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في البدء
 عالء املفرجي

أنا والسريالية
كان د�يل يق���ول: )�لف���رق بين���ي وبني �أي جمن���ون هو �أنني 

عاقل(، ويبد�أ �صرد جتربته يف �حلياة و�لفن ب�صرخة �أنا..
�لتجربة �الن�صانية �لكربى الحد �أهم فناين �لقرن �ملن�صرم، 
ي�صمها كت���اب )�أنا و�ل�صريالية( �لذي ق���ام برتجمته �ل�صاعر 

�مل�صري ��صرف �بو زيد، وكتب 
مقدمته �ندريه بارنيود.

جتربة غطت �ك���ر من ثمانية 
عق���ود، ه���ي بال�صب���ط �ص���رة 
ق���رن م���ن �لزم���ن لك���ن بروؤية 
متمرد، جمنون، مغامر، روؤية 
فن���ان �دركت���ه �لعبقرية حلظة 

��صتقبلت عيناه نور �لعامل..
�صوك���ة  ي�صبه���ان  �صارب���ان 
�لطعام، يرفعهما العلى حينًا، 
م�صجب���ًا  يجعلهم���ا  وحين���ا 
لوردت���ني �صناعيت���ني، ج�ص���د 
نحيل يطارد �وهامًا كانه دون 
بالري�ص���ة  م�صتب���داًل  كي�ص���وت 
�ل�صي���ف �خل�صب���ي يف ر�ئع���ة 

ثربانت�س..
ل���وركا  رفي���ق  ج���اال،  عا�ص���ق 
�ل�صيحة  وبونويل، و�صاحب 
�صورياليًا،  )ل�ص���ت  �ل�صه���رة: 

�نا �ل�صوريالية(.
باعمال���ه  �لع���امل  د�يل  فاج���اأ 

�لفني���ة �ملختلف���ة، و��صلوب���ه �ملغاي���ر يف �لر�ص���م و�لنح���ت 
و�الخر�ج.. ولكن �الهم فاجاأ �لعامل بنمط حياته �لذي طبعه 
�لتم���رد و�ملغامرة، و�جلنون وه���و ما �أ�صهم يف �صهرته �لتي 
طبقت �الف���اق، ومل تناف�صها �صوى �صه���رة مو�طنه �لعبقري 

�الخر بابلو بيكا�صو.
مل تك���ن عبقري���ة د�يل يف �لر�ص���م �ص���وى �جل���زء �لظاهر من 
جب���ل �جللي���د.. �ما �جل���زء �ملخفي فه���و �لذي نتع���رف عليه 
يف ه���ذ� �لكتاب.. �العرت�ف �ل���ذي يرحل بنا يف �حو�ل هذه 
�لعبقري���ة، كما يف �حو�ل قرن عا�ص���ف يف تاريخ �لب�صرية، 

قرن �لعبقريات و�حلروب.
ف�ص���ول حيات���ه، �لتي تب���د�أ من حلظ���ة �لوالدة، فه���و يتذكر 
�للحظة �لتي ولد فيها، حيث )فتحت عيني على �ت�صاعها يف 

�ل�صوء �لباهر( 
ب���ني �حلياة و�مل���وت )�و �ملوت و�مل���وت( تتاأرج���ح ذكريات 

�صلفادو د�يل �الوىل، مثلما ترت�وح فيما بعد �عماله.
يق���ول �ندري���ه بارني���ود يف مقدمت���ه: �لتو�ري���خ و�لوقائ���ع 
بالن�صبة لد�يل لي�صت �ص���وى فر�س لرتجمة �حلا�صر وخلق 
�مل�صتقبل، ووفق مب���ادئ منهجه يف �لبار�نويا �لنقدية �لتي 
تتي���ح �لتجربة �لتلقائية لعدد م���ن �حلا�صر يف موقف معني 
�و ��صتدع���اء �لعديد م���ن �ل�صور �ملختلفة وف���ق قدر�ت �ملرء 

�لتخيلية وما توحي به.
�لكتاب �لذي يتناول حمطات مهمة يف حياة �صلفادور د�يل، 
ميدن���ا مبعرف���ه و��صع���ه عن حي���اة �حد �ه���م عباق���رة �لقرن 
�لع�صرين عرب �البحار يف �صرته �ل�صخ�صية.. لنتعرف على 
م���ا جنهل يف م�صادر ه���ذه �لعبقرية �لتي �صغلت �لنا�س على 

مدى قرن كامل.
يف كتاب���ه هذ� نقف مع ه���ذ� �لن�س: هناك مبدعون منغلقون 
عل���ى �نف�صهم الأن �لوقار هو �صبب وجودهم، لكنني �نا د�يل 
�ل���ذي و�صم بذنب ع���دم �مل�صاع���دة لالج�صاد �ملعذب���ة و�لتي 
تعي����س فقط حت���ت �صغط طريقت���ي �لبار�نوي���ة �لنقدية هو 
حتذير من �جنر�يف!، �نا �نتقل من حتول متفجر �ىل حتول 
منفج���ر �آخ���ر وميك���ن �ن �تو��صل فق���ط مع مقيا����س زلز�ل 
حقيقت���ي �لتي �عي�صه���ا... حقيقة �نا ال �مل���ك �بعاد� ج�صدية 
مبعن���ى زمان/م���كان وفق���ا لنزو�ت���ي ورغبت���ي، كربيائ���ي 

وقوتي.

متثل �لريا�صة �إحدى �لظو�هر �الأكر �صيوعا 
يف �لع���امل من���ذ ما يق���ارب قرن���ا م���ن �لزمن. 
وخالل هذه �ملدة �لق�صرة �أ�صبح للريا�صات 
ب���كل �أنو�عه���ا “�إمرب�طوريته���ا”، كما ي�صرح 
وجولي���ان  �صنغار�فيل���و  بي���ر  �ملوؤرخ���ان 
�صوري���ز يف كتابهم���ا �ل���ذي يحم���ل عن���و�ن: 
�لريا�صة” �لذي يقدمان فيه  “�إمرب�طوريات 
“تاريخا للعوملة �لثقافية”، كما يقول عنو�نه 

�لفرعي.
وي�ص���رح �ملوؤلف���ان �أن �لريا�صات �ملتنوعة من 
ريا�ص���ة “�لكريكي���ت �لهندي���ة” �إىل “�لركبي 
�لق���دم  ب�”ك���رة  وم���رور�  �لنيوزلندي���ة” 
�الإفريقية” و”كرة �لقدم �الأمركية �لالتينية” 
لت �نطالقا  جتد جذورها لدى ممار�صات تاأ�صّ

من �إمرب�طوريات ��صتعمارية.
بّح���ارة  م���ن  ك���ر  �نت�صاره���ا  يف  و�صاه���م 
ومب�صري���ن ومعّلم���ني ومهند�ص���ني يف قط���اع 
وم�صتوطن���ني  خا�ص���ة  �حلديدي���ة  �ل�ص���كك 
بحث���و� عن �إقامة يف ه���ذه �ملنطقة �أو تلك من 
�لعامل وكذل���ك ع�صكريني. وي���رى �ملوؤلفان �أن 
�زده���ار �لريا�ص���ة “�حلديث���ة” ��صتفاد كثر� 
م���ن “جتدي���د” �لتو�صع �ال�صتعم���اري، حيث 
يت���م عن طريق �لريا�صة ن�صر قيم وممار�صات 
و�لثق���ايف  �الجتماع���ي  �مل�ص���روع  تخ���دم 

“�الإمرب�طوري”.
و�لتاأكيد �أن �النت�صار �لكبر للريا�صات ي�صب 
يف مقولة �أن ت�صاه���م يف “مهمة حت�صرية” 
لل�صع���وب �الأخ���رى، ذل���ك ��صتط���ر�د� للمقولة 
�الإمرب�طوري���ات  رفعته���ا  �لت���ي  نف�صه���ا 
“متدي���ن”  عن���و�ن  حت���ت  �ال�صتعماري���ة 
�ملجتمع���ات كم���ربر ال�صتعمارها.�صم���ن هذ� 
�الإط���ار يت���م �لنظ���ر للريا�صة عل���ى �أنها تقوم 
بوظيفة �أ�صا�صية تتمثل يف “تروي�س ج�صد” 
�ل�صع���وب و�مل�صاهمة من خ���الل ذلك يف جعل 

�ل�صلوك �الجتماعي لديها “�أكر ح�صارية”.
لك���ن يت���م �لتاأكي���د هم���ا �أي�ص���ا �أن���ه ال ميك���ن 
�ختز�ل مهم���ة �لريا�صة �إىل جمّرد “ت�صدير” 
و�لقي���م  �الأوروبي���ة  �ملعاي���ر  “فر����س”  �أو 
�ل�صع���وب  عل���ى  �الأوروبي���ة  �الجتماعي���ة 

�الأخرى.
�لريا�ص���ات  م���ن  �لعدي���د  �أن  خا�ص���ة  ذل���ك 
ج���رت “�أقلمته���ا” م���ع حميطه���ا �جلغ���ر�يف 
و�الجتماع���ي �جلدي���د. هذه �لظاه���رة برزت 
“�لكريكي���ت �لهن���دي” �لت���ي  بو�ص���وح م���ع 
�أ�صبحت ريا�صة حملي���ة بامتياز، عرب �إدخال 
ال  بل  لعب” جديدة،  “تقنيات” و”�أ�صالي���ب 
ي���رتدد �ملوؤلف���ان يف و�صفها �أنه���ا “ثورية”. 
ويذهب���ان �أبع���د م���ن ذل���ك �إىل ح���د �لق���ول �أن 
بع����س �لهويات �لوطني���ة تاأ�ص�ص���ت “جزئيا 

على �الأقل” على “خ�صو�صيات ريا�صية”.
كم���ا �أن �لريا�صة مثلت منذ ف���رتة مبكرة جد� 
ميد�نا ل�”�ملو�جهة” بني �ل�صعوب �مل�صتعمرة 
�لتي وجدت يف �ملمار�صات �لريا�صية و�صيلة 
لرف����س �ل�صيط���رة �الأوروبي���ة، �لت���ي كان���ت 

متثلها �الإمرب�طوريات �ال�صتعمارية.
وتتمث���ل �إحدى �الأف���كار �ل�صائ���دة �لتي يوؤكد 
عليه���ا �ملوؤلف���ان بالق���ول �أن هن���اك نوع���ا من 
�لقو�نني �لكونية “يونيفر�صال”، “�ملعوملة” 
بحيث �أنه���ا �أ�صبحت “مكانا للق���اء �لعام بني 
�ل�صع���وب”. لكنهم���ا، �أي �ملوؤلف���ني” يطالبان 
“�الأ�صب���اب  جتاه���ل  ع���دم  نف�ص���ه  بالوق���ت 

�لتاريخي���ة و�لثقافي���ة �لت���ي تف�ص���ل �أ�صاليب 
�للعب”، رغم �أن “جمموع �لتقنيات و�لقو�عد 
يف خمتل���ف �الألعاب، وعلى غ���ر�ر كرة �لقدم، 

تبدو �أنها موّحدة بالن�صبة للمتفرجني”.
يت���م يف هذ� �ل�صياق ذك���ر �لعديد من �لفو�رق 
و�أ�صكال �لتباين “�لطفيفة” بني قو�عد �للعب 
يف خمتل���ف �ملناط���ق �جلغر�في���ة يف �لعامل. 
وي�صرح �ملوؤلفان يف مقدمة �لكتاب ما ي�صميانه 

�لريا�صية”. �ملمار�صات  �نتقال  “�آليات 
“عومل���ة  موؤ�ص���ر�ت  جمي���ع  �أن  و�لتاأكي���د 
�لريا�صات �حلديثة” ال توفر �صوى قدر قليل 
م���ن �لقناعة ذلك �أنه���ا ال ت�صتجيب مل�صتلزمات 
�لنظرة �ل�صاملة. وال يكفي تف�صر �نتقال تلك 
�ملمار�صات برغبة �الأوروبيني يف فر�س ثقافة 
ريا�صي���ة يف �إط���ار �لعالق���ات �ال�صتعماري���ة. 
ويوؤكد �ملوؤلفان �أن �نتقال �لريا�صات �حلديثة 
يتجاوز م���ا ي�صّمى ب�”�الإمربيالي���ة �لثقافية” 
و”ينع�س” باملقاب���ل “�لتفاعل �لثقايف” على 

خلفية “جغر�فية معّقدة”.
ولكن لي�س على �أ�صا�س وجود “مركز” متثله 
“�لق���وى �ال�صتعماري���ة” و”حمي���ط” متثله 
�مل�صتعم���ر�ت، بل على �أ�صا����س عملية “�إعادة 
�مل�صنف���ة  �ملجتمع���ات  فيه���ا  توزي���ع” تاأخ���ذ 

ب�”تابعة” دور� ن�صيطا.
للمفاهي���م  حتدي���د  بعملي���ة  �لقي���ام  وبع���د 
ترتك���ز  �لدر��ص���ة،  وملو�ص���وع  �مل�صتخدم���ة 
�لتحلي���الت �ملقّدم���ة يف �لكت���اب ح���ول ثالثة 

�الأول  �ملح���ور  يخ����س  �أ�صا�صي���ة،  حم���اور 
در��ص���ة دور �ملمار�ص���ات �لريا�صي���ة يف بن���اء 
�لهوي���ات �لثقافية و�الجتماعي���ة د�خل �لعامل 

�ال�صتعماري.
 

تف�شري غري تقليدي
م���ا ميّي���ز في���ه ه���ذ� �لعم���ل ه���و �أن موؤلف���ني 
يبتع���د�ن ع���ن �لتف�ص���ر �لتقلي���دي �لقائل �أن 
�نت�ص���ار �لريا�ص���ات �حلديثة مّت عل���ى �أ�صا�س 
�لرو�ب���ط �ال�صتعمارية ب���ني �ملركز و�ملحيط. 
�ملمار�ص���ات  “�نتق���ال  �أن  باملقاب���ل  و�لق���ول 
�لريا�صية جع���ل من �ملمكن تد�خل �لن�صاطات 
بني �مل�صتعمري���ن )بك�صر �مليم( و�مل�صتعمرين 

)بفتح �مليم(.
 

املوؤلفان يف �شطور
�لتاري���خ  �أ�صت���اذ  ه���و  �صنغار�فيل���و  بي���ر 
�ملعا�ص���ر يف جامع���ة �ل�صورب���ون �لفرن�صي���ة 
وباحث يف �ملركز �لوطن���ي �لفرن�صي للبحث 
�لعلم���ي. متخ�ص�س بدر��صة �الإمرب�طوريات 
�ال�صتعماري���ة �لفرن�صي���ة و�النكليزي���ة خالل 

�لقرنني �لتا�صع ع�صر و�لع�صرين.
وجولي���ان �صوري���ز باحث يف مرك���ز �لتاريخ 
للعل���وم �ل�صيا�صي���ة يف باري����س ويعم���ل على 

تاريخ �لريا�صة يف �لقرن �لع�صرين.

