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بغداد تبوح باسرارها



العدد )2214( السنة الثامنة االحد )7( اب 22011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

الكتاب: الي�م الذي..
امل�ؤلف: وفاء العمري

النا�سر: دار »اأثر« للن�سر 
والت�زيع

�شمت �ملجموعة �لق�ش�شية �إحدى ع�شرة 
ق�شة، كتبت �لن�شو�ص يف فرتة زمنية 
متتد من عام 1998 وحتى عام 2009. 

وهذه �ملجموعة هي �لر�بعة لوفاء �لعمري 
بعد رو�يتني وجمموعة ق�ش�شية.

**

الكتاب: اأوجه املكعب ال�ستة
امل�ؤلف: عقيل عيدان

النا�سر: دار العني
يتناول �لكتاب حياة �لفيل�شوف �لربيطانى 
لودفيك فتغن�شتاين، و�أهم جو�نب فل�شفته، 

يف عنو�ن جانبي للكتاب »�ألعاب �للغة 
عند »فتغن�شتاين« يك�شف �لباحث �لكويتي 
عقيل عن دور �لفل�شفة يف حتليل غمو�ص 

�أو �إلتبا�ص �أي مقوالت �أو مفاهيم �أو 
كلمات جارية، وي�شتخدمها �لنا�ص، الفتا 

�إىل �أن عمل �لفيل�شوف �لتحليلى هو 
تو�شيح �للغة، و�لف�شل بني ��شتخد�ماتها 

و��شتعماالتها.
**

الكتاب: وادي الغزالن
امل�ؤلف: حمم�د �سعيد

النا�سر: امل�ؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر

تقع �لرو�ية يف 400 �شفحة من �لقطع 
�ملتو�شط، وهي من ت�شميم زهري �بو 

�شايب، و�شبق ملحمود �شعيد �أن �أ�شدر 
رو�يات عدة وهي »زنقة بن بركة » و 

»�لدنيا يف �أعني �ملالئكة« و« �أنا �لذي ر�أى« 
وكتبت عنه كلوديا بيريبونت يف جملة 
نيويوركر يف مطلع �لعام �ملا�شي » �أن 

�أ�شلوب حممود �شعيد �شهل ومبا�شر، ال 
ينطوي على مز�عم و�دعاء�ت �أدبية، بل 

على نربة من �حل�شا�شية �لعاطفية تعالج 
�لق�شوة بلطف«.

**

الكتاب: عربات وعرب
امل�ؤلف: م�ل�د بن زايدي

تروي �لرو�ية يف 277 �شفحة، تفا�شيل 
يوميات �مر�أة مري�شة تدعى خديجة 

تعي�ص باأحد �الأحياء �ل�شعبية �لفقرية 
باجلز�ئر �لعا�شمة، رفقة زوجها �إبر�هيم، 
وت�شور بطريقة �شردية دقيقة، �شر�عهما 

�ليومي من �أجل �إعالة �الأ�شرة. تتقاطع 

يوميات هذ� �لزوج �لتعي�ص و�ملتاأمل مع 
تفا�شيل ق�شة �أخرى تدور يف �جلهة 
�الأخرى من �لعامل، بطلها �بنهما مر�د 

�ملمزق بني وطنني، وطن �شغري متثله �الأم 
مبا حتمله من حنان و�رتباط باالأ�شل، 

ووطن كبري متمثل يف بالده �جلز�ئر �لتي 
يعي�ص بعيد� عنها.

**

الكتاب: ب�غيز العجيب
امل�ؤلف: �سياء اجلبيلي

النا�سر: م�ؤ�س�سة الدو�سري 
للثقافة واالإبداع

تتحدث �لرو�ية عن �شباح يوم من �أيام 
�ل�شيف �ملوؤرقة، يف �أحد �لب�شاتني، قريبًا 

من �لنهر، على �الأر�ص �ملع�شبة، وجدت 
جثة عزت رفقي با�شا مغطاة باأور�ق 

�لبامياء، حيث اليز�ل �خلنجر �لذي ُطعن 
فيه مغرو�شًا يف ظهره حتى �ملقب�ص. 
�أما بندقيته �الإجنليزية �لتي ياأخذها 

معه �أثناء خروجه لل�شيد يف مثل هذه 
�الأوقات �ملبكرة بعد ريا�شته �ل�شباحية، 

فقد ُعلقت من نوطها على غ�شن �شجرة 
من �الأ�شجار.

**

الكتاب: رعاة الريح
امل�ؤلف: اإبراهيم زعرور

النا�سر: دار ف�ساءات
تروي �لرو�ية حمكيَّها باأ�شلوٍب يتجنب 

�لت�شريح تارة، ويتعّمد �لتلميح تارة. 
رو�ية حتكي حكاية �لطفل �لفل�شطيني ذي 

�الأعو�م �لثمانية، �لذي يْرب�ُص مع كلبه 
�شري- وهو ��شٌم قيل: �إنه يطلق على �الأ�شد 

يف ز�غرو�ص- على �شخرة ناتئة مطلة 
على »�لعني« �لتي حتمل ��ْشم »فديع« وهو 
بح�شب �الأ�شطورة �لتي رو�ها �ملتكلم عن 

ن�شاأة �لقرية، نقال عن َجّده- ��شُم �جلنّي 
�لذي �حتفر تلك �لعني قبل �أْن ي�شمع �شوت 

�الأذ�ن، فيويل خمتفًيا، تارًكا يف موطئ 
قدمه ما ي�شبه �جلابية، �لتي ُعرفْت با�شم 

»�لّر�ن«.
**

الكتاب: العالمة ال�سيخ خليل 
يا�سني يف �سريته وتراثه

امل�ؤلف: حممد يا�سني
النا�سر: دار العلم واحلكمة

يقدم �ملوؤلف �شفحة من تاريخ جبل عامل، 
عانى يف �إجنازها �شعوبات �شتى، كما 

يقول، كونه كتب عن و�لده، و�أر�د �أن 
يجمع بني �لعاطفة و�لكتابة �ملو�شوعية، 

وقد عمل على تقدميه ك�شيخ يف مو�قع 
خمتلفة من حياته، وكو�لد يف مو�قف 

�أخرى، متبعًا منهجًا زمنيًا، يتوقف فيه 
عند حمطات من حياة �لرجل �لتي كانت 

ز�خرة بالوعظ و�لتدري�ص و�لق�شاء 
�لفقهي، كما يتوقف عند موؤلفاته �لفكرية 
و�لدينية و�ل�شعرية وعند ذكريات �البن 

مع �أبيه و�شهاد�ت �الآخرين عنه.
**

الكتاب: مقاالت تاريخية
 لبطر�س اأب� مّنة

امل�ؤلف: م�ؤرخني وباحثني
اإعداد وحترير عطا اهلل قبطي 

وج�ين من�س�ر وم�سطفى 
العبا�سي

النا�سر: م�ؤ�س�سة الدرا�سات 
الفل�سطينية

يحتوي �لكتاب على 13 مقالة باأقالم 
موؤرخني وباحثني من �أ�شدقاء �أبو مّنة 
وتالميذه �ملتخ�ش�شني بتاريخ �ل�شرق 

�الأو�شط، �شنفت يف ثالثة �أبو�ب: تاريخ 
�الإ�شالم و�لفكر �الإ�شالمي، مو�شوعات يف 
�لتاريخ �لعثماين )من �لقرن �ل�شابع ع�شر 
حتى �لتا�شع ع�شر( وتاريخ فل�شطني �إبان 

�الحتالل �لربيطاين. �لكتاب، �ل�شادر عن 
موؤ�ش�شة �لدر��شات �لفل�شطينية، من �إعد�د 
وحترير عطا �لله قبطي وجوين من�شور 

وم�شطفى �لعبا�شي.

**

الكتاب: ال�سعائر احل�سينية يف 
مدينة الهندية )ط�يريج(
امل�ؤلف: فالح حمم�د خ�سر 

البياتي
النا�سر: دار الفرات للثقافة 

واالإعالم يف احللة
مت حتديد �لكتاب بثالثة ف�شول تتعلق 

مبجمل �ملو�شوع منذ ميالد مدينة �لهندية 
وما �أ�شابها من كو�رث طبيعية �أثر بع�شها 

على م�شرية �ل�شعائر، �إىل جانب �شيا�شة 
�لوالة و�مللوك وروؤ�شاء �حلكومات �لتي 

ما برحت هي �الأخرى تدعم هذه �ل�شعائر 
تارة ويف منعها �أو م�شايقتها تارة �أخرى.

**

الكتاب: م�سارات العروبة: 
نظرة تاريخية

امل�ؤلف: ي��سف ال�س�يري
النا�سر: مركز درا�سات ال�حدة 

العربية
يتوق هذ� �لكتاب �إىل تعّقب جهد �شيا�شي 

مهم، �شعى منذ �لقرن �لتا�شع ع�شر �إىل 
�إعادة هيكلة �لوطن �لعربي، �أو توحيده 

بو�شائل عّدة، ووفقًا لطر�ئق خمتلفة.
وثمة �شعور، لدى �ملوؤلِّف، باأنه ما تز�ل 

هناك حاجة ما�ّشة �إىل در��شة �شاملة عن 
�لقومية �لعربية، بو�شفها حركة تاريخية 

وعقيدة. وف�شاًل على ذلك، فاإن ��شتمر�ر 
�جلدل �لعلمي ب�شاأن تاريخ �أ�شولها 

�لدقيقة، وطبيعتها �ل�شيا�شية، و�أهميتها 
�لفكرية، يتطلب �إلقاء نظرة جديدة على 

�ملو�شوع.
**

الكتاب: غازي الق�سيبي 
احلا�سر الغائب
 يف ذاكرة القلم

النا�سر: دار العبيـكان
يعر�ص �لكتاب خمتار�ت مما كتب يف 

تاأبني فقيد �لوطن و�الإد�رة و�لقلم، 
�لدكتور غازي بن عبد�لرحمن �لق�شيبي 

نرثً� و�شعرً�، باأقالم بع�ص ممن عا�شرو� 

�لر�حل من بينهم وزر�ء و�أدباء كبار 
وروؤ�شاء حترير وكتاب. جمع مادة �لكتاب 
�لو�قع يف 464 �شفحة من �لقطع �لكبري، 

وقدم له و�أ�شرف على طباعته �الأمني �لعام 
ملجل�ص �لوزر�ء عبد�لرحمن بن حممد 

�ل�شدحان. وبلغ عدد �ملقاالت �لنرثية نحو 
100 مقال، يف حني ح�شر �ل�شعر ب�شبع 

ق�شائد.
**

الكتاب: العرب يف القرن احلادي 
والع�سرين من فراغ الق�ة.. اإىل 

ق�ة التغيري
امل�ؤلف: ج�رج قرم

النا�سر: دار الطليعة للطباعة 
والن�سر

تتناول ف�شول هذ� �لكتاب �الأوجه 
�لعديدة للوهن �لعربي �لعام، �مل�شطلح 

عليه به »فر�غ �لقوة«، وذلك بناء على 
حتليل عالقاتنا كعرب بالعامل �خلارجي، 
ومن ثم عالقتنا باحلد�ثة و�لتاريخ، كما 

ت�شتعر�ص ق�شايا �لهوية �لعربية �ل�شائعة 
و�الإ�شكاليات �لدينية �ملرتبطة بها، ف�شاًل 

عن �مل�شاكل �القت�شادية و�الجتماعية 
بوجه عام.

الكتاب: 
كر�سي �ساغر

امل�ؤلف: نادي حافظ
النا�سر: دار »م�سعى« 

للن�سر والت�زيع
�شمت �ملجموعة �ل�شعرية خم�شة 

ن�شو�ص هي على �لتو�يل: وجدتني 
قرب �شوتك، لعلنا نتبادل �حلياة، جنرب 
�حلياة مرة �أخرى، لي�ص يح�ص مبثل هذه 

�ملعاين �شوى �لكر�شي �ل�شاغر، ور�شائل 
طائ�شة. كلها ن�شو�ص تفتح بو�بات على 

�حلياة و�حللم و�ملر�أة كما جاء يف �إهد�ئه 
�خلا�ص �إىل »�آمنة«: »حلمت بامر�أة فكانت 

بكل ن�شاء �الأر�ص«.
**

الكتاب: 
�س��سي�ل�جيا 

الفن
امل�ؤلف: ناتايل 
اإينيك، ترجمة 

الدكت�ر ح�سني 
ج�اد قبي�سي

النا�سر: املنظمة 
العربية للرتجمة

ينتمي �لكتاب �إىل علم �جتماع �لفن �لذي 
تتقاطع فيه مقارباٌت متنوعة مثل �لتاريخ 

�لثقايف و�جلماليات وتاريخ �لفن وعلم 
�لنف�ص وعلم �الجتماع. ويف هذ� �لكتاب 

عر�ص و��شح ودقيق �شعى �إىل �إيجاد 
�خليط �لر�بط بني هذه �ملقاربات، وكذلك 

�إىل �لتمييز فيها بني �لقدمي �لذي مل يتمكن 
من �شرب �لعمق �لفني، و�جلديد �لذي هو 

�أقل تاأدجلًا ولكنه غري معروف، مبا فيه 
�لكفاية، لدى غري �ملتخ�ش�شني.

**

مـــكـــتـــبـــات يف 

يف كتابه » رم�شان و�لعيـد عاد�ت وتقاليد« 
�لذي �شدر عن نـادي تـر�ث �الإمـار�ت، �أبو 

ظبي، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
يتناول حمّمد رجب �ل�شامّر�ئي، رم�شان 
وعاد�ت ��شتقباله يف كل �لبلد�ن �لعربية.
فيقول �أن �ل�شهر �لكرمي يف م�شر له طابع 

خا�ص، فاإقبال �ل�شائمني على �مل�شاجد 
وكرثة حلقات �لدرو�ص و�لوعظ وتالوة 

�لقر�آن �لكرمي هو ما يلفت �لنظر يف �ملدن 
و�لقرى.

 وي�شتقبل �لنا�ص �ل�شهر �لف�شيل باالأغاين 
�لدينية، �إ�شافة �إىل زيادة بيع �ملو�د 

�لتموينية و�للحوم و�ليامي�ص �لتي جتد 
لها باعة �شغار� يقفون بعرباتهم يف 

�حلار�ت و�لطرقات وينادون على �لتمر« 
�لبلح« �أو �لفول �ل�شود�ين �أو �خلروب 

�أو قمر �لدين، وكذلك بيع �لفو�ني�ص 
و�حللويات �لتي ينت�شر بيعها يف كل 

مكان.  
ويورد �لكتاب و�شف �ملوؤرخ �ملقريزي 
لفانو�ص رم�شان حني كان �لبع�ص منه 

يزن ع�شرة �أرطال �أي �أربعة كيلو جر�مات 
ون�شف �لكيلو غر�م تقريبًا، وكان �لبع�ص 

�الأخر من �ل�شخامة بحيث ينقل على 
حمجل �إذ� و�شل وزنه �إىل قنطار، وكانت 
منطقة حتت �لربع يف �لقاهرة منذ �لقدم 
وحتى �ليوم هي �ملركز �لرئي�ص ل�شناعة 

فو�ني�ص رم�شان . 
وعرفت م�شر فو�ني�ص رم�شان منذ �أن دخل 

�خلليفة �ملعز لدين �لله �لفاطمي �إليها يف 
�ليوم �ل�شاد�ص من رم�شان من عام 362هـ، 

و��شتقبله �لنا�ص على م�شارف �شحر�ء 
مدينة �جليزة وهم يحملون باأيديهم 

�لفو�ني�ص �مل�شاءة لينريو� �لطريق حتى 
و�شوله �إىل مقر �خلالفة – قاهرة �ملُعز- 

�لتي �أن�شاأها قائد جيو�شه جوهر �ل�شقلي.  
وتعد �الأغنية �ل�شعبية �لقدمية »وحوي 
يا وحوي« هي �الأكرث �نت�شارً� مب�شر، 

ويرجع تاريخها ح�شب ر�أي بع�ص 

�ملوؤرخني �إىل �أيام �لفر�عنة.

رم�سان اخلليجي
مع �أذ�ن �ملغرب – كما يورد �لكتاب - 

ُتْفَر�ص مو�ئد �الإفطار يف �حلرمني �ملكي 
و�ملدين، ويت�شابق �لقائمون عليها جلذب 
�مل�شلمني ليجل�شو� يف مو�ئدهم طمعا يف 

زيادة �الأجر عند �لله، وهم يقدمون وجبات 
�لتمر و�لقهوة.

تتعطل �ملد�ر�ص يف �ل�شعودية يف �شهر 
رم�شان، ويزيد �مل�شاجد ُعّمارها من عباد 

�لله.
وال يتخلى �ل�شعوديون عن طبقهم �ليومي 
�مل�شهور �لكب�شة، ويف �ل�شحور يختارون 

�لزبادي و�لفول طبقا رئي�شيا.
وتوجد �أربعة مو�قع للمد�فع �لرم�شانية 

يف �ل�شعودية، وجمموع �ملد�فع �ملعدة 
ل�شهر �ل�شيام يف �أنحاء مكة �ملكرمة ت�شعة 

مد�فع يعمل عليها 29 رجاًل.
�أما يف قطر و�لبحرين ، فمن عاد�ت �ل�شعب 

يف �شهر �ل�شيام قيامهم باحتفاالت دق 
وطحن �حلبوب لتكفي طيلة �شهر رم�شان، 

وهي عادة متو�رثة تعد مبثابة �لعيد 
�ل�شنوي �لذي ي�شتغرق طو�ل �شهر �شعبان 

وتقوم عليه �لن�شاء. 
ويف �لكويت تتزين �ملاآذن و�مل�شاجد 

يف بدء �الإعالن عن قدوم �شهر رم�شان، 
ويالحظ �نت�شار �لفو�ني�ص ، �أما يف عمان 

فوفقًا للكتاب ُيخزن �لعمانيون �حتياجاتهم 
ل�شهر رم�شان منذ �لع�شرين من �شهر 

�شعبان، فيخزنون �لعي�ص » �الأرز » و�لتمر 
�ملعمول بال�ّشنوت ويتم�شك �لرجال �لكبار 

بفطورهم يف �لبيت، و�إذ� مل يكن ذلك، 
فاإنهم يفطرون يف �لفريج – �حلّي – حيث 

يخ�ش�ص مكان  للرجال و�آخر للن�شاء. 
ويف �لعر�ق يبدو رم�شان قبل قدومه باأيام 

عديدة، فتكون �حلركة غري �عتيادية يف 
�الأ�شو�ق و�ملحالت، وُيعد �شوق �ل�شورجة 
�لقدمي يف قلب �لعا�شمة بغد�د �أكرب �شوق 

جتاري يف �لعر�ق.

كما ي�شجل �لكتاب، �إن �شكان �ليمن 
يتباينون يف ��شتقبال رم�شان بني �ملدينة 

و�لبادية، فيما يذبح  �لبدوي �الأغنام 
يف �أول رم�شان، ويوزع �للحم الأهله، 

ويهدي ق�شمًا منه �إىل �جلري�ن، نلحظ قيام 
�جلمعيات �خلريية بتفطري �ل�شائمني يف 

�ملدن �ليمنية.  
ويقدم يف �لعا�شمة �شنعاء �مللوج وهو 

عبارة عن خبز وحلم ومرق، مع تناولهم 
للتمر و�لزبيب �الأ�شود �لذي ي�شتعدون 

ل�شر�ئه قبل حلول �ل�شهر �لكرمي ليجري 
توزيعه على �مل�شاجد �لقريبة الإفطار 

�ل�شائمني.  
ي�شتقبل �ل�شوريون �شهر رم�شان بتقاليد 

متو�رثة، ويف ليلة �لثالثني من �شهر 
�شعبان يجل�ص �لق�شاة و�لوجهاء يف 

�مل�شجد �الأموي يف دم�شق خالل �ل�شاعات 
�لتي يتوقعون فيها ظهور هالل �ل�شهر 

�لكرمي الإعالن بدء �شيام رم�شان �لف�شيل. 
وبعد �أن ُتثبت روؤية �لهالل ت�شتعد �لعو�ئل 

بتهيئة عدد من �الأكالت �ل�شورية �ملعروفة 
�لرم�شانية وتتميز �أغلب �حللويات 

�لدم�شقية با�شتعمال �لق�شطة �لتي 
يتفاءلون بلونها �الأبي�ص. 

ويف لبنان تزد�ن �شو�رع وطرقات 
و�شرفات �لبيوت بالزينة �مل�شاءة، 

وُتعلق �ل�شر�ئط �خل�شر�ء و�لنجوم 
�الأثرية و�لفو�ني�ص �ل�شغرية �لتي ُيقبل 

�للبنانيون على �شر�ئها يف قباب �جلو�مع 
و�مل�شاجد وحميطها. 

ينفرد �شهر �ل�شوم يف �الأردن بتلك �خليام 
�لتي ين�شبها �الأهايل يف �الأحياء �ل�شعبية 

ال�شتخد�مها يف �جلل�شات �لرم�شانية. 
ويذكر �لكتاب �أن �مل�شحر�تي كان يتم 

�ختياره يف �ملا�شي باالأردن من قبل وجهاء 
�ملناطق و�حلار�ت و�أئمة �مل�شاجد، وكانو� 

�شابقًا ي�شتخدمون �لفناجني �لنحا�شية 
عن طريق طرقها ببع�شها �لبع�ص لتنبيه 
�لنائمني لل�شحور مع ��شتخد�م �ل�شوت 

للمناد�ة عليهم،  ثم ��شتبدلت �لفناجني 
بالطبل حتى ي�شل �شوته �إىل �أبعد مكان.  

يف فل�شطني �ملحتلة، يعد �أهم �أحد�ث 
ليايل رم�شان هو تقدمي ف�شول �لقرقوز- 
�لكر�كوز- ويعني باللغة �لرتكية �لعيون 

�ل�ُشود، ويتم من خالل �شردها حلكايات 
فكهة، توجيه �لنقد �لالذع لعدد من 

�لظو�هر �الجتماعية �ملحلّية.  
�أما �ل�شود�نيون فيحتفون ب�شهر �لقر�آن 

�حتفاًء خا�شًا، وتبد�أ ��شتعد�د�تهم ل�شيام 
�أيامه �ملباركة قبل حو�يل �شهرين، وت�شمل 

��شتعد�د�تهم لل�شهر يف �إعد�د �الأطعمة 
�لرم�شانية وتهيئة �أماكن �ل�شالة و�الإفطار 

و�لر�حة، ومن �لتقاليد �ملوروثة عند 
�ل�شود�نيني �أّن �أحدهم ال ي�شتطيع �لفطور 

مبفردِه. 
وُيطلق �أهل �ل�شود�ن على كل �الأطعمة �لتي 

ي�شنعونها يف �شهر رم�شان ��شم« ُموية 
رم�شان«  و�ملُوية هي �ملاء، ويدل �ال�شم 

على �ملاأكوالت و�مل�شروبات جميعًا. 
وحتفل �لليايل �ملباركة يف �شهر �ل�شوم 

بليبيا، بطول �شهر �لنا�ص حتى �لهزيع 
�الأخري من �لليل، وذلك لوجود �لنوبادجي 

على  �لنوبة  يحمل  �لذي  – �مل�شحر�تي- 

كتفه وهي عبارة عن طبلة كبرية ينقرها 
بو�شاطة ع�شاتني.

�أما يف تون�ص، فيقام يف �لعا�شمة خالل 
�شهر رم�شان مهرجان �ملدينة �لذي يقدم 

فيه �ملن�شدون �ملحليون و�لعرب �ألو�نًا من 
�لغناء و�لتو��شيح ، بينما يف �جلز�ئر تقيم 
�لدولة مو�ئد خريية الإفطار عابري �ل�شبيل 

و�لفقر�ء ومو�ئد �لرحمن.
وكما يذكر �لكتاب، فاإن �لقرية �ملغاربية 

تكرث فيها زيار�ت �الأهل، وتكون فرتة 
�لظهرية للنوم، وبعد �لع�شر يجتمع 

�لرجال لتبادل رو�ية �شري �لعظماء، �أما 
عند موعد �لفطور فال بد من �جتماع 

�أ�شرتني �أو �أكرث على مائدة و�حدة لتناول 
�لفطور.

كما تقام �حتفاالت خا�شة لالأطفال يف 
�ملغرب عند �شيامهم للمرة �الأوىل.  

