كان هذ� �لعامل بحد 
ذ�ته �آ�سرً� كما يقول، فاإن �ستند�ل �أ�سفى 
عليه حيوية �أك���رث باإقحام بطله جوليان 
ليك���ون حم���وره بف�س���ل  في���ه  �سوري���ل 
�لكف���اء�ت �لتي يتمتع بها، مع �أّنه منبوذ 
طبقيًا. كان �ستند�ل يعلم جيدً� �أنه يفتقر 
�ىل �لو�سام���ة، فه���و كما و�سف���ه �سديقه 
برو�سبري مريمييه موؤلف »كارمن"رجٌل 
»بدين، ق�سري، ممتلئ �جل�سم، لكنه مفعم 
باحليوية«. وقد قال له �ستند�ل ذ�ت مرة 
يف حلظ���ة بوح: هل ت�سدق؟ �ساأكون يف 

غاي���ة �ل�سعادة لو غريت نف�سي �ىل رجل 
�أملاين، �أ�سقر مدي���د �لقامة، و�أجتول يف 

باري�ض بهذه �لهيئة«.
لك���ن Stendhal و��سمه �حلقيقي هو 
هرني بيل، ��سطر بداًل من ذلك �ىل تغيري 
��سمه �ىل زهاء ٢٠٠ ��سم م�ستعار، لي�ض 
��ستجاب���ة لنزو�ت، بقدر ما كان لت�سليل 
�لرقاب���ة �لر�سمّي���ة �لت���ي كان���ت ترت�سد 
كتابات���ه ور�سائله و�أور�قه �خلا�سة. مع 
ذل���ك، مل يكن �ستند�ل ثوري���ًا جماهرييًا، 
كان ثوري���ًا �أر�ستقر�ط���ي �مل���ز�ج، ي�سعر 
ب���اأّن رو�يات���ه ت�ستحق �أك���رث بكثري مما 
قوبل���ت به يف �أيامه. كان���ت �لن�ساء �أكب 
�إله���ام ملوؤلفات���ه، �سع���ر د�ئم���ًا باأنه يكتب 
الأجلهن، وال �سيما �أّن �أبطاله من �لرجال 
كان���و� ن�سخًا من���ه يف �إطار ما. لقد جرب 
حماول���ة ن���ادرة كما تق���ول �سيم���ون دو 
�إذ  قبل���ه،  بوف���و�ر، مل يجربه���ا رو�ئ���ي 
�أ�سق���ط نف�س���ه »باملفه���وم �لهند�سي« يف 
�سورة �سخ�سية �أنثوية. وي�سف �ل�سوك 
ماتيلد� بطلة »�الأحمر و�الأ�سود«، باأّنه ال 
توج���د �سخ�سية رو�ئي���ة �أنثوية تفوقها 
�سح���رً�. �إنها �الأر�ستقر�طية �لرومان�سية 
�لت���ي ال يعجبه���ا �لعج���ب، ب���ا يف ذل���ك 
و�سامة ونبالة وث���ر�ء كل فتيان طبقتها. 
ه���ي معبودة �لقر�ء ب�سبب جنونها �لذي 
يبق���ى من �أجم���ل ما �بتكرته ي���د رو�ئي، 
م�ساعره���ا  تذب���ذب  يف  وخ�سو�س���ًا 
جت���اه جولي���ان، فت���ارة تهي���م بحبه حد 
�لتذل���ل، وت���ارة تتج���ب عليه ح���د �لنظر 

�لي���ه كح�س���رة. وقد يك���ون ذل���ك تعبريً� 
�سادقًا ع���ن �ل�ساأم �لذي باتت تعاين منه 
�الأر�ستقر�طي���ة بعدم���ا تزعزعت مكانتها 
من���ذ ث���ورة ١7٨٩. بينما كان���ت رو�يته 
�لكب���رية �الأخ���رى »دير ب���ارم« )١٨٣٩( 
يف  �ل�سيا�سي���ة  �ل�سر�ع���ات  وت�س���ور 
�إم���ارة �إيطالية باأ�سل���وب يذكر بد�سائ�ض 
ع�س���ر �لنه�سة، متث���ل �نعتاقًا من رو�ية 
�لفرو�سي���ة، فاإن »�الأحم���ر و�الأ�سود"هي 
فاحت���ة �لرو�ي���ة �حلديث���ة ب���كل معن���ى 
�لكلم���ة. �إن رو�يات���ه ت�س���ج بال�سيا�سة. 
وم���ع �أّن���ه يعت���ب �ل�سيا�س���ة يف �لعم���ل 
�لرو�ئ���ي �أ�سب���ه بطل���ق ن���اري يف حفلة 
مو�سيقي���ة، �ال �أن رو�يات���ه �������� كما يقول 
�سيا�سي���ة  �أبع���ادً�  حتم���ل   �������� �ل�س���وك 
و��سحة. فه���و يتحدى فيه���ا �ملمنوعات 
كّله���ا، من بينه���ا �ل�سيا�س���ة و�ل�سر�عات 
�لطبقية �ىل جانب �لدين و�جلن�ض. وقد 
الم����ض �جلن����ض �ملح���ّرم يف »دي���ر بارم« 
لكّن���ه مل يج���روؤ �أن يذه���ب بعي���دً�. هناك 
مقال يف �جل���زء �لثاين من �لكتاب لبيار 
بابريي بعنو�ن »حول �ل�سيا�سة يف دير 
ب���ارم« �سمن مقاالت عديدة ترجمها علي 
�ل�سوك لع���دد من �لكّت���اب و�لنقاد كتبو� 
عن �ستن���د�ل ورو�ياته، يرى بابريي �أّن 
فعل �لهروبي���ة يف �لرو�ية ينطوي على 
مغزى �سيا�سي عميق، فاإذ� كان �ملرء غري 
قادر على تغيري �ملجتمع �لقائم، فبو�سعه 
تبني جمتمع �آخ���ر يف كتابته، وبالتايل 
�سيتغري كل �سيء يف �ملظاهر و�الأهمية.

ل���������ؤي ع�����ب�����د اإلل�������ه

س����ع����د ه������ادي

يق���ول توما�ض مان �إن حياة �أي �إن�سان هي لي�ست 
حيات���ه فقط بل حياة جيل���ه وع�سره. ولعلي �أجد 
يف �لفقي���د علي �ل�س���وك منوذجًا لث���الث حيو�ت 
تعاقب���ت وتز�من���ت مع بع�سه���ا بع�س���ا: فحياته 
�ل�سخ�سي���ة �لتي �أ�سار يف مكان ما �إىل حمفز�تها 
�الأربعة: �لريا�سيات و�ملو�سيقى و�الأدب و�ملر�أة. 
وحي���اة جيل���ه باأف���كاره وقناعات���ه و�هتمامات���ه 
وحي���اة ع�س���ره بانتمائ���ه �ل�سيا�س���ي وقناعات���ه 

�لفل�سفية �لعميقة.
ولع���ل �لريا�سي���ات هي ما مييزه ع���ن �أبناء جيله 
�لذي���ن رحل �أغلبه���م قبله: ف���وؤ�د �لتكريل، جنيب 
�أملان���ع، غائب طعم���ة فرمان، بدر �ساك���ر �ل�سياب، 
عب���د �لوه���اب �لبيات���ي، و�آخ���رون. وكل ه���وؤالء 
ول���دو� ب���ن عام���ي ١٩٢٦ و١٩٣٠. تل���ك �لفرتة 
�لتي بد�أ �لعر�ق يخرج من معطف �الإمب�طورية 
�لعثماني���ة �ملنتمي �إىل �لقرون �لو�سطى، ويدخل 

يف �لع�سر �حلديث.
جيل عل���ي �ل�سوك و�ج���ه هذ� �لتح���ول �ملفاجئ: 
�لدخ���ول �ملتاأخ���ر يف ع�س���ر �حلد�ث���ة م���ع ظهور 
مالمح ع�سرية لبغ���د�د من مطاعم وفنادق ومقاه 
و�س���و�رع ف�سيح���ة وحمط���ات قط���ار وبا�س���ات 
وبي���وت حديثة ب�س���يء من �لقطيعة م���ع �الأجيال 
�لتي �سبقتهم، ويف �لوقت نف�سه مع �لنظام �لذي 
�ساغ���ه �ملحتل���ون �لبيطاني���ون للع���ر�ق. وهذ� 
�لع���امل �جلدي���د ميك���ن تلم�س���ه يف رو�ي���ة غائب 
طعم���ة فرمان: خم�سة �أ�س���و�ت: بغد�د خالل عقد 

�خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي.
ولعل �نتماء علي �ل�سوك جليله وع�سره متثل يف 
�الرتباط �ملبكر باحلرك���ة �ل�سيوعية يف �لعر�ق، 

رغم خلفيته �لطبقية �إذ� جاز �لقول.
كان ه���ذ� �النتم���اء بالن�سبة �إلي���ه رومان�سيًا �أكرث 
منه عقائديًا حم�س���ًا. مع ذلك فقد دفع ثمنًا باهظًا 
حن �عتقل بعد �نقالب ٨ فب�ير )�سباط( �لدموي 

عام ١٩٦٣.
�الخت���الف �الأ�سا�س���ي م���ع �أبن���اء جيله ه���و ولعه 
بالريا�سيات �لذي دفعه �إىل ترك در��سة �لهند�سة 
�إىل  و�لتح���ول  ب���ريوت  جامع���ة  يف  �ملعماري���ة 
�لريا�سي���ات. م���ع ذل���ك كان �لفقي���د عل���ي �ل�سوك 
م�س���دودً� �إىل ما هو نقي����ض �لريا�سيات: �الأدب. 
فبالقدر �لذي تطال���ب �لريا�سيات عا�سقها �لتفرغ 
له���ا متامًا و�لدخول يف عو�ملها �ملجردة ومنطقها 
�ل�س���ارم يطال���ب �الأدب باالجن���ر�ر �إىل �حلي���اة 
�ليومية لالآخرين وللنف�ض و�ل�سعي �إىل �كت�ساف 

�أ�سر�رها: �أي �لتورط �لكامل يف �حلياة.
وكاأن ه���ذ� �جلمع كان على ح�ساب �الثنن. فعلي 
�ل�س���وك مل يكم���ل در��ست���ه يف حق���ل �لريا�سيات 
لي�سب���ح �أكادميي���ًا جامعي���ًا ومبدعًا فيه���ا كما هو 
�حل���ال م���ع ع���امل �لريا�سي���ات رمي���ون جني���ب 
�سك���وري �ل���ذي هو �الآخ���ر ترك در��س���ة �لهند�سة 
�أو�ئ���ل  يف  �لريا�سي���ات  �إىل  و�جت���ه  �ملعماري���ة 
�خلم�سيني���ات م���ن �لق���رن �ملا�س���ي لي�سب���ح بعد 
عودته م���ن �لوالي���ات �ملتح���دة و�إكم���ال در��سته 
للدكت���ور�ه �أ�ستاذً� يف كلية �لعلوم بجامعة بغد�د 
وموؤ�س�س���ًا ملنه���ج �لريا�سيات �ملعا�س���رة �لتي مت 
�تباعه���ا يف منت�س���ف �ل�سبعيني���ات م���ن �لق���رن 

�ملا�سي يف �لعر�ق.
عل���ى �لعك����ض م���ن ذل���ك، مل يكم���ل �لر�ح���ل عل���ي 
�ل�سوك در��س���ة �لريا�سيات يف �لواليات �ملتحدة 
و�كتف���ى ب�سه���ادة �لبكالوريو����ض، وعن���د عودته 
للع���ر�ق عمل مدر�س���ًا للريا�سي���ات يف �لثانويات 
حتى ��سطر�ره مغادرة �لعر�ق عام ١٩7٩. كذلك 
ه���و �حلال م���ع �ملو�سيق���ى �لكال�سيكي���ة، فاجليل 
�لذي خرج من �سرنقة مدينة قرون و�سطى خربة 
كبغ���د�د �إىل نور �حلد�ثة �ملفاج���ئ مل يو�جه ذلك 

�الإرث �ملو�سيقي �إال بالقطيعة.
ب���داًل م���ن ذل���ك �أ�سب���ح للمو�سيق���ى �لكال�سيكي���ة 

جمه���ور �سغري يح�س���ر يف تلك �لبي���وت �لفخمة 
ببغد�د جل�س���ات ��ستماع ونقا����ض لل�سيمفونيات 

�لكبى.
جني���ب  للر�ح���ل  كان  �ل�س���وك  عل���ي  باع���رت�ف 
�ملان���ع �أث���ر ب���ارز يف خلق ه���ذ� �لول���ع و�لدخول 
�إىل ع���امل �ملو�سيق���ى. ويف كتاب���ه »عم���ر �أكلت���ه 
�حلروف"ي�س���ري �أملان���ع �أي�س���ًا �إىل عامل���ن لعبا 
دورً� يف خل���ق ولع���ه باملو�سيق���ى �لكال�سيكي���ة: 
�س���رح توفي���ق �حلكي���م لل�سيمفوني���ة �خلام�س���ة 
لبتهوف���ن يف رو�يته »ع�سفور م���ن �ل�سرق« حن 
ح�سر �لبطل حفلة مو�سيقية يف باري�ض، و�لثاين 
هو تلك �الأ�سطو�ن���ات �لتي كان يتخل�ض �جلنود 
�لبيطاني���ون يف قاعدة �ل�سعيب���ة بالب�سرة منها 
فت�سل �إىل �ل�سوق �ل�سعبية وتباع باأ�سعار بخ�سة 
ومنه���ا تع���رف خ���الل �الأربعينات عل���ى بيتهوفن 

وموتز�رت و�سوبان وغريهم.
�لفارق �الآخر هو �هتمام علي �ل�سوك بامليثولوجيا 
و��ستغر�ق���ه �ملعمق يف قر�ءة �لكثري من كتبه وال 
�أتذك���ر ��س���م �لكت���اب �لذي �أ�س���دره عنه���ا و�أظنه 

ينتم���ي �إىل �الإع���د�د �أكرث من���ه �إىل �لتاأليف. ومن 
ف�سائل���ه عل���ى �ملكتب���ة �لعربية �أنه ترج���م �لكثري 
م���ن �مل�سطلحات و�ملفاهيم يف هذ� �حلقل �إ�سافة 
�إىل تعريفه باأحد �لعلماء يف هذ� �حلقل: روبرت 

غريفز.
يف �ملو�سيق���ى قدم علي �ل�سوك وب�سكل معمق كل 
م���ا يحتاج �إليه �لقارئ ملقارب���ة هذ� �حلقل �لرفيع 

وهو م�سلح باملعرفة.
ويف جمال �لريا�سيات وعالقته بالفنون �الأخرى 
كان كت���اب »�الأطروح���ة �لفنطازية"�ل���ذي �عت���ب 

وحلد �ليوم ر�ئعته �ملتفردة، للكثري من �لقر�ء.
وقد �ساعدته �لريا�سيات على �لغور يف �لفيزياء 
�حلديثة بحقولها �ملختلفة من علم �لكون وفيزياء 
�لك���م وعلم �لور�ثة وغريها. ولعل كتابه »�لثورة 
�لعلمي���ة �حلديثة وم���ا بعدها« )�ل�س���ادر عن د�ر 
�ملدى ع���ام ٢٠٠٤( معلم���ًا فارقًا. وه���و خليط ما 
بن �لتاألي���ف و�الإعد�د. و�حلق���ول �لتي ت�سمنها 
ت�س���ري ب�سكل مث���ري لالإعجاب مدى �ط���الع �لفقيد 
�ل�س���وك بهذه �حلقول �ملعق���دة و�ملختلفة وقدرته 

على �ملحاججة مع هذ� �لر�أي �أو ذ�ك.
يف ه���ذ� �لكت���اب وجدت عل���ي �ل�سوك �ب���ن جيله 
�ل���ذي تربى عل���ى �لفكر �مل���ادي فكانت حماججته 
�س���د بع�ض �أف���كار �أح���د مكت�سف���ي و�سائغي علم 
فيزي���اء �لك���م �لدمناركي نيلز بوه���ر ��ستناد� �إىل 
كتاب لينن »�ملادي���ة و�لنقد �لتجريبي"دلياًل على 
�أن �لف���رد يبقى منتميًا �إىل ع�سره وجيله حتى لو 