عن/ م�سارات
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  يف ه���ذ� �لكت���اب عك���ف �لقا����س �أحمد خلف 
يف ��صرتج���اع ذ1كرياته، و �صردها، وكتابتها 
– 2006 يف ن�صو����س  �صنت���ي 2003  ب���ني 
متنوعة،تناول���ت �لعديد م���ن �لق�صايا �الأدبية 
يف �ل�صاحة �لثقافي���ة �لعر�قية، منذ �صتينيات 
�لق���رن �ملا�ص���ي حت���ى �صن���ة 2006، �صاغه���ا 
باأ�صلوب م�صوق جمي���ل، يلبي حاجة �لقارئ، 
ويحثه على متابعة قر�ءة �لكتاب من �ل�صفحة 
�الأوىل �إىل �الأخ���رة. خمتارً�له عنو�ن �حدى 
ن�صو�ص���ه “ �ل���رو�ق �لطوي���ل “ ويق�ص���د به 
رو�ق �إذ�ع���ة بغ���د�د يف مطل���ع �صن���ة 1969 
- كم���ا جاء يف  ����س 103 م���ن �لكتاب -حيث 
�لكثر من �لغرف �ملتقابلة، �لتي ت�صكل جد�ر 
�لرو�ق، وهي غرف كانت ح�صنًاللت�صجيالت 
�الأدبي���ة و�لرب�مج و�ملقاب���الت �الإذ�عية،لعدد 
كب���ر م���ن رو�د �لنه�ص���ة �لثقافي���ة �لعر�قي���ة 
و�ل�صعرية مثل: �لناقد حممد مبارك،و�ل�صاعر 
�جلب���ار  عب���د  و�لناق���د  �خلاق���اين،  حمي���د 
عبا�س،وغرهم م���ن �الأع���الم �لعر�قية �لذين 
��صتطاع���و� بجهدهم وثقافتهم وحبهم للعمل، 
�أن يحول���و� �الإذ�ع���ة �إىل ور�ص���ة عمل ثقايف، 
تت�صع يوما بعد يوم.فاأغنو� �الإذ�عة بروؤيتهم 
�حليوي���ة لت�صجيالت جت�صد تاريخنا �لثقايف 
و�لوطن���ي عرب مر�حلهم���ا �ملختلف���ة. غر �أن 
ه���ذ� �لكن���ز �لكبر م���ع �الأ�صف �ص���اع و�صرق 
بعد �ل���ذي ح���دث يف 4/9 /2003وهنا يقف 

�ملوؤلف بح�صرة و�أمل لروي ما حدث.
�أم���ا �أول �لن�صو����س �لت���ي وردت يف بد�ي���ة 
�لكتاب ج���اءت بعنو�ن )�أخب���ار �لبالد( حيث 
نرى �ملوؤلف ينحى منحى �أبن �ملقفع يف كتابه 
كليل���ة ودمن���ة. فعرب حديث���ه ع���ن �الأ�صطورة 
�لبابلي���ة يط���رح فك���رة �صيا�صي���ة يب���ني فيه���ا 
�الأذى �لذي حل���ق بالعر�قيني من ذوي �لدخل 

�ملتو�ص���ط و�لفق���ر�ء،  ج���ر�ء �صط���وة �حلاكم 
�ل���ذي رمز �إلي���ه باآله���ة م�صتبدة، وم���ن جر�ء 
�أعم���ال �لعن���ف �لت���ي �صهده���ا �لعر�قيون بعد 
�صقوط �لنظام “ هو عادة يدفع �لثمن يف هذه 
�لفو�ص���ى �لعارم���ة بينما �ل�صالط���ني و�لعتاة 
و�صدن���ة �ملعاب���د و�ملرتب�ص���ون بالفر����س من 
ل�صو����س نهابني ي�صلب���ون كل �صيء تقع عليه 
�يديهم، دون ر�دع من �صمر، هوؤالء يفوزون 
بالكاأ����س �ملعلى... “ومي�ص���ي �لكاتب في�صرد 
مبج���يء  �إال  خال����س  �لفق���ر�ء،وال  معان���ات 
كلكام����س و�أنكي الإنقاذ �لوطن، د�عيًا �جلميع 
�إىل رم���ي عب���ار�ت �ل�صغين���ة و�حلق���د خلف 
ظهورهم،و�لب���دء ب�صفح���ة جدي���دة م���ن �أجل 

بناء �لوطن.
يف ن�س �آخ���ر يحمل عنو�ن )�مل�صهد �ليومي(  
يتوجه فيه باحلديث �إىل كافة �ملثقفني وكتاب 
�لق�صة �ملهتمني باالأح���د�ث �لتي وقعت خالل 
وبع���د 9/ 4 / 2003 �أن ال ير�ص���دو� �حل���دث 
ب�صورة �أحادية كم يقول: “ فامل�صهد �لعر�قي 
يبقى ناق�صًا مامل ي�صتكمل �صرطه �ملو�صوعي 
يف �لداللة �الجتماعي���ة و�لنف�صية �أي�صًا... �إذ 
ال ميك���ن جتاوز ما يف زم���ن �لطغيان �لفردي 
و�ل�صلط���وي، كم���ا ال يج���وز لن���ا �عتب���ار م���ا 
ترك���ه و�صيرتك���ه �الحت���الل من �ث���ار بليغة “ 
فالرو�ئ���ي �ملتمر����س هو م���ن ي�صتطيع �إدخال 
ذلك كل���ه يف �صلب عمل���ه،. و�لقا�س هو �صيد 
�ل�صرد، وعل���ى عاتقه تت���م �ملعاجلة،وحتويل 
�لو�قع �إىل تاريخ مكتوب، يك�صف عن حتديد 
موق���ف مل���ا ح���دث مبو�صوعية.فيح���ذو حذو 
نيكو����س كاز�نتز�ك���ي )�لطري���ق �إىل غريكو( 
حني ر�صد عرب �صفحات كتابه،تطور �ل�صبي 
�ل���ذي كان علي���ه نيكو�س،وتطور �لوعي لديه 
وتقلبات���ه �لفكري���ة و�لثقافي���ة و�ل�صيا�صي���ة. 

و�أعتق���د ب���اأن ه���ذه �ملهم���ة ال تقع 
على عاتق �صادة �ل�صرد فقط كما 
ذك���ر �ملوؤلف يف” ����س24” على 
��صا�س �أن كتابة �حد�ث �لتاريخ 
بحيادية  لي�صت �صوى حلما من 

�أح���الم �ملوؤرخينالذي���ن يدون���ون مالحظاتهم 
و�نطباعه���م عن تل���ك �الأح���د�ث، ولكنهم وفق 
روؤيته يجدهم عاجزين ع���ن �لكتابة بحيادية 
دون وع���ي ورمب���ا م���ن غ���ر ق�صد)����س 44( 
وهنا لي�صم���ح يل �الأ�صتاذ �حم���د خلف بطرح 
�ل�ص���وؤ�ل �لت���ايل علي���ه ه���ل �لقا����س وح���ده 
ي�صتطيع �لتجرد م���ن عو�طفه؟ �أم �إنها م�صاألة 
�صخ�صي���ة تتب���ع �صم���ر و�إح�صا����س �الإن�صان 
باملهم���ة �مللق���اة عل���ى عاتق���ه،  وه���ل ��صتطاع 
جرج���ي زي���د�ن �لكتاب���ة بحيادية ح���ني كتب 
ق�ص�ص���ه �لتاريخية و�ص���ور �لتاريخ �لعربي 
�الإ�صالم���ي تاريخ �ص���ر�ع وتناف�س ود�صائ�س 
حتيكها �جلو�ري؟وهل خلت قائمة م�صادرنا 
ومر�جعنا �لتاريخي���ة من موؤرخني حمايدين 

كتبو� بحيادية وجتردو� من عو�طفهم؟.
 ت�صمن �لكت���اب ن�صو�صًا �أخرى يتحدث فيها 
ع���ن جتربته يف كتابة �لق�صة �لق�صرة مقدمًا 
�ل�صباب،مت�صائ���اًل ع���ن  للنا�صئ���ني  �لن�صائ���ح 
�ل�صب���ب �ل���ذي جعل ق�ص���ة مث���ل  “ وردة �إىل 
�إميلي، لوليم فوكنز  “حتتفظ بخ�صو�صيتها 
وبا�صتمر�ريتها،كاأنها كتبت يوم �أم�س وكيف 
قاومت ق�ص���ة “ �لقلب �لو��ص���ي الإدغار �لن “ 
تقلبات �لدهر د�عي���ًا �إياهم �إىل �ال�صتفادة من 
�صن���اع �لن�س �لق�ص�صي، مبين���ًا كيف طوقت 
�حلد�ث���ة باندفاعاتها معظم نت���اج �ل�صتينات 

من �لقرن �ملا�صي.
ومن �لن�صو����س �الأخرى �لتي ��صتوقفتني “ 
�ص���ارع �أبي نو��س  وفتن���ة �لتجمعات �الأدبية 

�ل�صارع   “ ذلك 
�لذي ميتل���ك خ�صو�صية متميزة 

عن���د كل �أدباء �لع���ر�ق �لذين �صربو� من كاأ�س 
�أب���ي نوؤ��صوق���ر�أو� �صعره،لكنه���م رف�صو� �أن 
يكونو� ندماء له���ارون �لر�صيد. فهذ� �ل�صارع 
ال ميك���ن الأي قا����س �و �صاع���ر �و م���وؤرخ �أو 
فن���ان �ن يكت���ب عن م�ص���رة �حلرك���ة �الأدبية 
و�لثقافي���ة �لعر�قي���ة، يف �لن�ص���ف �لثاين من 
�لق���رن �ملا�صي، من غر �أن يعرج على مقاهي 
�ص���ارع �ب���ي نوؤ��س،وط���اوالت كت���اب �لق�صة 
و�ل�صعر�ء،وتن���اول م���ا كان ي���دور بينهم من 
م�صاجالت ثقافية،وتبادل �لكتب، و�لق�ص�س، 
و�آخ���ر طبعات بروت.فهن���ا كما يذكر �لقا�س 
�حمد خل���ف  - وهو و�حد من �لرو�د �الأو�ئل 
في���ه  ول���دت  ق���د  �لتاريخ���ي-  �ل�ص���ارع  له���ذ� 
�لتاأ�صي�ص���ات �الأوىل لبن���اء �لهوي���ة �لعر�قي���ة 
ل���الأدب يف كتابة �لق�صة �حلديث���ة و�لق�صيدة 
�ملعا�صرة.ويف هذ�  �لن�س نر�ه  قد قدم لوحة 
فنية �أدبية عن �صارع �أبي نو��س، ورو�ده من 
�الأدباء و�ل�صعر�ء وغرهم من مثقفي �لعر�ق، 
يجد �ملتاأمل فيها �فر�ح و�أحز�ن �أولئك �لنخبة 
�لذي مل ي�صلم���و� من عيون �لنظ���ام. فو�صفه 
�لدقي���ق ل���كل م���كان يف �ص���ارع �ب���ي نوؤ�����س 
جعلن���ي و�ن���ا �لت���ي مل �رت���اده يومًا،بحك���م 
ك���وين: �م���ر�أة من ��ص���رة حمافظ���ة، وكوين 
ل�ص���ت باأديب���ة �و �صاع���رة، نع���م جعلن���ي يف 
و�صطه وجال�صة على �أح���دى طاوالته ��صتمع 
�إىل تل���ك �حل���و�ر�ت و�مل�صاج���الت �لثقافي���ة 

�أن���ه  �إ�صاف���ة،�إىل 
ب�صخ�س  ذك���رين 
�ر�ه  عل���ّي  عزي���ز 
 “ لذل���ك  جت�صي���دً� 
�لوحي���د  �لرج���ل 
�مله���زوم و�لغا�صب 
عل���ى �لدني���ا �لفانية 

ب�صب���ب  �لعليا “،  مبادئه ومثل���ه 
بق���ي وحيدً� م���ع كاأ�صه، في�صكو �إلي���ه معانته، 
ووحدت���ه،  و�آالمه �صائاًل �إياه���ا عن �أ�صدقائه 
�لذين ما عادو� يذكرون���ه. ما عادو� يذكرونه 

يف حياته وبعد مماته.
ال �أري���د �ن �طي���ل �حلدي���ث ع���ن ه���ذ� �لن����س 
وغره م���ن �لن�صو����س �الأخرى �لت���ي دونها 
�الأ�صت���اذ �أحم���د خلف كي ال �أح���رم �لقارئ من 
متعة قر�ءة ه���ذه �لن�صو�س وخا�صة ما كتبه 
عن �أحدى زمالئ���ه �لذي ر�حو� �صهد�ء �لكلمة 
و�لنميم���ة “ �لقا����س �لر�ح���ل حاك���م حمم���د 
ح�ص���ني “وم���ا كتبه عن �ل�صاع���ر �لكبر مظفر 

�لنو�ب �لذي ختم به �لكتاب. 
يف �خلت���ام ميكننا �لقول بان �لقا�س �الأ�صتاذ 
�أحم���دة خلف قد و�صعنا يف ه���ذه �لن�صو�س 
�ل�صردية يف قلب �الأح���د�ث �الأدبية و�لثقافية 
 2006 حت���ى  �ملا�ص���ي  �لق���رن  ل�صتين���ات 
وبا�صتعارت���ه  لعب���ار�ت وفق���ر�ت من ق�ص�س 
عاملية له���ي داللة على �صعة ثقاف���ة �أدباءنا يف 
تلل���ك �لفرتة،كم���ا �أن  ق���ر�ءة �لكت���اب ت�صع���ر 
�لق���ارئ باأنه  ج���اء رد�أ على �ص���وؤ�ل �ل�صحفي 
�مل�صري ح���ني �صاأله )�س 21( ه���ل �صتكتبون 
ع���ن �لذي ح���دث خالل وبع���د 9 / 4 /2003؟ 
فج���اء جو�ب���ه يف ه���ذ� �لكت���اب، فجع���ل قلمه 
كع���ني �لكامر� فالتقط كل �صيء قبل وبعد 9/ 

.2003 /4

تختــزن ذاكرتنا الكثري مــن الذكريات وال�شــور، والقليل منا 

من يبــادر اإىل كتابتهــا وتن�شيقهــا حفاظاً عليها مــن الن�شيان 

اأو ال�شيــاع و�شــط زحمــة الذكريــات وال�شور. والكتــاب الذي 

بــن يدينــا واحد من تلــك املحــاوالت التي ا�شتطــاع �شاحبها 

املحافظــة عليهــا بتدوينهــا، واإخراجهــا اإىل النــور، لتكــون 

جــزءاً من تاريخ الثقافة العراقية، ال �شيما اأن �شاحبها واحد 

مــن املثقفن العراقيــن الذين لهم بــاع يف  الق�شــة العراقية 

وال�شاحة االأدبية.
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“ حينم���ا يقف �لقلب �مام �ملر�آة ينهم���ر �ل�صيل �لعاطفي، وعندما يقف �لعقل 
تب���د�أ �لت�ص���اوؤالت �لفل�صفي���ة باالنهم���ار، وهك���ذ� حينم���ا تق���ف �لنف����س تنعك�س 
�صورته���ا على �ص���كل مبثوثات روحية وذ�تية “. بهذ� �ملقط���ع �ل�صقيل كمر�ياه 
يوجز �لكاتب عبا�س منعر ما �صطره من روؤى و�فكار يف ف�صول كتابه �ملو�صوم  

)كما تر�ين �ملر�آة( �ل�صادر عن د�ر �زمنة �الردنية.
ويف حديث لثقافية �مل���دى يقول منعر �ملولود عام 1971 يف مدينة �لنا�صرية 

جنوب �لعر�ق:
ينق�صم �لكتاب �ىل ثالثة )�بو�ب( رئي�صة.. يف كل باب مر�آة تعك�س �ملوجود�ت 
�لت���ي تنظر فيها، فالف�صاء �لعام )�مل���ر�آة( هو �لذي يخلق �ملوجود�ت )�لكلمات( 
ويخل���ق �نو�ع �لعالقات �لت���ي تربطها. وبتباين �لف�ص���اء وتنوعه بني �لنف�صي 