رم�سان اإفريقي
 يحر�ص �ل�شوماليون على �أد�ء �لعباد�ت 

يف �مل�شاجد مع تنظيم حلقات �الإر�شاد 
و�ملوعظة، وختم قر�ءة �لقر�آن يف �أيام 

�ل�شوم �ملبارك. 
كذلك يوؤدي �ل�شوماليون �شالة �لتهجد، 

حيث يطوف �أحد �لرجال يف �ل�شو�رع 
لي�شرب بع�شاه على �لطبل ليوقظ �لنائمني 

لل�شحور ويف �شحورهم يتناولون 
�لهري�ص، وهو من حلم �جلمل و�لبطاطا، 

و�لطماطم ب�شكل مرق مع �شرب ع�شري 
�لتفاح و�لربتقال. 

�أما �ملوريتانيون فينحرون �لذبائح �إذ� 
�هّل عليهم هالل �شهر رم�شان، �إذ يعدون 

�للحوم �ملجففة على هيئة قديد قابل للخزن 
على مدى �أ�شهر طويلة.

ويف جيبوتي تفتتح �مل�شاجد �أبو�بها 
وتنار طيلة �الأيام �ملباركة  لرم�شان، بينما 

تغلق �ملد�ر�ص �أبو�بها ملدة خم�شة ع�شر 
يوما، وعندما يعود �لطالب �إىل مد�ر�شهم، 

يبد�أون مدة �الأيام �لثالثة �الأوىل من 
دو�مهم بحفظ جزء من كتاب �لله �لعزيز 

لتالميذ �ملرحلة �البتد�ئية من �شن 
�خلام�شة �إىل �لعا�شرة، وغريهم من يحفظ 
جزءين بينما يقر�أ �لكبار خم�شة �أجز�ء من 

�لقر�آن �لكرمي.

�شدر حديثًا للدكتورة فاطمة �لكتاين كتاب جديد بعنو�ن »لعبة 
�حلياة �لزوجية« وفيه ت�شلط �ملوؤلفة �ل�شوء على ت�شاوؤالت �أ�شا�شية 

يف �حلياة �لزوجية مثل: من هو �لرجل وما هي �حتياجاته من 
�ملر�أة؟ ومن هي �ملر�أة وما هي �حتياجاتها من �لرجل؟ ما هي حدود 

عالقتهن باأنف�شهن، وحدود عالقتهن بال�شريك؟ ما هي فنون �لتو��شل 
�لتي ت�شاعدهن على �يجاد �لتو�زن بني عالقتهن 

باأنف�شهن وعالقتهن بال�شريك؟ وما �ملق�شود بنظام 
�الأ�شرة؟

وبح�شب �شحيفة »�الحتاد« تقول �لدكتورة فاطمة 
�لكتاين �إن �لزو�ج �شنة من �شنن �لله يف هذ� 

�لكون. ولقد �شرع �لله �شبحانه وتعاىل �لزو�ج 
ليكون كل من �لزوجني �شكنًا لالآخر وجعل بينهما 

مودة ورحمة. وو�شع �لقو�نني و�الأ�ش�ص �لتي 
يجب �أن تقوم عليها �لعالقة للحفاظ على �ملودة 

و�حلقوق. وتتوقف �ملوؤلفة عند �الأ�شل يف �لعالقة 
�لذي هو �ملودة و�لرحمة، لكنها ت�شتدرك باأن كاًل 
من �لزوجني قد يتحول �إىل عدو لالآخر وحتدث 

�مل�شاحنات و�ملعارك بينهما. �إنها عالقة فيها �لكثري 

من �لتد�خل و�لت�شادم بني رغبات و�أحا�شي�ص وم�شاكل وتاريخ 
كل من �لزوجني، وكاأن كل و�حد منهما يعرّب يف عالقته باالآخر عن 

�شر�عه مع وجوده وقلقه هذ� �لكون.
وينق�شم �لكتاب �إىل ثمانية ف�شول �الول عن فل�شفة �لعالقة 

�لزوجية، �ما �لف�شل �لثاين فلقد عنونته بـ »�لرجل و�ملر�أة جن�شان 
خمتلفان« و�أو�شحت فيه �الختالفات �ملوجودة بني 
�جلن�شني يف جميع �جلو�نب: �جل�شدية و�لنف�شية 

و�الجتماعية و�لفكرية و�لعاطفية.
وتعر�ص يف �لف�شل �لثالث قو�نني لعبة �حلياة 

�لزوجية، ويف �لف�شل �لر�بع تو�شح فيه مفهوم 
�الأ�شرة كنظام مكون من جمموعة عالقات. وتبني 

�لكاتبة يف �لف�شل �خلام�ص كيفية ن�شوء �خلالفات 
�لزوجية وت�شاعدها، �ما �لف�شل �ل�شاد�ص فتعر�ص 
فيه حتليل حاالت تعاين خالفات زوجية، و�لف�شل 

�ل�شابع حتدد فيه طرف �حلماية من �ل�شريك �ل�شعب 
على وجه �خل�شو�ص، �أو حتمي نف�شك من �ل�شريك 

�و �ي �شخ�ص �آخر حميمي على وجه �لعموم، 
و�لف�شل �لثامن يقوم على مقومات �لزو�ج �لناجح.

ل���ع���ب���ة ال���ح���ي���اة ال���زوج���ي���ةرمضان العربي .. بين الفانوس واإلنشاد

كتاب يرصد مشاهدات الرحالة
األجانب حول رمضان

قام �لباحث �مل�شري عرفة عبده بت�شجيل 
م�شاهد�ت �لرحالة �الأجانب حول �لعاد�ت 

و�لتقاليد �لتي ميار�شها �مل�شريون يف 
��شتقبالهم ل�شهر رم�شان وذلك يف كتابه 
»رم�شان يف �لزمن �جلميل«، كما ير�شد 

يف كتابه �ملظاهر �لرم�شانية يف ليل ونهار 
�لقاهرة.

ووفقًا لوكالة �الأنباء �الأملانية »د ب �أ« 
�لعمانية كتب �لربيطاين �إدو�رد لني عن 

رم�شان قائال: »و�لليلة �لتي يتوقع �أن 
�شبيحتها رم�شان ت�شمى ليلة �لروؤية.. 

فري�شل عدد� من �الأ�شخا�ص �ملوثوق فيهم 
�إىل م�شافة عدة �أميال يف �ل�شحر�ء حيث 

ي�شفو �جلو لكي يرو� هالل رم�شان«.
�أما �لرحالة �اليطايل »فيلك�ص فابري« 

�لذي ز�ر م�شر عام 1483 ميالدية فقد 
�أبدى ده�شته ليلة دخوله �لقاهرة لكرثة ما 

ر�أى يف �شو�رعها من �الأنو�ر و�مل�شاعل 
و�لفو�ني�ص �ملختلف �ألو�نها و�أ�شكالها 

يحملها �لكبار و�ل�شغار، وملا ��شتف�شر عن 
ذلك �ل�شخب قيل �إنه �شهر رم�شان و�إن 
�مل�شلمني يحتفلون به على هذ� �لنحو.

ويقول �لرحالة �لفرن�شي »جان بالرين« 
�لذي ز�ر م�شر عام 581 ميالدية 

»يحر�ص �مل�شريون يف رم�شان على 
توزيع �للحوم و�ل�شدقات على �لفقر�ء 

ويتبادلون �لزيار�ت و�ل�شهر�ت ويقومون 
باإنارة فو�ني�ص كبرية ملونة �أمام �ملنازل 

و�حلو�نيت ويف �مل�شاجد«.
�أما » برناردي بريد باخ« �لذي قدم مل�شر 

من مدينة �لبندقية �اليطالية منت�شف 
�لقرن �خلام�ص ع�شر �مليالدي، فقد ر�شد 

مظاهر بهجة �لنا�ص بهذ� �ل�شهر �لكرمي مثل 
�إنارة �مل�شاجد و�لدروب و�الإن�شاد 

وحلقات �لذكر.
وكتب �لرحالة �اليرلندي » ريت�شارد 

بريتون« �لذي و�شل مل�شر عام 1853 
ميالدية قائال: »تر�عي خمتلف �لطبقات 
�شعائر هذ� �ل�شهر باإخال�ص �شديد رغم 

ق�شوتها«.
و�أ�شاف »حتى �الآثمني �لذين كانو� قبل 

رم�شان �عتادو� �ل�شكر و�لعربدة حتى يف 
�أوقات �ل�شالة، تركو� ما كانو� فيه من �إثم، 

ف�شامو� و�شلو�.. و�الأثر �لو��شح لهذ� 
�ل�شهر على �ملوؤمنني هو �لوقار �لذي يغلف 
طابعهم وعند �قرت�ب �ملغرب تبدو �لقاهرة 

وكاأنها قد �أفاقت من غ�شيتها فيطل �لنا�ص 
من �لنو�فذ و�مل�شربيات بينما �لبع�ص 

منهمك يف �شالته وت�شبيحه«.

عر�س: �سمرية �سليمان
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غ�سل االآفات 
يف مقدمة �لكتاب حاول �ملوؤلف ��شتعر��ص 
ملخ�ص تاريخي لظهور وتطور ما يعرف بـ 

�لكثريين  �أن  �إىل  فاأ�شار   ، " �ل�شرعي  " �لطب 
ممن مار�شو� �لطب �ل�شرعي يف �أيامه �الأوىل 

قدمو� م�شاهمات مهمة يف تطوير فروع 
علمية �أخرى ، خا�شة و�أنهم مل يقت�شرو� 

فقط على يف ممار�شاتهم على ت�شريح �جلثة 
بعد �ملوت ، بل عملو� �أي�شًا على فح�ص �أية 

بر�هني و�أدلة مت�شلة باجلرمية يف جثة 
�ل�شحية وج�شده ويف �ملكان �لذي ح�شلت 

فيه �جلرمية ، كما �أ�شار �إىل �أن �أول �ملوؤلفات 
�ملعروفة عن �لطب �ل�شرعي متثلت يف 

�لكتاب �ل�شيني �لذي يعود �إىل �لقرن �لثالث 
ع�شر و��شمه His Yuan Lu �أو " غ�شل 

�الآفات " ، و�لذي �شدد قبل �أي �شيء �آخر على 
�أهمية فح�ص مكان ح�شول �جلرمية قائاًل 
�جلرمية  مكان  يف  �لو�حدة  �ل�شعرة  " �إن 

حتدث �أهمية يف �لتحقيق تو�زي م�شافة مئة 
ميل " ، كما �أ�شار �ملوؤلف �إىل �أن ما يعرف بـ 
 Caroline Code " كارولني  " قانون 

�لذي �أ�شدره �الإمرب�طور �الأملاين �شارل 
�خلام�ص �شنة 1533م كان �أول قانون يدون 

�أهمية �حل�شول على �شهاد�ت طبية ت�شتند 
�إىل �خلربة يف حاالت �جلر�ئم �لتي مل تتعد 

مرحلة �ل�شبهة . 

باتريك هيغرن
وحتت هذ� �لعنو�ن ورد ملف �إحدى �جلر�ئم 

، حيث جاء فيه " ميكن حلالة ما حتتويه 
معدة �ل�شحية �أن تكون يف بع�ص �الأحيان 
�إ�شارة �إىل زمن ح�شول �لوفاة ؛ فقد عرف 

من خالل �خل�شرو�ت غري �ملنه�شمة و�لباقية 
يف �ملعدة �أنه مت �إغر�ق �شبيني �شغريين 

بعد وقت قليل من تناولهما تلك �خل�شرو�ت 
؛ ففي بعد ظهر يوم �أحد يف ف�شل �ل�شيف 

�شنة 1913 الحظ رجالن وجود حزمة 
تعوم يف مقلع حجارة غطته في�شانات �ملاء 

يف و�شت لوثيان يف ��شكوتلند� ، ولقد 
�رتعب �لرجالن عندما �كت�شفا �أن �حلزمة 

هي عبارة عن جثتني �شغريتى �حلجم 
مربوطتني معًا بو��شطة حبل . ولقد فح�ص 
�خلبري بالطب �ل�شرعي �شيدين �شميث يف 

جامعة �أدنربه �جلثتني و�شرعان ما حدد 
�أن �جلثتني تعود�ن �إىل �شبيني يافعني 

�شغريين قدر �أعمارهما ما بني �أربع و�شبع 
�شنني ، وكانت بقايا ثياب هذين �ل�شبيني 
م�شابهتني لبع�شهما و�أنها من �شنع و�حد 

�أو ماركة و�حدة مبا يوحي �أن �ل�شبيني هما 
يف �حلقيقة �شقيقان ولقد حمل �أحد قم�شان 

�ل�شبيني عالمة باهتة ت�شري �إىل مكان 
تنظيف وغ�شيل للثياب ، و�لذي هو عبارة 

عن د�ر للفقر�ء يف د�ي�شارت فييف " 

وجبة اأخرية 
ويتو��شل ملف �لق�شية " والأنه مت تغطي�ص 
�ل�شبيني يف �ملاء فقد حتول �لدهن و�ل�شحم 

يف �أج�شادهما �إىل مادة تعرف باجلمع 
�ل�شحمي Adipocere ولقد منع هذ� 

�لتحول تاآكل و�نحالل �جلثتني بحيث بقيت 
معدتهما كما كانتا عليه وبحيث مل تتغري 

حمتوياتهما . ولقد �كت�شف �شميث �أنه 
توجد يف معدة كل �شبي ب�شع �أون�شات 

�و غر�مات من �خل�شرو�ت غري �ملنه�شمة 
مثل حبوب بازيال كاملة �حلجم و�شعري 

وبطاطا..... وهي �ملكونة لنوع من �أ�شناف 
 Scotch لطعام �الإ�شكوتلندي �لذي ي�شمى�

خالل  من  �شميث  �حت�شب  ولقد    Broth
حالة �جلمع �ل�شحمي يف ج�شدى �ل�شبيني 
�أن جثتيهما قد بقيتا يف �ملاء ما بني ثمانية 
ع�شر �شهرً� �أو �شنتني و�أنهما بذلك يكونان 

قد تناوال وجبة طعامهما �الأخرية يف �شيف 
�أو خريف �شنة 1911 " وهكذ� تتو�ىل 

�لتحقيقات حتى يتم �تهام باتريك هيغرن 
ـ و�لد �لطفلني ـ بالقتل ، فيتم �إعد�مه �شنقًا 

يف �أدنربه يف ت�شرين �الأول /�أكتوبر �شنة 
 . 1913

فح�س داخلي
وي�شف �ملوؤلف مر�حل فح�ص �أي جثة ؛ 
فيو�شح �أن �ملرحلة �الأوىل من �لفح�ص 

�لد�خلي للجثة هي عبارة عن �شق حز كبري 
فيها ب�شكل Y و�لذي يبد�أ خلف كل �أذن 

وميتد نزواًل عرب عظم �لق�ص )�لعظم �ملمتد 
و�شط �ل�شدر( و�شوال �إىل �الأربية )منطقة 
�الت�شال بني �لفخذ و�لبطن(، وهذ� �ل�شق 

ميكن �لطبيب �ل�شرعي من �شلخ �جللد 
بحيث يظهر باطن �لعنق وباطن �ل�شدر 
ويك�شف بالتايل عن �لعظام و�لع�شالت 

و�الأع�شاء �لد�خلية ، كذلك يك�شف �ل�شق 
عن وجود �أي كدمات حتت �جللد و�لتي 

مل تظهر خالل �لفح�ص �خلارجي للجثة ، 
كذلك يتم �أخذ عينات ن�شيجية من �أي جر�ح 

وكدمات وو�شفها بكل عناية و�هتمام . 
كذلك يعمل �لطبيب �ل�شرعي على فح�ص 

�أي عظام منك�شرة د�خل �جلثة خا�شة يف 
حال كون �لوفاة ناجمة عن �خلنق بحيث 

يتم �لرتكيز على فح�ص عظام �لعنق ، 
من ناحية �أخرى يجب ق�ص عظام �ل�شدر 

الإخر�ج �لرئتني و�لقلب و�أع�شاء �أخرى 
مطلوبة للمر�حل �لتالية من �لفح�ص 

و�لتحليل . بعد ذلك تفتح جمجمة �لر�أ�ص 
بحيث يتو��شل �ل�شق �الأويل �إىل �أعلى 

عرب �شطح �لر�أ�ص ويتم �شلخ فروة �لر�أ�ص 
لتظهر عظام �جلمجمة ، ويتم ��شتعمال 
من�شار د�ئري لق�ص �جلمجمة وحتريك 

�شطحها ، و�أو�شح �لكاتب �أن عملية 
�لفح�ص هذه ت�شتغرق ن�شف �شاعة �أو ع�شر 

دقائق بح�شب ما �أو�شحه �خلبري �ل�شرعي 
�الإجنليزي فر�ن�شي�ص كامب�ص . 

ق�سايا مثرية 
ويف مو�شع �آخر من كتابه ، يروي 

بر�ين بع�ص �لق�شايا �لتي �أثارت �الأطباء 
�ل�شرعيني ، و�أثارت ده�شة كل من �شمعها ؛ 
ومن تلك �لق�شايا �أرود بر�ين ق�شية رجل 
�أ�شار فح�ص �آثار �لدماء �ملرتبطة باأماكن 

تنقله ، �أنه �أطلق �لنار على نف�شه يف وقت 
ما قبل �ل�شاعة �ل�شاد�شة من �ل�شباح ، ثم 

جل�ص على مقعد يف �ملاأوى لبع�ص �لوقت 
بحيث تدىل ر�أ�شه �إىل �الأمام م�شببًا حتته 

بركة من �لدماء ، وبعد ذلك م�شى �لرجل يف 
�حلد�ئق قبل �أن يعود �إىل �ملاأوى وبعدما 
�رتاح مرة �أخرى م�شى �إىل �لفندق �لذي 

يقيم فيه ، ورغم �ل�شرر �ملميت �لذي �أ�شاب 
دماغه متكن من �لبقاء على قيد �حلياة مدة 
�شاعتني �أو ثالث �شاعات فعل خاللها �أمورً� 

عدة حتى �أنه كان قادرً� �أي�شًا على �لنطق 
ب�شكل و��شح قبل �أن يفقد وعيه ، وكان من 

�لو��شح �أن �لر�شا�شة قد �أ�شابته حتت 
ذقنه بحيث �خرتقت �لدماغ م�شببة ثقبًا 

قطره ثالثة �شنتيمرت�ت ، و�أنه عندما عاد 
�إىل �لفندق �شاهدت �خلادمة �آثار �لدماء 

على وجهه فكلمها قائاًل " ال تقلقي �شوف 
�أ�شعد �إىل غرفتي و�أغت�شل " ثم علق معطفه 

وقبعته ومظلته و�شعد �ل�شلم نحو �أحد 
�حلمامات حيث وقع على �الأر�ص فحمل 

على وجه �ل�شرعة �إىل �مل�شت�شفى لكنه 
تويف بعد ثالث �شاعات من وقوعه دون �أن 

ي�شتعيد وعيه خالل ذلك �لوقت . 

الطق�س االنتحاري 
ومما �أورده �ملوؤلف من �أنو�ع �نتحار نوع 
Hara- يعرف يف �لغرب با�شم هار�كريي
وفيه  �ليابان،  يف  �شيبوكو  وبا�شم   Kiri
يقوم �ملنتحر بطعن �لبطن و�إخر�ج �ملعدة 
و�الأمعاء منها ، وهو طق�ص ��شتمر تطبيقه 

بانتظام على مدى عدة قرون من �لزمن ، 
ورغم �أنه �أ�شبح ممنوعًا قانونيًا �ليوم لكنه 

ال يز�ل يح�شل من وقت الآخر يف حاالت 
�لعار �لعظيم ، ومن �ملعروف �أن �ملوت 

�لناجت عن طعن �ملنتحر لبطنه هو موت 
بطيء وموؤمل وي�شبب �ملعاناة �ل�شديدة ، 

و�أنه كان ي�شمح للمحارب �لياباين من فئة 
�ل�شامور�ى �لذي حلق �لعار به باالنتحار 
Kai- بطريقة �أخرى هي طريقة كاي�شاكو
تكون  �آخر  �شخ�شًا  ت�شمل  �لتي   Shaku
مهمته قطع ر�أ�ص �ملنتحر فور طعنه لنف�شه 

يف �لبطن مرة و�حدة . 

ملف احلقائق 
وحتت هذ� �لعنو�ن ، �أورد �لكاتب مفارقة 

غريبة وطريفة يف ذ�ت �لوقت ، عندما ذكر 
�أن حم�ص �لهيدرو�شيانيك �ل�شام للغاية ، 
ميكن �أن يتلف على مدى فرتة من �لزمن 

، مو�شحًا �أن طالب �لكيمياء يعرفون 
جميعهم ق�شة موظفي �ملخترب�ت �لذين 
ينزعجون من وجود قطة جائعة تر�قب 

عملهم ، ويف �لنهاية يح�شرون للقطة طبقًا 
من �للحم �لذي ي�شكبون عليه زجاجة كاملة 

من حم�ص �لهيدرو�شيانيك �لذي م�شى 
عليه فرتة من �لزمن على �لرف ، وتاأكل 
�لقطة �للحم �ملقدم لها لتعود بعد ثالثة 

�أيام وهي تتمتع ب�شحة جيدة و�شوف 
ملاع على ج�شدها حيث يبني �لتحليل الحقًا 
�أن حم�ص هيدرو�شيانيك قد �متزج بثاين 
�أك�شيد �لكربون �ملوجود يف �جلو ليكوّنا 
معًا كربونات �الأمونيا �لتي تعمل كم�شّهل 

لله�شم غري موؤذ.

املــــــــثــــــــري: اجلـــــــــــرميـــــــــــة  ـــــــــــــــامل  ع يف  جتـــــــــــــــــــّ�ل 

"األدلة الجنائية" ل� براين إينس .. يستعرض 
أشهر الجرائم العالمية من خالل أدلة جنائية 

كشفتها

كتاب " االأدلة اجلنائية " مل�ؤلفه براين اإين�س ، �سادر يف طبعته االأوىل 
عن الدار العربية للعل�م ، يف مائتني وثمانني �سفحة من القطع املت��سط 
، وه� من ترجمة مركز التعريب والربجمة ، وعن�ان الكتاب االأ�سلي ه� 
يف  م�س�قة  با�ستق�سائية  امل�ؤلف  يتج�ل  وفيه   ،   Bodies Of Evidence

عامل التحقيقات اجلنائية امل�س�قة ، وي�سرح فيه امل�ؤلف كيف اأن علم 
التحقيقات اجلنائية ك�سف العديد من األغاز اجلرائم امل�ستع�سية على 

احلل ، ومن خالل �ستة ع�سر عن�انًا هي " جمع االأدلة ، انتحار اأو جرمية 
، عالمة امل�ت ، ال�سم املميت ، اجلمجمة والعظام ، َنَف�س احلياة ، الدود يف 

البدن ، مكت�ب بالدم ، ب�سمات احلام�س الن�وي ، ال�سنق ب�ا�سطة �سعرة ، 
الر�سا�سة ال�سريعة ، النار والدمار ، اأجزاء من االأدلة اجلنائية ، الت�سابه 

يف الكالم ، الطرف املذنب ، التجهيزات اخلا�سة بالطب ال�سرعي "  ينقل 
امل�ؤلف القارئ اإىل عامل اجلرمية بكل تفا�سيلها الغام�سة وامل�س�قة 

واملخيفة ، بل واملثرية يف ذات ال�قت ، وذلك جنبًا اإىل جنب مع ال�س�ر 
امللتقطة من م�اقع ارتكبت فيها جرائم �سهرية وعديدة . جدير بالذكر 

اأن الكتاب يحمل بني �سفحاته تب�يبات خا�سة مبلفات العديد من 
اجلرائم ال�سهرية التي اأحدثت �سجة يف املجتمعات العاملية . 

الكاتب يتتبع فح�س االأدلة واجلثث داخليًا وخارجيًا ، مع اأكثـر من 200 
�س�رة ماأخ�ذة من ملفات ال�سرطة

ي�سم الكتاب العديد من "االأوائل" كاأول اتهام بجرمية من دون وج�د جثة،
 واأول ا�ستخدام لتحليل احلام�س الن�وي 

حتت�سد يف هذا الكتاب اأكثـر من 100 ق�سية جنائية مل�ساهري 
املجرمني ح�ل العامل 

عر�س : �سفاء عزب

يف كتابه �الأخري، �ل�شادر عن من�شور�ت �لزمن بالرباط 
»�ملغرب«، يقارب �ملفكر �الإ�شالمي �ملغربي �أبو زيد �ملقرئ 

�الإدري�شي ظاهرة »�لغلو يف �لدين: �ملظاهر و�الأ�شباب« حيث 
يعتربه د�ء يتهدد �الأمة مبزيد من �لتاأزم ، ويتد�خل فيه ما هو 

ثقايف و�شيا�شي، مبا هو حملي وخارجي.
يرى �ملوؤلف �أن �الأمة �الإ�شالمية �ليوم ال تعاين من �لغلو 

�لديني فقط، فهناك مظاهر �شتى له، كالغلو �الإيديولوجي 
و�الجتماعي و�الأمني و�لثقايف، و�لغلو كلمة تعني »�لت�شدد 

وجتاوز �حلد«، وقد نبه نبينا �لكرمي �إىل معناها مبفردة 
�أخرى وهي »�لتنطع«.