تغريت قناعاته �ل�سيا�سية الحقًا.
يف ه���ذ� �لكتاب يقدم عل���ي �ل�سوك م�ساهمة مهمة 
يف تعري���ب ع���دد كبري م���ن �مل�سطلح���ات �لعلمية 

�ملعقدة ب�سيغة معبة ودقيقة.
تاأت���ي �ملرحل���ة �لر�بع���ة �الأخ���رية من حي���اة علي 
�ل�س���وك وه���و يقرتب م���ن �لثمان���ن: �إن���ه �الأدب 
�ل���ذي ظ���ل قارئ���ًا ملمًا له �أك���رث منه مبدع���ًا. ويف 
رو�يات���ه �لثالث �الأوىل �لتي قر�أته���ا وجدت �أنها 
�أق���رب لرو�ية �ل�س���رية �لذ�تية منه���ا �إىل �لرو�ية 
�لتقليدي���ة. و�ل�سخ�سي���ات هي �أ�سدق���اء وزمالء 

ورفاق �لتقى بهم يف رحلة �حلياة.
كاأن علي �ل�س���وك يف �ندفاعه �الأخري يكت�سف �أنه 
كان علي���ه �لتفرغ لالأدب منذ �لبد�ية حتى بوجود 
ن���و�زع قوية جتره بعيدً� عنه���ا: كاأن وجود �أكرث 
م���ن مع�سوق بالن�سبة �إىل �لعا�س���ق تفقده �لقدرة 
على �سكب �لعاطفة كاملة يف �آنية و�حدة فتتوزع 
هذه �لعاطفة ب�سكل غري مت�ساٍو على عك�ض قانون 
�الأو�ين �مل�ستطرق���ة �ل���ذي يجع���ل �ل�سائ���ل ياأخذ 

نف�ض �مل�ستوى يف جميعها.
مفاج���اأة �أخرى يف رو�ياته: معرف���ة علي �ل�سوك 
باملحي���ط �لبيط���اين وتغلغله في���ه مده�سة وهو 
�لذي قدم �إىل لن���دن يف �أو�ئل �لت�سعينيات الجئا 
�أي بع���د تخطيه �سن �ل�ستن، وهذ� بالذ�ت �إجناز 

فريد يح�سب له.
�ل�س���يء �الآخر وكم���ا قال هو: ولع���ه باملر�أة �لذي 
ظ���ل خمفي���ًا ب�سب���ب طبيعت���ه �خلجول���ة �حليي���ة 
جتلى ب�س���كل مثري لالهتمام )و�جل���دل( يف هذه 

�لرو�يات.
�سيظ���ل �الإرث �لفك���ري �ل���ذي تركه عل���ي �ل�سوك 
حم�ض �هتم���ام �أجيال تعقبنا من عر�قين وعرب 
ب�س���كل عام. ففيها من �لغن���ى �لذي ال يقدم معرفة 
بهذه �حلقول �الأربعة فقط: �لريا�سيات و�لعلوم، 
�ملو�سيق���ى، �مليثولوجي���ا و�الأدب بل هي متنحهم 
فر�س���ة �لتعرف عل���ى �الإن�س���ان نف�س���ه: �الإن�سان 
�س���و�ء كان علي �ل�س���وك �أو �الإن�سان �بن جيله �أو 

�الإن�سان ب�سكل عام، �أي �أنف�سهم.

علي الش��وك... نموذجًا لثالث حيوات

�سباح �جلمعة �ملا�سي ١/١١، رحل �ل�سديق �ال�ستاذ علي �ل�سوك 
يف �ح���د م�ست�سفي���ات لندن عن ثمان وثمان���ن عاما. ياله من عمر 
طوي���ل بالن�سب���ة الخرين ممن مل يفعلو� يف حياته���م �سيئا، لكني 
��سع���ر �ن عمر علي �ل�س���وك كان ق�سري� النه خزين معريف هائل، 
لديه �لكثري مما حرمنا من معرفته. الن �سنو�ت عمره مل تت�سع له 
وال لن���ا الن نزد�د متعة ومعرف���ة عن طريقه يف �ملو�سيقى و�الدب 
و�لفل�سف���ة و�للغ���ة. يف كل متع �ملعرف���ة �لتي يحتاجه���ا �الن�سان 
�لو�ع���ي. ولد علي �ل�سوك يف حمل���ة �ل�سوكية ببغد�د عام ١٩٣٠ 
وكان د�ر �بي���ه ود�ره تقع يف )�سويرع( �م���ام �الذ�عة �لال�سلكية 
�لعر�قي���ة يف �ل�ساحلية وعلى مقربة م���ن د�ر و�لد مظفر �لنو�ب 
حي���ث كن���ا نزورهم���ا يف منت�س���ف خم�سيني���ات �لق���رن �ملا�سي. 
در�ض علي �ل�سوك �لريا�سيات يف مرحلة �للي�سان�ض يف �جلامعة 
�المريكي���ة يف بريوت ثم �ر�س���ل عام ١٩٤٨ ببعث���ة حكومية �ىل 
�لوالي���ات �ملتح���دة لدر��س���ة �لريا�سي���ات وتخرج مدر�س���ا بارعا 

فيها.
 يق���ول �ال�ست���اذ �ل�سوك يف مقالة له ع���ن �لكتابة، �نه كان ال يلحن 
�ثن���اء ق���ر�ءة �لن�سو����ض يف �ملدر�س���ة �لثانوي���ة ولكن���ه كان ال 
يح���ب در�ض �الن�س���اء، وكان يقر�أ كثري� ويف �ي���ام �ملر�هقة كانت 
�سديقات���ه بطالت جن �و�سنت وتول�ست���وي ودوهاميل، بطلة كل 
رو�ي���ة يقر�أه���ا، فقد  كانت م�سالة �حلب �ملبا�س���ر �و وجها لوجه � 
كما يفعل �سبان �ليوم � �سعبة ولكنها لي�ست م�ستحيلة!. فعل علي 
�ل�س���وك يف م�سئلة �حلب ما مل يفعله �حد، فقد �حب ب�سدق جارة 
له وبد�أ يكتب �لر�سائل لها، ولكن هذه �لر�سائل مل ت�سلها مبا�سرة 
بل عن طري���ق �سقيقها �لذي كان �سديقا حميما له ويتفهم موقفه، 
لذل���ك كان ينقل �لر�سائل بامانة �ىل �سقيقته و�حدة تلو �الخرى!. 
ويب���دو �ن �لفت���اة كانت متون�س���ة �و متباهية به���ذه �لر�سائل فقد 

كانت تطلع �ختها �لكبى و�خو�تها �الخريات على �لر�سائل!.
 عندم���ا �ح�ست �الخت �لكبى �ن �لر�سائ���ل جادة و�ن �ل �ل�سوك 
�سيطلبون يد �ختها حملت كل �لر�سائل لو�لدها �لذي كان ح�سيفا 
هادئ���ا و��ستطاع �يقاف علي عن �ال�ستم���ر�ر يف �لكتابة يف وقت 

تهياأت فيه بعثته �ىل بريوت. 
و�ذ� كان مثقف���و بغ���د�د وب���ريوت ق���د تع���رف �كرثه���م على علي 
�ل�سوك عب كتاب���ه )�الطروحة �لفنطازية( وه���ي در�ض يف �للغة 
�ملغاي���رة وجم���ع �لثقافات، ف���ان معظمهم مل يكون���و� يعرفون يف 
�ال�ست���اذ �ل�س���وك قب���ل هذ� دق���ة �لعم���ل �لثقايف �لر�س���ن كمحرر 
رئي�سي يف جملة )�ملثقف( �لتي كان ي�سدرها خريجو �جلامعات 
�المريكي���ة يف �ل�ستينيات، وكان �ل�س���وك عمودها �لرئي�سي. كان 
دقيق���ا يف حترير �ملو�د وهو ال يتحرج من �حلو�ر مع �مثالنا من 
ه���و�ة كيفي���ة )�لتدوين(، و�ق�س���د هنا �لكتابة �لت���ي حتافظ على 
�لو�س���وح و�جلمل���ة �لق�سية و�لتنقي���ط و��ستخ���د�م �لفارزة يف 