و�لذهني و�لعاطفي يختلف �ال�صلوب.
وي�صي���ف فقد �ص���م �لكتاب ب���ني دفتيه ثالث مر�ي���ا رئي�صي���ة �الوىل بعنو�ن: “ 
حينم���ا تختف���ي �الأغني���ة” وه���ي �صياحة عقلي���ة يف �ط���ار �صع���ري، و�لثانية “ 
�صف�صافة �وفيليا “ وهي  كناية عاطفية يف �حلب و�لوجد �ما �ملر�آة �لثالثة فقد 
حمل���ت عنو�ن “ ب�صرت���ي “ وهي جت�صيد لتقلبات �لنف����س �الن�صانية وجاءت 

باطار �صبه ق�ص�صي.
وكان �لكات���ب �ل���ذي �صدر له كتاب )ماأ�صاة روما( عن �حتاد �لكتاب �لعرب �لعام 
2003 قد حاول و�صمن �صعيه لك�صر رتابة �لن�س �النتقال من ��صلوب �دبي �ىل 
�خر ما �نعك�س ذلك يف  مر�يا �لكتاب وجت�صد على �صكل ثياب خمتلفة �لت�صاميم 

و�اللو�ن يرتديها �لن�س ��صتعد�د� حلفل �لتلقي وعن هذ� يقول منعر.
رمب���ا تق���رتب �لن�صو�س مما يطلق علي���ه )�لن�س �ملفت���وح( �و )�لن�س �ملتعدد( 
�ل���ذي ال ميكن �ن ي�صن���ف ك�صعر �و كنر �ال ب�صيء كثر م���ن �لتجاوز. فالن�س 
ينهل من �ملقالة وق�صيدة �لنب�صة و�لنر و�لق�صة �لق�صرة جد�... بحيث يعترب 

جامع ن�صو�س وال ينتمي �ىل �أي منها بالكلية.
وكان �لكاتب قد �ختار �حدى �لقطع �لنرية �لق�صرة )فحوى هذه وتلك( لتكون 

�صرة ذ�تية للكتاب يف غالفه �خللفي، و�لتي يقول فيها خماطبا �لقارئ:
)مبوت���ي ُتوَلُد �أنت، بغيابي حَت�ص���ُر، وعلى ُهد�ي َت�صر. �صبيهي كنَت �أو �صليَل 
�أفعى، قلٌب حتَت �صلوِعَك �أو طنٌي يف �صم�س، دجاجًة كنَت �أو ما تبحُث عنه. يل 
ب، يل �أْن �أْنَغَلّ يف �لّلح���ِم، باحثًا كالّدجاجِة عن دودِة �لّنب�س،  �أْن �أُكه���ِرَب �لَع�صَ
فِلَت،  َك و�أُ ع���ِن �ملج�س، يل �أْن �أتباَرَد �أو �أنفِج���َر، يل �أْن �أتاأّمَل، يل �أْن �أُطاِرَد، �أُم�صِ
كِذَب ك���ي �أَقوَل �حلقيقَة، ولَك �أْن  �أَُل���ّوَن و�أُرت�َس، �أَتل���وَث، �أَتلّوَن و�أَّدعي، يل �أْن �أَ

جَتِل�َس �إىل �ملائدِة، يا �صيدي، غَر د�ٍر بعناِء �لّطّباخ(.

جورج جحا

ل���دى �لكات���ب �لفل�صطيني �نور حام���د ��صياء 
كثرة وعميق���ة يقولها يف رو�يت���ه “يافا تعد 
قه���وة �ل�صباح” وهو يقوله���ا باإيجاز وتاأثر 
وبح�ص���رة كبرة الن بع�س �الحالم يف بالدنا 

ي�صعب �و ي�صتحيل حتقيقه.
�لكات���ب ناج���ح يف ج���ذب �لق���ارىء �لي���ه فهو 
ال ي���دور ويل���ف بل لديه ما يقول���ه وهو يقوله 
بق�ص�صي���ة موفق���ة تتخلله���ا مل�ص���ات �صعري���ة 

موؤثرة يف �لنف�س.
نحن �ز�ء كات���ب يعد لرو�ية. يف ذهن �لكاتب 
�ن يتن���اول ع���امل �لفل�صطيني���ني يف م���ا ب���ني 
�لع�صرينات من �لق���رن �ملا�صي وبني �لتق�صيم 
وتهج���ر �لفل�صطيني���ني يف ح���روب �صر�ص���ة 

�نتهاء عنده ب�صنة 1948.
�صفح���ات   207 يف  �ل�صيق���ة  �لرو�ي���ة  وردت 
�ملوؤ�ص�ص���ة  ع���ن  �لقط���ع و�ص���درت  متو�صط���ة 

�لعربية للدر��صات و�لن�صر يف بروت.
خالل بح���ث �لكاتب �و فلنق���ل �ل�صخ�س �لذي 
فل�صطيني���ني  ع���ن  �لرو�ي���ة  كات���ب  �خ���ذ دور 
م�صن���ني ال يز�لون يذكرون ع���امل تلك �ملرحلة 
و�أحالم���ه وكو�بي�صه يعر من خالل �صحايف 
ن�ص���اأت بينهم���ا �صد�ق���ة عل���ى �صخ�صي���ة ف���ذة 
�صبق���ت ع�صره���ا وروت ق�ص���ة ح���ب تركته���ا 
لالجي���ال �لقادمة. و�صفه �لكات���ب باأنه �صوت 

م�صتقبلي من عامل �ملا�صي.
�ن���ه فوؤ�د جد هذ� �ل�صح���ايف. لقد در�س �لطب 
يف �جلامع���ة �المريكي���ة يف ب���روت و�نتمى 
�ىل فكر �نطون �صعادة زعيم �حلزب �ل�صوري 
�لقومي �الجتماعي �يام �صجنه خالل �النتد�ب 
�لفرن�ص���ي ثم نفي���ه �ىل �مري���كا �لالتينية قبل 

�عد�مه يف عهد حكومة �ال�صتقالل �للبنانية.

فوؤ�د هنا معلق بني �لفكر �لتغيري �مل�صتقبلي 
�لذي �آمن به وب���ني جمتمعه �القطاعي -ومنه 
عائلته �صخ�صيا- حيث ي�صتغل �لكبار �ل�صغار 

ويتحكمون بهم وبحياتهم و�أعر��صهم.
فوؤ�د �ل�ص���اب �حل�صا�س �مل�صتن���ر �غرم بفتاة 
هي �بنة �لناطور �لذي يعمل يف �رز�ق و�لده 
�لب���ك �القطاع���ي �ملكنى با�صم �ب���ي �صليم. هي 
فت���اة ��صتثنائي���ة ولي�ص���ت كالفتي���ات �للو�تي 
عرفه���ن. و�البن �الكرب �صلي���م �ي �صقيق فوؤ�د 
ه���و ��صد ق�صوة من و�لده و�أ�صد ظلما و�أنانية 

منه.
�بن���ة �لناط���ور ه���ذه فت���اة جريئ���ة �صم���ح لها 
�هلها ب���اأن تدر�س يف �ملرحل���ة �لثانوية بينما 
رف�س �هل ف���وؤ�د �القطاعيون �ل�صماح لبناتهم 
بالدر��صة. كان���ت �حالم كل منهما �كرب من �ن 

ي�صمح بها �لو�قع يف تلك �اليام.
ويف تل���ك �الي���ام كانت يافا حتي���ا حياة هانئة 
يتعاي����س فيها �مل�صل���م و�مل�صيح���ي و�ليهودي 
�ىل  �ل�صهيوني���ة  �لهج���رة  �زد�دت  �ن  �ىل 
فل�صط���ني باإ�ص���ر�ف �لربيطاني���ني �حلاكم���ني 

وبد�أت تلك �حلياة تتعكر.
يب���د�أ �ن���ور حام���د رو�يت���ه “ياف���ا تع���د قهوة 
�ل�صب���اح” باحلدي���ث “عن���ا” وع���ن �الخرين 
بالن�صب���ة �ىل مو�صوع �لق�صي���ة �لفل�صطينية. 
�ع���رب ع���ن �صك���ه ال يف �لق�صية “ب���ل بقدرتنا 
بقناعتن���ا  لالخري���ن  �حلقيق���ة  �ي�ص���ال  عل���ى 

وحدها.”
��صاف متحدثا ع���ن تق�صرنا فقال �ن موقفنا 
متذب���ذب “�ذ حني يتمكن بع����س �الوروبيني 
مبجهودهم �خلا����س من �لو�صول �ىل حقيقة 
بحف���اوة  يو�جه���ون  بالدن���ا  يف  يج���ري  م���ا 
وترحاب من �ولئك �لذين يتبجحون باأن ر�أي 

�الخرين ال يهمهم.
�ولئك  بح���ال حترج  �المر  يتعلق  “�م���ا حني 
�لذي���ن يتظاه���رون يف ليايل كان���ون �لقار�صة 

�ل���ربد يف مي���د�ن �لط���رف �الغ���ر )يف لن���دن( 
ت�صامن���ا مع غ���زة فنج���د جماعتن���ا يحتجون 
ويت���رب�أون م���ن �الجان���ب �لذي���ن ال يفهم���ون 
ق�صايان���ا وال يح�ص���ون مبجتمعاتنا. بالن�صبة 
يل “�الخ���رون” لي�ص���و� �د�ة دعائي���ة ��صتلها 
ح���ني تخدمن���ي و�ألق���ي به���ا يف �ق���رب م�صب 

للعنات حني حترجني �خالقيا.”
وح���ني ي�صتغ���رب �مليجر جيف���ري �لربيطاين 
�صديق �لب���ك كيف يقيم �لبك عالق���ات ن�صائية 
وكي���ف ي�صت�صي���ف �صاحبات���ه �و “�صحبت���ه 
�ملاجن���ة” يف بي���ت �لعائل���ة تخدمه���ن زوجته 
وبنات���ه �للو�تي يرف�س �ي ن���وع من �حلرية 
له���ن فالب���ك “ال يح���ب �حلدي���ث يف مث���ل هذ� 

�ملو�صوع.”

ي�ص���ف لن���ا �لكات���ب م�صه���د� م���ن ه���ذ� �لنوع 
يذكرن���ا بت�صرف �صي �ل�صيد يف ثالثية جنيب 
حمفوظ بل يفوقه ��صتهتار� و��صتبد�د� بينما 
زوج���ة �لبك بع���د �ن قام���ت باأعم���ال �ل�صيافة 
ي�صتمر  غرفتها” بينما  “تنتحب وحي���دة يف 
�لله���و وت���دور �لكوؤو����س حت���ى �ل�صب���اح يف 

�لق�صم �الخر من �لد�ر.
�مله���م �ن ق�ص���ة �حل���ب ب���ني ف���وؤ�د وبهية جتد 
نهاي���ة ماأ�صاوية يف ذلك �لعامل �القطاعي �لذي 
تعود فيه �لبك و�أبن���اوؤه على قطف عذرية �ي 
فتاة م���ن �لفالحني �صاعة يري���دون ومل يتعود 
ه���ذ� �لعامل على ح���ب يتجاوز ح���دود �لف�صل 

بني �لعاملني.
ومن خ���الل مذكر�ت فوؤ�د جند �ن �ي حماولة 
“حتررية” من هذ� �لنوع كانت �صتختنق يف 
�مله���د. نكت�ص���ف �ن كل هذه �الح���الم وكل هذ� 
�لتم���رد وق�ص���ة �حلب �لكب���رة مل تو�صل �ىل 
نتيجة. و�ل���د بهية ��ص���رع �ىل تزويجها بابن 
عمه���ا وف���وؤ�د �م�ص���ى حياته م���ع غرها وهو 

يحلم بها وهي حتلم به.

يف كتاب )كما تراين املراآة(

مرايا عباس منعثر تس��تنطق تقلبات النفس 
البشرية بأسئلتها الفلسفية والعاطفية

ياف��ا تع��د قه���وة الص�����باح
ــاء ــح ــرية بــعــمــق و�ــشــرد واي ــث ــاء ك ــي ــش ــول ا� ــق ــد ي ــام اأنــــور ح

�ص����در حديث����ا عن مكتب����ة “جزيرة �ل����ورد” كتاب 
“جي����ل هنيدي وحكاي����ة �لتمرد على كبار جنوم 
�ل�صينم����ا”، م����ن تاأليف �لكات����ب �ل�صحف����ي �أحمد 

فرغلي ر�صو�ن.
�لكتاب يحتوي على ع�صرة ف�صول تتناول م�صرة 
�جلي����ل �حل����ايل لنج����وم �ل�صينم����ا �مل�صري����ة منذ 
بد�ية بطوالتهم مع �لفيل����م �حلدث “�صعيدي يف 
�جلامعة �المريكية” عام 1998، و�لذي فتح باب 
�لبطوالت جلي����ل جديد من �لنجوم �صيطرو� على 
�ل�صينم����ا �مل�صرية، ويف نف�����س �لوقت بد�أ �ختفاء 
�لنجوم �لقد�مى لهوليود �ل�صرق با�صتثناء �لنجم 
ع����ادل �إمام �لوحي����د �لذي ظل يف د�ئ����رة �ملناف�صة 

للنجوم �جلدد.
ويتن����اول �لكت����اب �صه����اد�ت ملجموع����ة م����ن �أه����م 

خمرج����ي �جلي����ل �حل����ايل ع����ن �أفالمه����م ور�أيه����م 
يف �لنج����وم �جل����دد وكي����ف تعامل����و� معه����م، كما 
يتناول ممي����ز�ت وعيوب �جليل �حلايل وحتليال 
ملناف�ص����ات مو��صم �ل�صينما خ����الل �لع�صر �صنو�ت 
�ملا�صية، وكي����ف كانت �ملناف�ص����ة ولعبة �لكر��صي 
�ملو�صيقي����ة ب����ني �لكوميديان����ات �جل����دد على قمة 

�صباك �لتذ�كر.
ويلفت �لكت����اب، �إىل �أن من �أبرز �صلبيات �لنجوم 
�جل����دد ه����و تر�ج����ع �لبطول����ة �لن�صائي����ة، حي����ث 
�أ�صبحت �لبطلة يف هذ� �جليل “�صنيدة” لنجوم 
�لكوميديا، كما يتط����رق ملناف�صة �ملطربني لنجوم 

�ل�صينما وكيف كانت وماذ� حققو�؟.
م����ن  جدي����د  جي����ل  حكاي����ة  باخت�ص����ار  و�لكت����اب 
�لنجوم فجرو� مفاج����اأة عام 1998 بقيادة حممد 

هني����دي ورفاق����ه يف فيلم “�صعي����دي يف �جلامعة 
�الأمريكية” قلبت خريطة �ل�صينما يف م�صر ر�أ�صا 
على عقب، حيث ��صتطاع����و� خالل رحلتهم �إعادة 
�حلياة ل�صناعة �ل�صينما �مل�صرية عن طريق مئات 

�ملاليني من �الإير�د�ت بعد �أن كادت �أن تتوقف.
ونقل����ت �لوكالة ع����ن �لكاتبة و�لنا�صط����ة باملنظمة 
لي����ز� �بيناني�صي قولها: “�لفيل����م �لذي ت�صبب يف 
كل ه����ذه �ال�صطر�ب����ات هو �إهانة ل����ذكاء �جلميع، 
لكن �صبل مكافحة ذلك هي �ملزيد من �لذكاء ولي�س 

�لتهديد بتجديد فتاوى �أو �لقتل”.
ي�ص����ار �إىل �أن كتاب ر�ص����دي �جلديد جاء يف 633 
�صفح����ة وت�صم����ن مذكر�ت����ه عندم����ا كان طالبا يف 
جامع����ة كيمربدج وبد�يات����ه يف �لكتاب����ة �الأدبية، 

مبا يف ذلك فوزه بجائزة بوكر عام 1981.