خل�ص �لباحث �إىل �أن نقي�ص �لغلو هو �العتد�ل على منهج 
�لو�شطية - ح�شب �لتو�شيف �لنبوي �لكرمي- لي�ص �شعفا وال 

ترخ�شا وال ��شتهانة باملهام، بل هو عني �جلدية و�مل�شوؤولية 
وتقدير �لعاقبة. 

ي�شت�شهد �ملوؤلف مبو�جهة �لنبي �لكرمي لالإرها�شات �الأوىل 
للغلو يف زمانه، ومن ذلك ت�شديده على �أ�شامة بن زيد يف قتله 

ملحارب �أعلن �ل�شهادتني، ثم فزعه عليه �ل�شالة و�ل�شالم �إىل 
�ملنرب حمذر� �لنا�ص من �لغلو يف �لعبادة و�لتحرمي، حني 
بلغه خرب �لثالثة �لذين �شاألو� عن عبادته، فكاأمنا تقاّلوها، 

فاقت�شمو� بينهم عبء �لغلو ت�شدد� يف �لنوم و�جلن�ص 
و�لطعام، وبدل �أن تتهلل �أ�شاريره فرحا باأتباع يبالغون يف 

�لطاعة ويتطوعون ملزيد من �لتكاليف، نبه �إىل مكامن �خلطر: 
»من رغب عن �شنتي فلي�ص مني«.

ثم ي�شتح�شر �لكاتب حركة �خلو�رج، �لتي يعتربها غلو� 
خطري�، �نطلق على خلفية �شر�ع �شيا�شي، و�أ�شار �لكاتب 

�إىل �أن كل �لغالة من بعد �خلو�رج ال ي�شفع لهم ح�شن نياتهم 
و�إخال�شهم لالإ�شالم. 

ي�شمل �لغلو �ملجاالت �حليوية �لثالث لالإ�شالم؛ �لعقيدة 
»تكفري�«، �لعباد�ت »تبديعا«، و�ملعامالت »حترميا« . 

و�أبرز مظاهر �لغلو �جلهل بالطابع �ملركب �لذي خلق به �لله 
تعاىل �الأ�شياء ورتب به �لقو�نني، بينما يجنح �لغالة �إىل 
�لتب�شيطية �ملخلة فاالأمر �إما حق �أو باطل، و�ل�شخ�ص �إما 

م�شلم �أو كافر، فال �ختالف وال �جتهاد، ومن �أخطر مظاهر 
هذه �الأحادية �لتب�شيطية �لعجز عن �لتمييز بني �لن�ص �الإلهي 
و�لفهوم �لب�شرية �لن�شبية �ملختلفة و�مل�شروعة �ملوؤ�ش�شة لفقه 
هذ� �لن�ص، مما ينتج عنه متاٍه بني فهم �لغالة ومر�د �ل�شارع 

يوؤدي �إىل �حتكار مطلق للحقيقة، فتكون �لنتيجة �أحكاما 
�شوهاء و��شتنتاجات غريبة، ومو�قف مت�شنجة تتحول �إىل 

�لعنف �لدموي، وت�شبح فري�شة �لتوظيف �الإعالمي و�لعلماين 
�ملحلي و�الأجنبي و�ملخابر�تي، بل و�ل�شهيوين �الأمريكي.

وبالن�شبة للكاتب فاأ�شباب �لغلو هي: �لتع�شب و�لن�شية 
�حلرفية وغياب منطق �الأولويات و�جلهل باأحكام �ل�شرع 

و�أ�شوله ومقا�شده . 

من�ذج للتف�سري
يف �لف�شل �ملعنون بــ«�لغلو �لديني... نحو منوذج تف�شريي 

جديد«: فيعزو �الإدري�شي تبني �لغالة للعنف و�إميانهم بالقوة 
�إىل �أ�شباب �شتى، منها: �مل�شتوى �لثقايف حيث �شوء فهم 
مقا�شد �حلق يف تنزيله، وهناك �مل�شتوى �لنف�شي �لذي 

يحدده قانون �شيكولوجية �ملقهور، و�مل�شتوى �لذهني 
�لناجت عن قرن �لغرب �الإرهاب بدين �الإ�شالم وترويج ذلك 
باالإعالم، وهناك �مل�شتوى �ملنهجي �و �لعقلية �لتي تختزل 

�الأد�ء �حل�شاري �الإ�شالمي يف �لفتوحات و�حلروب، و�أخري� 
�مل�شتوى �ل�شيا�شي �لناجت عن �إجها�ص �مل�شاريع �لتنموية 

و�الإ�شالحية، فانزلق �لبع�ص �إىل �لغلو و�لتطرف حد عبادة 
�لقوة.

�أما حما�شن �لغلو فهي بح�شب �ملوؤلف :  �ملحا�شن �لر�شمية، 
حيث تقوم �الأنظمة �ملعادية لالإ�شالم بتمويل �لتنظيمات 

�ملتطرفة �شّر�، �أو دعم بع�ص �الأنظمة للغلو �لاّل ديني، بتبني 
�شيا�شات ت�شتفز �جلماهري �مل�شلمة، وت�شكل خطر� على �لهوية 

�الإ�شالمية؛ �أي �لتوجهات �لعلمانية و�حلد�ثية �ملتطرفة، 
�ل�شيا�شات �للغوية �ملعادية للغة �لعربية، �لرتكيز على �لفن 
�لهابط وثقافة �لت�شطيح بوهم مو�جهة �لظالمية... فينمو 

�لغلو �لديني مبوجب �لقانون �لفيزيائي لرد �لفعل.
وهناك �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية �لتي تنتج �إن�شانا فاقد� للمهار�ت 

�لالزمة، وحت�شر �ملثل �لعليا يف �ل�شلوك �لفردي، وح�شر 
�لعمل �ل�شالح يف �مليادين �لدينية وحدها وعدم �لرتكيز على 

�الأهد�ف �لعامة للجماعة .

الغل� امل�سلح
ي�شت�شهد �الإدري�شي يف هذ� �لف�شل بتجربة »�جلماعة 

�الإ�شالمية �ملقاتلة« مب�شر، و�لتي �نتهت بعد حو�يل ربع قرن 
من �ل�شر�ع �مل�شلح �إىل مر�جعة جذرية للموقف و�لروؤية. 

يحدد دور �لعامل �لفكري و�الإيديولوجي يف �إنتاج �لعنف، 
و�لعنف �الإ�شالمي لي�ص �ل�شورة �لوحيدة يف �لعامل، كما �أنه 

�أقل خطر� و�أ�شعف تاأثري�.
ولكن يف م�شتوى �لد�ئرة �خلا�شة باحلركات �ل�شيا�شية، ال 

يربز �شوى عنف �حلركات �الإ�شالمية يف �لعامل، يف حني هناك 
تيار�ت توؤ�شل للعنف نظريا.

وهناك عامل يتعلق باحلركة �الإ�شالمية نف�شها، فالعامل 
�لفكري/ �الإيديولوجي لي�ص �لوحيد �ملوؤدي للعنف، فهناك 
عو�مل �أخرى ت�شهم يف �إنتاج �لعنف »كعنف �لعوملة، عنف 

دول �لهيمنة �لغربية، عنف �لتوظيف �ل�شيا�شي لالإرهاب، عنف 
�ال�شتفر�د �الأمريكي بالعامل، عنف غياب وتغييب �لدميقر�طية 
يف �لعامل �لعربي، ت�شييق م�شاحة �حلريات و�إق�شاء �لتيار�ت 

�ملعار�شة، عنف �ال�شتفز�ز �لعلماين �ال�شتئ�شايل للحريات 
و�لقيم، عنف �لف�شائيات �ملتغربة، عنف �حتكار �لرثوة 

و�ل�شلطة، تهمي�ص �للغة �لعربية، حتالف �الأقلية �لعلمانية 
و�لفرنكفونية و�ل�شيوعية ملحا�شرة منظومة �لقيم«. 

�أما �ل�شمات �لعامة للتوجه �لعنفي لدى �جلماعة �الإ�شالمية 
مب�شر، فيح�شرها �لكاتب يف �رتكازها على �لكتابات 

�لتاأ�شي�شية و�لتي �نطلقت من فكر ماأزوم يغلب عليها رد 
�لفعل �جتاه قهر �ل�شلطة �ل�شيا�شية �ال�شتبد�دية مب�شر، حمية 

�ل�شعيد، عدم �اللتفات �إىل �لتجارب �حلركية �ل�شابقة، عدم 
�اللتفات لك�شب �لدعاة و�لعلماء من �جليل �حلركي �الأول، 

�لبد�وة و�شيادة �ملنطق �لبدوي يف �لتفكري، و�الأمانة �لعلمية. 
و«يف ت�شور �حلل« يتفق �لكاتب مع �لتيار�ت �لتي تقرتح 

حلوال �أكرث و�قعية و�شمولية وال تلغي �ملقاربة �الأمنية 
وتْدِرُجها �شمن ن�شق متكامل من �الإجر�ء�ت �الجتماعية 

»�لعد�لة«، �ل�شيا�شية »�لدميقر�طية«، �لقانونية »�لد�شتور«، 
�القت�شادية »�لتنمية«، �لرتبوية »�لتعليم« و �لثقافية »�الإعالم 

و�ملعرفة«.

باحث مغربي يحلل دوافع العنف 
والتشدد الديني

عر�س : ه�سام بن ال�ساوي
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ويف ظل �لقر�آن �نت�شر �مل�شلمون على 
�لروم و�لفر�ص وهما �لقوتان �الأعظم يف 
�لزمن �لقدمي ، ويف ظله عربت طالئعهم 

�إىل �أوروبا وو�شلو� �إىل روما وفيينا 
وحملو� �لنور و�ملعرفة �إىل ذلك �لعامل 

�ملتخلف و�لذي كان يعاين من �جلهاالت 
و�خلر�فات، ولكن �لكاتب يذكرنا باالآية 

�لكرمية "�إن �لله ال يغري ما بقوم حتى 
يغريو� ما باأنف�شهم" ) �لرعد – 11(، و�أن 
�شعيه  و�ن  �شعى،  ما  �إال  لالإن�شان  "لي�ص 

�شوف يرى" )�لنجم – 39(.

احلرية اأوال
ي�شدد �لفكر �الإ�شالمي على �أهمية "�حلرية 

و�لدميقر�طية"، ويعلن �أنهما مفتاح �لتقدم 
و�أن بذرة �النحطاط تنمو يف ظل �لظلم 
و�ال�شتبد�د، وي�شت�شهد هويدي مبقولة 

للماوردي يف "�أدب �لدين و�لدنيا" و�لذي 
يوؤكد فيها على �أن "�جلور يف�شد �شمائر 

�خللق".
وي�شت�شهد �ملوؤلف باأدلة نقلية كثرية 

منها �الآية �لكرمية "�إمنا �ل�شبيل على 
�لذين يظلمون �لنا�ص ويبغون يف 

�الأر�ص بغري حق �أولئك لهم عذ�ب �أليم"   
)�ل�شورى- 43( ، ومن �الأحاديث �لنبوية 

�أن كلمة �حلق عند �شلطان جائر هي 
�شكتو�  �إذ�  �لنا�ص  �جلهاد" و�أن  "�أف�شل 

و��شت�شلمو� للظامل "�أو�شك �أن يعمهم �لله 
تعاىل بعقاب".

و�لعمل �الإ�شالمي كفكر وكممار�شة 
ال يوؤتي بثماره يف غيبة �حلرية 

و�لدميقر�طية، فتيار�ت تكفري �ملجتمع 
وجماعات �لغلو و�لت�شنج با�شم �لدين 
مل يظهرو� �إىل �لوجود �إال يف �ملرحلة 

�لتي �شودرت فيها حرية �لعمل �الإ�شالمي 

�ل�شرعي، �شمن �إجر�ء�ت �أخرى ��شتهدفت 
م�شادرة حرية �لتعبري و�لتفكري.

وعلى �جلانب �الآخر يدفع �الإ�شالميون 
�لذين ال يعون �أهمية �حلرية ثمنا فادحا، 

ففي �خلم�شينات عند �شدور قر�ر حل 
�الأحز�ب �ل�شيا�شية �مل�شرية رحب فريق 

من �حلركة �الإ�شالمية ال ي�شتهان به بالقر�ر 
وهتف بع�شهم بعبارة "وهزم �الأحز�ب 

وحده" ومل يدرك هوؤالء �إال يف وقت 
متاأخر �أن �حلرية ال تتجزً�، ومل ينتبهو� 

�إىل �أن غياب �لدميقر�طية البد و�أن يوؤدي 
�إىل ت�شفية �حلركة �الإ�شالمية �أي�شًا، 

وهو ما حدث بالفعل حيث كان ن�شيب 
�جلماعات �الإ�شالمية من �لت�شفية �أ�شعاف 

�أن�شبة �الآخرين جمتمعني.
و�أ�شار هويدي �إىل �أن �أكرث �حلركات 

�الإ�شالمية �ملعا�شرة تعاين من خلل 
مفجع يف ترتيب �أولوياتها ؛ ففي 

حني هدفت �لر�شالة �ملحمدية لتحرير 
�الإن�شان من �لوثنية و�ل�شرك، جاء حملة 

�الإ�شالم بعدهم بـ 14 قرنًا لتدور معاركهم 
حول �للحى و�ملفا�شلة بني �لبنطلون 

و�جللباب!، مما عزلهم عن �آمال �جلماهري 
وطموحاتها، وعن ف�شائل �لن�شال 

�لوطني. 

�ساحب القدا�سة
ي�شري هويدي �أنه ال يحق الأحد �أن يدعي 

متتعه بح�شانة �إ�شالمية خ�شته بها 
�ل�شماء من دون كل �مل�شلمني ونزهته 
عن �لنقد و�ل�شوؤ�ل، حيث �أن �لقد��شة 

و�لع�شمة من �ل�شفات �ملطلقة لله وحده. 
و�لر�شول )�ص( كان يف غري �إطار �لوحي 

ي�شت�شري �أ�شحابه وكان يقول عن �أهل بيته 
"و�لله لو �شرقت فاطمة بنت حممد لقطعت 

يدها". 
وهناك حكمة �إلهية من �أن ال يخلف 

�لر�شول )�ص( �أوالدً� ذكورً� بعد رحيله 
حتى ال يظن �أحدهم �أن له حق خالفة �لنبي 

وقيادة �مل�شلمني الحقًا، وهو ما جرى مع 
�أبو�الأنبياء �شيدنا �إبر�هيم عليه �ل�شالم 
حينما قال له �حلق "�إين جاعلك للنا�ص 

�إمامًا" فيعقب بقوله "ومن ذريتي؟"، 
فيكون رد �لله �شبحانه "ال ينال عهدي 

�لظاملني".
وقد رف�ص �أبو بكر �ل�شديق لقب "خليفة 

�لله " و�أ�شر على �أن يكون لقبه "خليفة 
ر�شول �لله"، كذلك �حلال مع عمر بن 

�خلطاب �لذي مت يف عهده و�شع �لتقومي 
�الإ�شالمي و�تفق على �أن يبد�أ بهجرة 
ر�شول �لله ولي�ص بتاريخ ميالده هو.

ووفقًا لكتب �لتاريخ �الإ�شالمي جاء ربط 
كلمة �لدين باأ�شخا�ص ذوي �ملنا�شب 

جت�شيدً� �أو �حتماء وتربكًا يف �أو�خر 
�لقرن �لعبا�شي �الأول، وهو �لع�شر �لذي 

�ت�شم بتقل�ص �لنفوذ �لعربي وتز�يد 
تاأثري�ت �أعاجم �مل�شلمني، �إىل جانب 

�لتدهور �ل�شيا�شي و�لفكري �لذي �شهدته 
تلك �ملرحلة و�لذي بلغ حد �النحطاط يف 

�لع�شر �لعبا�شي �لثاين. 
وي�شري �ملوؤلف �إىل �أن فكرة �لقد��شة مل 

تربط ب�شخ�ص يف �لقر�آن �لكرمي بل 
�لعك�ص هو �ل�شحيح �إذ �أد�ن �الإ�شالم ب�شدة 

فكرة �عتبار �أن "�مل�شيح" هو �بن �لله.

باب االجتهاد
يحذر هويدي يف مو�شع �آخر من كتابه 

باالكتفاء ملا و�شل �إليه �الأقدمون دون 
�ل�شعي نحو �لتجديد باالإجتهاد �ملن�شبط، 
الأن يف ذلك تعطيل للعقول ال يح�ص عليه 

�الإ�شالم ، ومنذ �لقرن �ل�شابع �لهجري 
�أغلق باب �الجتهاد وحتول �أغلب �لعلماء 

ملجرد م�شتقبلني وملقنني ومقلدين، مذكرً� 
بقر�ر �خلليفة �مل�شتع�شم عندما طلب من 
علماء �لفقه يف �ملدر�شة �مل�شتن�شرية �أن 

يوقفو� تدري�ص �أي فكر يخالف �أقو�ل 
�الأئمة �الأربعة.

وي�شت�شهد هويدي بقول �الإمام �ل�شافعي 
فاتبعوه،  مذهبي  يخالف  خرب  �شح  "�إذ� 

و�علمو� �أنه مذهب"، ويقول �أي�شًا 
لتالميذه "�إذ� ذكرت لكم مامل تقبله عقولكم 

فال تقبلوه، فاإن �لعقل م�شطر لقبول 
�حلق".

وهناك قول �لر�شول )�ص( �لذي يعد 
�ملجتهد باأنه "�إذ� �أ�شاب فله �أجر�ن، و�إذ� 

�أخطاأ فله �أجر" ويقول �الإمام �بن �لقيم 
�لعقل" بينما  منفعة  �إبطال  �لتقليد  "يف 

�عترب �الإمام بن حزم �أن "�لتقليد كله حر�م 
يف جميع �ل�شر�ئع �أولها عن �أخرها".
ويرى هويدي �أن دعو�ت �إلغاء �لعقل 

جتعلنا يف حالة غيبوبة متكن �أي م�شتبد 
�أو فا�شد من ��شتغاللنا، وهو تعطيل الآيات 

�لله �لكثرية �لتي تخاطب �مل�شلمني "�أفال 
تعقلون؟". 

    
الفكر امل�ست�رد

يرف�ص هويدي مقولة "�لفكر �مل�شتورد" 
و�لتي ترتدد كثريً� بهدف �إ�شطناع ت�شادم 

بني �لفكر �حلديث و�ملتو�رث، و�لذي 
يوؤدي �إىل �لتناق�ص بني فكر �الإ�شالم و�أية 
�أفكار �أخرى لغري �مل�شلمني، م�شريً� �إىل �أن 

هذه �لدعو�ت ال ت�شدر عادة �إال يف حماولة 
لتطويق عقول �لب�شر بحجة حمايتها مما 
يوؤدي مل�شادرة �أي فكر وم�شادرة �لعقول 

نف�شها.

ويوؤكد هويدي �أنه ال وجود ملا ن�شميه فكرً� 
حمليًا و�آخر م�شتوردً� �إمنا هناك فكر نافع 
يجب �أن ن�شعى �إليه ونلح يف طلبه، و�أخر 

�شار يجب مقاومته و�لت�شدي له بكل 
و�شيلة، وهذ� هو �ملنطق �الإ�شالمي �لذي 
عرب عنه �حلديث �ل�شريف يف قول �لنبي 

عليه �ل�شالم "�حلكمة �شالة �ملوؤمن، �إن 
وجدها فهو �أحق �لنا�ص بها".

ومل يعرف �مل�شلمون �خلوف من �الآخر 
رغم �أن ح�شارتهم كانت وليدة بني 

ح�شار�ت �لفر�ص يف �ل�شرق و�لروم 
و�ليونان يف �لغرب، وحدث تو��شل 

وترجمة فعالة بني تلك �حل�شار�ت، 
وحينما تخطى �مل�شلمون حدود �جلزيرة 

�لعربية و�نت�شرو� على �لفر�ص و�لروم 
يف عهد عمر بن �خلطاب، �أبقى �خلليفة 
على كل �لنظم و�لدو�وين �لتي �أن�شاها 

�لفر�ص و�لروم يف �لعر�ق و�ل�شام وم�شر 
ونقل بع�شًا منها �إىل �جلزيرة �لعربية.
�أما �لتفاعل �لفكري �حلقيقي فقد حدث 

يف �لع�شر �لعبا�شي "�أو�خر �لقرن �لثاين 
�لهجري، �أو �لثامن �مليالدي" عندما �أمر 

�لر�شيد �أن يلحق بكل م�شجد مدر�شة 
لتعليم �لعلوم باأنو�عها، ثم �أن�شاأ �ملاأمون 

�أول  بد�أت  وفيه  بغد�د  �حلكمة"يف  "بيت 
و�أكرب حركة ال�شتري�د �لفكر، برتجمة كتب 

�لفر�ص و�لروم و�ليونان �إىل �لعربية ، 
وكان من �شروط �شلح �ملاأمون مع "مي�شيل 
�لثالث" �أن يعطيه �إحدى مكتبات �الآ�شتانة 

وفيها عرث على كتاب بطليمو�ص يف 
�لريا�شة �ل�شماوية �لذي ترجم على �لفور 

�إىل �لعربية با�شم "�ملج�شطي".
ويف �لع�شر �حلديث نادت �أ�شو�ت كثرية 
باالإ�شتفادة من �لغرب دون �ال�شت�شالم له 

ومن �أعالم هذ� �الجتاه حممد �إقبال يف 
�لهند، وجمال �الأفغاين وحممد عبده يف 
م�شر، وخري �لدين �لتون�شي يف تون�ص.

الدين وال�سكني
ينتقد هويدي �أ�شاليب �لدعوة لالإ�شالم 

�لتي ال ترى فيه غري دين للعقاب و�آخرة 
مليئة باملالئكة �لغالظ �ل�شد�د، وال ترى 
يف �ملخالفني �شوى �أنهم كفار جاهليون، 

وقد بات تطبيق �الإ�شالم مرتبطا يف 
�أذهان كثريين من غري �مل�شلمني يف �لعامل 

�خلارجي بقطع �لرقاب و�الأيدي و�جللد 
على �لظهور.

كذلك يتطرق هويدي �إىل ق�شية �لتكفري 
و�لتي قال عنها �أنها �أول ق�شية فكرية 

و�جهت �ملجتمع �الإ�شالمي قبل 13 قرنًا 
، وكان �خلو�رج هم حملة لو�ء �لتكفري 

رغم �حلديث �ل�شريف �ل�شحيح : "�أمرت 
�أن �أقاتل �لنا�ص حتى يقولو� ال �إله �إال 

�لله ، فاإذ� قالوها فقد ع�شمو� من دمائهم 
و�أمو�لهم �إال بحقها"، كذلك جاء حتذيرً� 

�شريحًا من تكفري �مل�شلمني يف حديث �أخر 
يقول "من قال الأخيه يا كافر فقد كفر".

امل�سلم والدنيا
يدعو هويدي للعمل باالآيات �لقر�آنية 

�لتي تدعو �مل�شلمني الأخذ ن�شيبهم من 
�لدنيا بغري �إغفال لالآخرة �أو �ن�شياع 

ملز�لق �ل�شيطان، ولهذ� ينتقد �ملوؤلف من 
يحقرون من �لدنيا ويدعون الإعتز�لها 

برغم �الآية �لقر�آنية "و�بتغ فيما �آتاك �لله 
�لد�ر �الآخرة، وال تن�ص ن�شيبك من �لدنيا" 

)�لق�ش�ص – 77( .
ويوؤكد هويدي �أن �لله مل ي�شتخلف 

�الإن�شان يف �الأر�ص ليهجر �لدنيا ومل 
ي�شخر له �لكون ليحتفظ به ر�شيدً� جممدً� 
�أو يتاأمله عاجزً� ويفر عنه ز�هاًل �أو ز�هدً�.