مو�سعا و�لنقطة عند �نتهاء �جلملة.
�ذك���ر �ن���ا در�سن���ا ذل���ك يف )�لعالي���ة( عل���ى ي���د ��ستاذن���ا �لدكتور 
فا�س���ل ح�س���ن وقد ناق�سته �يامه���ا يف )�ملثقف( وه���و يريد ن�سر 
مقالت���ي عن �لق�سة �لق�س���رية. كان وجهة نظري �ن نظام �لرتقيم

�النكليزية،  نظامه يف  يختلف عن  �لعربية  puncttion  يف 
�ذ ال وج���ود )لل�سم���ي كوم���ة( يف �لعربي���ة كمثال. وق���د �سجعني 
�سديقن���ا �مل�سرتك �ملرح���وم عدنان �لب�ك عل���ى �لكتابة �سده يف 
ه���ذ� �ملج���ال يف جري���دة )�سوت �الح���ر�ر( �ل���ذي كان �لب�ك مع 
بديع���ة �م���ن يت���وىل حتري���ر �ل�سفح���ات �ل�سيا�سي���ة، وكان علي 
�ل�س���وك وعب���د �ملجيد �لر��س���ي يتوىل حترير �جلان���ب �لثقايف. 
هن���ا خ�ست معركة �لتنقي���ط يف �سوت �الح���ر�ر دون جر�أة على 
�ال�س���ارة �ىل �ل�س���وك، �ذ ناق�سن���ي ب�سددها �ال�ست���اذ كاظم �سعد 
�لدي���ن وخطاب �لعبي���دي وعدنان �لب�ك يحر����ض � �ساحكا� على 
�لني���ل م���ن عل���ي �ل�س���وك، و�ل�سوك قد �خ���ذ �المر مثلن���ا بجد يف 

�لت�سويب و�لتنقيح.
مل يك���ن �ل�سوك يجامل �حد� يف �الدب و�لفكر، وظلت �فكاره عب 
در��ساته طافحة با يرثي �لفكر و�حلو��ض وخذ مثال : �ملو�سيقى 
�الليكرتونية، كيمياء �لكلم���ات، ��سر�ر �ملو�سيقى، �ملو�سيقى بن 

�ل�سرق و�لغرب، �لكتابة و�حلياة.

هكذا.. 
ترجل علي الشوك

باسم عبد الحميد حمودي
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ع���ل���ي ح���س���ن ال����ف����واز

ك����اظ����م ش����ك����ي����ب    

علي �ل�سوك ذ�كرة حي���ة للمدينة، ولروح بهجتها، 
ولتحوالته���ا �لك���بى، فه���و يهج����ض تفا�سيل تلك 
�لتحوالت، ي�ست�سرف �أفقا غائر�، �أو موتا ي�سنعه 
�ال�ستب���د�د، وهذ� �مل���وت �النطولوجي هو �ملجال 
�ل�س���ردي �لذي ظل يالحقه �ل�س���وك، بو�سفه موتا 
�لرومان�س���ي  �حل���ر،  للمثق���ف  وموت���ا  للمدين���ة، 
و�لثوري، و�ملهوو�ض بالبحث �ل�سدي عن �حلياة، 
لي�ض بعناه���ا �اليديولوجي، و�لطبقي، بل معنى 

�لرحيل �ىل �ن�سانية تلك �ملدينة..
ع���و�مل �ل�س���وك ه���ي ع���و�مل جي���ل ثق���ايف كام���ل 
عا����ض �رها�س���ات حت���ول �ملدين���ة، وخ���روج م���ن 
عتمة"�ال�ستعمار�ت"�لثقافي���ة، مثلم���ا ه���ي عو�مل 
�نفتاح ح�س���ري ل�سريورة �ملدينة، يف قيم حريتها 

وحتول عمر�نها..
ه���ذه �لع���و�مل ه���ي ع���و�مل �ملثق���ف �أي�س���ا، �ملثقف 
�حل���امل، و�ملت�سائ���ل، و�لوجودي، وم���دّون �سرية 
�ملدينة، وحن ي�ست�سرف �لكاتب �لعر�قي �ملغرتب 
عل���ي �ل�س���وك ف�س���اء�ت �ل�س���رية �لذ�تي���ة، فان���ه 
ي�ستعيدها �سرية لعو�مله �ملتخيلة، و�سردياته �لتي 

ت�ستك�س���ف يوميات �ملكان/�ملدينة، وحيو�ته �لتي 
ي�س���ري �لقلق يف عو�مله���ا ويف عالئقها باملكان، �ذ 
يج���د يف لعبة �ال�ستعادة تل���ك حماولة للهروب من 
�لزم���ن وم���ن مثيولوجياته"�ملحلية"و�لتي ترتكه 
د�ئما عن���د �لكثري من �لبو�عث �لنف�سية �مل�سطربة 
�لتي تنب�سها �لت�ساوؤالت، و�لتي تتحول يف رو�يته 
�ل�ساقن"�ل�س���ادرة  مت�س���اوي  �جلديدة"مثل���ث 
ع���ن د�ر �مل���دى �ىل م���ا ي�سب���ه �لبح���ث يف �مل�سائر 
�ملتقاطع���ة، و�ليوميات �لتي تغ���وي على ��ستكناه 
حمموالتها �ملح�سو�سة، و�لتي ي�ستعيد من خاللها 
�ل�س���وك ذ�كرة �ملدينة �لتي ت�سكن���ه هاج�سا مقلقا، 
و�لت���ي ي�ستعيده���ا مدين���ة د�فق���ة، حميمي���ة رغ���م 

ق�سوتها ووح�ستها.
يف ه���ذه �لرو�ي���ة ينحن���ي �ل�س���وك عل���ى ذ�كرت���ه 
بو�سفها خّز�نا لل�سرية، وف�ساء متخيال ال�ستعادة 
زمن���ه �ل�سخ�سي �ملجدب، والغرت�ب���ه �لذي يطلقه 
�ىل �حاالت ت�سعه عند �سردية �ملدينة/ بغد�د وهي 
تتك�سف وتتعّري عب ثيماتها �ل�سر�عية �حلا�سدة 
برعبه���ا �ل�سيا�سي، ووقائعه���ا �لتي ترت�سم هزمية 
�الن�س���ان، وخ���و�ء �النتلجن�سي���ا �لعر�قي���ة وه���ي 
تو�جه قم���ع �ل�سلطة، و��ستالبه���ا �لد�خلي، مثلما 
تو�ج���ه موتها �لرمزي وخ���ر�ب �حالمها وعالئقها 

�ملم�سوخة.
تقودنا هذه �لرو�ي���ة �ىل ��ستقر�ء �سرية تاريخية 
ومتخيل���ة ملثق���ف عر�قي ��ستغور ف�س���اء�ت �سرية 
ع���و�مل  م���ن  �لكث���ري  وعا����ض  �لعر�قي���ة  �المكن���ة 
وكاأنه���ا  �ل�سر�ع���ات  ه���ذه  تب���دو  �ذ  �سر�عاته���ا، 
حمم���والت رمزية تعّب عن ح���ر�ك �بطاله �ملثقفن 
و�غرت�باته���م، و�لذي���ن يعي�س���ون �زم���ات وعيهم 
�ل�سق���ي للحرية و�ملكان �مل�ستع���اد، مثلما يعي�سون 
�زماته���م �لوجودية يف م���دن �ملنفى، حيث ال تبدو 
تلك �مل���دن �اّل متاه���ة يتق�سى فيها ��س���ر�ر وجده، 
وبحث���ه �لتعوي�سي ع���ن وظائ���ف �إ�سباعيه، وعن 
حلظ���ات وجودي���ة تعي���ده �ىل فك���رة �لكائ���ن قبل 
�غرت�به، وبا يجعل �لرو�ئي �مام �لرغبة �لد�ئبة 
يف �أن�سن���ه ه���ذه �ملدن �لت���ي يك���رث ح�سورها مثل 
ب���ر�غ ولندن وبرلن، �ذ يبدو تكر�ر هذ� �حل�سور 
نوعا من �ال�ست�سعار �لقلق �لذي يدفعه �ىل �لبحث 
ع���ن �مل���دن �لتي ه���رب �ليه���ا �لكث���ري م���ن �ملثقفن 
�لعر�قين، مثقفي �اليديولوجيا و�لي�سار، و�لذين 
ي�سطنع���ون له���م يف ه���ذه �مل���دن �سر�ع���ات ت�سبه 
تل���ك �لتي كان���و� يعي�سونها يف �ملدين���ة �ل�ساحبة، 
و�حلا�سرة بقوة ��ستعادية يف �سريته �ل�سردية..