كتاب جديد يبرز مزايا وعيوب النجوم الجدد

حول �الأ�صر�ر �خلفية يف حياة و�أ�صرة �لر�صام �لعاملي »بيكا�صو«، يدور مو�صوع 
�لكت���اب �لذي �صدر موؤخر� يف �ملكتبات �لفرن�صية بعنو�ن »ع�س مع بيكا�صو« من 

�إعد�د لويز لري�س �لبائعة �ملتخ�ص�صة يف �أعمال بيكا�صو.
ويلقي �لكتاب �ل�صوء على زوجات بيكا�صو و�أبنائه �ل�صرعيني وغر �ل�صرعيني، 
باالإ�صاف���ة �إىل مر�ث هذه �الأ�صرة من �الأعمال �لفني���ة �لتي ر�صمها �لفنان �لكبر 
حي���ث يركز �لكتاب على »كلود بيكا�صو« وه���و �لوريث �الأكرب الأعمال و�لده وهو 

م�صور وفنان ودر�س �ل�صينما و�الإخر�ج �ل�صينمائي.
كم���ا ي�صر �لكتاب �إىل مو�ص���وع �النتحار يف �أ�صرة بيكا�صو، حيث �نتحر حفيده 

و�صديقته ماري تريز وزوجته جاكلني.
وق���د ت���رك بيكا�صو عند وفاته يف عام 1973 مر�ثا م���ن �الأعمال �لفنية ي�صم �ألفا 
و885 لوح���ة و�ألفني و800 قطعة �صر�ميك و�ألفا و228 قطعة نحت وقر�بة 10 

�آالف �صورة.وفقا ملا ن�صر ب�صحيفة �لد�صتور.

كتاب جديد يكش��ف األس��رار الخفية 
في حياة الرسام العالمي »بيكاسو«
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�ص���دريف بك���ني  كتاب “طوف���ان �حلري���ة لالأ�صتاذ�لدكتور حامت 
جب���ار �لربيع���ي دّون خالله تفا�صي���ل وظروفا ع�صيب���ة �صهدها 
يف �لع���ر�ق بعد عام2003 م  وقد �أو�صح هذ� يف مقدمة �لكتاب 
حيث يق���ول “مّر�لع���ر�ق بظ���روف قا�صية بعد �إحت���الل �لعر�ق 
ع���ام 2003 م���ن قب���ل �أمريكا وحلفائه���ا وق���د كان �الإعالم خالل 
�لف���رتة �لتي �أعقبته���ا اليركز �ال عل���ى �الأمور �ل�صلبي���ة من قتل 
وحرق ودم���ار، ولكنه يغ�س �لنظر عن �الأم���ور �الإيجابية �لتي 
حدثت،فل���م يتن���اول �الإع���الم و�ص���ع �لتعلي���م �لع���ايل فيالعر�ق 
خ�صو�ص���ا �أن �جلامعات با�صرت يف ن�صاطه���ا بعد حو�يل �صهر 
م���ن دخول قو�ت �الإحت���الل �إىلبغد�د و�صق���وط �لنظام �ل�صابق 
رغ���م تعر����س �لكث���ر منه���ا وخ�صو�ص���ا يف بغ���د�د �إىل �حلرق 
و�لنه���ب. لذلك وجدنا من �الأف�ص���ل تدوين  بع�صاملعلومات على 

�ص���كل مذكر�ت ع�صنا تفا�صيلها ك���وين �نتخبت م�صاعد� لرئي�س 
جامع���ة بغ���د�د وعمل���ت فيه���ا للف���رتة 2003-2006، م���ن �أجل 
�إط���الع  �لقارئ ع���ن فرتة مهمة م���رت بها�جلامعات وخ�صو�صا 
جامع���ة بغ���د�د ملا متثل���ه م���ن ثق���ل �أ�صا�ص���ي يف وز�رة �لتعليم 
�لع���ايل. كمات�صمن �لكتاب ذو �لع�صرين ف�صال بع�س �ملو��صيع 
�ملتفرق���ة �لتي معظمها كتب خالل  تلك �ملرحلة �ل�صعبة �لتي مر 

بها �لعر�ق”
�صب���ق للربيع���ي �ل���ذي يعم���ل م�صت�ص���ار� ثقافي���ا يف �مللحقي���ة 
�لثقافي���ة �لعر�قية ببكني ونال درج���ة �لدكتور�ه من نيوزيلنده 
عام1985و�الأ�صتاذية عام 1999م �أن �أ�صدر عدة كتب علمية يف 
جمال تخ�ص�ص���ه �لعلمي كما ترجم كتبا علمي���ة عن �الإجنليزية 

وله كتاب معد للطبع حول �ل�صني.

�لنق���د ه���و �أح���د �لفن���ون �الأدبية، يه���دف منه 
�لناق���د �إىل توجيه �لق���ارئ �إىل مز�يا وعيوب 
�لق�ص���ة �و �لق�صي���دة �أو توجي���ه �لق���ارئ �إىل 
�لكت���ب �لت���ي تو�ص���ع م���ن مد�ركه���م �لثقافية 
و�الأدبية. و�لكتاب �لذي بني �أيدينا هو و�حد 
من �لكتب �لنقدية �لتي �ر�د منها �لناقد ح�صب 
�لل���ه يحيى توجيه �ل�صب���اب �لنا�صئني خا�صة 
و�لق���ر�ء ب�صورة عام���ة �إىل �الأعم���ال �الأدبية 
�خلال���دة، �لت���ي �أثرت عل���ى �أدب���اء �ل�صتينات 
و�إىل  �لع�صري���ن،  �لق���رن  م���ن  و�ل�صبعين���ات 
�ملف�ص���دة  �لرخي�ص���ة  للمطبوع���ات  �لت�ص���دي 
للذوق �لعام، �لتي �أ�صبحت مع �الأ�صف �إحدى 

�لظو�هر �ملميزة للقرن �حلادي و�لع�صرين.
 قب���ل �لدخ���ول يف ق���ر�ءة �لكت���اب الب���د م���ن 
�لتوق���ف عل���ى �الأ�صئلة �لت���ي يطرحها �ملوؤلف 

يف م�صتهل �لكتاب عن ماهية �لقر�ءة مثل: 
ما �لذي تفرت�صه �لقر�ءة �لبكر لكتاب ما؟ 

ما دو�فع �لكتاب�ة �الأوىل ع�ن كت�اب م�ا؟
ل�ماذ� ه�ذ� �لع�د�ء للك�ت�ب و�لك�ت�اب ؟

ما ذ� ي�صكل �لكتاب و�لكتب لدى �الآخر؟
 يجيبن���ا �ملوؤل���ف عل���ى ه���ذه �الأ�صئل���ة ليب���د�أ 
بع���د ذل���ك رحلت���ه يف �أمه���ات �لكت���ب �لعاملية 
�صطوره���ا،  ب���ني  �ملخب���اأ  و�لعربية،لك�ص���ف 
فيطلعنا عل���ى رموز و�أ�صم���اء �صكلت �الأ�ص�س 
�لثقافي���ة �حلديث���ة و�صعه���ا يف قال���ب حمكم 
متنا�صقمث���ل: �أمربتو �أيك���و، غابريل غاري�صا 
ماركي���ز، و�أرن�صت���و �صابوومي���الن كوندير�، 
هرني �صاريرب، د. عبد �لرحمن منيف، �لطاهر 
وطار، مهدي عي�ص���ى �ل�صقر، وغرهم، مبينًا 
يف �لوق���ت ذ�ته كيف �أ�صتط���اع هوؤالء �لكتاب 

�لعظام من حفر �أ�صطرهم يف ذ�كرتنا.
�لذي���ن حف���رْت  �لُكت���اب  �أك���ر  م���ن     ولع���ل 
غار�صي���ا  غابريي���ل  ذ�كرتن���ا  يف  �أ�صطره���م 
ماركيز �لذي عرفناه م���ن خالل رو�يته )مائة 
ع���ام من �لعزلة(ومن خ���الل مو�قفه �ملنا�صرة 
حلركات �لتحرير يف �لعامل، وتاأييده لل�صعب 

�لفل�صطين���ي يف ني���ل كاف���ة حقوق���ه. فيدخ���ل 
�ملوؤل���ف يف تفا�صيل حياته ويحلل �أفكاره من 
خالل رو�ياته،وما كتب عنها. فكتاباته متيزت 
بالو�قعية وكما يقول هو نف�صه “ ال يوجد يف 
كتب���ي �أي �صطر ال ي�صتن���د �إىل حدث و�قعي” 
�أط���الق  �إىل  �لنق���اد  دع���ت  �لو�قعي���ة  وه���ذه 
م�صطل���ح “�لو�قعي���ة �ل�صحري���ة – �خليالية 
�أعماله. مي�صي �الأ�صتاذ ح�صب  “ على جميع 
�لله يحي���ى يف حتليل رو�يات���ه وخا�صة مئة 
عام من �لعزلة �لتي تقوم على عدة م�صتويات 
و�قعية وميثولوجيه وخيالية متما�صكة،رغم 
�أن غار�صي���ا �أ�صتغ���رق يف كتابته���ا عقدين من 
�لزمن.ومي�ص���ي �الأ�صت���اذ ح�ص���ب �لله يحيى 
يف حتلي���ل هذه �لرو�ي���ة و�لرو�يات �الأخرى 
مثل )لي�س للجرن�ل من يجيب(  )حكاية بحار 
غري���ق( )موت معلن()خ���رب �ختطاف(. لكمل 

بعد ذلك جولته يف عامل �لكتب و�لُكتاب.
يطلعن���ا عل���ى �أف���كار ماري���و فارغا����س يو�صا 
يف” �حلري���ة �ملغلول���ة”، و�نطوني���ا غاال يف 
�إىل  “ �لذي يرم���ز فيه  �لقرم���زي  “�ملخط���ط 
ق�صر �حلم���ر�ء باالأندل�س ومتحدث���ًا فيها عن 
�آخر مل���وك �الأندل�س.و كوندي���ر� يف “�لطفل 
�ملنب���وذ “مبين���ًا لنا باأنه لي����س رو�ية بقدر ما 
هو “كت���اب يجمع بني �ل�ص���رة �لذ�تية وبني 
�لنق���د و�ملتابعة و�لعر�س �خلا�س �لذي يكنه 
وير�صد فيه كوندير� �لفنون �ملجاورة لالأدب: 
�ملو�صيقى و�لت�صكيل “.و�لطفل �ملنبوذ لي�س 
�ص���وى ذل���ك �لطف���ل �ل���ذي يري���د �أن يتج���اوز 

�لتقليد و�ملاألوف.
ويتاب���ع رحلت���ه لينتق���ل �إىل �ل�ص���رق متجواًل 
ب���ني �صطور عبد �لرحمن مني���ف يف ثالثية “ 
�أر����س �ل�صو�د “. وبعد �ن يقدم �صرة موثقة 
حلياته، يدخل يف حتلي���ل �لرو�ية، ليوؤكد لنا 
باأنه���ا رو�ية حمكوم���ة بالتفا�صيل،و�أحد�ثها 
ت���دور يف مكان حم���دد هو �لع���ر�ق: �لطبيعة 
�لعر�قي،متخ���ذة  و�الإن�ص���ان  و�جلغر�في���ا 
�لتاريخ خلفية ملا يجري 
يف �لعر�ق م���ن �أحد�ث 
من���ذ �لق���دم حت���ى �الآن 
ه���و  �أ�صب���ح  حت���ى   “

�حلدث، هو �لبطولة �الأ�صا�س يف عمل رو�ئي 
م�صاحته وجذوره �الأمل �لعر�قي “ 

ع���ن  باحث���ًا  رحلت���ه  يف  �ملوؤل���ف  .ومي�ص���ي 
�حل���و�ر�ت �لت���ي �أجري���ت مع مفك���ر �أو مبدع 
الإميان���ه باأن ه���ذه �حلو�ر�ت تق���دم �صفحات 
جدي���دة عن �ملبدع���ني فهو كما يعرف���ه مفتاحًا 
للمعرفة �مل�صافة، فتحت عنو�ن )فن �الإيجاز: 
يف تعري���ف ع�صام حمفوظ بالكتب و�لكتاب( 
�أ�ص���ار �الأ�صت���اذ ح�ص���ب �لله يحي���ى �إىل �لدور 
�ل���ذي لعب���ه ع�صام حمف���وظ يف �حلفاظ على 
�لكت���اب يف ع�ص���ر �الأنرتن���ت، ح���ني �أ�ص���در 
�أربعة كتب تلم بالرت�ث، و�جلو�نب �لثقافية، 
�ل�صخ�صي���ات �لعربي���ة، و�الأجنبية،  وتر�جم 
ذ�ت �لباع يف �لثقافة و�الأدب، من خالل �إقامة 
ح���و�ر متخيل مع تل���ك �ل�صخ�صي���ات، منتقيًا 
�جل���و�ب من كتبه���م من خالل روؤي���ة �صمولية 
بانور�ميه.وه���ي نوع م���ن �لكتابة �ل�صحفية 
�جلديدة،و�لت���ي �أعتقد ب���اأن �ل�صحفي �لالمع 
ريا�س �لري�س قد �صار على خطاه حني و�صع 
كتاب���ه )حديث �صحفي مع �الأمام علي بن �أبي 
طالب( و�جرى فيه حديث���ًا متخياًل مع �الأمام 

عل���ي ع���ن  �لو�ص���ع �لعرب���ي �ملت���اأزم يف هذه 
�ملرحل���ة طالب���ًا منه حتليله���ا �أو �إيجاد �حلل ، 

م�صتاًل �أجوبته من نهج �لبالغة.
 ويف غم����رة رحلت����ه ال ين�صى �ملوؤل����ف �ملرور 
عل����ى �لكتب �لت����ي تناول����ت �الأ�صاطر فتحت 
عنو�ن )�الأورفي����ه و�ل�صعر �لعربي �ملعا�صر: 
�إلتفات����ة �لعا�ص����ق(. يتط����رق �إىل در��ص����ة  �أ. 
د. عل����ي �ل�ص����رع الأ�صط����ورة “ �أورفيو�����س “ 
�مل�صتن����دة �إىل �الأ�صط����ورة �الأغريقي����ة، وعلى 
لتني�ص����ي   “ �أورفيو�����س  هب����وط  م�صرحي����ة 
وليام����ز، وق�صائ����د ريلك����ه ع����ن �أورفيو�����س، 
م�ص����رً� �إىل �لكتاب و�ل�صع����ر�ء �لذين وظفو� 
�الأ�صط����ورة يف �أدبه����م مثل �لعق����اد و�ل�صياب 
و�لبياتي. ويف ه����ذ� �ل�صياق يناق�س �الأ�صتاذ 
ح�صب �لل����ه يحيى �آر�ء �ل�ص����رع حول �لُكتاب 
�لذي����ن تناول����و� �الأ�صط����ورة مث����ل �إ�ص����ارة د. 
�ل�ص����رع باأن �ل�صياب تنب����ه يف وقت مبكر �إىل 
قيمة �الأ�صطورة لكونها �أد�ة مهمة من �أدو�ت 
�ل�صع����ر �حلدي����ث ورمبا كان �ملرو�����س �الأول 
له����ا. وعند كلمة رمب����ا يتوق����ف �لناقد ح�صب 
�لله  ليبني لنا ر�أيه يف هذه �مل�صاألة �س 295.