أنا اآلخر« لهبة عليوة.. كثير من "القرآن والسلطان" لهويدي .. دعوة لتغيير ما بأنفسنا
الفلسفة، قليل من الترابط

نعي�س حالة من اجلدل ح�ل 
عالقة ال�سريعة االإ�سالمية 
باحلياة وباحلكم ، ورمبا 
يف تقليب �سفحات كتاب 
املفكر فهمي ه�يدي "القراآن 
وال�سلطان" ال�سادر عن دار 
لكثري  �سافية  "ال�سروق" اإجابات 
من االأ�سئلة العالقة . 
يق�ل الكاتب : يروج عدد 
كبري من املفكرين الغربيني 
بل والعرب اأن القراآن �سبب 
تراجع امل�سلمني و�سق�طهم 
�سحية التخلف والفقر، وقد 
حاولت املدر�سة الكمالية يف 
تركيا حماكمة القراآن ب�سدة 
، وخا�سة اأن اأتات�رك حمل 
كل رزائل مرحلة ال�سق�ط يف 
اخلالفة العثمانية على االإ�سالم 
والعروبة ، وقرر �سطبها جميعا 
من قام��س احلياة الرتكية 
والدفع لتقليد الغرب، ومن هنا 
تعر�ست ال�سخ�سية الرتكية 
للم�سخ وتقطعت جذورها 
بال�سرق ، ومل تت�سل بالغرب 
رغم حماوالتها الدائبة.

عنو�ن رو�ية هبة عليوة »�أنا �الآخر« ومقدمة وبد�يات 
�لرو�ية توحي بتوقع كثري من �لرث�ء يف �ل�شرد.. 

لكن متابعة عملها قد جتعل �لقارىء يفت�ص عن �لعمل 
�لق�ش�شي �ملرت�بط.. �نها تقول �لكثري لكن بتنافر ودون 

�ت�شاق و�ن�شجام و��شحني.
و�ذ� كانت �لكاتبة -�لتي يبدو �نها من �ملغرب �لعربي 
�ذ �ن د�ر �لن�شر مل تذكر جن�شيتها- �شعت �ىل �التيان 

بنظر�ت عديدة يف �حلياة وما بعدها فقد حققت بع�ص 
ذلك لكنها مل تقدم لنا رو�ية متكاملة من�شجمة.

يف �لرو�ية وعد بد� على �شكل تلويح فل�شفي بتقدمي 
�شخ�ص يعي�ص حياة �الخر.. يبدو �المر يف �لبد�ية وعد� 

بقدر كبري من �لغر�بة لكن حني ندقق �لنظر يف �لرو�ية 
من هذه �لناحية ال جند �شوى حماولة ب�شيطة وعادية 

للحلول حمل غائب مل تعلن وفاته بعد و�لقيام عو�شا عنه 
بكتابة مو�شوعات كان يكتبها الحدى �ل�شحف.

�لرو�ية �لتي �شدرت عن »�لد�ر �لعربية للعلوم نا�شرون« 
يف بريوت جاءت يف 88 �شفحة متو�شطة �لقطع. 

نبد�أ من �لبد�ية �ي مما بد� مقدمة حملت عنو�ن »جتليات 
�لنف�ص �الخري«.. �نه عنو�ن يوحي بالكثري يف �الطالل 

على عامل �لزو�ل. لكننا نكاد ال جند بو�شوح �لر�بط بني 
هذ� �لكالم و�شائر عنا�شر �لرو�ية و�حد�ثها.

تقول �لكاتبة »ال.. مل ��شعر ب�شيء مما �شمعت. كنت 
كاأنني ��شلم نف�شي للموج.. كاأن �النتقال يتم �بحار�.. 

كفكرة تنتابك يف حلظة �شالم مع نف�شك ومع �لعامل. مل 
يكن لدي �شبب الخاف �و �حزن. �تاين �ملوت خامتة حياة 

ثرية. حني نظرت للور�ء مل يكن هناك �أمل �و ندم. كانت 
هناك كل تلك �ال�شياء �لتي فعلت و�لتي تركت.

»�بت�شمت النني فعلت كل �شيء وال وجود المنية �خرية 
لدي.. �بت�شمت النني مل �بحث عن �جابة عظيمة للحياة 

و�الن �عرف يقينا �ن ال وجود لها. �بت�شمت ملباغتة 
�ملوت.. �ية خيبة عظيمة كانت لتكون لو �تاين يف حلظة 

�نتظرته فيها..«
وت�شتمر �لكاتبة يف مو�قف فل�شفية يظن �لقارىء �نها 

�شت�شكل قاعدة �و منطلقا لالحد�ث �لتي تليها. لكن �لقارئ 
يجد نف�شه �مام م�شكلة تتلخ�ص مبا ياتي.. �ما �ن �لكاتبة 
ربطت بني �ملقدمة �لفكرية �لوجد�نية وبني �الحد�ث �لتي 
يفرت�ص �ن تاأتي بعدها ومل ي�شتطع �لقارىء �ن يكت�شف 

�لر�بط بني �الثنني.. �و �نها فعال مل تربط بني هذه وتلك. 
و�حلاالن �شيان من حيث �لتاأثري يف �لعمل �لرو�ئي ويف 

خلق �ملتعة لدى �لقارىء.

ت�شيف هبة عليوة فتقول »�بت�شمت النني �علم �ن 
�حلياة لها معنى. م�شافر �نا �الن. �نا يف �لزمن.. ر�حل 

�ىل �البدية و�البدية مكان خميف �ن �نت مل تع�ص مل 
حتب مل تكره مل ت�شرخ مل تغ�شب مل جتن مل تتحد 

نف�شك وتكت�شف حدودها يف �ليوم �لف مرة لكن كل ذلك 
ب�شدق... فاحلياة هو�ص معد �نت ال تدري حني تغادرها 

ما تكون قد تركت منها لغريك...«
يف �لنهاية يخطر يف بال �لقارىء �لذي ال يعرف �شيئا 

عن �لكاتبة �نها قد تكون يف �شيخوخة و�نها تتوقع قدوم 
�ملوت يف �أية حلظة و�أنها جاءت بهذه �لكلمات �ي�شاحا. 

لكننا يف ما ياتي من �لرو�ية ال نكت�شف عالقة بني كل هذ� 
وبني �حد�ث �لرو�ية.

يف �لف�شل �الول تتكلم �شخ�شية �لرو�ية �الوىل وهي 
هنا رجل ال �مر�أة. مرة �خرى نعود �ىل �خلال�ص و�ىل 
�ملو�قف �لفكرية و�الميانية �ىل حد ما. نقر�أ »��شتلقيت 

مردد� �شالة �لهروب.. ال �ريد �ن �كره. ال �شبيل غري 

�حلب الجنو. جزء من هذ� �حلب كان رغبة يف �خال�ص 
يف �ل�شالة وجزء منه خوفا منه �ن �رتدت علي وما بقي 
دعاء الكون حقا �شخ�شا يتجه لل�شماء. فكم يبدو �النكار 

مغريا يل �الن. فكرة �ن بامكاين �ال �هتم.. �ن �جاري 
نف�شي يف �كرث نزو�تها تدمري� و�رتاح من �لذو�ت �لتي 
تت�شارعني على �ختالفها و�قول.. فليكن يوم �خر وقدر 

�خر ورجل �خر فمن �نا يف �لنهاية حتى ��شجر.«
نقفز فجاأة �ىل �لعامل �لو�قعي �لذي ال يبدو و�قعيا متاما 
لنا كقر�ء.. �لرجل مطرود من عمله �لذي هو بحاجة �ليه 
ومعه عامل �خر. يتوجهان �ىل مقهى حيث ��شدقاوؤهما 

و�شط �جو�ء من م�شاعر متباينة بني تعاطف وغريه. 
يعود �ىل منزله ليو�شب �غر��شه ويذهب �ىل مكان �خر 

بحثا عن عمل.
نبقى يف �جو�ء عديدة غري حمبوكة بدقة منها مثال �ن 
�مه تطلب منه �لذهاب �ىل منزل جده �ملتوفى و�لذي ال 

يعرفه وال يعرف كيف مات و�ين دفن »ملالقاة زوجته 
�ل�شابقة �لتي ل�شبب ما �ر�دت روؤية �ملنزل �لذي جمعهما 

للمرة �الخرية القول لها �نه كان بخري.. �نه عا�ص �شعيد� 
ومات كذلك.«

�ما �مه �لتي تزوجت من غري �بيه فيقول عنها »�ملح 
خامتا جديد� يف يدها. تلحظ ذلك. متد يدها نحوي الر�ه 

ت�شاأين �ن كان يعجبني. تقول �ن زوجها ��شرت�ه لها 
�شباحا. ال �رد عليها. هي تعرف ر�أيي فيه. تعرف �نني 
ال �طيقه ورغم �نني ل�شت مثاليا �ال �نني كنت �كره �ن 

�ر�ه يغدق عليها �لهد�يا من مال حر�م بينما هي م�شتمتعة 
بذلك.«

�ما م�شاعره فتظهر يف قوله »نظرت يف عينيها بعمق. 
ذهب �لربيق. مل �عد �رى �نعكا�ص روحي يف عينيها. 
�شار �للهب جليد� بربود �ملا�ص على ��شابعها �لبليدة. 

��شابعها كانت تر�شم كونا يوما فتكون �حلياة.
»�بت�شمت يف ��شطر�ب لده�شتي.. كيف جتروؤ على 

�ل�شخرية من حنيني المر�أة كانت يوما �مي.. من �مر�ة 
مل تعد.. من �ب مل يع�ص ليعرف.. من طفل كان ير�ه فيها 

و�الن مل يعد ير�هما معا.«
ال �شك يف �ن �لكاتبة تلتقط مبهارة حلظات تر�شمها 

لنا مبا يوؤثر لكننا جند �نف�شنا يف »غربة« ونغرق يف 
�النتقال من �شاأن �ىل �خر بدون رو�بط كافية كما نغرق 

يف �حد�ث تت�شم بالغر�بة �لتي قد ي�شعى �لقارىء �ىل 
فهمها فكريا �ي رمزيا هنا �و فهمها فهما حرفيا هناك فال 

يحقق قدر� كبري� من �لنجاح يف �حلالتني.

عن د�ر �لفر�هيدي للن�شر و�لتوزيع �شدر للكاتب 
و�العالمي �لعر�قي عبا�ص عبود �شامل كتاب ) بغد�د 
تبوح با�شر�رها( ويقع �لكتاب يف 230 �شفحة من 

�لقطع �ملتو�شط وي�شم �شتة ف�شول تتحدث عن مدينة 
بغد�د بروح �لبحث و�لتق�شي و�شيء من �لتحليل، 
�لف�شل �الول )�لقفز من قمة �لتاريخ( ويتحدث عن 

�الهمية �لتاريخية و�ل�شيا�شية ملدينة بغد�د عرب تعدد 
�الزمنة، �ما �لف�شل �لثاين �لذي �شم �ربعة مباحث 

وجاء بعنو�ن )ملتقى �لتنوع( فاأنه يتحدث عن 
�ملكونات �لدينية و�لطائفية و�لقومية ملدينة بغد�د، 

�ما �لف�شل �لثالث )�لبغد�ديون( فاأنه يعطي خلفية عن 
�شكان بغد�د وعاد�تهم �الجتماعية، و�لف�شل �لر�بع 
)رئة �لثقافة( تطرق �ىل �ملكنون �لثقايف و�ملعريف 
للمدينة من حيث �ل�شكل ومن حيث �مل�شمون، �ما 

�لف�شل �خلام�ص )كيف يفكر �لبغد�ديون.. ومباذ�؟( 
فهو حماولة لالجابة على ت�شاوؤالت �شيا�شية 

�فرزتها عو�مل �لتاريخ و�لرت�كم �لثقايف و�الحد�ث 
�ل�شيا�شية، و�آخر ف�شول �لكتاب �لف�شل �ل�شاد�ص 

جاء بعنو�ن )عا�شمة �ملع�شالت( وتطرق للمع�شالت 
�الجتماعية و�ل�شيا�شية و�لبيئية، ثم �خلامتة 

ومالحق �لكتاب، كما �شم �لكتاب �كرث من 80 �شورة 
�و خارطة عك�شت مالمح تاريخية ووجد�نية من 

مدينة بغد�د عرب �لع�شور.

بغداد تبوح باسرارها لعباس عبود سالم
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■ بداية خل�سي لنا فل�سفة كتابك الأخري 
فا�سلة"؟ اأديبة  "مذكرات 

هذ� �لكتاب �أ�شغر من �أن يجد لنف�شه مكاًنا 
حتت مظّلة �لفل�شفة. ُكّل ما وددُت قوله هو 

�أّن �لف�شل �شرورة حتمّية من �شرور�ت 
�لّنجاح، جميعنا فا�شلون بطريقٍة ما، 
وجناحنا يف �أي خطوة من خطو�ت 

حياتنا يكمن يف جتاوزنا خلطوٍة فا�شلٍة 
�شبقتها.

■ ما �سر اختيار هذا العنوان للكتاب ؟ وهل 
كان هناك عنوان اآخر مقرتح ؟ 

�خرتت هذ� �لعنو�ن الأّن �لّنا�ص مل يعد 

بو�شعهم حتّمل �ملزيد من ثرثرة �أولئك 
�لذين يظّنون �أنف�شهم ناجحني، بّر�قني، 
غري قابلني لالنك�شار! �أنا ل�شُت ُمعجزة، 
ول�شُت مالًكا وال نبّية، و�إمّنا جُمّرد رقم 
�شاء �لتحّدث عن نف�شه قلياًل لئال يندثر 

�أثره متاًما بعد موته، وكان يجب �أن 
�أختار �أ�شدق عنو�ن �ّتفق مع �أحا�شي�شي 
على �لّتعبري عن م�شمون �لكتاب بطريقٍة 

ما، و�أظّنني فعلت.

■ عنوان الكتاب ي�سي باعرتافني �سمنيني 
هما كونك اأديبة وكونك فا�سلة ... ما مالمح 
هذين العرتافني على م�ستوى �سخ�سيتك؟ 

وهل يلتقي الف�سل والأدب معًا من وجهة 
نظرك؟ 

وملاذ� ال يلتقي �لف�شل و�الأدب ماد�م �ل�شّيد 
�لف�شل ال ُيعتق �الأطّباء، و�ملهند�شني، 

و�ملُحامني، و�ملمّثلني، و�ل�ّشباكني، 
و�ملُدر�ء �لعاّمني، وجامعي �لُقمامة، 

و�ملنتجني �ل�ّشينمائيني، وروؤ�شاء 
�جُلمهورّيات، ورجال �لّدين؟! ال يوجد 

لقاح ُم�شاد للف�شل يع�شم هو�يًة �أو 
مهنة عن ُم�شادفته مّرًة و�ثنتني وثالثا، 

�لب�شارة هي �أّن مناعة �الإن�شان �شد �لف�شل 
تت�شاعف بعد ُكّل مو�جهٍة �ُشجاعٍة معه. 

ُرمّبا ال �أكون �أديبة، ورمّبا يكون هذ� 
�لعنو�ن ت�شجياًل لف�شٍل جديد يف حياتي 

�الأدبّية، لكّن هذ� ال يهم مادمت قد �كت�شفت 
حقيقتي و�عرتفت بها و��شرتحت.

■ هل لعب الف�سل دورًا كبريًا يف حياتك 
على امل�ستوى ال�سخ�سي؟ 

بطبيعة �حلال؛ كجميع خلق �لله، فال 
يوجد خملوق ب�شري – �أو حّتى �آيل- 

ناجح بن�شبة مائة باملائة. �لكمال للخالق 
وحده، ومن كان منُكم بال ف�شل فلريِمني 
بحجر.�لف�شل بالّدرجة �الأوىل �إح�شا�ص، 
وقد يبدو �ملرء ناجًحا جناًحا �شاحًقا من 

ُوجهة نظر �الآخرين، لكن هذ� �لّنجاح 
�لذي ال ُيو�زي ربع �أو ُع�شر ُطموحاته 

ُيعترب ف�شاًل مبقيا�ص رغباته وتطّلعاته.

■ وهل كان لأجواء املجتمع ال�سعودي جتاه 
املراأة م�ساهمات ما يف هذا الف�سل؟ 

كان وماز�ل و�شيبقى لتلك �الأجو�ء دورها 
�لهائل يف تعزيز �إح�شا�شي بالف�شل، �شو�ء 

كان و�قعًيا ملمو�ًشا �أو ُمت�شّخًما �أكرث 
مما تر�ه �لعني �ملُجّردة يف �لّظاهر. لي�ص 

�أ�شو�أ من بيئة توّلد يف �لّنف�ص �لّرغبة 
يف �ملوت �لعاجل للتخّل�ص من �ملوت 

�ليومي بالتق�شيط �ملُي�ّشر �لذي نعي�شه. 
و�لعجيب �أّن �لبع�ص ُيحاولون �لت�شخيف 

من هذه �لق�شّية وتقزمي �شاأنها �أمام 
ق�شايا �ملر�أة يف بع�ص �لبلد�ن �لعربّية 

�لتي طحنتها �حلروب على �شبيل �ملثال؛ 
وُهنا �أقول �أن ال جمال للُمقارنة على 

�الإطالق، الأّن �ملُقارنة تكون بني بيئتني 
ُمتكافئتني، و�ملر�أة يف بيئات تلك �لُبلد�ن 

نالت �أّيام �شلمها ورخائها حقوًقا �إن�شانّية 
وجُمتمعّية ماز�ل �أكرث �لّن�شاء يف بلدنا 
يت�شّولنها باإحلاح دون جدوى، ولو �أّن 
بلدنا عا�ص فرتة حرب – ال �شمح �لله- 

لكانت �أو�شاع �ملر�أة لدينا �أ�شو�أ بكثري من 
�أو�شاع �أختها يف تلك �لُبلد�ن �ل�شقيقة، 

الأّنها مل ُتهّياأ ولو بحٍد �أدنى لتدّبر �شوؤون 
نف�شها كما يجب.

■ هل اأنت يائ�سة من الإ�سالح اإىل هذا 
احلد؟ 

 لقد غدوت يائ�شة متاًما من هذ� �الأمر، 
فقر �لّدم �حلاد �لذي ُيعانيه جُمتمعنا يف 

ا بني �لطبقة  حقوق �ملر�أة، وخ�شو�شً
�ملتو�ّشطة وما حتتها ي�شتفحل يوًما بعد 

ا و�أّن  �آخر، ويبدو �أّنه بال ِعالج. خ�شو�شً
تلك �لطبقات ُمغّيبة فكرًيا، وال تفطن �إىل 

�أّن ُهناك من ي�شتغل ��شم �لّدين بكثافة 
خلد�عها وتخدير طاقاتها وتدجني عقولها 

بن�شائح �شاّرة وفتاوى ُخر�فّية ال متت 
لة! وال �أ�شتثني  حلقيقة �لدين باأدنى �شِ
من ذلك – يف بلدنا – مذهًبا �أو طائفة 

بُكّل �أ�شٍف عميق.ُكّلما تذّكرت �أن كفاحي 
لب  على طريق �لكلمة �جلميلة ُولد من �شُ

بيئة �شديدة �لتزّمت، و�أ�شرة �شديدة 
�لتزّمت، وجُمتمع ُكل ما فيه ُيغّذي �لتزّمت 

ويتلّذذ به �شعرت �أنني حققُت �ملُ�شتحيل 
ُرغم �أنني مل �أحقق �شيًئا، وُكّلما و�جهُت 
ف�شاًل كان �إح�شا�شي ُم�شاعًفا به هلًعا من 

�أن ُيعاود �لثقب �الأ�شود �لذي ُكنت �أنا�شل 
للفكاك منه �بتالعي جُمدًد� ب�شهولة. كم 

هذ� ُمرِعب!

■ ماذا يقدم كتابك اجلديد من ن�سائح لكل 
املقبلني على تاأليف كتاب من اأبناء جيلك ؟ 

�شيكت�شفون ذلك بعد قر�ءة �لكتاب.

■ لك بع�ض امل�ساهمات والكتابات 
ال�سحفية ... اإىل اأيهما تتطلعني لعامل 

ال�سحافة اأم لعامل الأدب ؟ 
�لكتابة �الأدبّية ال تقبل �ل�ّشركاء �أو 

حافة  ر�ئر، و�إذ� ت�شّدقت على �ل�شّ �ل�شّ
مبكاٍن �شغرٍي �أو موؤّقت فذلك يكون 

مل�شلحتها يف �لغالب. �لكتابة �الأدبّية 
هي �ل�شّيدة و�ل�شلطانة �ملهيمنة على 

عر�ص حياة ُع�ّشاقها، وكّل ما عد�ها 
ياأمتر باأمرها كفرٍد من حا�شيتها لي�ص 

حافة ُرغم كونها جتربة لذيذة  �أكرث.�ل�شّ
وغنّية، �إال �أّنها ال تقّدم لنف�شي ذ�ك 

�الإ�شباع �لّروحي �الأ�شيل �لذي تقّدمه 
�شاعات �لغو�ص يف كتابة رو�ية، فحني 

ًة �أو رو�ية �أعي�ص �حلياة �لتي  �أكتب ق�شّ
تن�شجها خُمّيلتي على �شفحاتها م�شهًد� 
م�شهًد�، و�أتقّم�ص روح �لبطل غارقًة يف 
مو�قف �حُلب و�حلرب و�ملوت و�لبعث 

من جديد �لتي يعي�شها حلظًة بلحظة، 
حافة �أنا جُمّرد ُمتفّرجة  لكن مع �ل�شّ

خارج �الأحد�ث حُتاول نقلها باأمانة يف 
حافة  �أكرث �ل�شور �ملتاحة �أناقة. يف �ل�شّ

ا ُهناك ُم�شكلة كبرية ال تتفق مع توق  �أي�شً
�الأديب �لّد�ئم للُحرّية و�البتكار، وهي 
�أّن دور �ل�شحفي يبقى خا�شًعا ل�ُشلطة 

�جلهة �لتي يعمل ل�شاحلها، وُهناك جهات 
حفي كـ )عبٍد ُم�شّخر(  تتعامل مع �ل�شّ

ولي�ص كُمبتكر ُحر حّتى و�إن كان ُمفّكًر� 
�أديًبا، لهذ� �أعترب نف�شي جُمّرد �شيفة 

حافة، و�إن ُكنت �أحلم باأن �أكون  على �ل�شّ
ة بي  �شاحبة بيت بتاأ�شي�ص جمّلة خا�شّ

ذ�ت يوم، لكّنها �شتكون جمّلة ُمتخ�ش�شة 
بالُفكاهة وحُمّر�شة على �البت�شام، بعيًد� 
عن �أخبار �ل�شيا�شة و�حلروب و�لّنكد �أو 

حّتى �الأدب �ملُ�شرف يف جدّيته.

■ لديك جزء ثان ملذكرات الأديبة الفا�سلة 
قيد الن�سر ... على اأي اأ�سا�ض مت جتزئة 

املذكرات لكتابني بدًل من كتاب واحد؟
على �أ�شا�ص نقالت نوعّية يف �لف�شل!

■ ماذا عن كتابك » كالم جريء يف احلب؟ 
وهل �سيمثل اجتاهًا رومان�سيًا جديدًا لك 

يف املرحلة القادمة؟
�الجّتاه �لّرومان�شي يف �لكتابة لي�ص 

جديًد� علي، �أنا من �أ�شد �ملهتّمات 
بق�شّيتي )�لّرومان�شّية( و )�لُفكاهة( يف 

�حلياة و�لكتابة، و�أجد �أّن �لقارئ �لعربي 
بحاجة �إىل ُجرعات كبرية جًد� منهما 

الإنقاذه من تف�شي خطر �ملجاعة �لّروحّية 
يف ع�شرنا �حلا�شر. »كالم جريء يف 

�حلب« ي�شُرخ باأّن �حلب �حلقيقي 
موجود ُرغم �أنف ما يبدو �أّنه جفاف 

�لو�قع، وُرغم غول �لتقنيات �حلديثة 
�لتي مّيعت �لعالقات �الإن�شانّية وجعلت 

�ملغّفلني يزّجون باأنف�شهم يف معمعات 
بعيدة عن �الإح�شا�ص و�أدنى درجات 

�مل�شد�قّية ُمل�شقني بها ُم�شّمى �حلب 
�نتحااًل ال حقيقة.

■ هل اجلراأة هنا موجهة للمراأة ال�سعودية 
التي تعاين بع�ض اأنواع القهر من حيث 

احلرية والنطالق؟ 
ال؛ هذ� �لكتاب لالإن�شان عموًما يف ُكّل 
ُبقعٍة من �شطح �الأر�ص دون ��شتثناء. 