بعي���دة  تب���دو  ال  �مل�ستع���ادة  �ل�سر�ع���ات  ه���ذه 
ع���ن ع���و�مل �لرو�ئ���ي، �ذ ي�ستعي���د عبه���ا �س���ور 
�سخ�سيات���ه ويوميات���ه �مل�سغول���ة بهو�ج�ض بطله 
�ملثق���ف �ل���ذي ه���و خلي���ط م���ن �لبط���ل �لوجودي 
و�اليديولوج���ي �لي�س���اري �حلان���ق عل���ى و�قع���ه 
وعلى �ل�سلط���ة، و�لذي يعاين م���ن فوبيا �ملالحقة 
و�ملر�قبة، و�لت���ي كثري� ما جندها كثيمة �سر�عية 
يف رو�يات���ه، �ذ ��ستغرق���ت ه���ذه �لثيم���ة �ل�س���وك 
يف رو�يت���ه �ل�سابقة"ع�س���ب �حمر"و�لت���ي يحمل 
�لبط���ل ه�س���ام �ملق���د�دي هموم���ه �لوجودي���ة يف 
�مل���كان و�لوعي بو�سفه���ا قناعه �ل���ذي يو�جه بها 
�أزماته �الن�سانية �لد�خلية، ف�سال عن ما متثله من 
ك�سوف���ات عميق���ة للم�سكوت عنه �ز�ء م���ا يو�جهه 
من �زمات �سيا�سي���ة و�خالقية كثري� ما ي�سطنعها 
بطل���ه �ملثقف/ �ملغ���رتب �لذي ظ���ل يعي�ض حيو�ت 
حا�سدة باأنو�ع ملتب�سه م���ن �ل�سر�عات �لد�خلية، 
لكنه���ا �ملهوو�س���ة �ي�س���ا بقل���ق بحثه ع���ن �حلرية 
و��سئلته���ا، و�لتي تفرت����ض �ن هروبه �ىل �ملنفى، 
وم�ساكنته مدنه �ل�ساجة باحلياة هو �لوجه �الآخر 

الغرت�ب���ه د�خل �القنع���ة، �ذ يكون ه���ذ� �ملنفى هو 
�ملالذ �ال�سطر�ري �مل�س���وب بفجيعة ما يهج�ض به 
م���ن �ح�سا�ض مرعب بالغي���اب، و�لذي يتحول �ىل 
باع���ث عل���ى ��ستيهام���ات �إ�سباعي���ه للتعوي�ض عن 
حرمان���ه �لنف�سي و�لوجودي، و�لذي يتمظهر عب 
�زمة وعيه �لقلق �إز�ء �ملكان �لنو�ستاجلي �ملحكوم 
باحل�سور و�ال�ستعادة �ملتخيلة، لكنه �لعالق �ي�سا 
باأوهام ما علق به من رعبه �ل�سخ�سي من �ل�سلطة 
�لغا�سمة، تلك �لتي تدفعه حتت هاج�ض �لتعوي�ض 
�ىل ��ستعادة مر�ثيه �ز�ء �ملدينة/مكانه �الإيهامي، 
و�ز�ء م���ا ت�سطنعه من تعوي�س���ات، و�لتي ترتكه 
نهبا ل�سهوة ��ستعادة ذ�ته �مل�سطربة يف تو�سيفها 
�لظاهر�ت���ي ��ستع���ادة وعي���ه لثيمة �غ���رت�ب بطله 

�لعاطل رمزيا عن ممار�سة �حلرية و�للذة..
يف �س���رية علي �ل�س���وك يكت�سف وعي ه���ذ� �لبطل 
�ملثق���ف �لز�ئف و�لقلق من خالل معطيات ما يبدو 
ظاهر� يف �سر�عه �ال�سكايل-�لذي ي�ساكنه د�ئما- 
و�مل�ستع���اد ب���ن �سفر�ت �المكنة �لت���ي يعي�سها يف 
�لو�ق���ع وبن �لتي ي�ستعيدها �سرديا، �ذ تبدو هذه 
و�لغائبة"وكاأنه���ا  �ملتقاطعة"�مل�ستع���ادة  �المكن���ة 
تعبري ع���ن فد�حة �غرت�ب���ه، وق�س���وة وعيه، وعن 
م���ر�رة وجوده �مل�ستعاد، ف�س���ال عن كونها تعبري� 
عن ما يهج�ض به �ز�ء �زمة �النتماء و�زمة �لهوية، 
ب�سفته���ا عناوين عن �ل�سر�ع �النطولوجي �لقائم 
يف حي���اة �ملثقف���ن �لعر�قي���ن يف �ملنف���ى، و�لذي 
يتج�س���د من جهة �خرى عب مظاهر �نرثبولوجية 
تالم�ض فكره بحثه �لد�ئم من �جل �ملعنى �الن�ساين 
للوج���ود و�حلري���ة و�نعكا�ض تد�عياته���ا �لنف�سية 
على �لذ�ت �لعر�قية �ملط���رودة و�لقلقة، و�مل�سابة 
بفوبي���ا �المكن���ة. فالبطل يف �لرو�ي���ة هو منوذج 
�ملثقف �لقلق �لذي يحلم كثري� باحلرية، لكنه �ي�سا 
�مل�ستلب وجوديا �ز�ءها، حيث يكون ذ�كرة �لقمع 
حا�س���رة بكل ق�سوته���ا وتل�س�سه���ا، و�لتي ت�سبغ 
على �مل���كان �سفة"�ملكان �ملعادي"مقابل ما ي�سنعه 
يف �مل���كان �ال�ستع���ادي م���ن �حا�سي����ض تعوي�سية 
للمكان �الليف، وهذ� �لتقاب���ل هو يفّجر هو�ج�سه 
م���ا يثري وعيه �ل�سق���ي، �ذ كثري� م���ا ي�ستعيد بطله 
تو�زن���ه لكي يو�جه �لكثري من �لتحديات بحثا عن 
قوته �الخالقية �لعميقة �لتي ميكنها كفالة تو�زنه 
�لد�خل���ي و�سط �حتد�مات وت�سوهات حتوطه من 

�خلارج وجت�ّسه من �لد�خل..
�ل�ساقن"ت�ستبط���ن  مت�س���اوي  رو�ية"مثل���ث 
�لكث���ري من ع���و�مل �ل�سوك يف �ن�سغاالت���ه �لثقافية 