�صارحًا نقاط �الختالف و �التفاق.
و�أخرً� الب����د من �لقول باأن هذ� �لكتاب �لذي 
ج�ص����د روؤية �لناقد ح�ص����ب �لله يحيى الأمهات 
�لكتب �لعاملي����ة و�لعربية،قد زودنا بكم هائل 
م����ن �ملعلوم����ات و�لتحلي����ل و�لنق����د �لبن����اء، 
وميكننا �لق����ول �أي�صًا باأن����ه ال ي�صكل �لقر�ءة 
�لنهائي����ة له����ذه �لكتب ب����ل دع����وة �إىل �الأدباء 
�لنا�صئ����ني وح����ث �لق����ارئ �ملهتم ب����االأدب �إىل 
�ال�صتفادة من جت����ارب وخربة و�أفكار هوؤالء 
�ل����رو�د ونب����ذ �لكت����ب �لرخي�صة.ومما يوؤخذ 
عل����ى �لكتاب ب����اأن �الأ�صتاذ ح�ص����ب �لله يحيى 
يف ه����ذ� �لكتاب مل ي�صر �إىل �الأثر �لذي تركته 
�مل����ر�أة كاأديب����ة �أو �صاع����رة يف ذ�كرتن����ا ويف 
�حلي����اة �لثقافية و�الجتماعية مث����ل: �لكاتبة 
�الأمريكي����ة هارييت بيت�ص����ام ورو�يتها )كوخ 
�لع����م توم( تلك �لرو�ية �لت����ي �أثار ت�صويرها 
�الإن�صاين �ملتعاطف مع زن����وج �أمريكا �صجة 
كبرة، وعلى �أثرها �صدر �لتعديل �لثالث يف 
�لد�صتور �الأمريكي عام “ 1865” فن�س على 
حت����رمي �ل����رق و�إلغ����اء �لعبودي����ة، ون�صتذكر 
كذلك مارغري����ت ميت�ص����ل ورو�يتها)ذهب مع 
�لريح(�لت����ي �صورت فيها �ملاأ�ص����اة �الإن�صانية 
للح����رب �الأهلية �الأمريكي����ة، و�إميلي برونتي 
عاملن����ا  ويف  وذرجن(  ورو�يتها)مرتفع����ات 
�لعرب����ي تع����ج ذ�كرتن����ا باأ�صماء: مث����ل زينب 
فو�ز �لتي كانت م����ن �أ�صرة فقرة، و��صتغلت 
عامل����ة يف بيت علي �الأ�صعد وه����و من �الأ�صر 
وتعلم����ت  لبن����ان،  يف  �حلاكم����ة  �الأ�صعدي����ة 
�لقر�ءة و�لكتابة على يد�صيدة �ملنزل،وحلبها 
للتعل����م وق����ر�ءة �لكت����ب، �أ�صبحت م����ن �أ�صهر 
�لكت����اب يف ع�صره����ا ،فاأقرتن �أ�صمه����ا برو�د 
�صدي����اق،  فار�����س  مث����ل:  �لعربي����ة  �لنه�ص����ة 
�ل�صجاع����ة  والآر�ئه����ا  �لب�صت����اين،  وبطر�����س 
ومو�قفه����ا �لوطنية �ملوؤي����دة للحزب �لوطني 
غر م�صطفى كامل �صيغة خطابه من �صادتي 
�إىل “�صيد�ت����ي �صادتي “،وكذل����ك يجب �أن ال 
نن�ص����ى عائ�ص����ة �لتيمورية،ولطيف����ة �لزي����ات 
�ل�صوؤ�ل  �ل�صعيد،وغرهن.ويبق����ى  ،و�أمين����ة 
�ل����ذي يط����رح نف�صه،هل ه����ذ� �لتجاهل يرجع 

�إىل �لبطرياركية؟  �أم ل�صبب �آخر...!.
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و كان �صيمبا يائ�صًا من �أن يكون له طفل ولد. 
فق���د �أجن���ب جمموعة م���ن �لبنات، م���ن ن�صاء 
�لبل���دة،  عام���الت يف �حلان���ات، و عاه���ر�ت 
و �صكرت���ر�ت. و  ُت�ص���اب �صوفي���ا، زوجت���ه 
�لر�صمي���ة، �نزعاج �صديد ب�صب���ب ميل زوجها 
تت�ص���رف  له���ذ�  و  جدي���د�ت،  زوج���ات  �إىل 
ب�صورة �أ�صرع �� فعليها �أن ُتنهيه قبل �أن يكون 
ل���ه طفل �آخ���ر يطال���ب بروته �� �ل���روة �لتي 

�صمنتها لها عن طريق �بن رجل �آخر، بيرت.
فه���ل تظ���ل جميع �لن�ص���اء �للو�تي ن���ام معهن 
�صيمب���ا يّت�صفن بالود بع���د ت�صميمه؟ بالطبع، 
فلكل و�حدة منه���ن م�صاحلها يف �أن حتتمي، 
و ه���ن عارفات �لو�حدة باالأخرى و بعالقتهن 
م���ع �الإن�صاين �لوغ���د. �أما �لرج���ال �لكثرون 
�مل�صتخدم���ون يف عمله �لتج���اري �خلا�س و 
درجة �لود و �الإخال�س �لذي لديهم، فامل�صرح 
معد لالندفاع �ص���د �لوقت، و �صيملي �حلظ و 
�لرب�عة م�صار �الأد�ء �أو �حلركة action يف 
�ل�صاع���ات �لقليل���ة �لقادم���ة، و �الأي���ام �ملقبلة. 
فهذه حكاية معّباأة باحلركة، و متبَّلة بالدعابة 
�لبذيئة، و �حلبك �ملعقد، و �ل�صخرية �لعميقة. 
�صيمب���ا  ن�ص���اط  يف  �ل�صرط���ة  ت���ورط  ق���د  و 
�لتجاري لبع�س �لوق���ت بطريقة �أو باأخرى.  
فكان���و� يتلق���ون من���ه �مل���ردود�ت �ل�صخية �أو 
يغدون �صحايا تافهني الحتياالته. و يف وقت 
ت�صميمه ما بني �لليل و �نبالج �لفجر، مل يكن 
ميتًا كما كان متوقعًا. لكن هناك يف تلك �لليلة 
وحده���ا �أك���ر م���ن خم����س وفي���ات، و �لعديد 
من �ل�صرقات و �الختف���اء�ت �� جميعها تتعلق 
بالرجل �لذي يف �مل�صت�صفى و باأعماله. و �أحد 

�ملوتى �صابط �صرطة كبر! 

ق���ر�ءة  تاريخي���ة  جترب���ة  و  لرحل���ة  �إنه���ا    
ه���ذ� �لكت���اب. و كم���ا ه���ي �حل���ال م���ع �إلياذة 
هومرو����س، ف���اإن ه���ذه ملحم���ة م���ن �لع�صر 
�آالف  و  �الأقالي���م  ب���ني  م���ا  ت�ص���ل  �حلدي���ث 
�لنز�ع���ات. و تّت�ص���م �صخ�صيته���ا �لرئي�ص���ة، 
كم���ا يبدو، بق���وى ملحمية. فه���و يتغلب على 
�لنز�ع���ات و ينج���و م���ن �ملكائد بط���رٍق تبدو 
م���ن بع�س �لنو�حي ف���وق طبيعية. و �إذ� كان 
�لكث���ر م���ن �صخ�صي���ات �لق�ص���ة منتفعني من 
�مل�صادف���ة و �لفر�صة �لعمياء، فاإن حظ �صيمبا 

ال يبدو �أنه كان يجري بذلك �لي�صر. 
 جتري �أحد�ث �لق�صة يف كمباال، و �لكونغو، 
و موبا�ص���ا، و �صي�صي���ل، و ُت���روى باأ�صل���وب 
�لثعلب �لعجوز �لنموذجي، و هي ق�صة توفر 
�ملتعة مع كون قر�ءتها تت�صم بالع�صبية. فلدى 
�ل�صرط���ة خلبطة ته���دد �حلياة عليه���م فرزها، 
خلبطة �صد حي���و�ت �أ�صخا�س، من ناحية، و 
�إمرب�طورية �أعمال �صيمبا �لتجارية �ملّت�صعة، 
م���ن جه���ة �أخ���رى. و �ل�ص���وؤ�ل �لوحي���د �لذي 
يح���رك �لق�صة كما يبدو هو: َمن يا ُترى ور�ء 

هذه �لوفيات �لكثرة؟
لق���د رك���زت �لكتاب���ة �حلديث���ة لفرتة م���ا بعد 
�أو  و�ح���دة  يف  �لبح���ث  عل���ى  �لكولونيالي���ة 
�ثنت���ني من �صمات �جلماع���ة �لب�صرية. و يظل 
موؤلف���ون مث���ل ميج���ا مو�نغي �صاح���ب كتاب 
)�لهب���وط عل���ى طري���ق �لنه���ر( ي�صتجوب���ون 
�ل���روح �لت���ي ور�ء �لتم���دن يف �أفريقي���ا حني 
يك���ون �آالف �لنا����س حمكوم���ون بالعي�س يف 
�أحي���اء فقر�ء حيث ُيختَزل �لب�صر �إىل جمرد “ 
�أيٍد “ �� متامًا مثل خاّلطة �ال�صمنت! �أوت�صوال، 
حلٍد م���ا، �أحد تعابر �لكاتب مو�نغي “ �إذ� ما 
�صن���ع �ملقاول �أيدَي �أك���ر، فاإنه لن يحتاج �أي 

عّمال “.

 Tumusiime إن تيوميو�ص���امي رو�صيج�
Rusedge، و ه���و رمب���ا �لفكاه���ي �الأكر 
موهبة �ل���ذي �أجنبته �أوغن���د�، ير�صم لنا هنا 
�ل�صكل �حلقيقي الأفريقيا ما بعد �لكولونيالية 
����� �لو�ص���ع �ل���ذي يتعر����س في���ه �لتق���دم فقط 
لتهديد �أخط���ار �لف�ص���اد يف موؤ�ص�صات �لدولة 
�لكبرة و �ل�صغرة، بل و ي�صتبك مع عو�قب 
�جلن����س �لفج و �لف�صيح���ة يف �أ�صاليب حياة 

�أنا�صها!
و مث���ل ميج���ا مو�نغ���ي، ينطل���ق رو�صيج يف 
بحث���ه و عر�ص���ه لوقائع �لع�ص���ر �حلديث. و 
خ���رً�  معرو�ٌس  يف �حلقيقة، ف���اإن ما يبدو مدَّ
كفا�ص���د يف �للب. ف���اإىل �أي م���دى ي�صّر حياة 
�لنا����س؟ �إن بح���ث �صيمبا عن �ل���روة �أمر ال 
ميكن �إيقافه، كما هي حال �ل�صركاء يف عمله 
�لتج���اري، و زوجات���ه / عاهر�ت���ه، و رجال 

�ل�صرطة.
لقد تدّرب رو�صيج يف �الأول كطبيب جّر�ح، 
لكن���ه ��صُته���ر بكون���ه ر�ص���ام كاريكاتر، و 
فكاهي، و عازف عل���ى �لبيانو، و تربويًا، 
و موؤلف���ًا، كم���ا تعل���م ف���ن �أو عل���م تطي���ر 
طائر�ت �صغ���رة. و قام �لثعلب �لعجوز، 
كم���ا ي�صميه �الأوغنديون حتبب���ًا، بال�صفر 
عل���ى نط���اق و��صع خ���الل حيات���ه، بالغًا 
�أماكن بعيدة جدً� كالكاريبي، و جامايكا 
����� و كل ه���ذه �لتجارب و �خل���رب�ت كما 
يب���دو جديرة باأن تب���دع ق�صُة بارعة. و 
بتفرد �أ�صلوبها و �إبد�عيتها، فاإن رو�ية 
)�لفا�ص���د، و �ل�صري���ع، و �ملي���ت( هذه، 
�ملن�ص���ورة بع���د موت كاتبه���ا، �ملتوفى 
ع���اَم 2008، ت�صتحق مكانًا خا�صًا يف 

عامل �لق�صة ب�صرق �أفريقيا.

allAfrica / عن

عودة الثعلب العجوز

في رواية “ الفاسد، و السريع، و الميت “! 
كان في�شتا �شيمبا، اأحد رجال املال االأقوياء يف املدينة، و قد اأ�شيب بالت�شمم يف حانة باأوامر من زوجته 
و نقــل اإىل امل�شت�شفــى يف حالة حرجة، و لــن ميوت لوحده. و لقد قــام �شيمبا، مقــاول االإ�شكان الثـري 
املعــروف، و رجل اأعمال الباروك، و االإن�شاين املحب لعمل اخلــري، بكل �شيء، و اأي �شيء يفعله الرجال 
االأغنيــاء با�شتثنــاء اأمٍر واحد، اأن ياأتي بوريث له. فهو عارف اأن بيــر، ابنه و وريثه يف الظاهر، لي�س 
ابنــه يف واقع احلال. قد ال يعــرف من هو والد بير احلقيقي، لكنه متاأكد من اأن زوجته �شوفيا تكذب 
بهــذا ال�شاأن و اأن لديهــا نوايا ال�شتخدام هذا االبن ككارثة قد ال تكــون بعيدة جدا! كما جاء يف عر�س 

يو�شف �شرَينكيوما لهذا الكتاب.

�صي�ص���در قريب���ا ع���ن د�ر �الدي���ب �لبغد�دي���ة يف عم���ان 
بطبع���ة فني���ة فاخرة كت���اب )فاعلية �خلط���اب �جلمايل.. 
تطبيق���ات يف �لت�صكيل �لعر�قي(( للفن���ان و�لناقد �صد�م 
�جلميلي:وه���و يدر����س �لعالق���ة ب���ني �لكتاب���ة و�لر�ص���م 
كتقني���ات تدوينة.فيما يتناول دفات���ر �لفنانني �لعر�قيني 
كتطبي���ق للن�س �لب�صري �ملتح���ول. و �لكتاب لي�س كتابا 
نقدي���ا باملعنى �لتقليدي للنق���د �لت�صكيلي �لعربي.�لكتاب 
ي�صع���ى للحف���ر يف معرفي���ات �لر�صم.�ملعرفي���ات �لت���ي مل 
تدر�س مبايكفي.وعالقته���ا بالتدوين و�الثر.حيث �صلت 
�لكثي م���ن �لدر��صات �لنقدية تفتقر �ىل �الر�صية �لعلمية 
و�جلمالي���ة لتطبي���ق �الف���كار وفح�صها.ه���و وحماول���ة 

�لك�صف عن �الن�صمة �خلفية لفن �لر�صم .

فاعلية الخطاب الجمالي 
�ص���در موؤخ���ر� ف���ى باري����س ع���ن د�ر ن�ص���ر “جر��صيه” 
كت���اب “فر�ئ�س فى حرملك �لقذ�ف���ى” للكاتبة �ل�صحفية 

�لفرن�صية �نيك كوجان.
ويلق���ى �لكتاب، �لذى ج���اء فى 325 �صفح���ة من �لقطع 
�ملتو�ص���ط، �ل�صوء على جانب من جر�ئم �لقذ�فى، �لذى 
مل يت���و�ن فى �إحتجاز فتيات ال يزيد عمر �لو�حدة منهن 
عل���ى 15 عاًم���ا و�غت�صابه���ن و�إجباره���ن عل���ى تعاطي 

�ملخدر�ت.
ويروي �لكتاب، �لذي �عتمدت فيه �لكاتبة على �صهاد�ت 
ه���وؤالء �لفتيات، كيف كان �لق���ذ�يف ينظم حفالت جن�س 
جماعي���ة، وكيف كان ي�صتخ���دم �لدماء �لناجتة عن ف�س 

بكارة �لفتيات يف �أعمال �ل�صحر �الأ�صود.