�شحيح �أّن �ملر�أة ُت�شتغّل وُيعبث بها 
كثرًي� يف بالدنا حتت هذ� �ملُ�شّمى وُبطرق 
حُمزنة يف ��شتغالل ل�شحالة جتربتها يف 

ر �إليها من  �حلياة �لو�قعّية، لكنني مل �أُ�شِ
قريب �أو بعيد على �شفحات »كالم جريء 

يف �حُلب«، الأنني لو فعلت �شاأحُكم عليه 
بالف�شل ُم�شبًقا.

■ جمموعتك الق�س�سية » فتاة الب�سكويت 
» مثلت جتربة مل تكرر .. ماذا عن م�سمون 
هذه املجموعة ؟ وهل يف خططك امل�ستقبلية 

اإ�سدار جمموعة ق�س�سية اأخرى ؟ 
م�شمونها هو �مل�شمون �ملُتوّقع من �أي 

جمموعة ق�ش�شّية �أوىل ل�شاّبة تن�شر 
للمّرة �الأوىل، و�أنا �أخطط فعاًل لن�شر 
جمموعتني ق�ش�شّيتني يف �ملُ�شتقبل، 

ولي�ص و�حدة.

■ قبل اخلتام: ماذا متثل زينب البحراين 
لفتيات جيلها من ال�سعوديات املتطلعات 

خلو�ض جتربة الكتابة ؟ 
�أُظّن �أّنني مازلُت حّتى �ليوم جُمّرد 

جتربة �شاّبة غري قادرة على �أن تكون 
مثااًل الأحد. ماز�ل قلمي ُيكافح بعناد 

ل�شق طريقه، ومازلُت �أرك�ص على �شر�ط 
�لكتابة �ل�ّشاق بعينني مع�شوبتني كفر�ص 
�شباٍق ُم�شتميتة، لهذ� ال �أ�شتطيع �أن �أمّثل 

�شيًئا، �أو �أن�شح �أو �أ�شاعد مو�هب جديدة 
مادمت مل �أبلغ حتى �ليوم �ملكان �لذي 

يوؤّهلني لذلك.

■ يف اخلتام هل اأنت را�سية عن م�سوارك 
يف الكتابة حتى الآن؟ 

ب�شدق؛ ال. الأّن ُهناك �ُشعودّيات 
�أخريات بذلن ُجهًد� ووقًتا �أقّل مّني 

بكثري يف عالقتهّن بالكتابة، �إىل جانب 
كونهّن �أقل موهبة، ومع هذ� و�شلن 

بالت�شويق و�لعالقات �الجتماعّية وبع�ص 
�العتبار�ت �لقبلّية و�لطائفّية يف بالدنا 

�إىل �أكرث بكثري مما و�شلُت �إليه، وهذ� 
لي�َص عداًل. و�أمتّنى �أن ياأتي �ليوم �لذي 

ي�شري في�شل �لّنجاح فيه هو �ملوهبة 
و�ملُثابرة و��شتمر�رّية �لتدريب و�لتعّلم 

ادق بالكتابة، ولي�ص  و�ل�شغف �ل�شّ
معايري ه�ّشة �أخرى تقلب مو�زين �لّر�شا 

عن �لّذ�ت وعدمه �أمام �ل�ّشعور بالغنب.

■ ر�سالة ق�سرية جلريدة املدى العراقية 
 ....

ماذا تقولني؟
باقة �ُشكر كبرية لُكم والأ�شدقائي �لُقّر�ء.

ــس بـــالـــقـــاهـــرة: ــ� ــم ــس ــــن مـــ�ؤ�ـــســـ�ـــســـة � �ـــســـدر لـــهـــا كـــتـــاب جـــديـــد ع

الفشل ضرورة حتمية، وال يوجد 
لقاح مضاد له، وأنا مجرد رقم شاء 
التحدث عن نفسه

ال�سع�دية زينب البحراين:

زينب علي حممد البحراين ، كاتبة �سع�دية �سابة ، تخط� خط�ات حثيثة نح� اعتالء مكانة متميزة يف 
الكتابة الروائية والق�س�سية ، فازت اأعمالها بالعديد من اجل�ائز على مدار رحلتها املنطلقة نح� االإبداع 

والتاألق ، وقد فازت ق�ستها » رق�سة الّتخمة » مب�سابقة الق�سة والنقد الق�س�سي يف العراق عام 2007 ، 
من م�ؤلفاتها : فقاعات عطر ، اأقا�سي�س عابرة ، اأوغاد ، فتاة الب�سك�يت ، كلنا نريدك ، واأخرياً �سدر لها 
عن م�ؤ�س�سة �سم�س لالإعالم كتاب » مذكرات اأديبة فا�سلة وه� الكتاب الذي دار ح�له ح�ارنا االتي معها ، 

باالإ�سافة اإىل اأ�سئلتنا عن �سر تاألقها .... 

لي�س اأ�س�اأ من بيئة ت�ّلد يف الّنف�س الّرغبة يف امل�ت العاجل للتخّل�س 
من امل�ت الي�مي بالتق�سيط املُي�ّسر الذي نعي�سه

فقر الّدم احلاد الذي ُيعانيه جُمتمعنا يف حق�ق املراأة، وخ�س��سا بني 
الطبقة املت��ّسطة وما حتتها ي�ستفحل ي�ما بعد اآخر

حاورها : حم�سن ح�سن

�شدر يف �ملكتبات �لفرن�شية كتاب لل�شحفي مي�شيل نومبان حمل عنو�ن »�لق�شة �حلقيقية 
لدومينيك �شرتو�ص كاهن«، وجاء �شدور هذ� �لكتاب قبل تفجر �لف�شيحة �خلا�شة 

مبحاولة �العتد�ء على �إحدى عامالت �لفنادق �لكربى يف نيويورك �ملتهم بها دومينيك 
�شرتو�ص كاهن. وبح�شب �شحيفة »�لبيان« كان �شرتو�ص ي�شغل من�شب �ملدير �ل�شابق 
ل�شندوق �لنقد �لدويل، كما كان �أحد �ملر�شحني �الأقوياء �ملحتملني خلو�ص �النتخابات 

�لرئا�شية يف �لعام �لقادم 2012 عن �حلزب �ال�شرت�كي �لفرن�شي. ويتناول �لكتاب حياة 
دومنيك �شرتو�ص منذ �لطفولة وحياة و�لده وو�لدته وهويته �ليهودية، ولد دومنيك 
يف �أبريل 1949 قبل �نتقال �أ�شرته عام 1951 �إىل �أغادير باملغرب كي يعمل �الأب يف 

مهنة �ملحاماة، وي�شرح �ملوؤلف �أن �الأ�شرة عا�شت �أياما �شعيدة يف �أغادير �إىل �أن حتّطم 
�حللم، ب�شبب �لهزة �الأر�شية �لتي �أ�شابت �ملدينة �شهر فرب�ير 1960. وي�شري �ملوؤلف 

�إىل �أن دومنيك �شرت�و�ص يت�شم مبفارقة ظاهرية. ذلك �أنه يجمع بني تعّلقه �لعميق 
باإ�شر�ئيل وبتعاطفه �ل�شادق حيال �لعامل �الإ�شالمي. وكان قد بد�أ يف �شنو�ت 2000 

بتلقي درو�ص يف �للغة �لعربية، وينقل �ملوؤلف عن زوجة �شرتو�ص ـ كاهن �الأخرية �آن 
�شان كلري �الإعالمية �لفرن�شية �ل�شهرية �ل�شابقة قولها: »مل ي�شمح له وقته مبتابعة درو�ص 

�للغة �لعربية، �أما �أنا فقد تابعتها، ودومينيك يفهم حو�ر� يدور �أمامه باللغة �لعربية، 
لكنني �أتفّوق عليه يف �لكتابة«. كما يتطرق �ملوؤلف لزيجات دومنيك �لثالثة، و�إىل �مل�شار 

�ل�شيا�شي له وذلك منذ �شنو�ت �شبابه كمنا�شل يف �شفوف �حلزب �ال�شرت�كي وحتى 
و�شوله �إىل �ملوقع �لذي كان يبدو فيه كرئي�ص حمتمل للجمهورية �لفرن�شية، لكن كانت 

�ل�شقطة يف �أحد فنادق نيويورك و�لتي و�شعت حد� نهائيا لطموحاته �ل�شيا�شية.

حياة دومنيك ستروس
 في كتاب فرنسي

تعكف حاليًا �إد�رة �لن�شر باجلامعة 
�الأمريكية بالقاهرة على ترجمة رو�ية 
�لعتيق،  فهد  موؤجل" للرو�ئي  "كائن 

و�لذي تلقى تلقى خطابًا من مدير �لن�شر 
باجلامعة نيل هيو�شن يطلب �ملو�فقة على 

ترجمة �لرو�ية �إىل �للغة �الإجنليزية.
وبح�شب �شحيفة "�حلياة" وقع عقد 
�لطبع و�لن�شر بني �لطرفني بالقاهرة 

�الأربعاء �ملا�شي، حيث تكون �جلامعة 
�الأمريكية بالقاهرة مبوجبه �جلهة 

�حل�شرية لرتجمة وطباعة وبيع �لرو�ية 
يف جميع �أنحاء �لعامل وبكل �للغات ماعد� 

�لعربية.
جدير بالذكر �أن رو�ية �لعتيق �شدرت 

عن �ملوؤ�ش�شة �لعربية للن�شر يف بريوت 
يف 130 �شفحة من �لقطع �ملتو�شط، ومت 

طبعها ثالث مر�ت، وكتب عنها �لنقاد 

و�لكتاب يف عدد من �ل�شحف �لعربية 
و�لدولية كما كتب عنها �الأديب �لر�حل 

غازي �لق�شيبي روؤية نقدية موؤكدً� على 
ما حتمله من م�شمون �إن�شاين و�شع يده 

على نب�ص �ل�شو�رع �خللفية ومن ي�شكنها 
من من�شيني وهام�شيني على نحو ينتزع 

�الإعجاب.
وقد �أنتهى �لرو�ئي فهد �لعتيق موؤخرً� 
من عملني رو�ئيني هما "�مللك �جلاهلي 

يتقاعد"، و"�أنو�ر قليلة" �إ�شافة �إىل 
كتابه �لنقدي �الجتماعي �ل�شيا�شي 

�لقدمني"  حافية  مت�شي  �لعربية  "�لنه�شة 
و�لذي ي�شم �شل�شلة مقاالت وقر�ء�ت يف 

�ل�شو�رع و�حلار�ت و�ملقاهي وبع�ص 
�لرو�يات �لعربية �ملهمة، �لتي تناولت 

�لو�قع �لعربي �الجتماعي �ملحبط 
و�لبائ�ص.

الجامعة األمريكية تترجم "كائن 
مؤجل" لإلنجليزية  
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يف �لقرن �لتا�شع ع�شر يف �ل�شني ويف 
�حدى مقاطعات �قليم "هنان"ترتبط فتاة 

��شمها "زهرة �لزنبق" يف �شن �ل�شابعة 
�لغ�ص مع رفيقة لها من نف�ص �لعمر باأرتباط 

عاطفي يدوم مدى �حلياة. وتقدم �لرفيقة 
و��شمها "زهرة �لثلج" نف�شها �ىل زهرة 
�لزنبق بار�شالها مروحة حريرية كتبت 

عليها ق�شيدة بلغة �ل"نو�شو" وهي لغة 
فريدة من نوعها �بتكرتها �لن�شاء �ل�شينيات 

ليتو��شلن مع بع�شهن �لبع�ص بعيد� عن 
هيمنة �لرجال، ومع مرور �ل�شنو�ت تر�شل 

زهرة �لزنبق وزهرة �لثلج لبع�شهما ر�شائل 
على �ملروحة وتوؤلفان ق�ش�شا على �ملناديل 
خارجتني عن عزلتيهما لتت�شاركا �حالمهما 

و�مالهما و�جناز�تهما وتتجمالن معا معاناة 
ربط �لقدمني وتتامالن معا يف زو�جيهما 

�ملرتبني وتت�شاركان �لوحدة و�فر�ح 
�المومة وماآ�شيها فتجد�ن �لعز�ء وهما 

تنميان �شلة حتيي روحيهما، ولكن عندما 
ين�شاأ �شوء تفاهم بينهما يهدد فجاة بهدم 

�شد�قتيهما �لعميقة .
هذه �حد�ث رو�ية "زهرة �لثلج و�ملروحة 

�ل�شرية"للكاتبة �ل�شينية ليز� �شي وقد 
�شدرت هذه �لرو�ية عن �لد�ر �لعربية 

للعلوم –نا�شرون وقامت برتجمتها �فنان 
�شعد �لدين ،وقد ترجمت هذه �لرو�ية �ىل 

35 لغة وبيع منها �كرث من مليون ن�شخة من 
خمتلف �نحاء �لعامل .

زهرة �لثلج و �ملروحة �ل�شرية، رو�ية تقع 
يف مائتني و �شبعني �شفحة ، قطع متو�شط ، 
�شدرت يف عام 2005 م للرو�ئية �الأمريكية 

�ل�شينية ليز� �شي. ت�شم �لرو�ية �أربع 
وحد�ت رئي�شية ، ينق�شم كل منها �إىل ف�شول 

عديدة .
تتناول ليز� حياة �شديقتني �شينيتني يف 

�لقرن �لتا�شع ع�شر 1823-1905م و تف�شل 
يف �شرح �لبنية �الجتماعية و �لعاد�ت و 

�لتقاليد يف عيون �ملر�أة �آنذ�ك ، و من غرفات 
�لن�شاء ، و بالنو�شو فقط !!

رو�ية �إبد�عية و كاتبتها خالقة. لغتها 
�شل�شة كاملاء �لقر�ح . غنية جد� بالتفا�شيل 

، مليئة بالرت�ث �ل�شيني ، بالعاد�ت �لبائدة 
، باملعتقد�ت �ملغلوطة ، باالأعياد �ل�شينية ، 

باالأعر��ص و �الحتفاالت ، باالأجد�د ، باملوت 
و مر��شم �لدفن و طرد �الأرو�ح �ل�شريرة، 

باالأهازيج ، بالظلم ، بظلم �ملر�أة للمر�أة 
، بظلم �ملجتمع للمر�أة ، ب�شعف �لن�شاء 

وقوتهن. !
رو�ية تتحدث عن �حلب حني يكون عميقا 

من طرف و مكبال و �شطحيا من طرف �آخر، 
عن �حلب حني يتغلب على م�شاوئ من نحب 
من جهة و حني ال يتقبل �الآخرين على ما هم 
عليه من جهة �أخرى، عن �حلب حني ي�شري 

�أد �ة لالنتقام و دو�ء للمغفرة ، عن �حلب 
�لذي ال ينتظر مقابال، عن �حلياة حني تعلو 
فت�شحب معها طري �الآخر و تهبط في�شتكني 

جناحاه.
رو�ية تتحدث عن لغة �لنو�شو �لتي 

��شتمرت �ألف عام ، �خرتعتها ن�شاء ياو و 

�أبقينها �شر� على �لرجال . لها حروفها 
�خلا�شة و خمارجها �ل�شوتية �ملختلفة و 
تكتب على �شكل �شطور �شعرية. تدون بها 

�لن�شاء مر��شالتهن و همومهن و ما ي�شاأن و 
من ثم يتم حرق كتاباتهن عند �ملوت. �أبطلها 

�ليابانيون عند �حتالل �ل�شني يف عام 

1930 م خوفا من ��شتخد�مها يف �أغر��ص 
�جلا�شو�شية.. .

ويف نهاية �لكتاب كانت هناك نبذة عن حياة 
�لكاتبة جاء فيها :-

�نني ن�شف �شينية وقد ن�شات و�نا 
�م�شي �لكثري من �لوقت مع جدي وعماتي 

و�عمامي يف �حلي �ل�شيني يف مدينة لو�ص 
�جنلو�ص، لقد قلت غالبا �نني قد ال �بدو 
�شينية )رغم �نه عندما ير�ين �لنا�ص مع 

عائلتي يقولون �ن �ل�شبه بيننا يلفت �لنظر 
متاما(. لكنني �شينية يف �عماقي ، ورمبا 

الين �نحدر من عائلة من �لرو�د فقد جاء 

جد جدي �الكرب موؤ�ش�ص �حلي �ل�شيني يف 
لو�ص �جنلو�ص فقد مت�شكنا بعناد بعاد�تنا 

ومعتقد�تنا حتى بعد �ن ��شبحنا �كرث ثقافة 
، وفقدنا طالقتنا باللغة �ل�شينية وفقدنا 

معظم �شفاتنا �جل�شدية كما يف حالتي �نا.
�نني �نحدر جيلني فقط من جذور عائلتي 
�لريفية ، كانت جدة جدتي �لكربى حتمل 

�لنا�ص على ظهرها من قرية �ىل �خرى 
لتك�شب �ملال و�لدعم الوالدها، وكان 

�حلزن،ب�شبب فقد�ن طفل �و عي�ص �ية 
ما�شاة �خرى ،ترفًا مل تكن هي و�ملهاجرون 
�ملنحدرون منها ي�شتطيعون حتمل نفقاته.

كنت قادرة على �ن �ظهر هذ� �لنوع من 
�ل�شلوك غري �ملتاأثر باالحد�ث وتقبلها يف 

�شخ�شيات زهرة �لثلج وزهرة �لزنبق 
و�لن�شاء �الخريات يف هذه �لرو�ية ، 

ولكنني �ي�شا ذكرت معتقد�ت �خرى كان قد 
مت تناقلها يف عائلتي ،لقد كنت وكل قريباتي 
قد ن�شاأنا ونحن ن�شمع �ملقولة �لقائلة "عندما 

تكونني فتاة �طيعي �باك ، وعندما تكونني 
متزوجة �طيعي زوجك وعندما تكونني 

�رملة �طيعي �بنك " . وقد متردنا على ذلك 
بالطبع ولكننا ت�شربنا �ي�شا مقد�ر� �كرب من 

ذلك �لقول رمبا �كرث مما نرغب �ن نعرتف 
به.

وقد تعر�شت �لكاتبة �ىل حادث و��شيبت 
بارجتاج �شديد بالدماغ ،وبقيت قر�بة �ل�شهر 

يف �ل�شرير.وقالت عن هذ� :-
يف  الأرجتاج  تتعر�شو�  �ال  �مل  "لكنني 

�لدماغ لت�شعرو� بر�بطة مع زهرة �لزنبق 
وزهرة �لثلج ! �ن زهرة �لثلج و�ملروحة 

�ل�شرية هي ق�شة عن �ل�شد�قة ومايعنيه  
�ن تكوين �مر�ة .نعم، �ن حياتنا خمتلفة 

كليا عن حياة �لكاتبات �ل"نو �شو "ولكننا 
من �لد�خل م�شابهات لهن . نحن نريد �ن 

ي�شمع �لنا�ص �فكارنا و�ن يقدرو� �بد�عنا 
وي�شعرو� بالتعاطف معنا لقد �ختربنا 

جميعا كبنات عالقات معقدة و�شائكة �حيانا 
مع �مهاتنا وكامهات �شعرنا جميعا بخوف 

عميق عندما مر�ص �حد �طفالنا وكن�شاء 
ت�شاءلنا جميعا يف وقت �و �خر عن �ل�شر 

�حلقيقي و�لد�ئم للرجال يف حياتنا . 
�نها �مور عامة كما هو �خلوف �لذي 

ت�شعر به �لن�شاء �ثناء �لثور�ت �ل�شيا�شية 
�لتي حتدث يف �لعامل �لذي ماز�ل ي�شمى 

�لعامل �خلارجي للرجال ، �شو�ء �ثناء 
ثورة �لتابينغز قبل �شنو�ت عديدة �و 

بالن�شبة للن�شاء يف يومنا هذ� يف �لعر�ق 
و�فغان�شتان و�ل�شود�ن �و حتى هنا متاما 
يف مرحلة مابعد �حلادي ع�شر من �يلول . 

نحن �لن�شاء �المرييكيات نتمتع ظاهريا 
باحلرية، و�ال�شتقاللية و�حلركة لكننا 

يف �عماقنا مازلنا نتوق للحب و�ل�شد�قة 
و�ل�شعادة و�ال�شتقر�ر و�ن ي�شمع �شوتنا ."

و�خري� ميكن �لقول �ن هذ� �لكتاب متيز 
بتفرد كبري عن باقي �لكتب الأحتو�ئه على 

عاد�ت حقبة زمنية كاملة ج�شدت على 
�شكل رو�ية ميكن للقارئ �ن يعي�شها حلظة 

بلحظة .

زه��������رة ال���ث���ل���ج وال�����م�����روح�����ة ال���س���ري���ة

 �أ�شحى �ملنفى مو�شوعًا رئي�شًا يف �ل�ّشعر 
�لعربي �حلديث. يف �لبد�ية ظهر �ملنفى 
يف ق�شائد �ل�شعر�ء �ملهّجرين كالنتيجة 
�لو��شحة �لتي تبطن بال كلٍل، �الأو�شاع 

�ل�شيا�شية غري �ملحتملة يف �لبالد �لعربّية 
منذ عقود طويلة. ثم �نتقل »�أثر« �ملنفى �إىل 

د�خل �لبالد �لتي ال حُتتمل، فطبع ق�شائد 
�ل�شعر�ء فيها، مبي�شم �الغرت�ب عن �ملكان. 
لكاأن �ملنفى- كمو�شوع �شعرّي- �أّدى دورً� 

رئي�شًا يف �إظهار حجم �لقهر و�لظلم يف 
بالدنا. 

ونظرً� �إىل »متّر�ص« �ملنفى، �إن �شّح 
�لتعبري، يف �ل�ّشعر �لعربي، �أ�شحى لز�مًا 

على �ل�شاعر �أن يتحايل على م�شاربه 
�ملعلومة �شلفًا، �لتي �أ�شيبْت با�شتهالك 

جمايّل ب�شبب كرثة ��شتعمالها ودور�نها. 
فال�شاعر �ملنفّي يقيُم �أبدً� على خيٍط �شلٍب 

ميتّد ما بني �لوطن و�ملنفى، ي�شتاق �إىل 
�الأّول ويحّن �إىل �شورته �لفردو�شّية �لتي 

يبّددها �لو�قع �لظامل با�شتمر�ر، وال يتاآلف 
مع �لثاين �إال نادرً�. فخطر ن�شيان �الأّول بل 
�لتنّكر له يلوح يف �أفق �لق�شيدة، كّلما مدح 

�ل�شاعر منفاه، �أو �أُعجب به. لذ� ت�شيق 
خيار�ت �ل�شاعر �ملنفّي، فرن�ه ينكفئ على 
خ�شار�ته �ل�شخ�شّية، ويحّن �إىل �شورته 

طفاًل يف �لوطن، ويعنّي منفاه من خالل 
حو�ر�ٍت، مفرت�شة �أو ال، مع �شعر�ئه 

وم�شاوير عاطفية يف �شو�رعه ومعامله 
�ل�شهرية غالبًا، فالق�شُد هو ر�شم �شورة 

�ل�شائح رغمًا عن �أنفه. 
ويبدو فا�شل �ل�شلطاين يف ديو�نه هذ�، 

مهتّمًا بتو�شيع خيار�ت �ل�شاعر �ملنفّي 
�ل�شيقة قدر �مل�شتطاع. فمن �ل�شحيح �أن 

�لطريق �لتي عّبدها �ملنفّيون قبله و��شحة 
�ملعامل، بيد �أنها حتتمل دربًا جانبية تخ�ّص 

�ل�شلطاين، قو�مها: �شورة ملتب�شة ق�شدً� 
للمر�أة يف �لق�شيدة، و�لرتكيز على �ملقّربني 
�لذين ماتو� يف �لوطن، ورغبة و��شحة يف 

�لرتكيز على حالة �ملنفّي ب�شورة خمتلفة؛ 
فهو مقيٌم ولكن يف �ملنت�شف، يف �مل�شافة 

�ل�شيقة �لو�قعة بني �لوطن و�ملنفى. 
تكاد �ملر�أة حتتّل �لديو�ن برّمته، �إذ �إنها 
حا�شرة ب�شورة �حلبيبة )ماذ� لو كنِت 

معي؟(، و�الآلهة �لبابلية �ملقّد�شة )ع�شتار 
يف متحف برلني(، و�ملوؤنث �ل�شهري �لذي 
يز�وج بني �ملر�أة و�أر�ص �لوطن )�شيدتي 
�جلميلة؛ »كاأّنك تلك �لبالد �لتي رحلْت من 

بالدي«(. ويف حاالتها كّلها، توؤدي دورً� 
رئي�شًا يف حياة �ملنفّي، �إذ �إنها �ل�شند 

�لعاطفي �لذي ميّد �ل�شاعر بالقوة. لكنها 
�أي�شًا تتيح له، عرب تعّدد �شورها، �لتعبري 

عن نف�شه �ملمزقة بني �لوطن و�ملنفى. �الأمر 
�لذي ميكن �إدر�كه من خالل تكر�ر لفظ 

»�ملنت�شف« يف �لديو�ن. 
فاللفظ حا�شٌر يف عّدة ق�شائد؛ منها 

ق�شيدة »�ألو�ن �ل�شّيدة �ملتغرّية«: »نحن 
يف �ملنت�شف �الآن/ �أن�شرع �أم نعود؟« �أو: 

»كيف كربِت يف حلظتني/ و�الأر�ص مل تكمْل 
دورتها/ ونحن يف منت�شف �ل�شارع؟«، 
وحا�شٌر �أي�شًا يف ق�شيدة �شاوث بانك: 

»لكني يف منت�شف �ملوت عرفُت/ كم �شللني 
�حلكماء �لقد�مى/ فالنهر قد يجري مرتني/ 

و�إنك قد تاأتني... مرتني«. 
رمبا متكن قر�ءة ق�شيدة »ع�شتار يف 

متحف برلني«، باعتبارها جمازً� حلالة 
»�ملنت�شف« �لتي تلّم بال�شاعر، �إذ �إن �آلهة 
�خل�شب �لبابلية تقيم يف �النتظار، من 
دون �أن تتمكن من �أد�ء دورها �لرمزي 

يف �لبعث و�لعودة �إىل �حلياة. لذ� تبدو 
خمتلفًة يف �ملتحف، فهي خارج زمنها، 

ولي�شت يف �جلحيم �لذي �شيعقبه بعٌث 

�أكيد، بل منفية –كال�شاعر- من مكانها، 
مقيمة يف �ملنت�شف، يف منت�شف �مل�شافة 
بني �حلياة و�لبعث، وجّل ما تبغيه �ملوت 
ال �لبعث: »وع�شتار تنتظر/ يف �شريرها 
�خل�شبي/ يف متحٍف �شائع يف �الأر�ص 

تنتظر/ تعبت من �حلياة وهي تنتظر/ �أن 
ياأتي �لز�ئر �ملنتظر/ كي متوت«. ويف كالم 

خمتلف، يعرّب �ل�شاعر عن نف�شه وحالته 
بعيدً� من �أر�شه من خالل �شوت ع�شتار، 

مبّينًا �أثر �القتالع عن �ملكان يف �لروح ويف 
تعطيل دورة �حلياة.