ومرجعيات���ه �ملعرفي���ة، �ذ يحمل �لعن���و�ن �سفرته 
�لريا�سي���ة - مي���د�ن عمل���ه �لرئي����ض- مقاب���ل م���ا 
يت�سمنه من ت�سفري ال�ستدعاء معريف و�جتماعي، 
فه���و �ذ ي�سع ه���ذه �لعتب���ة �و �لرثيا كم���ا ي�سميها 
�لقا�ض حممود عبد �لوهاب و�سط ف�ساء تاأويلي، 
فان���ه �ي�س���ا مينحه���ا دالل���ة تعبريي���ة للبح���ث عن 
يعي����ض  و�ل���ذي  �مل���كان،  يف  �لد�خل���ي  �لت���و�زن 
�غرت�بات���ه �لبطل و�لرو�ئ���ي يف �آن معا، فهو تارة 
حممول على نوع م���ن �لتجريد �لب�سري و�لداليل 
�لباعث على ��سطن���اع �سفر�ت د�خلية فيها �لكثري 
م���ن �الح���االت و�اليهام���ات، وتارة �خ���رى يكون 
ه���و �لن���زوع �ىل �لتج�سيد، حيث �لكائ���ن �لباحث 
ع���ن هويته، و�لت���ي ي�سطنع لها نوع���ا من �لتبئري 
�ل���ذي ميار����ض وظيف���ة �لك�سف ع���ب �لرمز، وعب 
توظيف حموالته �لتعبريية و�لداللية يف ��ستكناه 
ع���و�مل �ن�سية للمدن �لتي يعي�سه���ا، و�لتي يغرتب 
فيه���ا، ولالأ�سدقاء، ول�سخ�سيات���ه �الخرى، و�لتي 
يب�سره���ا بعي���ون م�سوبة كث���ري� باال�ستعادة، تلك 
�لتي جتعل من مفه���وم �لتو�زي - مثلث مت�ساوي 
�ل�ساقن - دالل���ة على �لقوة �لعميقة �لتي ت�ساكنه، 
و�لت���ي تتح���ول �ىل بو�ع���ث د�فع���ة للبح���ث ع���ن 
�لت���و�زن �لد�خل���ي �ل���ذي يعي����ض غياب���ه �لبط���ل 
�ملغ���رتب، ب���كل م���ا يعنيه ه���ذ� �لغياب م���ن خر�ب 
روحي و��سطر�ب وعزلة ونو�ستاجليا و��ستعادة 
غ���ري من�سبط���ة للتخي���الت �لت���ي تث���ري ��سطر�به 

وهو�ج�سه د�ئما..
�ن ما تثريه هذه �لرو�ية من هو�ج�ض، ترتك �الأثر 
على طبيعة ما ي�ستح�سره �لرو�ئي من ��ستيهامات 
غاوي���ة، تل���ك �لتي تك���ون باعثه ال�ستع���ادة مالمح 
حميم���ة وغائم���ة لالأمكن���ة و�لوجوه �لت���ي يعي�ض 
�ذ  ��ستعادته���ا،  قل���ق  يعي����ض  و�لت���ي  �غرت�به���ا، 
تتح���ول �لرو�ية حتت هذ� �لهاج����ض �ىل ما ي�سبه 
كتابة �حلنن، و�لتي تب���دو �القرب يف �لتو�سيف 
�ىل �ل�س���رية بو�سفه���ا �سرد�، تل���ك �لتي جتعل من 
بطله"ه�س���ام �لبغد�دي"منوذج���ا للبط���ل �لو�قعي 
�لذي يلب�ض قناع علي �ل�سوك، و�لذي مينحه �لقوة 
و�لد�فعي���ة للتعبري عن �ملعاين �لعميقة للبحث عن 
خال�س���ه �لوج���ودي، ع���ب خال����ض م���ا ميثله من 
منوذج ثقايف لالنتلجن�سي���ا �لعر�قية �لتي عا�ست 
حميمية �ملكان وق�سوته، �ذ ميثل هذ� �لنموذج يف 

جوه���ره قناعا ملثقف���ي �لطبقة �لو�سط���ى �لعر�قية 
يف �خلم�سيني���ات، و�س���ورة الأزمته���م �ل�سر�عي���ة 
�لت���ي ر�فقت فقد�نهم قوتهم �ملعنوية بعد �لثور�ت 
و�النقالب���ات �لتي �حدث���ت �سرخا يف عمق �حلياة 
�لعر�قية، خا�سة مع �سيطرة �لبعثين على �ل�سلطة 
ع���ام ١٩٦٣. ورغم ما ي�ستهل ب���ه �لرو�ئي رو�يته 
بانها �متد�د لرو�ية �سابقة"ع�سب �حمر"�ل�سادرة 
ع���ام٢٠٠7 و�ن ح�س���ور �لبطل �لرو�ئ���ي ذ�ته، �اّل 
�ن م���ا حتمله ه���ذه �لرو�ية ت�سع ه���ذ� �لبطل �مام 
عو�مل �كرث رعبا وقلقا، و�كرث ��ستغو�ر� للحيو�ت 
�لعر�قي���ة �ملتع���ددة �لت���ي يعي����ض ب���ن �سو�نحه���ا 
�ملثق���ف �غرت�ب���ات مركب���ة، وجودي���ة و�سيا�سي���ة 
و�ن�سانية وجن�سي���ة، و�لتي ترتك هذ� �لبطل �مام 
نزعة د�ئمة للهروب من �المكنة �لطاردة، و�لبحث 
ع���ن �مكنة �خرى وحي���و�ت رمزية ملثال���ه �لطبقي 
و�لثق���ايف، لك���ن ه���ذ� �له���روب و�ملغ���ادرة يظالن 
يحم���الن �لكثري من مالمح وجهه �الن�ساين �لغامر 

بالكاآبة و�لفقد�ن و�لرعب �لد�خلي.
رو�ية"مثلث مت�س���اوي �ل�ساقن"عمدت �ىل تكون 
�سه���ادة �و �س���رية لزم���ن �غرت�ب���ي عا�س���ه �ملثقف 
�لعر�قي، و�طّل من خالله على �سرية �المكنة"�مكنة 
�لنو�ستاجلي���ا و�ملن���ايف �ملتعددة"مثلما هي تعبري 
عن �سحوبها، وعن متاه���ة ��سدقائه �لذين عا�سو� 
�لد�خلي���ة و�خلارجي���ة،  يف �سريت���ه �غرت�باته���م 
ف�س���ال عن نزوع �لرو�ئي �ىل ف�سح �سرية �ل�سلطة 
�ل�سوفينية، تلك �لتي ��سهمت يف �نتاج هذ� �لرعب 
�الن�س���اين، وهذه �ملنايف �لت���ي حتولت �ىل �ستات 
و�ىل �وط���ان طارئ���ة يعي����ض فيه���ا �ملثقف���ون على 
�ملعون���ات و�لرو�ت���ب �لت���ي تدفعها جه���ات دولية 
�سيا�سي���ة �و حزبية معينة، وحتى جهات م�سبوهة 
يعي�س���ون  �لو�قعي���ون  �بطال���ه  يظ���ل  �ذ  �حيان���ا، 
�زماته���م �لوجودية و�الن�ساني���ة بنوع من �لفوبيا 
�لقهري���ة، وكاأنهم �بط���ال �جلحيم �لذي���ن تقتادهم 
�لع���ذ�ب  م���ن  غر�ئبي���ة  م�ستوي���ات  �ىل  �قد�ره���م 

و�ملوت و�اليهام باخلال�ض..
مين���ح  ال  �ل�س���رية  كات���ب  �و  �لرو�ئ���ي  كان  و�ذ� 
ملخياله �ل�سردي ح�س���وره �لفاعل يف �لتعاطي مع 
ت�سكي���ل بنية رو�ئية ترت�ك���ب عو�ملها، و��سو�تها 
وهويته���ا �لت���ي ميك���ن �ن تك�س���ف ع���ن م���ا ميك���ن 
ت�سميت���ه ب�"�ل�سردي���ة �لكثيفة"�لت���ي ت�سب���غ عل���ى 
�البط���ال �لو�قعي���ن نوع���ا م���ن �لتع���ايل �ل�سردي 
�لذي ميكن �ن يتفجر من خالله �لو�قع و�حليو�ت 
و�ل�سر�عات، �اّل �ن �لرو�ئي وهو منوذج للمثقف 
�لع�سوي �لعميق �لذي يرى دور� �ن�سانيا ومعرفيا 
وجماليا للمثقف، يجد يف مهمة كتابة هذه �ل�سرية 
حت���ت �سطوة �اليه���ام �لرو�ئي بثاب���ة موقف من 
�لعامل �لذي يعي�ض �زمت���ه �الن�سانية و�لوجودية، 
باغرت�ب���ات  و�ملنف���ي  �ملحا�س���ر  �ن�سان���ه  و�زم���ة 
عميقة، وموقف من �سعار �ل�سلطة و�اليديولوجيا 
�ل���ذي �فقده لذة �ملعي�ض و�الطمئن���ان و�لتو��سل، 
�حلميم���ة،  �المكن���ة  رومان�سي���ة  ع���ن  و�غرت�ب���ه 
و�غرت�ب �لطبقة �لو�سطى �لتي متثل روح �حلر�ك 
�الجتماعي و�لثقايف و�القت�سادي يف �لعر�ق حلد 