كت��اب فرنس��ي جدي��د 
يكشف فضائح القذافي
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�ملرة �الأوىل �لتي �لقت فيها غريتا غاربو عبارتها �الأكر �صهرة، كانت يف 

فيلم “ غر�ند هوتيل “ )1932(: ))�أريد �أن �أكون وحيدة... �أنا فقط �أريد 

�ن �أك���ون وحي���دة.(( عبارة �صربت على �لوت���ر �حل�ّصا�س، وكانت ترتدد 

بتن���ّوع يف عدد م���ن �أفالمها �لالحق���ة – يف نينوت�ص���كا “ )1939(، على 

�صبيل �ملث���ال، ي�صاألها و�حد من �ملر��صل���ني �ل�صحفيني �ل�صوفييت، ))هل 

ترغب���ني �أن تك���وين وحيدة، رفيقة؟(( – الأنها كان���ت مفهومة يف تعريف 

�صخ�صيته���ا. مل يكن هذ� يعن���ي �نها كانت منعزلة، بل الأنها – وهذ� لي�س 

م�صتغرب���ا يف ممثل – كانت خجولة. كانت تتمنى �أت ُترَتك وحيدة: من 

�ملعجبني، �ل�صحفيني وكّتاب �ل�صرة.

ه���ذه �خل�صو�صية �ل�صديدة كانت ُتَعّد حتديا. �أعّدت �صبكة �مازون قائمة 

باكر من 500 كتاب عنها، �الأخر منها كتبه ديفيد بريت، �لذي �نتج على 

نح���و م�صرف، وعلى مدى عقدين، �كر م���ن �صرة مثرة عن �صخ�صيات 

مثل د�يانا دور�س، باربار� �صرت�ي�صند وتالوال بانكهيد.

))ُوِلدُت،(( قالت غاربو ذ�ت مرة. ))َكرُبُت. ع�صت حياتي مثل �أي �صخ�س 

�آخر. هذ� كل ما هناك عن ق�صة حياة �أي �صخ�س. �ألي�س كذلك؟(( قد يكون 

لن���ا �إعرت��س طفي���ف على عبارة ))مثل �أي �صخ�س �آخ���ر((، لكن على �أي 

ح���ال ق�صتها معروف���ة جيد�. كان���ت ولدت باإ�ص���م غريت���ا غو�صتاف�صون، 

يف ع���ام 1905 يف �صتوكه���ومل، ون�صاأت يف �أ�صرة فق���رة، �صبية خرقاء 

بقدم���ني كبرتني. يف �ص���ن �لثالثة ع�صرة، ترك���ت �ملدر�صة ووجدت عمال 

ك���� ’’ فت���اة رغ���وة �ل�صابون ‘‘ يف حم���ل حالقة، ومن ث���م يف متجر �صلع 

متنوع���ة، حيث ��صبح���ت موديال. فازت مبنحة در��صي���ة �ىل �الكادميية 

�مللكي���ة للم�ص���رح �لدر�مي، �ل���ذي �أر�صله���ا يف جتربة �أد�ء �م���ام موريتز 

�صتيل���ر، خم���رج �أفالم �صوي���دي، �لذي �صّمه���ا �ىل طاقم ممثل���ي فيلمه “ 

ملحم���ة غو�صت���ا برلنغ “. �صاه���د هذ� �لفيل���م لوي�س بي ماي���ر، فاأُعِجب 

به���ا )))�إنظر �ىل تلك �لفتاة!(((، وعر�س عل���ى غاربو و�صتيلر عقد� ملدة 

خم�س �صنو�ت يف هوليوود.

ب���ني عام���ي 1926 و 1941 مثلت 24 فيلما، كلها حل�ص���اب �صركة �أم جي 

�أم. يف �لع�صرين���ات، يف �ف���الم “ تورين���ت “، “ �ملغوي���ة “، “ �جل�ص���د 

و�ل�صيط���ان “ و “ �لقبل���ة “، مثلت �صخ�صية مغوي���ة �لرجال، مع تركيبة 

الُتق���اَوم م���ن �حل�ّصي���ة و�لنق���اء، وكان���ت متثل ب�ص���كل رئي�ص���ي بوجهها 

�جلمي���ل وعينيه���ا �ملذهلت���ني. �لقلق م���ن �للهجة �لتي ت�ص���وب نطقها يف 

�النكليزي���ة ق���اد �ال�صتوديو �ىل تاأخ���ر �إنتقالها �ىل �لفيل���م �لناطق، لكن 

م���ن �أول �صط���ر لها يف “ �آن���ا كري�صتي “ )1930، ع���ن م�صرحية ليوجني 

�وني���ل( – ))�إعطني في�صك���ي، وجنجر �يل على جن���ب. وال تكن بخيال، 

بيب���ي!(( – �صاعد �صوتها �الأدخن م���ن �غر�ئها، وغدت و�حدة من �لقلة، 

بني جنوم �ل�صينما �ل�صامتة، �لذين �أحرزو� �إنت�صار� يف �فالم ’’ �لتوكي 

‘‘ ] �لناطقة [، يف �د�ء�ت عظيمة مثل “ �مللكة كري�صتينا “ )1933(، “ 

�آنا كارنينا “ )1935( و” كاميل “ )1936(. و�صفت بيتي ديفيز متثيلها 
ب� ’’ �ل�صحر �خلال�س‘‘.

هج���رت هولي���وود عام 1941. يف 1969، كان هن���اك حديث عن دور لها 

يف “ ملكة نابويل “ يف �إقتبا�س لفي�صكونتي عن برو�صت، لكنها مل متثل 

ثانية �أبد�. يف فرتة �إعتز�لها �لطويلة )توفيت عام 1990،عن 84 �صنة(، 

�أ�صبح���ت مو�طنة �مريكية، وعا�صت يف مانهات���ن، جتمع �لفن )رينو�ر، 

كاندين�صك���ي، بونار(، و�صافرت كثر�، وذهب���ت يف م�صر�ت طويلة يف 

نظ���ارت �صم�صية وبروغات ] �أحذية خفي�ص���ة متينة [ وبناطيل )))عندي 

ولع عظيم بالبناطيل(((، وحمافظة على خ�صو�صيتها.

م���ع هذ�، كان لها ق�صة حب �صهرة مع �صريكها �ملتكرر يف �لتمثيل �لنجم 

ج���ون غيلربت، و�إرتب���ط �إ�صمها باأ�صم���اء ليوبول���د �صتوكاو�صكي، �ريك 

رمي���ارك، �صي�ص���ل بيتون وج���ورج �ْصلي، وكذل���ك ليليان تا�صم���ان، لويز 

بروك�س ومر�صيد�س دي �كو�صتا.

ثم���ة �لقليل من جديد يقال عن حياة غاربو، و�أف�صل ما نتوقعه يف �إعادة 

ر، �ل���ذكاء و�حلكاية �جلميل���ة، �لتي ال و�حدة  رو�ي���ة حياتها ه���و �لتب�صّ

منه���ا مقدمة يف كت���اب “ جنمة �صماوية “. يق���ول �لتعريف بالكتاب، �نه 

يقّدم �أدلة جديدة حول حلقتني غام�صتني يف حياة غاربو. �الأوىل هي ’’ 

�إختفاءه���ا ‘‘ ثمانية �صه���ور يف 1926- 27، �لتي من �ملحتمل �نها كانت 

فيه���ا حامال م���ن �صريكها يف �لنجومية جون غيل���ربت، لكن بريت يختتم 

ه���ذه �حللقة قائ���ال، ))نحن ل�صن���ا قريبني م���ن حل �لغمو����س((. �حللقة 

�الأخ���رى ه���ي �أعو�مه���ا �أثن���اء �حل���رب، �لتي يّدع���ي فيها �نه���ا عملت مع 

�ملخ���رج �لك�صندر كورد� حل�ص���اب �الأم �آي �صك�س ] �ملخابر�ت �لربيطانية 

[. ويب���دو �أنه خلط بينها وبني �لعميل �مل���زدوج خو�ن بوخول غار�صيا، 

�لذي كان ��صمه �حلركي ’’ غاربو ‘‘.

�رتك���ب برت �خط���اًء عديدة. على �صبيل �ملثال، ح���ول زيارة غاربو �ىل 

نيويورك عام 1925، يكتب �إنها �إلتقت همفري بوغارت، و�حد من ))�أكرب 

�لنج���وم يف ذلك �لوق���ت((، وي�صع ��صمه يف فيل���م “ �لغابة �ملتحجرة “ 

ع���ام 1936. �نه يعتق���د �أن �الكادميي فر�ن�صيز معه���د در�ما. وهلم جّر�. 

هو �أي�صا يكتب بطريقة رديئة ال ت�صدق، في�صيء �إ�صتعمال كلمات مثل ’’ 

مقاي�صة ‘‘ و’’باق ‘‘، وال ميكنه تهجئة كلمة ’’ غطر�صة ‘‘.

بينم���ا يتيح لنف�صه مطلق �حلري���ة باال�صتعارة من �عمالهم، كان هجوميا 

عل���ى �لعديد ممن يعرف���ون �أكر منه عن مو�صوع���ه –  منهم ب�صكل بارز 

))�خلنف�ص���اء �صريع �لغ�ص���ب(( �صي�صل بيتون ))�ل���ذي در�س �لدر�ما يف 

ه���ارو وكامربدج((. ويزعم �نه يف باري�س يف �لثمانينات، طلبت غاربو 

لقاءه يف �ل�ص���ارع خارج �مل�صرح، حيث حتدثا ملدة ع�صر دقائق: ))قبلتها 

عل���ى كلي خديها، وذل���ك كان �الأمر.(( لي�س هناك ما يثبت هذ� غره، لكن 

ثمة قليل من �ل�صك باأن �لفي�س بري�صلي كان �صاهد� على هذ� �للقاء!

عن جملة نيويوركر

زقاق االغنيات
تاأليف: ليلى ابو ليلى – )2010(

ت���دور �أحد�ث �لرو�ي���ة يف منت�ص���ف �خلم�صينات 
قب���ل ��صتقالل �ل�صود�ن، ورو�ي���ة �أبو ليلى تاأخذنا 
يف رحل���ة �ىل م�ص���ر ما بع���د �حل���رب لنتابع حياة 
نور، �بن رجل �عمال عاملي، و�لذي يجد �ن حياته 
حتطم���ت �إث���ر ح���ادث تعر�س ل���ه، وه���ذه �لرو�ية 
ت�ص���رد �ي�ص���ا ق�صة �ص���ر�ع بني ع���اد�ت و�لده نور 
�لتقليدية وزوجت���ه �لتي ن�صاأت يف �ملدينة، و�لتي 

يهدد ح�صورها �إ�صتقر�ر �لعائلة.
وعل���ى �لرغم من �ن معظ���م �أحد�ث �لرو�ية ت دور 
يف �صمال �ل�ص���ود�ن، فان ��صلوب �بو ليلى �لرقيق 

يو�زن هيجان �الحد�ث فيها.

ذكرى حب
تاأليف: اأميناتا فورنا – )2010(

ت���دور �أحد�ثها يف �صر�ليون، حي���ث تقوم �حدى 
�لفتي���ات بالبح���ث ع���ن حقيق���ة �الي���ام �الخ���رة، 
�لتي �صبق���ت مقتل و�لدها، وتبح���ث �ي�صًا عن بلد 

�هلية. حرب  يف  �صياع  –�صر�ليون- 
ويف ه���ذه �لرو�ي���ة، �لثاني���ة له���ا، تاأخ���ذ �أمينات���ا 
قر�ءه���ا �ىل، فريت���اون، يف زم���ن �ل�صل���م- يف عام 
1969 و�ىل �لزمن �حلا�صر، فهناك طبيب نف�صاين 
�نكليزي، �أدريان لوكهارت، ي�صمع �عرت�فات رجل 
يحت�ص���ر وه���و �إليا�س ك���ول، ويك�ص���ف ق�صة حب 
ال تن�ص���ى، ق�صة معق���دة، وخيان���ة و�صدمة و�لتي 
حتدثنا عن ق�ص���ة �صر�ع د�م، ب�صكل �ف�صل مما لو 

نقر�أ عنه يف �لكتب �ل�صيا�صية.

مدينة زو
تاأليف: لورين بيوكي�س – )2010(

�إن ه���ذه �لرو�ية �لفائزة بجائ���زة �آرثر �صي كالرك 
يف ع���ام 2011، ه���ذه �لرو�ية �خليالي���ة �لتي تهز 
�لق���ارئ، تق���دم روؤى ع���ن روّحي���ة �لتمل���ك للدي���ن 
�مل�صتقب���ل  يف  جوهان�ص���ربغ  ملدين���ة   �لتقلي���دي 

�لقريب.
)زين���زي دي�صمرب( تع���ر على �ال�صي���اء حتى و�إن 
مل ترغ���ب بها، وعندم���ا ت�صتاأج���ر للبحث عن جنم 
غناء مر�ه���ق ولكن مو�هبه���ا يف �لك�صف �صتجلب 

�لكارثة.
ويف �لرو�ي���ة تناغم ومنطق فيما يخ�س �مل�صتقبل 

�ملتخيل، وهي روؤية قابلة للت�صديق.

النظر اىل ما وراء مدينة 
العجائب

تاأليف: نو �شارو – ويوا )2012(

يف ه���ذه �ملذكر�ت، جند �ن، نو �صارو – ويو�، 
�بنة نا�صط �صيا�صي وبيئي قد مت �غتياله يدعى 
كني �ص���ارو – وي���و�، ق���د �ثبتت نف�صه���ا كاتبة 
�فريقي���ة جيدة الأ�صفار ورح���الت لتنقل �صورة 

�لقارة �ل�صود�ء �لذي تعي�س يف جزء منها.
�إنها هن���ا ت�صافر من الغو�س �ىل نيجريا، �نها 
جتلب تاريخ �ال�صرة ونظرة متعار�صة �حيانًا 

الفريقية ن�صاأت بعيدً� عن �لوطن �الأم.
�إن مثل هذ� �لكتاب ال يكتبه �اّل من يعترب نف�صه 
مو�طنًا ولد يف هذ� �لبلد ذي �لطبيعة �ل�صاحرة 

لنيجريا �ملعا�صرة.

حاّلقة ال�شعر يف هراري
تاأليف: تينداي هوجو )2010(

هذ� �لكت���اب �لر�ئ���ع �ل�صيا�ص���ي – �الجتماعي 
يت�صم���ن ق�صة كوميدية الم���ر�أة �صابة ال تتقبل 
�خل�ص���ارة �و �لف�ص���ل، وهوج���و برق���ة وكفاءة 
حقيقية تاأخذن���ا �ىل حقائق �قت�صادية لهر�ري 
يف �لع�ص���ر �حل���ايل، ع���رب ق�ص���ة )فيمب���اي(، 
حالقة �صعر، وهي تكاف���ح من �جل �إن�صاء بيت 
له���ا والبنه���ا، لق���د كانت فق���دت �أخ���ًا حتبه يف 
�ل�صتات وعندما جاء م�صفف �صعر �ىل �صالون 
�حلالقة، بد� وكاأنه���ا �صتخ�صر �أف�صل عميالتها 

ورمبا عملها �ي�صًا.

�لزجاج املك�شور
تاأليف: األن مابانكو )2009(

متي���ل ه���ذه �لرو�ي���ة �ىل ��صتخ���د�م �لرم���وز 
�لدينية مع ��صار�ت �ىل م�صادر �أدبية وثقافية 
عام���ة، عرب �لعامل، �ن ��صل���وب مابانكو يحتاج 
وه���ذه  و�ال�صتيع���اب،  للتحم���ل  مق���درة  �ىل 
�لرو�ية �لتي تدور �حد�ثها يف قلب �فريقيا – 
�لكونغ���و، وبطلها �صاب يجل����س يف بار ويبد�أ 
يف ��صت���ذكار �الح���د�ث و�لق�ص�س �لتي مّر بها 

وف�صله يف �حلب وخيبة وتد�عي طموحه.
ويعت���رب �أل���ني مابانك���و �أح���د كب���ار �لكتاب يف 
�لق���ارة �الفريقية، وهو يتقدم يف م�صرته بعد 

كل كتاب جديد له.