يدمن �ل�شاعر حالة �ملنت�شف، فيكتب يف 
ق�شيدته: »ما �أجمل �لعامل يف منت�شف 

�لذ�كرة/ و�أنت هناك/ يف حديقة �لطفولة 
�ل�شغرية/ تدخلني وتخرجني/ تلّونك 

�لنباتات/ وتلهو بك �لع�شافري/ حتى تنفَق 
من �حلّب«.

ولالأ�شف غدْت دو�وين �ل�شعر�ء �لعر�قيني 
ممتلئًة باملوت ال باعتباره مو�شوعًا 

�شعرّيًا كبريً� فح�شب، - وثمة مر�ٍث كثرية 
يف �لديو�ن-، بل باعتباره جمازً� للحالة 

�لعر�قية برّمتها. فهذه �ملفردة، �شاأنها �شاأن 
�شابقتها، حت�شر �شر�حًة يف �لق�شائد: 

»�شاأعود لذ�ك �لبيت/ �شاأقول: لك �لله 
كم موتًا مّر عليك«، �أو »ليكن �أحٌد منكم 

جنبي/ ي�شغل عني هذ� �ملوت/ �لو�قف 
فوق �ل�شرفة يرقبني/ �أن �أدخل فيه«. مثلما 

حت�شر عرب طرق ملتويٍة، كما يف ق�شيدة 

»ر�شام«، حيث يتقم�ص �ل�شاعر �شوته: 
»كيف �أنام/ و�أنا �أبدّل لياًل بليل/ ولونًا 
بلون؟/ لكنه كّلما يهبط �ل�شوء/ يدخل 

لوحته/ من جديد«.
ويف �حلالة �لعر�قية، ال يجيء �ملوت 

منفردً�، بل تر�فقه غالبًا مفردتا �جلنود 
و�حلرب: »كيف تكلكل فوقي �لليل/ تلك 

�للحظة يف �شوهو/ فتكّورت �حلرب/ 
و�نت�شر �جلند �ملوتى فوق �لبار«. �الأمُر 

�لذي ي�شري �إىل قّوة �لو�قع يف �لتاأثري 
على خميلة �ملنفّي. بيد �أن �الأهّم يف 

ق�شائد �ل�شلطاين، هو ربطه �ل�شائب 
متامًا بني �لطاغية و�حلرب و�ملوت: »ماذ� 
�شاأفعل باحلرب هذه �لليلة/ كيف �أقتلها/ 

كي ال تنه�ص يف �ل�شباح/ معربدًة يف 
�لدروب/... ثّم ماذ� �أفعل بهذ� �لطاغية/ 

وهو يّولدها، كّلما ��شتبّد به �مللل«، �أو »بنى 
مو�شوليني �شبعًة و�شبعني نفقًا/ نفٌق لكّل 

�مر�أة/... وظّل يرك�ص ذهابًا و�إيابًا/... 
من �شالو حّتى روما/ ومن روما حّتى �آخر 

�لليل/ حيث كان �لرجال/ �ملتبقون من 
حروب �ل�شباح/ ينتظرون ن�شاء �مل�شاء/ 

�لنائمات يف �لنفق«. �لطاغية وحده من 
يقود �لبالد �إىل كو�رث �حلروب، كما لو 
كان و�شفًة جاهزًة لقتل �ل�شعوب. ولعّل 

هذ� ما يف�ّشر كيف ظهر �ل�شاعر يف �ملقطع 
�الأول متفرجًا حاِنقًا على ما يحدث، ال 
ميلك �لقدرة �إال على �ل�شر�خ. �أّما يف 

�ملقطع �لثاين، فقد ظهر �لرجال كما لو �أنهم 
م�شاقون �إىل �حلرب ق�شرً�، فهم يتناق�شون، 

ويبدو �أن �شاأنهم ك�شاأن �ل�شاعر؛ جمردين 
من كل قدرة على �لفعل، ويف �حلالني يظهر 
�ل�شاعر و�لرجال و�لن�شاء �أقرب �إىل �شورة 

�ل�شحية �لعزالء.
ماذ� تفعل �ل�شحية �لعزالء؟ وكيف يّو�شع 

�ل�شاعر �ملنفّي هو�م�ص كالمها �ل�شيقة؟ 
�لظّن �أن ذلك يحتاج �إىل �مر�أة ما، فالديو�ن 
�أ�شاًل يحتفي بها. ورمبا، يكمن �جلو�ب عن 

هذين �ل�شوؤ�لني يف ق�شيدة خادعة )عابرة 
يف �شارع دم�شقي(؛ ظاهرها غزٌل حممّل 

برت�ٍث عريٍق ال ر�َد جلماله، وباطنها ي�شّف 
عن �إميان باحلّب و�شهو�ته: »كنُت �أتبعِك 

من �حلمر�ء/ حّتى �ملنعطف �لو��شل البن 
عربي/ الأ�شرق �شيئًا من �لثوب/... �شيئًا 

من ذ�ك �ل�شو�شن يف حد�ئق فار�ص/... 
لكنك كنِت حتثني �خلطى/ نحو ذ�ك �ملوت 
�ملبارك/ و�أنت حتملني وجهي �لقدمي/... 

و�أنِت حتثني �خلطى/ من ذلك �لزقاق 
�لدم�شقي/ �إىل �لطريق �لتي لن تعود/ 

�شوى �إليك«. ففي هذه �لق�شيدة يغرّي 
�ملوت لونه، �إن جاز �لتعبري، و�إذ �تخذ 

�شفة �لربكة، فمن �أجل ترك �الأمور عند 
»�ملنت�شف«، ملعب �ل�شاعر �الأثري، حيث ال 

�شيء يكتمل وال �شيء يقرتب من �لو�شول، 
لذ� يكتفي �ل�شاعر �لعا�شق باأن يتبع �مر�أة لـ 

»�شهوة �حلّب ال �حلّب«.

�شدر حديثًا عن »تويلف« كتاب بعنو�ن »�حلرب: ق�شة من 
�أفغان�شتان« تاأليف �شبا�شتيان جانكري، ويف �لكتاب يوثق �ملوؤلف 

حياة �جلنود �الأمريكيني �ل�شعبة بني ت�شاري�ص و�د �شغري �شمايل 
�شرق �أفغان�شتان.

وبح�شب »وجهات نظر« نقل �ملوؤلف عرب كتابه �شر��شة �ملعارك �لتي 
خا�شها �الأمريكيون يف �أفغان�شتان، وتقدمي �شهادة حية من خالل 

مر�فقة جمموعة من �جلنود.
يو�شح �لكتاب �أن �جلي�ص �الأمريكي يف �لعام �ملا�شي قام مبا �أ�شماه 
»�ن�شحابًا ��شرت�تيجيًا« من و�د �شغري �شمايل �شرقي �أفغان�شتان بعد 
�نق�شاء �أربع �شنو�ت من �ملحاوالت �مل�شتميتة لفر�ص �ال�شتقر�ر يف 

�أرجائه، وبعد �أن تكبدو� خ�شائر كبرية يف �لعتاد و�الأرو�ح.

وي�شري �أنه عندما �ن�شحبت �لواليات �ملتحدة من �ملنطقة بقي 
�لو�دي على خطورته �الأوىل، فلجاأت �لقو�ت �الأمريكية �إىل »ر�شوة« 

�الأهايل و�ل�شكان �ملحليني ل�شمان مرور �لقو�فل �لع�شكرية خالل 
عملية �الن�شحاب. ويف �لكتاب قرر �ملوؤلف ق�شاء فرتة من �لزمن يف 
معقل �جلنود باملناطق �لوعرة يف �أفغان�شتان، و�ملنعزلة عن �ملر�كز 

�الأمريكية �لكربى، و�لتي ��شتقرت فيها �لقو�ت �الأمريكية، ويف 
و�شفه للمناطق �لتي ز�رها يقر �لكاتب �أن �أهايل �ملناطق �لريفية يف 

�أفغان�شتان ي�شمرون عد�ًء كبريً� للتو�جد �الأمريكي، و�نهم بالرغم 
من فقرهم �ملدقع مل يخ�شعو� لالإغر�ء�ت �ملالية لتتحول �لقو�عد 

�لع�شكرية �الأمريكية �ملتناثرة هنا وهناك �إىل ما ي�شبه �شجنًا كبريً� 
للجنود ال يتجروؤن على مغادرتها دون �أن يتعر�شو� الإطالق �لنار.

فاضل السلطاني شاعر األحزان الشخصية
»األ�ان ال�سيدة املتغرية« دي�ان لل�ساعر العراقي، املقيم يف لندن، فا�سل ال�سلطاين �سدر حديثًا عن دار املدى يف دم�سق. 

يبدو الدي�ان ذاتيًا منذ القراءة االأوىل، حتّف به من جهة، اأحزان �سخ�سية مرتبطة باملقربني الذين رحل�ا )االأخت، االأّم، 
ة حّب ملتب�سة ق�امها االمتزاج بني املراأة واملكان. وبني اجلهتني تطّل  االأ�سدقاء...(، ومن جهة اأخرى تطف� على �سفحاته، ق�سّ

ق�سائد تخ�ّس املنفى االإنكليزي من زاوية ثقافية، اإن جاز التعبري، تعّينها االأمكنة )�س�ه�، نهر التيمز...( وبع�س �سعراء لغة 
�سك�سبري )اأر اإ�س ت�ما�س، اأندرو مارفل، تي اإ�س اإلي�ت(.
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اأ�ساطري اجلن�ب
حتى �لباحثني عن �ل�شباب و�إخفاء 

�ل�شيب وقهر �ل�شنني �شيفعلون ذلك من 
خالل طقو�ص �ملوت و�لرعب و�خلر�فة 

..و�شيكون هذ� �حللم �ملفقود وهمًا 
يتحول �إىل �شورة مرعبة يف نهاية ق�شة (
م�شحوق �خلفا�ص) وهي ق�شة �أخرى من 
ق�ش�ص تلك �ملجموعة ذ�ت �الأثر �لطيب .

 يحاور �لبي�شاين يف كل ق�ش�شه 
�لق�شرية ثيمته �ملف�شلة و�الأثرية �إىل 

نف�شه وهي عبثية �حلرب وويالتها �لتي 
ت�شل �إىل �أعماق �لروح فيتبعرث �ملكان 

ويبد�أ �لتحول باجتاه �ملجهول. �أبطاله 
�ملاأ�شورون باأطياف �ملوت و�لناه�شون 

من �أ�شاطري �جلنوب �لقدمية �أو من 
�أ�شاطري �ملدن �حلا�شنة �شيظهرون على 

�شكل �شخ�شيات تبدو بال دليل ..ينتخبها 
برب�عة لكي ت�شيع من خالل �لدليل ..وذلك 

بانغمارها بطقو�ص تقرتب يف �إعادة 
�نتاجها من �لغ�شب دون �أن تتجاهل 

�شحناتها �لفولكلورية �الأ�شيلة، وحتى 
عندما يتناول و�قع مدينة كبغد�د فاإنه 

يدخل �ليه من باب �ل�شجن و�حلنني �ىل 
�لرموز �لقدمية �لتي �شكلت �أهم عالمات 
�ملدينة وتاريخها �ل�شري �أو �ملعلن..�إنه 

قا�ص �جلذور �لتي تت�شبث بر�ئحة �لطمي 
ون�شائم �الأهو�ر وطيورها.. ولكن حار�ص 

�لذكريات �لذي يجمع بني �لهم �لوجودي 
وهموم �لنا�ص من �لب�شطاء و�لفقر�ء 

و�ملتاأملني.. �شي�شيبه �الأرق، الأن حر��شتة 
تتاأمل وتتاأ�شى ...وتنتهي �أحيانًا �إىل 

م�شحة من �لت�شاوؤم و�لرثاء....�شخ�شياته 
د�ئمًا خارجة من �حلرب �أو قريبة منها 
وجمروحة باأحد�ثها ب�شكل �أو باآخر.. 

وياأتي �إنزو�ء �شخ�شيات �لبي�شاين 
وميلها �إىل �النعز�ل عن هذ� �لعامل �مللئ 
بالدجل و�لدم ، عرب �ختيار�ت ت�شاوؤمية 
خمل�شة يف بحثها عن خال�ص م�شتحيل 
�شادقة يف عدميتها وتخليها عن �الأمل ..

اأقدم حقيبة يف العامل
هذ� �لنوع من �ملفارقات �الأثرية �إىل نف�شه، 

مي�شي بها �لبي�شاين يف جمموعته 
�جلديدة)حتت خط �حلب( �ىل م�شتويات 

�أخرى من خيبة �حللم.....�إنها جتربة 
جديدة تنتمي بجد�رة �إىل عو�مله �لتي 

جعلها تت�شوع بدمار عطر �شل�شال �لتنور 
و �أريج �لنبق �لبمباوي ..وهذه �ملرة من 
خالل م�شاعفات �حلرب �لتي �نتقلت من 

�شو�تر �جلبهات �ىل �لبيوت و�ل�شو�رع 
و�الأر�شفة و�ملحالت و�لبيوت ناهيك عن 

�ملطار�ت و�لطرقات �لتي �شهدت �أ�شرع 
�لهجر�ت �جلماعية يف تاريخ �لعر�ق 

�ملعا�شر، فطارت منها �ىل �ملجهول 
�أحالم �أجيال �نتظرت �ل�شوء بعد نهاية 
�لنفق ولكن �لقدر كان لها باملر�شاد.....

يختار �لبي�شاين حقيبته �لتي تاأخرت يف 
�لو�شول �إىل مطار �لقاهرة فيخرتع لها 
مكانًا �شاخرً� لالإنتظار، حيث تذهب �ىل 

�ملخزن مع حقائب �أخرى وتلتقي بنماذج 
�أفرزتها �حلرب فرتوي له ولنا ما حل 

باملجتمع بعد �حلرب من غر�ئب وعجائب 
وتقتفي بطريقة �شاخرة �آثار �لنا�ص... 

من رحل منهم ومن بقي ومن رق�ص ومن 
بكى.. �ملفارقة �ن تلك �حلقيبة �لتي �شال 
دم �شاحبها عليها عندما جرح يف �إحدى 
�ملعارك، �شت�شيع مع �شياعه يف �ملنفى: 
»رمبا هي �أقدم حقيبة يف �لعامل ماز�لت 

بيد م�شافر ! فقد جلبتها �أمي رحمها 
�لله من مكة �ملكرمة قبل �أكرث من ربع 

قرن)......( وعند ذهابي �ىل �ير�ن �أ�شرت 
�مي على �أن �آخذ هذه �حلقيبة تربكًا 

ببيت �لله �حلر�م وقرب �لنبي لتحميني 
من �شرور �حلرب )....( تنقلت معي 

هذه �حلقيبة من �أق�شى جنوب �لعر�ق 
�ىل �أق�شى �شماله، على حافات �حلدود 

�مللتهبة باحلرب.�شهدت معي �النت�شار�ت 
و�لهز�ئم،حفظت �أ�شر�ري ومقتنياتي، 
حمت ر�أ�شي من �أن يد�ف بالرت�ب حني 
تكون و�شادتي عندما تنقطع بي �لطرق 

�أو تعز �لو�شادة يف �جلبهات و�ملع�شكر�ت 
وحمطات �لقطار�ت و�لكر�جات » �ص 
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 يف )دم �الأر�جيل( تكون �ملر�أة �ملنتظرة 

هي مو�شوع �لق�شة . كان �ملوظف 
يتاأملها كل يوم يف �ملوقف....  ومن 

خاللها �شنعي�ص جتربة �نفجار يذهب 
�شحيته �لكثري من �جلرحى و�لقتلى 
وبع�ص �ملحال بينها حمل لالأر�جيل 

�مللونة �جلميلة ذ�ت �لنقو�ص �ملذهبة يقع 
قريبًا من �ملوقف....ويف �شكه من �أن 

تكون تلك �ملر�أة قد ق�شت يف �النفجار، 
يقف �ملوظف كل يوم يف �ملكان �ملخرب 

ليبحث عن �أثر لها ..و�شيحادث بائع علب 
�ملناديل وي�شاأله عنها..ولكن هنا �شتلتفت 
�لق�شة �لتفاتها �ملوؤثرة من خالل ماتبقى 
من �أر�كيل �ملحل �ملحطم ... ليكت�شف �أن 

هناك من  ي�شربون �لدم ويجعلونه يقرقر 

يف �الأر�جيل �حلمر�ء: » حاولت تفح�ص 
لونها �لغريب،�إال �أن ر�ئحة �لدخان �ملنبعث 

منها �شغلتني عن ذلك..�الأرجيلة م�شتعلة 
�إذن؟! ر�ئحة..لي�شت ر�ئحة تبغ �أو فو�كه 

كما �عتدنا �أن ن�شم من �الأر�جيل ،ر�ئحة 
�حرت�ق �أ�شالب وحلم ب�شري وخليط من 

�خل�شب و�لبال�شتك و�لقما�ص و�أغذية 
عطنة«�ص15.

بيت الروح
ومثلما يتتبع �لبي�شاين تاريخ �أقدم حقيبة 
يف �لعامل.. يف �شياعها �لكوميدي �الأ�شود 

زمن �حلرب، فاإن ق�شة )ي�شماغ( تتبع 
رحلة ي�شماغ من �حلب �ىل �لكر�هية ثم 

�ىل �حلب مرة �أخرى.. �أما ق�شة )بيت 
�لروح( فنجدها معنية مرة �أخرى بحر��شة 
�لتاريخ من �ل�شياع من خالل غرفة م�شيدة 
منذ زمن �الآباء و�الأجد�د وت�شبب �مل�شاكل 

للحا�شدين و�ل�شامتني ب�شبب قيامها 
مبهام عديدة جلها ترتبط بلمة �لنا�ص 

وجمال �حلياة وتعليم �لفالحني حتى ذ�ع 
�شيتها يف �الآفاق و�شميت ببيت �لروح:  

»هذه �لغرفة بنيت بجهود �أجيال متعاقبة 
وخرب�ت �أقو�م تكاد ال جتد ر�بطًا بينها 

غري بنائها..«  �ص 80  »كانت حمل جتمع 
�ل�شمار من وجهاء �لقوم و�ل�شيوف �لذين 

ياأتون من �أماكن بعيدة لف�ص �لنز�عات 

وحمط ��شرت�حة �لرحل و�جلائعني 
و�لفالحني �لعاملني يف �لب�شاتني 

و�الأر��شي �ملجاورة و�شيادي �ال�شماك 
و�حلرفيني �لذين ياأتون من �ملدن �لبعيدة 
و�لعطارين �جلو�لني.روى �أبي �أنه �شاهد 

فيها �أثناء طفولته هنود وعجم وم�شقطيني 
و�شرك�شا و�أرمنا و�أتر�كا وغجر� يبيعون 

�الأ�شنان �لذهبية وفتاحي �لفال و�ملنجمني 
وقر�ء �ملناقب �لنبوية و�ملقاتل �حل�شينية 

،وكان لكل هوؤالء مو�شمه..ياأتون �إلينا الأن 
هذه �لغرفة هي �لوحيدة يف �ملنطقة �لتي 

ت�شعهم »�ص77.
ولكن �خلوف يت�شرب �ىل نف�شه من 
خر�ب هذه �لغرفة بعد �شماعه رجل 

�لدين وهو يلقي موعظته عن يوم �شياأتي 
يتهدم فيه كل �شئ حتى هذه �لغرفة .ال 

�أحد من �الأقرباء �أو �أبناء �لعمومة يهتم 

بها ماعد�ه وحتى عمه كبري �لع�شرية 
يقابله بربود بعد علمه بحدوث ثقب يف 

جد�ر �لغرفة �لتي متثل تاريخ و تر�ث 
�لعائلة ..وطريقة �لرتقيع لن تنهي م�شكلة 

�لتق�شر�ت و�لثقوب �لتي تتعمق كل يوم 
يف جدر�ن �لغرفة ولهذ� تذكرهم �جلدة 

باحلل �لوحيد لردم تلك �لثقوب وهو 
�لطني �حلري »قالت جدتي �إن هذه �لثقوب 

ال تغلق �إال بالطني �حلري وهو �لطني 
�الأحمر �لذي الجتده �إال يف �جلروف 

�لعذر�ء و�أعماق �الر�ص«�ص87.
ق�شة )حتت خط �حلب( �لتي حملت 

�ملجموعة عنو�نها  تبدو من تاريخها 
�ملثبت يف نهايتها، �أنها �أحدث ق�ش�ص 

�ملجموعة ولكن �لغريب �نها تبدو غري 
منتمية �إىل �ملجموعة مبو�شوعها..بل 
تنتمي �إىل �أجو�ء كافكوية تتحدث عن 

عامل معتم و�شباح بال �أنو�ر يتحول فيه 
بطل �لق�شة �إىل قط و�لغناء �إىل مو�ء..

يبدو �إن �لغط�ص يف تلك �لق�شة كان 
بدياًل عن �ل�شفاف �مل�شوقة �لتي يعجن 

من طينها ثوبًا طق�شيًا تلب�شه �لق�شة 
كما فعل يف تنور �لثكلى وكف مرمي 

و�لي�شماغ  ...م�شك ختام �ملجموعة كان 
ق�شة )�شيخوخة( �لتي �أهد�ها �ىل وليده 

حممد وهي ق�شة طريفة يف مو�شوعها 
تتحدث عن طفل ر�شيع  يف �ل�شاعة �الأوىل 
من حياته �شحك �شاخرً� من �حلياة ..ويف 

يومه �الأول غرق يف �ل�شمت و�لتاأمل 
ويف �أ�شبوعه �الأول ر�ح ي�شيق باأحاديث 
�ملهنئني بوالدته »فيحاول �أن يخفي ر�أ�شه 

يف �شدره مثل �لقنفذ، �أو يدير وجهه عنهم 
�شوب �حلائط، �أو يفل قماطه ويلفه على 

عينيه و�أذنيه.« �ص 101وعندما يكمل 
هذ� �لطفل )�لوجودي( عامه �الأول، ال 

يعباأ بقبالت �أهله وتهانيهم مبنا�شبة عيد 
ميالده، �إمنا ي�شعل �شيكارة من �شمعة يف 

كيكة �مليالد ويروح يدخن على �شرير جده 
�لعتيق.