�سنو�ت �خلم�سينات..
ه���ذه �لرو�ي���ة/ �ل�س���رية هي �سه���ادة عميق���ة على 
عذ�ب���ات �ملثق���ف �لعر�ق���ي وه���و ي���رى �غرت�ب���ه 
�لعميق، وموته �النطولوجي �لفا�سح، وربا هي 
�سهادة على موت �لكثري من �ال�سياء �لتي تخ�سه-
�ال�سدقاء، �ليوميات، �المكنة، �الفكار، �حلبيبة - 
ورغم ��س���ر�ر �لبطل �لذي ي�ستعي���ده علي �ل�سوك 
كنم���وذج للبط���ل �الخالق���ي، �ال �ن ه���ذ� �ال�سر�ر 
يظل حمفوفا بالقلق و�خلوف و�ملوت �لذي �فقده 
�سديق���ه يف �ملنف���ى وبطريق���ه ترتكه عن���د هاج�ض 

فوبيا �ل�سلطة �لتي تطارده د�ئما..
�نه���ا رو�ي���ة ��ستع���ادة، ورو�ي���ة تذك���ر، ت�سعن���ا 
عن���د عتب���ة �حلاج���ة �ل�سروري���ة لق���ر�ءة تاريخنا 
�ل�سيا�سي �ملعا�سر �لذي ي�سج بالكثري من �ال�سر�ر 
و�الح���الم  و�خلر�ب���ات  و�ل�سه���اد�ت  و�لف�سائ���ح 

�ملجه�سة و�ملوتى �الحياء.

يف ي����وم �جلمع����ة �حل����ادي ع�س����ر م����ن ينايل����ر/
كان����ون �لث����اين ٢٠١٩، رح����ل �لكات����ب �ملوهوب 
ع����ن  لن����دن،  م�س����ايف  �أح����د  يف  �ل�س����وك،  عل����ي 
ت�سع����ن �سن����ة، و�إذ �أوؤك����د �سفة )�لكات����ب( فالأنه 
�سئ����ل ذ�ت م����رة؛ �أي �لنع����وت �أق����رب �إىل نف�سه، 
فاخت����ار �أن يو�س����ف كاتب����ًا، هو �ل����ذي �أر�سل يف 
بعث����ة در��سي����ة �إىل جامعة بركل����ي يف �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكي����ة لدر��سة �لفيزياء، لكن رغبته 
يف در��س����ة �لريا�سي����ات، دفعت����ه �إىل در��سته����ا 
�أكادميي����ًا، وكان من �ملوؤم����ل �أن يو��سل در��سته 
�لعلي����ا، لك����ن ح����دوث �لتغي����ري يف يوليو/متوز 
١٩٥٨ دفع����ه للعودة �إىل �لوطن، و�النغما�ض يف 
�لعم����ل �ل�سيا�سي، وز�ول �لتدري�ض يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية �لعر�قية، لكن نف�سه �لتو�قة �إىل �ملعايل 
م����ا ر�سيت له �أن مي�سي �لعم����ر مدر�سًا مغمورً�، 

يطوي ذكره �ملوت.
كان يج����د يف نف�س����ه قابلي����ات ال حتد، ل����ذ� طرق 
�أبو�ب����ًا يف �لكتاب����ة �ست����ى، هو �ل����ذي كان ي�سف 
نف�س����ه قارئ����ًا جي����دً�، يت����وق ك����ي ي�سب����ح كاتبًا، 
فكت����ب »�الأطروح����ة �لفنطازية"بد�ية �سبعينيات 
�لق����رن �لع�سرين �أردفه����ا ب�«�لد�د�ءية بن �الأم�ض 
و�لي����وم«، كم����ا كت����ب �لرو�ي����ة، ومنه����ا رباعيته 
�لرو�ئي����ة »�ل�سر�ب �الأحمر. �س����رية حياة ه�سام 
�ملقد�دي«، ولتك����ون »فتاة من طر�ز �آخر« �حللقة 

�لر�بعة و�الأخرية من م�سروعه �لرو�ئي هذ�.
لق����د ظل عل����ي �ل�س����وك يت����وق �إىل كتاب����ة رو�ية 
�أجم����ل، �أو كما ي�سفها رو�ي����ة مذهلة، �أما ملاذ� مل 
يكتبه����ا فالن�سغاله بق����ر�ء�ت مت�سعب����ة وكتابات 
متفرق����ة، كم����ا ي�سفه����ا ه����و يف �سريت����ه �لذ�تي����ة 
�حلياتية �لتي �أ�سدرتها )د�ر �ملدى( �سنة ٢٠١7 
وحمل����ت عنو�ن »�لكتاب����ة و�حلياة"وهو �آخر ما 

كتب.
لق����د عجب����ت م����ن ه����ذه �لق����ر�ء�ت �لبعي����دة جد� 
ع����ن جم����ال �إبد�ع����ه، فه����و فيزي����اوي وخمت�����ض 
بالريا�سي����ات، در��سة ومهنة، وهو �أديب وكاتب 

رو�ئي يف جم����ال �الإبد�ع، لكنه يقر�أ ويبحث 
و�سلته����ا  وجذوره����ا  �لقدمي����ة  �للغ����ات  يف 
بالعربي����ة، بالرج����وع �إىل جمل����د�ت �ملعج����م 
�الآ�سوري �لذي ي����زوده عامل �الآثار �لعر�قي 
قو�مي�����ض  �إىل  و�للج����وء  ر�سي����د،  ف����وزي 
عبية و�آر�مية، ف�س����اًل عن در��سات مكثفة 
كتاب����ا  ح�سيلته����ا  كان����ت  �ملو�سيق����ى  يف 
ن�سرت���ه  �الإلكرتوني����ة«  »�ملو�سيق����ى  ع����ن 
�سل�سل���ة �ملو�سوعة �ل�سغ���رية، �لتي كانت 
ت�سدره���ا د�ر �ل�س���وؤون �لثقافي���ة �لعام���ة 
ف�س���ال   ،٢٠٠٣ �سن���ة  وحت���ى  بغ���د�د  يف 
�ل�سومري���ة  ق���ر�ء�ت يف �الأ�ساط���ري  ع���ن 

و�مل�سرية و�لكنعانية و�لعبية و�ليونانية 
و�لرومانية و�لعربية، وقر�ء�ت يف �مليثولوجيا، 
و�لبحث �مل�سني عن �جلذور �الأ�سلية للعديد من 
�ملف���رد�ت و�ال�سطالح���ات، ويظ���ل توق���ه لكتابة 
�لرو�ي���ة موؤج���اًل، و�لعم���ر �الإن�س���اين �لق�سري ال 
ي�سعف���ك بالتاأجي���ل، حتى ل���و كتبها فاإن���ه يوؤجل 

ن�سرها، �أو )يطمرها( كما يقول ن�سًا.
مل���اذ� ه���ذ� �لطم���ر، و�لزمن 

�س���ي  لقا �
يرت�س���د بن���ا كل مر�س���د؟ �أمل يطم���ر 

رو�يت���ه »�لكل���ب و�الأوبر�« �ست �سن���و�ت، ولوال 
ح���ث �لرو�ئ���ي فوؤ�د �لتك���ريل على ن�سره���ا، لز�د 
�لطم���ر ولرب���ا مل تن�س���ر. �أيج���وز ه���ذ� ونح���ن 
ن�سابق �لزمن يف �سريه �ملرت�ك�ض نحو �لال�أين؟