العمارة االفريقية للعا�شمة
تاأليف: ديفيد اأدجابي )2011(

ع���رب جميع مزيج من �ل�صور �لفوتوغر�فية ون�سَّ 
ع���ن �ملب���اين و�لفر�غ���ات و�حلي���اة فيم���ا بينه���ا، 
يق���دم �أدجاب���ي �صور �آ�ص���رة عن �ملدن ع���رب �لقارة 
�الفريقية، �إنه عمل كب���ر يتاألف من �صبعة �أجز�ء، 
مرك���زً� على �لكيفي���ة �لتي ن�صاأت عربه���ا تلك �ملدن 
ومنت – �لرت�ث �ال�صتعم���اري و�لبيئة �لطبيعية، 
و�لبني���ة �ل�صيا�صي���ة- �الجتماعية �لت���ي تدعم تلك 

�لروؤية.
�إن���ه بالتاأكيد كتاب جاد، ولي�س م���ن تلك �لتي مين 
قر�ءته���ا ع���ن مو�ئ���د �لقهوة، وه���و ياأخ���ذ �لقارئ 
يف رحل���ة �ىل �لقل���ب �لناب����س للحي���اة �الفريقي���ة 

�ملعا�صرة.

ماما فيتي
تاأليف: جو نابويل/ كادر 

نيلي�شون )2010(

يف ه���ذ� �لكت���اب �جلميل �ل���ذي كتب حتي���ة للفائز 
�لكين���ي بالنوب���ل، �لر�ح���ل و�نغ���ري ماثي���ا، يقدم 
كل م���ن نابويل ونيل�ص���ون، جمموعة من �لق�ص�س 
�الخالقية �حلديثة عن عالقتنا مع �لعامل �لفطري.

�ن ��صل���وب �لكاتب���ني �صاع���ري ورقي���ق، يتن���اول 
ق�ص����س ن�صاء يتوجهن مب�صاكلهن �ىل ماما ميتي: 

ال وقود لدينا للتدفئة، �أبقارنا مري�صة، �ملاء قذر.

حتت نظر ا الأ�شد
تاأليف: مازا مينجي�شت )2010(

تدور �أحد�ث هذه �لرو�ية يف �العو�م �لتي جاءت 
بع���د �لعن���ف �الحم���ر يف �يثيوبي���ا، �أو�خ���ر �لعقد 
�ل�صاب���ع من �لقرن �ملا�صي، وتتاب���ع �لرو�ية حياة 
�صقيق���ني وو�لدهم���ا: د�وي���ت، �لطال���ب �لث���وري، 
و�صقيقه �الأك���رب يونا�س، �للذين يج���د�ن �ل�صلوى 
يف �ملعتق���د�ت و�ل�ص���الة، �أم���ا و�لدهم���ا هيل���ور، 
فه���و جر�ح ي�صتدع���ى النقاذ حياة �م���ر�أة �صابة مت 
تعذيبها بق�صوة �صديدة م���ن قبل �ل�صرطة �ل�صرية. 
وكان و�جب���ه معاجلة تلك �مل���ر�أة، كي تعود جمددً� 
�ىل �ل�صج���ن، و�خلي���ارة �ل���ذي يتخ���ذه �الأب يقرر 

وجهة حياة �الأ�صرة.

كتاب ديفيد بريت

غريتا غاربو.. نجمة سماوية

كتاب �شرية عن غريتا غاربو ي�شعى اىل اإلقاء �شوء جديد 

على جنمة ال�شينما التي اآثرت دائما اأن تبقى يف الظل.

أفضل الكتب االفريقية الحديثة

ترجمة/ ابت�شام عبد اهلل

الـــــغـــــارديـــــان
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�لكت���اب ت�صمن مقدمة وثالث���ة ف�صول. �الول 
بعنو�ن )كاظ���م �حلجاج  ب���ني در�مية �ل�صعر 
و�صعري���ة �لدر�م���ا( و�لف�ص���ل �لث���اين ت�صمن 
در��صة يف بنية �مل�صرحية �لعر�قية �ملعا�صرة 
�لفنان)يع���رب  �ملوؤل���ف  �لب�صرة.و�خ���ذ  يف 
ط���الل( �منوذج���ا. يف ح���ني تن���اول �لف�ص���ل 
�لثال���ث ق�صية �لتجري���ب يف �مل�صرح �لعر�قي 

�ملعا�صر  يف عقد �لثمانينات.
يف مقدمة�لكت���اب، يق���ول �ملوؤل���ف، �نه تناول 
�لكثرم���ن �لتج���ارب �مل�صرحي���ة �لعر�قية يف 
عق���د �لثمانينات و�خذ عين���ة لثمانية عرو�س 
مهم���ة متي���زت بالتجريب. وج���اءت �لدر��صة 
للموؤل���ف بتحليل هو�قرب للعر�س �مل�صرحي. 
حيث رك���زت على مظاهرقابل���ة  للتج�صيد يف 
�ل�صعر، يف مقابل �بر�ز مو��صع �ل�صعرية يف 
�لن�صو����س �لدر�مي���ة كما يت�صح م���ن �لف�صل 
�الول للكتاب. يف حني تناول �لكتاب �جتهاد� 
�مل�صرحي���ة  يف  �لدر�مي���ة  للبني���ة   تطبيقي���ا 

�لعر�قية �ملعا�صرة.
يف �لف�ص���ل �الول يوؤك���د �ملوؤل���ف �ن �ل�صع���ر 
عرف���ت  من���ذ  قرين���ان اليفرتق���ان،  و�لدر�م���ا 
يف  �مكانيت���ه  و�كت�صف���ت  �الدب،  �الن�صاني���ة 
جع���ل �حلي���اة �ك���ر قب���وال للعي����س. وجميع  
�ملظاه���ر �لدر�مية �لت���ي كانت ت�صتم���ل عليها 
�الجتماعي���ة   و�لتقالي���د  �لديني���ة  �لطقو����س 
�قرتن���ت بال�صعر. وحتى بعد �نف�صال �مل�صرح 
ع���ن �لطقو����س �لديني���ة، ف���ان �لدر�م���ا  بقيت 
تكت���ب �صعر� �ىل �ن ظه���رت �لو�قعية كمذهب 
�دب���ي يف �لق���رن �ل���� 18�إذ  مل يكت���ب  �لدر�ما 
خالل �كر م���ن 17قرنا غر�ل�صع���ر�ء. بل �ن 

مقيا�س �ل�صاعر�ملجيد يف �وربا  

كان يتوقف على قدرته يف كتابة �مل�صرحيات، 
وعل���ى ما�ص���ي ق�صائ���ده م���ن روح در�مي���ة. 
و�المثلة كثرة منها �صوفوكلي�س، يوربيد�س، 
كوزين���ه  ب���ن جون�ص���ون  و�صك�صبر وهيجو 
وجوته و�صيللر وغره���م. وقد كان للو�قعية 
�الثر�لكب���ريف حتول لغة �لدر�م���ا �ىل �لنر 
بحج���ة تقريبها م���ن لغ���ة �حلدي���ث �ليومية. 
�لع�ص���ر  يف  �مل�ص���رح  خل���و  اليعن���ي  وه���ذ�  
�حلدي���ث من �ملحاوالت �ل�صعري���ة منها )جان 
�ن���وي و�لي���وت ول���وركا( وم���ن �لعرب)عبد 
�لرحم���ن �ل�صرق���اوي و�ص���الح عب���د �ل�صبور 
له���ذ�  و��صتن���اد�  �ل�ص���و�ف(.  وبي�صووخال���د 
�لفه���م ب���د�أ �ملوؤل���ف د. جميد در��صت���ه �لنقدية 
ل�صعرودر�م���ا  �ل�صاع���ر كاظ���م �حلج���اج م���ن 
خ���الل ثالثة مباحث هي در�مية �ل�صعريف يف 
ق�صائ���د كاظم �حلجاج، و�صعري���ة �لدر�ما يف 
م�صرحي���ات كاظم �حلجاج، ومالحظات حول 

�لبنية  �لدر�مية مل�صرحيات كاظم �حلجاج.
يف �ملبح���ث �الول تن���اول �ملو�صوع من خالل 
ع���دة �م���ور منها �ملظاه���ر �لدر�مي���ة يف �صعر 
تعددي���ة  �و  �ال�ص���و�ت  �حلج���اج، وتعددي���ة 
�ل�صخ�صيات يف ق�صائده، و�لتكثيف �لدر�مي، 
و�لف�ص���ل �لدر�م���ي �ي حماوالت���ه �ملتع���ددة 
الدخال �الفعال  �لدر�مي���ة يف ق�صائده. وهو 
ي�ص���رد �الفع���ال �صع���ر�، و�ملفارق���ة �لدر�مية، 
�لدر�م���ي،  و�ل�ص���ر�ع  �لفردي���ة،  و�ملناج���اة 

و�ل�صيناريو �لدر�مي.
يف  �لدر�م���ا  �صعري���ة  �لث���اين  �ملبح���ث  يف 
م�صرحي���ات �حلج���اج  تن���اول �ملو�ص���وع من 
مث���ل  �حلج���اج   م�صرحي���ات  من���اذج  خ���الل 
يف  �ل�صعري���ة  وكذل���ك  �ملمث���ل،  م�صرحي���ة 
م�صرحي���ة  �ل�صاعة، و�ل�صعري���ة يف م�صرحية 

مالب�س �لعيد.
ويف �ملبح���ث �لثال���ث يق���دم �ملوؤل���ف بع����س 
�النطباع���ات حول بحثه ع���ن �لبنية �لدر�مية  

مل�صرحي���ات �حلج���اج.  فيق���ول �نه���ا تتمي���ز 
بالب�صاطة �ملتناهية، وهذ� ال يعني �ل�صطحية  
�و �ل�صع���ف، ب���ل �لو�ص���وح.. �ىل جانب ذلك 
متيزت م�صرحيات���ه با�صلوب  �ل�صهل �ملمتنع. 
وه���ذ� اليتوف���ر �ال مل���ن خ���رب �لكتاب���ة وعرف 
��صر�رها. كما ح�صل���ت �مل�صرحيات على حظ  
و�ف���ر ل���دى �لنقاد بدلي���ل �نها ف���ازت بجو�ئز 
مهم���ة. كذلك  ت�صمنت �مل�صرحيات على �لعاب 
�لت���ي   �ل�صاع���ة  م�صلي���ة كم���ا  يف  م�صرحي���ة 
ت�صمنت لعبة  �الحتماالت بني �لرجل و�ملر�أة 
وهي لعب���ة �لزم���ن. باال�صاف���ة �ىل ذلك خرج 
�ملوؤل���ف  بانطب���اع �خره���و�ن �حلجاج ح�صر 
يف م�صرحيات���ه �صوت���ا �و�ص���ورة �ومالم���ح 

�صخ�صية.
يف �لف�ص���ل �لثاين �خذ �ملوؤل���ف �لفنان يعرب 
�مل�صرحي���ة   بني���ة  لدر��ص���ة  �منوذج���ا  ط���الل 
وه���ي  �لب�ص���رة.  يف  �ملعا�ص���رة  �لعر�قي���ة 
در��صة تخت�س بالن����س �مل�صرحي ومعطياته  
�لتف�صري���ة و�لتاأويلي���ة، دون �لتعر����س �ىل 
تعترب�لن����س   النه���ا  ذل���ك  �لعر����س،  در��ص���ة 
�ملرتكز�ال�صا����س يف عملية �لنت���اج �مل�صرحي 

وعمادة �الول.
كت���اب  م���ن  ط���الل  يع���رب  �لفن���ان  و�لكات���ب 
و�عمال���ه مل  �مل�ص���رح.  �ملهم���ني يف  �لب�ص���رة 
تقت�ص���ر تقدميه���ا عل���ى م�ص���ارح �لب�ص���رة بل 

قدمت �لكثرمنها يف بغد�د �ي�صا.

ويختم �ملوؤلف هذ� �لف�ص���ل باأ�صتنتاجات عن 
م�صرح يعرب طالل من �همها:

01 متي���زت م�صرحياته بتن���وع مو�صوعاتها 
و�فكاره���ا �لت���ي ��صتوعب���ت هم���وم �الن�صان 

�ملعا�صر  
      حمليا وعربيا ورمبا عامليا.

02 يف م�صرحياته �لطويلة تاأثر با�صاليب فن 
�ملوندر�ما 

03 متي���زت �عمار �صخ�صياته بكونها يف �صن 
�الربعني للرجال و�لثالثني للن�صاء.وهو �صن 

�لن�صوج
04 كما ظهرت �صخ�صياته منعزلة عن حميطها 

�خلارجي 
05 ظهرو��صح���ا ميل �لكات���ب نحو �حلبكات 

�لد�خلية 

�لف�صل �لثال���ث خ�ص�صه �ملوؤلف للتجريب يف 
�مل�صرح �لعر�ق���ي �ملعا�صريف �لثمانينات وقد 
�خت���ار ثماني���ة م�صرحيات مهم���ة يف �مل�صرح 
وه���ي  خمرج���ني.  الربع���ة  وه���ي  �لعر�ق���ي 
م�صرحية)�صر�خ �ل�صمت �الخر�س( وهي من 
تالي���ف حمي �لدين زنكن���ة  و�خر�ج د. عوين 
كرومي وتقدمي فرقة �مل�صرح �ل�صعبي وقدمت 
عل���ى م�صرح  �ل�صتني كر�صي���ا. وهي م�صرحية 
مبتكرة وحتمل ��صت�صر�ق���ا م�صتقبليا وروؤية 

متخيل���ة  حلياة �ن�صان ق���ادم. �ن�صان النعرف 
عنه �صيئا يف �لوقت �حلا�صر.

 وم�صرحية)ترنيمة �لكر�ص���ي �لهز�ز( �خر�ج 
د. ع���وين كروم���ي وتالي���ف ف���اروق حمم���د  
وتق���دمي فرق���ة �مل�ص���رح �ل�صعب���ي وعر�ص���ت 
يف منت���دى �مل�ص���رح. وي���دور �لعر����س حول  
�مر�أتني تعانيان من �حباط نف�صي و�جتماعي 
وعاطف���ي. �الوىل مطرب���ة و�لثاني���ة  �م���ر�أة 
عان����س. �ملثر يف �لتجرب���ة يكمن يف تز�وج 
موهبت���ني �الوىل در�مي���ة و�الخ���رى  �صعرية 
�ب���د�ع ن����س م�صرح���ي متكام���ل �صال���ح  يف 
للعر����س. مم���ا يوؤكد ��صال���ة �لتجرب���ة  النها 

�عادت لالذهان �ال�صول �ل�صعرية للم�صرح. 
كم���ا �ختار�ملخرج �ملب���دع د. �ص���الح �لق�صب 
�صاح���ب  م�ص���رح �ل�ص���ورة )م�صرحي���ة �ملل���ك 
�لقومي���ة  �لفرق���ة  ل�صك�صبروتق���دمي  ل���ر( 
للتمثي���ل وعر�صت يف م�صرح �لر�صيد. وميثل 
�مل���وت �لقيم���ة �ال�صا�صي���ة للعم���ل. وهولي�س 
�مل���وت �لف�صلج���ي �ملع���روف ب���ل ه���و �مل���وت 
بقيمة  مطلق���ة �ي)موت �لذه���ن، و�مل�صاريع، 
و�لعالقات �الن�صاني���ة، وموت �حلب، وموت  

�لعقل(.