عبد الستار البيضاني في مجموعته 
الجديدة )تحت خط الحب(

علوي������ة ص�������بح ف��ي
 )اس�����مه الغ�������رام(: 
الجسد بوصفه سرديات باسلة

يف خ�سم اله��س الروائي الذي يجتاح امل�سهد الثقايف العربي والعاملي، يبدو االإخال�س لفن 
الق�سة الق�سرية �سربًا من ال�سغف اخلا�س مازال يتملك قلة من كتاب ال�سرد العرب ممن 

مي�سك�ن بزمام هذا الفن ال�سعب وي�ا�سل�ن ال�سري معه اإىل اآفاق جديدة...عبد ال�ستار 
البي�ساين واحد من اأولئك الالعبني املثابرين يف هذا امل�سمار وه� من االأ�سماء العراقية 

التي تركت ب�سمتها ال�ا�سحة عليه خالل م�سرية ط�يلة جتاوزت ثالثني عامًا من الكتابة 
ال�سحفية والق�س�سية والروائية، لت�ؤ�سر قبل عقد من الزمان واحدة من عالمات تلك 

امل�سرية الفارقة وهي جمم�عته الق�س�سية )ماآمت تنكرية( والتي �سدرت يف بغداد عام 
2000 وترجمت اىل اال�سبانية عام 2004 ..يف كل ق�سة من ق�س�س تلك املجم�عة وبلم�سة 

واحدة كان البي�ساين ي�ستطيع اأن ي�ؤ�سطر ق�سة واقعية ويح�لها اإىل حكاية ف�ق خط 
احلرب والقهر واخلرافة....وال تغيب عن الذاكرة ق�سته )ماآمت تنكرية( التي كانت 

واحدة من الق�س�س املتميزة للحرب كما هي عليه احلرب فعاًل، ال كما يراد تزويقها اأو 
تربيرها للنا�س .. اإذ عامل البي�ساين ال�سخ�سية الرئي�سية يف )ماآمت تنكرية( كمادة  

تقرتب من الروح الهائمة يف �سحرها وجعلها تدخل اىل وحدة ع�سكرية للبحث عن 
زوجها املفق�د فتثري اإعجاب اجلن�د بجمالها وثباتها واإخال�سها ولكنها عندما تنتهي 

اإىل م�سري ماأ�ساوي على ر�سيف من اأر�سفة ال�ساحة الها�سمية يف عمان ...�ستنكر ه�يتها 
كامراأة يف غاية ال�سالبة والثبات وت�سيع مع �سياع الباحثني عن منفى اأو وطن بديل... 

عر�س:  مي�سل�ن هادي

يختار البي�ساين حقيبته التي تاأخرت يف ال��س�ل اإىل مطار القاهرة 
فيخرتع لها مكانًا �ساخراً لالإنتظار، حيث تذهب اىل املخزن مع 

حقائب اأخرى وتلتقي بنماذج اأفرزتها احلرب فرتوي له ولنا ما حل 
باملجتمع بعد احلرب من غرائب وعجائب وتقتفي بطريقة �ساخرة 

اآثار النا�س... من رحل منهم ومن بقي ومن رق�س ومن بكى.. 
املفارقة ان تلك احلقيبة التي �سال دم �ساحبها عليها عندما جرح 

يف اإحدى املعارك، �ست�سيع مع �سياعه يف املنفى: »رمبا هي اأقدم 
حقيبة يف العامل مازالت بيد م�سافر ! فقد جلبتها اأمي رحمها اهلل 
من مكة املكرمة قبل اأكرث من ربع قرن)......( وعند ذهابي اىل 

ايران اأ�سرت امي على اأن اآخذ هذه احلقيبة تربكًا ببيت اهلل احلرام 
وقرب النبي لتحميني من �سرور احلرب )....( تنقلت معي هذه 

احلقيبة من اأق�سى جن�ب العراق اىل اأق�سى �سماله، على حافات 
احلدود امللتهبة باحلرب.

�ذ ميكن لهذ� �جل�شد �ملتعايل �ن يدّون 
يومياته �ل�شخ�شية �ل�شرية من خالل �شهوته 

�ملك�شوفة و�لهاذية عرب مات�شتدعي له من 
�شفر�ت �للغة، و�شفر�ت �ملر�آة، تلك �ل�شهوة 

�لتي ترى �شيولتها، ومت�ّص �رتعا�شاتها 
وحدها بعيد� عما كان يت�شاقط على مر�آتها 

�للغوية/مر�آة �لزمن من �شقوق �لتاريخ 
و�لتدوين �و وفوبيا �لوجه �الخر لل�شرير 

و�لرجل/�لذكر �لذي يبدو يف �لرو�ية 
عاجز�، �وطارئا، �و هام�شيا.

يف رو�يتها �جلديدة >��شمه �لغر�م< 
�ل�شادرة عن د�ر �الد�ب/بريوت تنزع 

�لكاتبة �للبنانية علوية �شبح عرب ��شتدر�ج 
زمنها �ل�شردي ليكون مقابال لزمن 

و�قعي تتعالق فيه م�شتويات �لك�شف مع 
م�شتويات �ال�شت�شهاد عرب ��شتح�شار بنيات 
حكو�تية تقوم على فكرة تعدد �ل�شخ�شيات 
و�ال�شو�ت، لكنها تتجوهر يف متثل هوية 

�شردية لالنثى �لعا�شقة، �ذ يكون هذ� �لتعالق 
باعثا على �نتاج وظيفة تعبريية لهذه �لهوية 

و�لتي حتيل �ىل نوع من �لتفاعل �لن�شي 
كما ي�شميه �شعيد يقطني بني �حلكاية �لتي 

تخ�ص بطالتها مع ما ينثال منها من حكايات 
�خرى ثاوية لعو�مل بطالتها و�رها�شاتهّن 

للج�شد و�لرجل و�حلرية و�للذة، ومبا 
ميكن �ن مينح �لزمن �لو�قعي/�ليوميات 

بعد� �شرديا مفتوحا، توظفه �لكاتبة يف 
�شياق �لك�شف عن تلك �لعو�مل �لتي تخ�ص 
ما هو م�شكوت عنه يف �حليو�ت �لرو�ئية 

لبطالت رو�يتها، �ذ �ن تالزم �لزمنني 
�شيكون هو �لباعث �ي�شا على ��شطناع 

عو�مل �شاخبة تف�شي للبحث عن �ال�شباع 
عرب جتاوز �الح�شا�ص باخلو�ء و�لعجز، 

و�الندفاع باملقابل �ىل ��شتعاد�ت تعوي�شية 
عميقة- نهلة ت�شتعيد حبيبها- عزيزة تك�شر 

رتابة ج�شدها �ل�شائخ بالن�شيان- نادين 
ت�شتعيد مثليته ظاهر�تية �شردية �ىل �جل�شد 
ذ�ته، بو�شفه ن�شا ق�شديا، تتك�شف مالحمه 

وتفا�شيله وعريه، وكاأنه ميار�ص عرب هذه 
�لق�شدية نزوعا �كرث ��شتيهاما نحو حتريره 

من �لوهم �الخ�شاعي لل�شلطة، �ل�شلطة 
�لتي تخ�ص �لليايل و�لتاريخ و�ل�شهريار 

و�ملثيولوجيا، و�ح�شب �نها وجدت يف 
�لعنو�ن �ال�شتذكاري >��شمه �لغر�م< 

نوعا من �لتربير �لذي يف�شي �ىل كل هذه 
�ال�شحيات، و�ىل كل ماهو باعث على 

��شتنطاق �جل�شد �ل�شانع للحكايات بو�شفه 
بطال، �و بو�شفه هوية، �و رمبا بو�شفه 

ن�شا ��شكاليا ي�شطنع له حو�ر� �شاجا بني 
�لكاتبة وقر�ئها، �و هو �ملقابل �لتعوي�شي 

للحو�ر �الكرث هو�شا بني �لبطلة وع�شيقها، 
�و بني �لبطلة وظلها �لباحث عن ��شباعات 

غائبة.. 
ت�شعنا �لكاتبة بدء� �مام زمن �لرو�ية/

�لزمن �لو�قعي/حرب متوز/يوليو2006 
بكل رعبه ومظاهر موته �خلارجية كباعث 

تاأويلي لال�شارة لوجود زمن د�خلي ��شّد 
رعبا و�كرث ق�شوة وفد�حة، ت�شنع له ثيماته 
و�شر�عاته وم�شتوياته �لنف�شية �مل�شطربة 

عرب �عر��ص ومونولوجات عميقة، �ذ هو 
�لزمن �ملك�شوف على خر�ئب �لروح و�جل�شد 

و�ل�شيخوخة و�لعطاالت، و�لذي يقود �ىل 
�ملجاهرة بالك�شف عن �حا�شي�ص م�شطربة 
حليو�ت تعي�ص وقائعها بنوع من �لرتابة 

و�ملوت �حل�شي، و�لتي جتد يف �شفرة 
�جلن�شية �ال�شباعية �ح�شا�شا عميقا باالنوية 
�لعميقة للمر�أة و�لتي تك�شف وترى وت�شتلذ، 

حيث تتك�شف يف جوهرها عن �شفر�ت 
تعبريية فيها �لكثري من �لتمرد و�الحتجاج 

�لرمزيني على عطالة رغبة �جل�شد �لبعيد عن 
��شيائه �ل�شغرية، مثلما جتد فيها �لباعث 

على ك�شوفات مت�ّص �لكثري من تفا�شيل 
�ليوميات �ملهملة و�لعادية، و�لتي تتحول 

�ىل يوميات بهيجة، �شاحرة، �ذ ت�شعها �مام 
�شرية �جل�شد غري �ملكت�شف متاما، مثلما 

ت�شع بطالتها �خلم�ص �مام �شدمة �لوعي 
�مل�شبوك �ىل �زماته �لظاهرة و�لباطنة يف 

�ل�شياق �الجتماعي و�لثقايف و�لديني.
�شدمة �جل�شد و�لوعي، ي�شعنا �مام �لكثري 

من �ال�شئلة، خا�شة ما يتعلق بتقدمي 
منوذج غري تقليدي للمر�أة �لتي متنح 
ج�شدها قوة حريته �لتعبريية، ووعي 
هذ� �لنموذج �ز�ء �شايكولوجيا �لتابو 
�لذي تتجاوز ح�شا�شيته �ملر�أة باجتاه 
�الحتفاء ب�شرية هذ� �جل�شد، باعتباره 

)�لبطل( �لقادر على �عادة مو�ءمة �للذة 
كمو�شوع �ن�شاين مع �لذ�ت �ملغرتبة 

عنه، �لذ�ت هنا مثال للذ�ت �لو�عية، النها 
غري معنية بتفريغ �لنزو�ت لذ�تها، بقدر 

ما يعنى بتعاليها من خالل حلولها يف 
�جل�شد �الخر/�ل�شريك عرب �شفرة �للذة 
لتحطيم قيود �لعزلة و�خلوف و�لتابو، 

ورمبا �اليهام بان هوية �جل�شد هي هذه 
�للذة �لتي ت�شاكنه باحلميمية و�لقوة �لتي 

جتعله قويا يف حريته ومتو�زنا و��شتعاديا 
ومتمرد� على �شيخوخته وترهله.

يف رو�ية >��شمه �لغر�م< جمموعة 
حكايات �و ��شو�ت ت�شطنع �لكاتبة لها 

ثيمات و�شر�عات ويوميات و��شو�ت 
هي جزء من �لرتكيب �ل�شردي، مثلما 

هي )حتويل داليل( ملا يتمظهر يف �لكثري 
من وقائع �مل�شكوت عنه، �ذ تبدو هذه 

�حلكايات عادية يف ظاهرها، لكن �ملخيال 
�ل�شردي �ل�شره للكاتبة يجرتح لها �شياقا 
�شرديا يتق�شى تفا�شيلها و�شر�ئرها عرب 

��شتغو�ر �عماق �لذ�ت �النثوية �لباحثة عن 
�آدميتها ووجودها وحريتها ولذتها، ومبا 

مينح هذه �لذ�ت �الح�شا�ص د�فعا عميقا 
لتوهجها و��شباعها و��شباغ يومياتها 

�لعادية بنوع من �لعمق �لدر�مي، و�لبناء 
�لنف�شي �لغامر ب�شر�عات و�عرت�فات 
و��شئلة، �ذ تبدو فيها حيو�ت بطالتها 

وكاأنهّن ي�شعنّي عرب هذه �للعبة �ىل كتابة 
�ال�شياء �ملناق�شة للموت و�لعزلة و�خلو�ء 

من وجهة نظرهّن، مثلما يعربّن عن 
�لطابع �الغرت�بي ملحنة �ملر�أة �ملعزولة 
يف �لعامل �لذي حتكمه �لقوة �لذكورية 

�لر�شمية )�ل�شلطة، �لعائلة، �ملقد�ص، 
�لنظام �الجتماعي �ل�شارم( و�لتي توؤن�شن 

مرجعياتها على وفق قوة �الثر و�لتاريخ 
و�لن�ص، �ذ يغيب �الن�شان كثري� هنا، 
�الن�شان �لعا�شق، �حلامل، �لباحث عن 

حريته و�شوؤونه �ل�شغرية، مقابل �حل�شور 
�لغر�ئبي لالن�شان �لعاجز )جو�د(، �و�شّياد 
�ل�شهو�ت )بائع �ملالب�ص( �و منوذج �ملثقف 
�لدوغمائي )�شليم(، و�لذي ميكن �ن يكون 

حامال القنعة �ملحارب و�لقاتل و�مل�شي�ص 
�لع�شابي، و�شانع �لتابو�ت و�لو�شايا. 

ثنائية �حل�شور و�لغياب تبدو يف رو�ية 
علوية �شبح مدعاة لقر�ءة �مل�شتويات 
�حلكو�تية يف �لرو�ية، لي�ص مبعناها 

�لتقليدي �لذي ي�شتعيد �حلكاية، بل 
بو�شفها بنيات �شردية حممولة على 

م�شتويات و�قعية كاحد�ث، وم�شتويات 
رمزية ��شتعادية، خا�شة ملا تثريه هذه 

�مل�شتويات من تعالقات ودالالت ومعان 
�ز�ء ��شتقر�ء منوذج �ملر�أة �لتي تتمرد على 

�لو�قع �الجتماعي و�لعريف و�لديني، �ذ 
تتحول �لبطلة �ىل حاكية ل�شرية ج�شدها 

�ملفجوع باإرث �ن�شنته �الفقية �لتي �شنعها 
لها �لزو�ج و�الوالد و�الحفاد، مقابل غياب 
�الن�شنة �الكرث هو�شا يف ال وعيها، �ن�شنة 

�ملر�أة �ل�شاخبة �ملتمردة �لتي مل ت�شبع، 
و�لتي جتد يف ��شتعادة ع�شيقها لعبة 

�شردية �يهامية، تتاأن�شن فيها �للغة عرب 
�العرت�ف �و ميكن ت�شميته بـ)هذيان حمى 

�لرغبة(، فالبطلة نهال ت�شع هذ� �لهذيان 
وكاأنه ن�شها �ل�شري �ملخبوء يف الوعيها 
)كان هاين �أول من عّرفني �ىل ج�شمي، 

وجعلني �كت�شف كل تف�شيل فيه(
�لوعي �لق�شدي للكاتبة �ز�ء ما ت�شنعه 

لبطلتها نهال، هو ما يقودها كما �رى �ىل 
تغييبها عن �للعبة �ل�شردية للحكايات، رمبا 

الدر�كها �ن دور نهال قد ��شتكمل ر�شالة 
منوذجه �لرغائبي �ملحبط من و�قعه، 

و�لباحث عن ��شباعه عرب��شتعادة قرينه 
من خالل �شفرة ��شتعادة �لرجل �لغائب. 

ورمبا الن منوذج نهال غري �لقيا�شي، 
ي�شع �ن�شنة هذه �لعالقة �مام �غرت�ب 
وجودي وهوياتي، و�ذ ت�شع �لكاتبة 

بطلتها �شعاد يف �ل�شياق �لرو�ئي، فانها 
جتد فيها منوذجا �خر، رمبا هو �كرث 

و�قعية، و�كرث متاهيا مع �غرت�ب �ملر�أة 
�ملثقفة- ��شتاذة �لفل�شفة- �ز�ء ج�شدها 
و�ز�ء �لرجل �لدوغمائي �لذي مل يع�ص 

�لهو�ج�ص �لعميقة حلريته و��شباعته �ز�ء 
�شريكه. هي قد ت�شبه نهال يف �لتو�تر 

�حلكائي، لكنني �جد �نها خمتلفة متاما، 
�ذ �ن �شعاد �شخ�شية مركبة من حيث 

تو�شيفها �ل�شردي، مثلما هي على �مل�شتوى 
�لنف�شي م�شكونة بالقلق و�خلوف وفكرة 

�خليانة �كرث من نهال، �ذ مل تع�ص �شعاد 
�الح�شا�ص بلذتها �لغائبة مع �لرجل �الخر/

بائع �ملالب�ص �مل�شتعملة، و�لذي وّلد لديها 
�ح�شا�شا نكو�شيا باالحباط، رمبا ب�شبب 

غياب ق�شدية �لرغبة، ورمبا ب�شبب عدمية 
�ل�شريك �لذي مل ي�شاطرها وعي هذ� �للحظة 
�لتي عا�شت لذتها و�ح�شا�شها مثلما عا�شتها 

�شديقتها نهال مع ع�شيقها هاين. ورغم 
�ن منوذج �شعاد يف �ل�شياق �لو�قعي هو 

�كرث يومية وتكر�ر�، �اّل �نها ظلت مع ذلك 
�قل هو�شا يف �لتعبري عن �لفكرة �لبطولية 

للج�شد حني يعلن با�شهار عن رغبته، �ذ 
تقول �شعاد)هذ� �جل�شم ج�شمي ولي�ص 
ج�شم نهال، وتاأوهاتي لي�شت تاأوهاتها، 

وجر�أتي لي�شت جر�أتها( لكن موت �شعاد 
على �شرير نهال ي�شع فكرة هذ� �لنموذج 
�ىل موت �فرت��شي لفكرة �لبطولة �لتي 
ج�شدتها نهال، مثلما �شعت �ىل �لتماهي 

معها �شعاد..
رو�ية >��شمه �لغر�م< كتابة يف ب�شالة 

�جل�شد، ويف وعي حريته �لعميقة، ت�شعى 
من خاللها �لكاتبة للنب�ص يف ذ�توية �جل�شد 

بو�شفه �لهوية و�ملعنى ولي�ص �لغريزة 
فقط، وال�شتقر�ء مكنونات هذ� �جل�شد 

عرب �عادة فح�ص �لفكرة �ملتعالية للرجل 
يف �ل�شياق �لتاريخي و�لثيمي، مثلما 

هو فح�شه يف �ل�شياق �لن�شو�شي �لذي 
تت�شكل هويته �ل�شردية عرب توظيف مفهوم 

�ملنظور وتبئري�ته يف جتلية عالئق �ملر�أة 
�لتي عادة ما يقرتحها �ملنظور �ل�شردي 

كمقابل تعوي�شي لو�قع مهزوم و��شتالبي، 
وكذلك عرب �لتعاطي �ال�شكايل مع �زمات 

�حلرية و�حلرب و�اليديولوجيا و�لدوغما 
�لفكرية و�لدينية، �ذ تكون كتابة �جل�شد 

هي �للعبة �خلارقة �لتي ��شتغرقتها �لكاتبة 
لكي تتلم�ص حريتها وقلقها و��شباعتها عرب 
�لتعالقات �ل�شردية لهذ� �جل�شد، وحلكاياته 

و��شو�ته �ملتعددة ومد�ئحه �لباذخة �لتي 
تعيدنا �ىل �لعنو�ن/�لرثيا �ملحمول على 

رمزية ��شاحيه �لغائبني.

عر�س: علي ح�سن الف�از

عل�ية �سبح ت�ستعيد ق�ة اجل�سد، عرب ا�ستعادة لعبته يف ان يك�ن �سردا، ويف ان يك�ن �سغفا 
ي�ستنفر الذاكرة واملراة، اذ ت�ستعيد قدرته على الغ�اية، وظاهرته االفرتا�سية النقي�سة للزمن. 

هذا املدخل ه� ا�سهار لقراءة مقرتحة تفتح مغاليق الن�س الروائي للك�سف عما ه� غائر يف 
العديد من املرجعيات الن�س��سية وال�ج�دية للذات واجل�سد والتاريخ والقرين.

ا�ستعادة اجل�سد/الفكرة، واجل�سد/احلكاية ال تتقم�سها الروائية ب��سفها تعبريا عن جمم�عة 
من االقنعة ال�سردية حلي�ات تعي�س يف عتمة عاملنا، او انها تعرّب عن انثياالت لـ)هذيان(

هذه احلي�ات وهي م�سك�نة بطق��س لذتها او خ�فها واعرتافاتها، بقدر ماهي مكا�سفة واعية 
ملا ميكن ان تتمظهر به)بط�لة اجل�سد(اخلبيئة واملهم�سة، تلك البط�لة التي متنح اجل�سد 

ح�س�را �ساخبا، يتعاىل على مراثي اجل�سد التاريخي و�سيخ�خته املفرت�سة، مثلما متنحه لغته 
اال�ستثنائية )لغة التفا�سيل والب�ح والتلم�س( فهي تزيحه عن مثي�ل�جيا اخل�ف واخلطيئة 

اىل ما ي�سبه �س�سي�ل�جيا امل�ساركة واحلميمية، ورمبا اعادة تاأمل مت��سعه اله�ياتي الذي ي�ست�لد 
عرب ماه� جزئي، ن�عا من الق�ة العميقة التي تتج�هر فيها كثنائية ذات املراأة النا�سجة عرب ما 

تك�سفه يف كين�نة ج�سدها الذي )يكرب حبها وي�سري نا�سجا وحل�ا ومذاقه كالع�سل(. 
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يف �لبدء تختلي ليلى، وحدها، بني �ل�شخور. تتعرى، ويتهياأ 
لها باأن �جلن يو�قعها.. ت�شاألها مارية؛ "ـ وما �لذي يفعله معك 

�جلن؟ ـ يفعل �لعجب �لعجاب. ـ ليلى، �أنا ال �أ�شدقك. ـ جّربي 
مرة، و�شوف ت�شّدقني، وبعدها ت�شعدين". لكن بعد ذلك، ترتك 

ليلى وهمها ذ�ك وتتعلق مبارية �لتي تهيم بها هي �الأخرى.. 
جتل�شان و�إحد�هما حتدق يف عيني �شاحبتها.. تقول مارية؛ 

"كاأن عينيها كهف، فيه �شهد م�شّفى.. حتر�شه �لزنابري.. يدفعني 
�إليها غمو�شها، وبقربها يغمرين �إغو�ء ملتب�ص، م�شتحيل". 

ويف �لنهاية تتزوج ليلى، تاركًة مارية وحدتها ووح�شتها.
   �لنبطي هو كنه ) يون�ص ( �الأخ �الأ�شغر ل�شلومة، �أطلقو� عليه 
هذ� �ال�شم منذ �ل�شغر على �لرغم من �أن عائلته وقبيلته جميعًا 

من �الأنباط. و�لنبطي �شاب جميل يخلب لب مارية منذ �أول 
يوم ت�شاهده؛ يف �أثناء خطبتها، وتتمنى لو �أنه هو �خلاطب. 
و�شي�شتمر نوع من �لود �ملتوهج �لغام�ص بينهما حتى نهاية 

�لرو�ية. �أو هو حب تختفي جمرته �ملتقدة حتت كتلة كثيفة من 
رماد �الأعر�ف و�لتقاليد و�ملخاوف.