كم����ا يحدثن����ا يف مذكر�ت����ه هذه، �أنه وج����د نف�سه 
مكر�سا الهتمامات �أخرى كاملو�سيقى و�لفيزياء، 
وير�ه����ا مهمة يجب �أن تن����ال حقها من �الهتمام، 
قب����ل �أن ينتق����ل �إىل ع����امل �لرو�ية. م����ع �أنه خلق 
مبدع����ا وكاتب����ا، وه����ذه �الن�سغ����االت ت����اأكل م����ن 
جرفه �الإبد�ع����ي، فاملو�سوعية يف زمننا �أ�سحت 
عبئ����ا عل����ى �لق����ارئ، و�ستم�س����ي �أكرث وط����اأ على 
�لباح����ث و�لكات����ب، و�إذ� كان �ال�ستط����ر�د �سم����ة 
�لكتاب����ة يف �أي����ام طفولته����ا، و�جلاح����ظ منوذج 
ل����ه، فان �لزم����ن �ملت�س����ارع، �ملعارف �لت����ي تزد�د 
وتت�ساع����ف �سنوي����ًا، م����ا ع����ادت ت�سمح لن����ا بهذ� 
�لت�سعب و�لتو�سع و�ال�ستطر�د. لقد قدم �لكاتب 
�ملو�سوع����ي علي �ل�س����وك �ل�سيء �لكث����ري لثقافة 
�لعرب، �ستبقيه يف �لذ�كرة طويال، وكان �سيقدم 
�الأبهى و�الأدوم، لو مل ينغم�ض يف �ل�سيا�سة ولو 
مل يوؤج����ل م�ساريعه، ويرمت����ي يف هذه �لت�سعب 

و�ملو�سوعية.

علي الشوك ومراثي المدينة  

ورحل علي الشوك األرستقراطي 
اليساري في مغتربه اللندني



ع�����ل�����ي ح���س���ي���ن

  عندم���ا �أ�سدر علي �ل�سوك كتابه "�الأُطروحة 
�لفنطازّي���ة" �لع���ام ١٩7٠، كان �الأم���ر �أ�سب���ه 
بح���دث ثق���ايف غريب:"كن���ُت �أُري���د �أن �أكتب 
�لالمكتوب"هك���ذ� يخبن���ا يف مذكر�ته �لتي 
�ختار لها ��سم"�لكتابة و�حلياة"�ل�سادرة عن 
د�ر �مل���دى. �أور�ق ياأخذن���ا �ساحبها للغو�ض 
مع���ه يف مرحلة مهمة م���ن تاريخنا �ل�سيا�سي 
و�لثقايف، بد�أت يف و�حدة من �أجمل مناطق 
وم���رت   ،١٩٣٠ مرمي"�لع���ام  بغد�د"ك���ر�دة 
بحط���ات كان فيها م�س���رً� عل���ى �أن ي�ستبدل 
در��سة �لهند�سة �ملعمارية، بالريا�سيات �لتي 
ع�سقها وغ���رّيت م�سريه بالكام���ل ليّتجه �إىل 
مهنة و�حدة ه���ي �لكتابة:"يف ي���وم من �أيام 
١٩٤7، �تخ���ذُت ق���ر�رً� يف �أن �أ�سب���ح كاتبًا! 
�أما �لريا�سيات �لتي كن���ُت �أدر�سها، ف�ستكون 

نزهتي يف حياتي«.
يف"�لكتاب���ة و�حلياة"نح���ن �أم���ام �سخ�سي���ة 
ت�سبه حكيمًا قادمًا م���ن زمن خمتلف، يخ�سى 
عل���ى بالده �لت���ي غادرها جم���بً� بعد جتربة 
ويخف���ي  و�لتعذي���ب،  �ل�سج���ن  م���ع  مري���رة 
خ�سيته بنوبات م���ن �حلنن و�الآ�سى �أحيانًا، 
عل���ى زمن جعل من �لعر�ق جمرد ذكرى حللم 

يريد له �لبع�ض �أن ميّر �سريعًا.
مل ي�سب���ه عل���ي �ل�س���وك يف �لثقاف���ة �لعر�قية 
�أحدً�. عم���ل يف �أق�سى غر�ئب �لثقافة وعا�ض 
حاملًا باليوتوبيا �لتي ق���رر مع �أ�سدقائه ذ�ت 
ي���وم �أن يقيم���و� منوذجًا له���ا يف و�حدة من 
مناطق بغد�د، بعيدً� عن عيون �ل�سلطة. ر�ئد 
ب���ال منازع يف ف���ن �لكتاب���ة �الأدبي���ة، وخبري 

بدقائق �للغ���ة، ُملّم بقو�عده���ا، �سابر الأغو�ر 
جملها ومفرد�تها وحروفها وكلماتها جميعا.

ظل يوؤمن باأن �لثقافة ميكنها �أن ت�سّرب �سعاع 
نور للمحبط���ن وللحاملن، وله���ذ� �نتمى يف 
�سبابه للحزب �ل�سيوع���ي، �لذي وجد �أفكاره 
مغرية، الأنه���ا بب�ساطة تعد بح���ّل �لتناق�سات 
�لطبقية، وت�ساوي بن �لنا�ض، ال �أحد ي�ستغل 
�الآخر، هذ� هو �حللم �لباقي حتى بعد �نهيار 

�لبلد�ن �ال�سرت�كية.
يف �ملذك���ر�ت نحن �أم���ام كاتب يالحقه �سعور 
بالذوب���ان يف �جل�س���د �لكب���ري للع���ر�ق، عب 
�سبكة خمتارة من �أ�سدق���اء، و�أحّباء، لهم يف 

مذكر�ته مكان متميز. 
�أع���دت مع"�لكتاب���ة و�حلياة"ق���ر�ءة مرحل���ة 
مهم���ة م���ن تاريخن���ا، وكلم���ا خّي���ل �إيّل �أنني 
�أعرف عل���ي �ل�سوك من خالل كتب���ه، �أكت�سف 
و�أن���ا �أغو����ض يف �ملذك���ر�ت �أنن���ي ال �أعرف���ه 
جيدً�. الأّن �لع�س���اق �لكبار �أمثاله ال يوجدون 

حلظة و�حدة خارج �لكتابة و�حلياة.
كان عل���ي �ل�س���وك مغرم���ًا با يقدم���ه للقر�ء، 
�س���و�ء يف جم���ال �لعل���وم، �و �لريا�سيات �و 
�ملو�سيق���ى �لتي يع�سقها ح���د �لوله، �و �الدب 
ومغام���ر�ت كتاب���ه �لكب���ار. يعتق���د �ن �لف���ن 
و�لثقافة �سي�سنعان بلدً� يكون ملكًا للجميع، 
وجمتمعًا �آمنًا ال تقيد حركته خطب و�سعار�ت 
�سا�س���ة  ��ستق���ر�ره  يحر����ض  وال  ثوري���ة، 
يرتب�سون ب���ه كل ليلة... عا����ض علي �ل�سوك 
�أ�سري �أحالمه، متنقاًل يف كل جماالت �ملعرفة، 
�لفنطازي���ة،  �الطروح���ة  �ىل  �لد�د�ئي���ة  م���ن 

مرور باملو�سيقى �اللكرتونية وجديد �لثورة 
�لعلمية متاأمال يف �لفيزياء، باحثا يف ��سر�ر 
�لكلمات، منقبا عن �ال�ساطري �لتي ظلت تر�فق 
�لب�سرية، لي�سع مر�ساته �الخرية مع �لرو�ية 
�لتي ظلت ع�سقه �الول منذ �ن �سارك ��سدقاء 
�سولوخوف"�ل���دون  ملحم���ة  برتجم���ة  ل���ه 
�لهادىء«، لي�سدر ع���دد� من �لرو�يات �سكلت 
بجموعه���ا �س���رية ذ�تية ل�ساحبه���ا، و�سرية 
ثقافية للعر�ق �بت���د�ًء من فرتة �خلم�سينيات 
نهاي���ة  وحت���ى  بال�ستيني���ات  وم���رورً� 

 ، ت نيني���ا لثما �
�ال �ن �لنهاي���ة �ملوؤمل���ة هي رحيل���ه على �سرير 

�ملر�ض غريبا يئن على بالد تنكر �أبناءها.
يكتب غابريل غار�سيا ماركيز: �أن �ملتفردين ال 
يرحلون كاأف���ر�د.. يرحلون، كمرحلة ب�سمو� 

على بد�يتها و�سار رحيلهم خامتتها.

علي الشوك..
 غياب مرحلة مضيئة 