   يقول �لنبطي �أنه ي�شمع ند�ء�ت من �ل�شماء ، غري �أنه ال يّدعي 
�لنبوة.. له دينه �خلا�ص �لذي �قتنع به و�آمن.. وله �شلته 

�ل�شخ�شية �لعميقة مع �شورة الإلهني يلهمانه. �شورة ماثلة بقوة 
يف ذهنه. وهو مثقف مبعايري زمانه، ميار�ص �شلطة �لكالم، 

ويجيب على �أ�شئلة �الآخرين. وبني �حلني و�الآخر يذهب �إىل 
جبل �إيل يف �شيناء، وهناك عند فجر كل يوم ي�شغي بخ�شوع 

لكلمات �إلهه. وملّا دعي من قبل قبيلته الإعالن �لنبوة رف�ص 
ب�شدة. فهو مل يكن يبغي من متاع �لدنيا �شيئًا، فيما قبيلته 

تريد �أن تدخل �ل�شر�ع ذ� �لطابع �لدموي بني �لقبائل من �أجل 
�ل�شلطة و�لرثوة و�ل�شيطرة على طرق �لتجارة، يف �لوقت 
�لذي تكاثر فيه مّدعو �لنبوة يف �جلزيرة �لعربية ليقدمو� 
�لدعم �الإيديولوجي و�ملعنوي لقبائلهم يف مو�جهة قري�ص 

و�لقبائل �ملتحالفة معها �لتي دخلت �الإ�شالم حيث ظهر �لنبي 
حممد )�ص (. وحني يقر�أ �لنبطي بع�شًا من �آيات �لقر�آن �لكرمي 
يتنباأ ب�شيالن دم كثري يف معارك وغزو�ت �شتتالحق يف حومة 

ذلك �ل�شر�ع.. �إنه من منط �ملثقف �لالمنتمي �لذي له روؤ�ه، 
وت�شور�ته �ملختلفة عن روؤى وت�شور�ت �الآخرين.. و�إْن كان 

غري ممتثل ملعتقد�ت ع�شره فاإنه كان ياأنف من �ملو�جهة، �أو 
رمبا يعرف قدر نف�شه وال يريد �لدخول يف حروب خا�شرة.
   وقبل �أن يركن لل�شمت مع تغري �الأحو�ل يف �لدنيا، كانت 

مارية تقرتب من جمل�شه، وت�شتمع �إليه بَوَله و�إعجاب، وتفتقده 
حني يرحل �أكرث مما تفتقد زوجها، �أو �إنها مل تكن تفتقد زوجها 

على �الإطالق. و�لنبطي كان ينجذب هو �الآخر ملارية من غري 
�أن يتجاوز حدوده.. مارية �ل�شلبية �لتي ال تبادر غالبًا، لكنها 

تنقاد لغو�يات �حلب و�ملتعة حلظة تتاح �أمامها وتكون مقتنعة. 
ولو همَّ بها �لنبطي، لهّمت به، بالتاأكيد، لكنه �لر�هب على 

طريقته، �ملتعفف و�لز�هد باللذ�ئذ، �ملوؤمن باال�شتن�شاخ ) دور�ن 
�حليو�ت (، حيث �الأرو�ح ال متوت و�إمنا حتل يف �أج�شام 

�أخرى حيو�نية �أو ب�شرية بح�شب �شلوكها يف حياتها �ل�شابقة.
   ذ�ت يوم �شيقول لها؛ "�إن �الإن�شان مّنا �إذ� �أحب يف حياته، 
وهام بالع�شق ومات على تلك �حلال ُبعث من جديد هدهدً�، 

فالهد�هد �أرو�ح �ملحبني". وحني تهاجر �لعائلة كلها �إىل م�شر 
تلبية ل�شرور�ت �لفتح �الإ�شالمي يبقى �لنبطي وحده يف 

�لديار.. بعد �شاعة من �شري �لقافلة، ويف و�شط �لغبار تفكر 
مارية بالعودة �إليه، فهم على �أية حال م�شغولون عنها، ولن 

يالحظو� غيابها �إاّل بعد وقت طويل.. هذ� ما �شيحدث يف 
�شها  �ل�شفحة �الأخرية من �لرو�ية، �لتي هي ق�شة حب تلخِّ

�جلمل �لتي تقفل بها �لر�وية ) مارية ( �لرو�ية؛ "كان 
�لنبطي مبتغاي من �ملبتد�أ، وحلمي �لذي مل يكتمل 

�إىل �ملنتهى.. ما يل دومًا م�شت�شلمة ملا 
ياأتيني من خارجي، في�شتلبني.. �أحجر 
كني �لهوى، وتقودين  �أنا، حتى ال يحرِّ
�أُمنيتي �لوحيدة؟... هل �أغافلهم، وهم 

�أ�شاًل غافلون، فاأعود �إليه.. الأبقى 
معه، ومعًا منوت، ثم نولد من جديد.. 

هدهدين".

فهل �ستع�د؟

»النبطي« قصة حب
سعد محمد رحيم

2

�أربع م�شرحيات للكاتب و�ملخرج �لعر�قي فا�شل �شود�ين �شدرت يف 
كتاب عن د�ر �لغاوون 2011، حتت عنو�ن »�لرحلة �ل�شوئية«. هذه 

�مل�شرحيات هي: »�لرحلة �ل�شوئية«، »�لنزهة �أو �لنار �ملتوح�شة«، 
»�أغاين جلجام�ص« و »�لنزهات �خليالية«. وقد فازت م�شرحية 

�الأطفال »مرمي و�لن�شر �لذهبي« له، يف م�شابقة �الأمانة �لعامة للهيئة 
�لعربية للم�شرح باجلائزة �لثانية 2011-2010.

يحاول فا�شل �شود�ين من خالل عمله ككاتب وخمرج، �أن ي�شاهم 
يف نقل �مل�شرح �لعربي من �لن�ص �ملنطوق �إىل �ل�شورة، حمررً� �إياه 
من �شلطة �للغة �ملنطوقة ومن هيمنة �الأد�ء �للغوي للن�ص، لي�شل به 
�إىل زمن م�شرح �ل�شورة، باعتبار �أن هذ� �مل�شرح �لذي يروم حتقيقه 

�شي�شاعده على �خلال�ص و�لتطهر من هذه �الإ�شكالية �لتي يعي�ص فيها 
هذ� �مل�شرح �لقائم على ��شتن�شاخ �للغة �خل�شبية، �لتي تقتل حيوية 

�للغة �ل�شعرية. 
ُتَعّد جتربة م�شرح �ل�شورة عند فا�شل �شود�ين خما�شًا �إبد�عيًا، 

�أر�د به �أن يعطي زمن كتابة �لن�ص �لدر�مي �جلديد كل �الحتماالت 
�لو�ردة فيه، كي يكون م�شروعًا للتو��شل بينه وبني زمن تلقي 

�لن�ص، �ذ يقوم على خماطبة �الإن�شان ككل، ويعرف كيف يخرتق 
حجب �ل�شورة ويفهم �لدالالت �لكامنة ور�ءها. يريد لهذ� �الإن�شان 

�أن يتمكن من �إدر�ك �لعامل �ملوجود ور�ء �ل�شورة، الأنها حاملة 
للعالمات، �لتي ت�شبح بدورها حاملة لعو�مل خمتلفة تنتمي �إىل 

�أزمنة متقاربة ومتباعدة هي ما يتبقى �أمام �لكاتب كي يوّرط �ملتلقي 
يف قر�ءة لعبة بناء �لن�ص بهذه �لعالمات .

حني يختار �شود�ين جتربة م�شرح �ل�شورة ويتبنى قو�عدها 
ونظرياتها، فاإنه يختار �لدخول يف مغامرة �إبد�عية �شعبة، وذلك 
ب�شبب وعورة �إجناز هذ� �لفعل �لدر�مي يف م�شرح يريد �أن يكتبه 

ب�شاعرية �ل�شورة، ليمّهد �ل�شبل للدر�ماتورجيا ولل�شينوغر�فيا 
كي ت�شتغال يف عملية �الإخر�ج �لقائم على ن�شج بالغة �ل�شورة يف 

�لتو��شل مع طق�ص �لعر�ص. وما يجدر ذكره هنا، �أن �ملخرج �لعر�قي 
�شالح �لق�شب، كان �ول من �أدخل هذه �لتقنية للم�شرح �لعربي يف 

بد�ية ثمانينات �لقرن �ملن�شرم.
�ص م�شرحيته  �لكتاب �لذي يحمل على غالفه لوحة لفان كوخ، ُيخ�شِّ

�الأوىل عن هذ� �لفنان �لهولندي �لكبري، وهي �مل�شرحية �لتي يحمل 
�لكتاب عنو�نها »�لرحلة �ل�شوئية«، مع عنو�ن فرعي يقول »طق�ص 

ب�شري عن وجد �لفنان فان كوخ«. كانت هذه �مل�شرحية قد ُترجمت 
�إىل �لد�مناركية و�أخرجها �شود�ين نف�شه على �أحد م�شارح كوبنهاغن 

)تري� نوفا تياتر( مع ممّثلني د�مناركيني حمرتفني، و�أخرجها باللغة 
�لعربية مع ممّثلني عرب و�شويديني.

تتميز م�شرحية »مرمي و�لن�شر �لذهبي«، �لفائزة باجلائزة �لثانية 
مل�شرح �لطفل، ب�شروط فنية، �ذ مزج �شود�ين فيها بني �لو�قع 

و�خليال من خالل طرح �ل�شوؤ�ل �ملهم: ملاذ� ي�شعر �الأطفال �الأ�شوياء 
بالوحدة �أحيانًا يف حياتهم �ليومية؟

بنى �شود�ين �أحد�ث �مل�شرحية على م�شكالت يعانيها �الأطفال، 
و�أولهم مرمي، �لتي تريد �ن تتخل�ص من وحدتها ب�شبب �ن�شغال 

و�لديها عنها، �إ�شافة �إىل تعاملهم معها كطفلة �شاذجة، ما يوؤدي �إىل 
منعها من �تخاذ �أيِّ قر�ر، �و عمِل �أيِّ �شيء بحجة �خلوف عليها، �ذ 

يوؤدي ذلك �ىل منعها من ��شتقاللية تفكريها، فت�شطر �ىل �للجوء 
�ىل عامل �لفنتازيا. ت�شافر ب�شحبة �خليال �لطفويل �ىل عامل �آخر مع 
�أ�شدقائها من �حليو�نات و�لطيور و�شخ�شيات �للوحات و�لتماثيل 

�لذين �شادفتهم يف زيارتها مع زمالء �ملدر�شة للمتحف، مثل جحا 
�الأطر�ص وزوجته، �لن�شر �لذهبي، �الأفعى، �شجرة �ملعرفة، �حلار�ص. 
يف هذ� �لعامل، لي�ص هنالك حدود للخيال، تكت�شف مرمي و�أ�شدقاوؤها 

�جلدد �لذين حتولهم بخيالها من �شخ�شيات يف �للوحة �لفنية 
�ىل �شخ�شيات حية وتعي�ص معهم يف عامل �خليال. يف �لنهاية، 

يكت�شف هوؤالء جميعًا �أن �أي م�شكلة ميكن �ن حتل بال�شد�قة و�حلب 
و�لت�شامح وم�شاعدة �الآخرين وال يتم هذ� من خالل �حلو�ر �ملبا�شر، 

و�إمنا من خالل �لت�شخي�ص وتبادل �الأدو�ر و�الأمثولة. هذه �مل�شرحية 
هي حماولة من قبل فا�شل �شود�ين للدخول يف عقل �لطفل يف عاملنا 

�ملثقل بامل�شاكل وقلبه، وقد ��شتطاع �ن ي�شل �ىل تلك �للغة �ملحببة 
لالأطفال، �لتي يفهمونها لي�ص من خالل �لكلمات و�الأفكار �لقريبة 

من وعيهم، و�إمنا من خالل �مل�شهدية و�ل�شور �لتي حتتم ��شتخد�م 
و�شيلة �لفال�ص باك، وكذلك �مل�شرح د�خل �مل�شرح، للو�شول �إىل روح 

�لطفل، وهذ� و��شح من خالل �حلو�ر يف �مل�شرحية.

يف هذ� �لكتاب �لذي مت جمع ن�شو�شه �الأخرية 
بعناية، مت ر�شد �ملفاهيم �الأ�شا�شية لكتابات 

�إدو�رد �شعيد من �أجل �كت�شافه من جديد وحتديد 
�الأ�شا�شيات، من �أجل �إبر�زها وحتديد مكانتها فكريًا 

وفل�شفيًا وثقافيًا، الأن �أعد�ء �إدو�رد �شعيد كرث، 
وذلك ب�شبب مو�قفه �ل�شيا�شية �جلريئة و�ل�شامدة 

و�لقوية. لكنه باملقابل حظي بالكثري من �ل�شد�قات 
�ملخل�شة و�الحرت�م �لد�ئم حتى من خ�شومه مثل 

�ملو�شيقار �الإ�شر�ئيلي د�نييل باريفبومي �لذي 
�أ�ش�ص معه �أورك�شرت� �لديو�ن �لغربي �ل�شرقي 

و�إبر�هيم �أبو لغد و�ملوؤرخ �لكبري �إقبال �أحمد ونعوم 
ت�شوم�شكي.

ومن هنا �أدرك �إدو�رد �شعيد وجود بع�ص �ملفكرين 
�لغربيني �لذين نظرو� لل�شرق نظرة من�شفة، لهذ� 
كان ي�شت�شهد دومًا مبا كتبه غوته وقال �شعيد: ... 

�لغرب لي�ص �أحاديًا �أو متماثاًل على �لرغم من وجود 
نوع من �لتجان�ص �الأوروبي �لثقايف، لقد در�شت 

عالقة �ال�شت�شر�ق بال�شلطة، وركزت على �ال�شت�شر�ق 
�الإنكليزي و�لفرن�شي و�الأمريكي لعالقاتها باملنطقة

وبالتايل فامل�شكلة كانت يف جهل �مل�شت�شرقني بفهمهم 
لهذ� �ل�شرق وعقائده، وخا�شة �الإ�شالم، دون �ملعرفة 

�حلقيقية بالو�قع و�للغة، لهذ� متكن �إدو�رد �شعيد 
من تلخي�ص منهجه يف �لبحوث �ال�شت�شر�قية، 

با�شتخد�م �لنقد �الإن�شاين وتوفري ف�شاء �أرحب 
للحو�ر و�لتحليل �ملو�شوعي يقول: )... فكرتي يف 

�ال�شت�شر�ق هي ��شتخد�م �لنقد �الإن�شاين لتمهيد 

�ل�شبيل �إىل جماالت جدية من �ل�شر�ع وتقدمي 
ت�شل�شل �أطول يف �لتفكري و�لتحليل، ن�شتبدل به تلك 

�لنوبات �لق�شرية من �لغ�شب �جلديل �ملانع للفكر 
�لذي يحب�شنا د�خله(

و�لق�شايا �الأ�شا�شية يف هذ� �ل�شياق هي ق�شايا 
�لن�شال �شد �لظلم و�لتمييز �لعن�شري و�الحتالل 

و�لدفاع عن �مل�شاو�ة و�لعد�لة و�مل�شاركة و�العرت�ف 
�ملتبادل وتطبيق نف�ص �ملعايري �لقيمية و�الأخالقية 

على �لذ�ت و�الآخر.
هذه �لهوة �لتي �كت�شفها �إدو�رد �شعيد بني �جلو�نب 

�حلقيقية و�ملعطيات �لتي تناولها �مل�شت�شرقون 
جعلت مهمته �أكرب، ومن هنا ت�شدى باكرً� للهجمات 

�لتي بد�أت بعد نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية للنيل 
من �الإ�شالم و�لعرب، حماواًل عدم �لتفريق بني 

�حل�شارة �الإ�شالمية و�لعربية وجعلهما و�حدً� يف 
�إطارهما �لزمني و�ملكاين و�لقيمي. و��شتثمار هذ� 

�ل�شر�ع �لذي بد�أ مع �الإمرب�طورية �لبيزنطية مرورً� 
باالأندل�ص و�حلروب �ل�شليبية وحتى �ال�شتعمار 

�لغربي �حلديث و�آخره غزو �لعر�ق و�أفغان�شتان. 
كما ف�شح �شعيد يف كتابه تغطية �الإ�شالم �لنظرة 

�لعن�شرية �لغربية �ملبنية على ثقافة هنغتون لالإ�شالم 
و�لتنميط �لغربي �ل�شردي للم�شلمني، هذ� �لفهم 

�لغربي �لذي حاول هزمية �الآخر معنويًا ونف�شيًا 
و�غتيال �ل�شخ�شية �الأخالقية وهدم �لهوية، وبالتايل 

�إن �الإ�شالم يف �لعقلية �لغربية غري قابل للتطور 
�أو �لتغيري، و��شتمرت �ل�شورة �إىل �لقرن �حلادي 

و�لع�شرين وبقي �لغرب يتبنى هذه �لفكرة ب�شكل 
عدو�ين.

كما �شّكلت �لق�شية �لفل�شطينية حمورً� مركزيًا يف 
كتابات �شعيد، من خالل ف�شح �الأ�شاطري �ل�شهيونية 

�لتي حاولت طم�ص �لتاريخ �حلقيقي لل�شعب 
�لفل�شطيني وهمجية �لدولة �لعن�شرية �لتي مل يعرف 

�لتاريخ مثياًل لها، ولهذ� تعر�ص لكثري من �لتخويف 
و�لتهديد وحماوالت �الغتيال لكن كل ذلك مل يخف�ص 

�شوته �لذي بقي يهدر يف كل �ملنابر 
�لدولية.

ثم ظهرت يف �أو�خر �لقرن 
�لع�شرين م�شطلحات جديدة 

مثل )�الإرهاب- �خلطر 
�الأخ�شر- �الإ�شالموفبيا( 

ورّوجت يف �لتيار �لفكري 
�ل�شائد حتى �أ�شبح �الإ�شالم 

�لعدو �لرئي�شي للواليات �ملتحدة 
و�لغرب يف ظل غياب �لفكر �لبديل، 

حيث �شيطر هذ� �لوهم على عقول 
�لكثري من �ملفكرين �لغربيني، باملقابل 

يرى �إدو�رد �شعيد �أن �لواليات �ملتحدة 
هي �لبالد �الأكرث تدّينًا يف �لعامل 

وتخرتق �إ�شار�ت �لرب 
ورموزه، �حلياة �لوطنية 

من �لعملة �إىل �الأبنية 
)بالرب نثق- بارك �لله 

�أمريكا- بالد �لرب(
ولهذ� يرى �إدو�رد �شعيد �إن �لتطور �ل�شعور باالإ�شالم 
كتهديد لالآخر، بت�شوير �مل�شلمني متع�شبني وعنيفني 

و�شبقني وغري عقالنيني، �أثناء �لفرتة �ال�شتعمارية 
فيما �شماه �شعيد )باال�شت�شر�ق- در��شة �الآخر(.

لقد عربَّ �إدو�رد �شعيد كثريً� يف كتاباته وحما�شر�ته 
ومقابالته عن �لتز�مه بال�شك، وحتى تقوي�ص �لتقليد 

يف �الأدب �لغربي، بتاأكيده على عالقة �لثقافات 
�ملت�شابكة و�ملعتمدة على بع�شها بالن�شبة 
له، ومن هنا فالثقافة لي�شت مرت��شة 
ولي�شت متجان�شة، لي�شت كلية وال 

فردية، و�إمنا هي نتاج �ملهيمن 
�أحيانًا، ولكنها عالقة متغرية 

د�ئمًا بني �لثقافات. ومن هنا 
فالثقافة بالن�شبة لـ �إدو�رد 

�شعيد هي �شيا�شة.

خ�������ي�������ان�������ة 
ال��م��ث��ق��ف��ي��ن.. 
النصوص األخيرة  
إلدوارد س�ع�ي�د
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الـــنـــ�ـــســـ��ـــس االأخـــــــرية
�سعيد اإدوارد  امل�ؤلف:  ا�سم 
ا�سم املرتجم: اأ�سعد احل�سني
القطع املت��سط/ 384 �سفحة
ــ�ى  ــن ــي ن دار  ـــر  ـــس ـــا� ـــن ال
لــــلــــدرا�ــــســــات والــنــ�ــســر 
ــع- دمــ�ــســق-2011 ــ�زي ــت وال

�أ�شدر م�شروع »كلمة« للرتجمة �لتابع 
لهيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث كتابًا جديدً� 

بعنو�ن »عرب �جل�شر« در��شة متعددة �الأبعاد 
عن �لعالقات بني ماليزيا و�شنغافورة، 

ملجموعة من �لباحثني، قدم للكتاب » تاكا�شي 
�شري�ي�شي«، ونقلته للعربية نان�شي �شمري.

يتناول �لكتاب �لعالقات بني ماليزيا 
و�شنغافورة من منظور�ٍت عدة بهدف 

تكوين در��شة متعددة �الأبعاد ت�شعى �إىل 
�لتعبري عن مدى كثافة �ل�شالت وتد�خلها 

بني كال �الإقليمني. 
وقد �شاعد �لقرب �جلغر�يف و�لرو�بط 

�لتاريخية و�النتقاالت و�لتدفقات �ملادية 
دوما على ربط �إقليمي ماليزيا و�شنغافورة 

و�شعبيهما بعدة طرق وبدرجات متفاوتة 
من �ل�شدة.

ومل تت�شكل �لعالقات بني ماليزيا 
و�شنغافورة من جمرد �لروؤى �لتناف�شية 

حول مفهوم �لقومية و�مل�شار�ت �ملختلفة 
�لتي مت تبنيها من جانب م�شروعات بناء 

�لقومية يف هاتني �لدولتني، بل ت�شكلت 
كذلك من حقيقة �العتماد �ملتبادل و�لتناف�ص 

�القت�شاديني، �لتعاون �الأمني، وزيادة 
�ال�شتقر�ر يف منطقة �شرق �آ�شيا �ملن�شاأة 

بفعل �ل�شوق.
ولد تاكا�شي �شري�ي�شي يف عام 1950م، 
وتخرج يف كلية �الآد�ب و�لعلوم بجامعة 

طوكيو. ح�شل على درجة �لدكتور�ة 
من جامعة كورنيل. وهو متخ�ش�ص يف 

�لدر��شات �ملتعلقة باحلكومات و�ل�شيا�شة 
يف جنوب �شرق �آ�شيا. ي�شغل �شري�ي�شي 

من�شب نائب رئي�ص و�أ�شتاذً� مبعهد 

�لدر��شات �لعليا �لوطني للدر��شات 
�ل�شيا�شية. وله عدد كبري من �لكتب، وقد 

مت منحه موؤخرً� �مليد�لية ذ�ت �ل�شريط 
�لبنف�شجي من �حلكومة �ليابانية نظري 

�إ�شهاماته يف جمال در��شات جنوب �شرق 
�آ�شيا. 

مرتجمة �لكتاب نان�شي �شمري، حا�شلة 
على بكالوريو�ص خدمة �جتماعية 1992، 

ودبلوم �الأنرثوبولوجيا، كلية �الآد�ب، 
جامعة �لقاهرة 1994. لها ترجمات من�شورة 

يف �لعديد من �ل�شحف و�ملجالت �مل�شرية 
و�لعربية. وهي ع�شو يف �حتاد �لكتاب 
�شعبة �لرتجمة وع�شو يف جمعية نو�فذ 

للرتجمة و�لتنمية و�حلو�ر. ترجمت 
جمموعة من �لكتب: »ق�شائد �مر�أة �شود�ء 

وبدينة« ، و«عندما ميوت �لعامل برفق«.

»عبر الجسر«.. دراسة متعددة األبعاد عن العالقات 
بين ماليزيا وسنغافورة

فاضل سوداني يخوض
م����س����رح ال����ص����ورة

عر�س: �سالح ح�سن
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني  مصطفى التميميتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

لقد نشأ الغزالي على ما هو متعارف عليه، 
فقيهًا وأصوليًا وفيلسوفًا مسلمًا، هاجم 

الفالسفة وانتقد آراءهم ونظرياتهم 
ووضع أسس فلسفة جديدة منبثقة 

من روح اإلسالم ومبادئه السامية، ولقد 
انعطفت به سبل الحياة وهو في غمرة 

من بحوثه الفسلفية العميقة نحو العزلة 
والشك، وبالتالي أفضت به نحو حياة النسك 

والتصوف.
وإذ نسهب الحديث عن هذا العالمة الجهبذ، 

نجد أنفسنا أمام جوانب متباينة عديدة، 
كلها تستحق الدرس والبحث والتدقيق، 
ولعل ابرز ما يلفت النظر في سيرة هذا 

العبقري الفذ، أنه كان مثال أعلى للعصامية 
التي شقت طريقها إلى أعلى مدارج السمو 

العلمي والنفسي معًا..
إن هذا البحث ليس أكثر من دراسة 

لشخصية كانت في مقدمة الفقهاء ابدأ وفي 
طليعة الفالسفة ورواد التصوف أبدًا. 