كذل���ك �ختار ل���ه م�صرحي���ة )عزل���ة كري�صتال( 
لل�صاع���ر د. خزعل �ملاجدي وتقدمي طلبة كلية 
�لفن���ون �جلميلة. وهي �ي�ص���ا تتناول ق�صية 

�ملوت �ملرتقب، وهي  �ملو�صوعة �الثرة لدى 
د. �لق�صب على مايبدو.

و�خت���ار للمخ���رج �لر�حل هاين ه���اين �لذي 
��صتغ���ل على ف�ص���اء �لغابة كم���ا يف م�صرحية  
)�لنا����س و�حلج���ارة( للكات���ب �ملغرب���ي عب���د 
�لك���رمي ب���و ر�صي���د وتق���دمي �لفرق���ة �لقومية  
للتمثي���ل ومثله���ا �لفن���ان عزي���ز خي���ون. وقد 
توف���ر �لعر�س على جتربة متفردة يف تركيب  
�لف�صاء �مل�صرحي مل ي�صهد لها �مل�صرح �لعر�قي 
مثيال من قبل فبدال من �ن متتد �ر�صية خ�صبة 
�مل�ص���رح م�صطحة �م���ام �ملتفرج���ني �ذ�بها يف 
ه���ذ� �لعر����س ك���ي ت�صتقي���م  عمودي���ا م�صكلة 
ج���د�ر� قائما �م���ام �ملتفرجني �لذي���ن توزعو� 
�ىل ق�صم���ني متقابلني  يف�ص���ل بينهما �جلد�ر 
�لقائ���م يف �لو�ص���ط )وهوعبارة ع���ن ق�صبان 

وهياكل حديدية(.
كم���ا �ختار �ملوؤلف من م�صرحيات هاين هاين 
م�صرحية �ل���ف حلم وحلم تالي���ف فالح �صاكر 
وقدم���ت عل���ى �مل�ص���رح �لوطن���ي وق���د �ص���كل 
ه���اين وف���الح ثنائيا جمي���ال وقدمن���ا  �لعديد 
من �لعرو�س �مل�صرحي���ة منها م�صرحية ق�صة 
ح���ب معا�ص���رة �لت���ي ف���ازت بجو�ئ���ز  مهم���ة 
يف مهرج���ان قرط���اج �مل�صرح���ي يف تون����س. 
�مل�صرحي���ة ح�صب طريقة ف���الح �صاكر  يقدمها 
عل���ى �ص���كل �صيناري���و �وىل يت�صم���ن م�صاهد 
و�ح���د�ث رئي�صي���ة خمتزل���ة تب���ني �خلطوط 
�ال�صا�صية ملجمل �لن�س، ثم يجل�س مع �ملخرج 
جل�ص���ات عم���ل م�صرتك���ة، وياخ���ذ توجيهات 
�ملخ���رج ليعي���د كتاب���ة �لن����س ثاني���ة ب�صيغة 
�ملمثل���ني  م���ع  ويح�صر�لتماري���ن   تف�صيلي���ة 
ال�صتكمال مايل���زم ��صتكماله �ثن���اء �لتمارين 
وق���د �ثمرت هذه �لطريق���ة  نتائج جيدة وهي 

جتربة جديدة يف م�صرحنا.
�ملخ���رج �الخ���ر �لذي �خت���ار م���ن م�صرحياته 
)م�صرحيت���ان( هو�لفنان عزي���ز خيون، �لذي 
يتميز باملجموعة �لفاعلة يف �لعمل �مل�صرحي. 
حي���ث يركزعلى فريق �لعم���ل ويخلق  بينهما 
وي�صتفزه���م  و�حل���ب  و�لتفاه���م  �الن�صج���ام 

خللق �الق�صى يف �لطاقات.
 وقد �ختارم�صرحية  �لف رحلة  ورحلة  تاليف 
ف���الح �صاك���ر  وتقدمي  فرق���ة  نقاب���ة  �لفنانني  
وعر�صت  عل���ى م�صرح �لر�صي���د. و�مل�صرحية 
�لثاني���ة  م�صرحية )مطر مية(  تاليف عو�طف 

نعيم  وتقدمي  �لفرقة �لقومية للتمثيل.
خال�ص���ة  �لبحث  �لذي تو�ص���ل  �ليه �ملوؤلف، 
ع���رب  متابع���ة  جت���ارب  �ملخرج���ني  �الربع���ة 
)ع���وين  وه���اين  و�لق�صب وخي���ون(  ميكن  

تلخي�صها  باالتي:�
-�لغاء  تاأثر  م�صرح �لعلبة  �لتقليدية 

�عالء �صاأن �ل�صورة �ملرئية على   -
�مل�ص���رح و�الهتم���ام بالتكوين���ات �مل�صرحي���ة 

و�لتقليل من �صاأن �لكلمة يف �لعر�س.
�لبحث ع���ن عنا�ص���ر جديدة يف   -

�لتعبر �مل�صرحي 
تن�صيط دور �ملجاميع و�عطائها    -

فاعلية  �كرب 
جدي���دة  تو�صيف���ات  �عتم���اد   -

لتو�صيف �جلهود �لفنية يف �لعر�س 
مهم���ا  دور�  �ال�ص���اءة  �عط���اء   -

ومركز� يف �لعر�س مبا يجعلها لغة خا�صة 
دور�  �ل�صم���ت  ف���رت�ت  �عط���اء   -
كب���ر� مما يزيد م���ن فر�صة �لتاأم���ل و�لتفكر 

مبا يجري على �مل�صرح 
�لتجري���ب مل يقت�صر على ف�صاء    -
�لعر����س ب���ل �صبقه جتريب يف ف�ص���اء �لن�س  

�لدر�مي.

مل تتو�ص���ل �أم���ل �إىل �ل�صب���ب �حلقيقي �لذي 
يق���ف ور�ء �بتع���اد و�لدها عن بل���ده �إنكلرت�، 
وتعلِّق���ه �ل�صدي���د بو�لدته���ا �إىل ح���ّد �لُهي���ام 
�ال�صتجاب���ة  يف  و�صع���ًا  يّدِخ���ر  مل  �أن���ه  م���ع 
الأي���ة ه���ّزة عاطفي���ة تنتاب���ه يف ح�ص���رة هذه 
�ل�صاب���ة �جلميل���ة �أو تل���ك �ل�صي���دة �حل�صناء. 
ولك���ي تك�صف جزءً� م���ن �لغمو�س عادت �إىل 
ر�صائل و�لده���ا، وقر�أتها بعناي���ة تامة، لكنها 
�زد�دت غمو�ص���ًا و��صتع�صاًء، فالو�لد مل يكن 
مغامرً�، ومل يهتم باللُق���ى �الأثرية مثل غالبية 
�لربيطاني���ني، ومل يلهث خل���ف �لروة، وكنز 
�ملجوهر�ت، كما مل يكن �نعز�ليًا، منطويًا يف 
قوقعت���ه �ل�صرّية، ومع ذل���ك فقد �أحّب �لعر�ق، 
و�رت�ص���ى �أن يعي����س في���ه حّي���ًا، و�أن ُيدَف���ن 
جثمان���ه فيه ميتًا. يا ُترى، ما �صرُّ هذ� �ل�صغف 
�لالحم���دود بالعر�ق؟ تعتقد �أمل، وهذ� جمّرد 
�عتق���اد، �أنَّ عملي���ة خل���ق �لع���ر�ق و�نبعاث���ه 
ب�صيغته �حلالي���ة �جلديدة، هي �لتي �أذهلته، 

و�صحرته، و�أغرته باملكوث �الأبدي فيه.
�أو  �أق�ص���ام  �إىل ثالث���ة  �لكت���اَب  �أم���ل  ق�ّصم���ت 
�صفح���ات بح�ص���ب ت�صميته���ا وه���ي �صفح���ة 
�حلرب و�الحتالل، و�صفح���ة بغد�د و�صفحة 
كركوك، و�صنتوقف عند �لق�صم �الأول يف هذ� 
�ملقال على �أمل �أن نعود �إىل �لق�صمني �الآخرين 
يف مقال الح���ق. يت�صّمن �لق�صم �الأول �لعديد 
ح لن���ا، لي�س  م���ن �الآر�ء و�الأف���كار �لت���ي تو�صّ
طبيع���ة �ص���رل بورت���ر ح�ص���ب، و�إمن���ا �أفكار 
غالبية �أفر�د هذه �لعائلة �لكرمية و�أ�صدقائهم 
ومعارفهم، فحتى و�لد �صرل نف�صه مل َيِرد يف 
قر�رة نف�صه �أن يخ���دم �الإمرب�طورية نف�صها، 
و�إمنا �صعى لتوفر حياة رخّية لعائلته �ملوّزعة 
ب���ني كاراليل وبنكلور وبغد�د. �إذً�، ال يقت�صر 
ت�صليط �ل�صوء يف هذه �لر�صائل على �أ�صقائه 
و�صقيقاته دور�، �إيرين، جورج وجاك، و�إمنا 
ميتد �إىل ع���دٍد كبر من �الأ�صدق���اء و�ملعارف 
وحت���ى بع����س �ل�صخ�صي���ات �ل�صيا�صية �لتي 
���ل �حلدي���ث عنها مثل �مل����س غرترود  ال يف�صِّ

بيل، �لكاتب���ة، و�مل�صت�ص���ارة �الإد�رية، وعاملة 
�الآثار �لربيطانية �لت���ي لعبت دورً� كبرً� يف 
خلق �لع���ر�ق بخريطته �جلغر�في���ة �لر�هنة. 
�أما �ل�صخ�صي���ات �الإ�صكالية �الأخر فهي كثرة 
وال ميك���ن ح�صرها يف هذ� �ملر�جعة �لنقدية، 
ولعل���ي هن���ا �أ�ص���ر �إىل “�أمرت خ���ان”، �أحد 
�ملجندي���ن �ملثلي���ني �لذين ينتم���ون �إىل طبقة 
�ملحاربني، لكنه تزّوج من �بنة �أحد �لنبالء ومل 
يجد يف نف�صه مي���اًل �إىل �لن�صاء، وكان �صرل 
ي�صتغرب يف قر�رة نف�صه مت�صائاًل: “ �إنني ال 
�أفهم كي����ف يفكر من ي�صتطي����ع �ال�صتغناء عن 
�لن�صاء”؟ �����س22 من �ل�صخ�صي����ات �الأخرى 
�ملثرة �لتي عرفها �صرل هي �صخ�صية �لدليل 
�إبر�هي����م، �ل�ص����اب، �لو�صي����م، �ل�صج����اع �لذي 
ال يح����ب �الأتر�ك، وال يخف����ي كرهه للتع�صب 
�لدين����ي و�لعرق����ي، وال ي�صمر ميل����ه �ل�صديد 
حلياة �للهو و�مل����رح، ويرى يف �الإ�صالم دينًا 
منفتحًا عل����ى �حلياة و�ملتعة بدلي����ل �ل�صماح 
للرج����ال بالزو�ج من �أرب����ع ن�صاء! وهو �لذي 
��صطحب �صرل �إىل بي����ت �أحد �أقاربه و�أتاح 
له �أن ي����رى �ملَ�صاهد �لتمثيلي����ة �ملرّوعة ملقتل 
م����ا  “�أه����ذ�  م�صتغرب����ًا:  فق����ال  )ع(  �حل�ص����ني 
يفعل����ه �لدين بالب�صر”؟�����س72 �أما �ل�صخ�س 
�الإ�ص����كايل �لثال����ث �لذي تنط����وي حياته على 
ق�ص����ة مهم����ة ال ميك����ن �إغفالها فه����و هارتيون 
�الأرمني �ل����ذي عمل يف �لور�ص����ة �مليكانيكية 
ل�ص����رل يف �لب�ص����رة، وكان يتقن �صت لغات، 
وق����د تعّلم �الإنكليزية ب�صرع����ة فائقة، وكان ال 
يت����ورع �أن ي����ّرد عل����ى �صرل، حينم����ا يزجره 
�الأخ����ر، بكلم����ات بذيئ����ة نابية تب����د�أ بحرف 
�لف����اء �الإنكليزي! لقد �صرد له هارتيون جانبًا 
م����ن ماأ�ص����اة �الأرمن وكيف جنا ه����و و�آخرين 
معه حينما �فتد�هم بدوي �صهم بجلد خروف 
مقاب����ل �إخالء �صبيله����م من ِقبل �أح����د �جلنود 
�ملكلفني بحر��صتهم بع����د �أن دفن هذ� �لبدوي 
�لن�صاء �الأرمنيات �ملقّطعات �الأثد�ء، و�أعطى 
عباءته الأم هارتيون لكي ت�صرت ج�صدها. البد 

م����ن �الإ�ص����ارة �إىل �حلاكم �لرتكي �ل����ذي ُنفي 
�إىل بغد�د وكان ع�صبيًا، حاد �ملز�ج،  فحينما 
�ص����األ م�صاعده عن �صبب حر�رة �جلو �لعالية 
جدً� ق����ال ل����ه: �أن �لتم����ر �لذي حتمل����ه �أعذ�ق 
�لنخي����ل ال ين�ص����ج �إاَل يف مثل ه����ذه �حلر�رة 
�ل�صدي����دة فاأمر �حلاكُم بقط����ع �أ�صجار �لنخيل 

يف بغد�د كلها!
ال ميكن �الإحاطة بكل جو�نب �صخ�صية �صرل 
�الإ�صكالية �لت����ي مل تفهمها حتى �بنته �ملقّربة 
من����ه �أمل بورت����ر، و�صوف نعرف تباع����ًا باأنه 
كان �صغوفًا بالن�ص����اء، وباملنا�صبة كان يتقزز 
م����ن فكرة �الإقرت�ب من �أي ذكر على �لرغم من 
�صد�قته لبع�س �ملثليني مثل �أمرت خان و ند 
جامبن. وبطبيعة �حلال كان ي�صرد مغامر�ته 
�لعاطفية ل�صقيقته دور� �لتي يعتربها مبثابة 
�أم����ه، و�إىل بقي����ة �أ�صقائ����ه �لذي����ن ي�صتمتعون 
بق�ص�ص����ه �لغر�مية �لت����ي تتنا�صل يف بالد ما 
بني �لنهرين. فعل����ى �لرغم من �أجو�ء �حلرب 
و�الحت����الل �صيخف����ق قلب �صرل ل����� “رجاء” 
�لفت����اة �الإر�صتقر�طي����ة ذ�ت �خلم�ص����ة ع�ص����ر 
ربيعًا حيث ينج����ذب �إىل عينيها �لو��صعتني، 
وفمها �ملمتل����ئ، و�صفرتيه����ا �لهاطلتني على 
ركبتيه����ا! لق����د تع����ّرف عليها �ص����رل يف حفلة 
�صاي م�صادفة وكان����ت تتكلم �الإنكليزية بثقة 
عالي����ة الأنها در�صته����ا يف مدر�صة خ�صو�صية، 
وكانت تطم����ح ملو��صلة تعليمه����ا يف مدر�صة 

�إنكليزية ر�قية.
يتمّي����ز �ص����رل مبالحظت����ه �لدقيق����ة وقدرت����ه 
عل����ى �لر�ص����د و�اللتقاط. والبد م����ن �الإ�صارة 
ول����و ب�ص����كل مقت�ص����ب �إىل دخ����ول �لق����و�ت 
�لربيطاني����ة ملدينة �لف����او يومي 5 و 6 /11/ 
1914، ث����م �حتالل �لب�صرة ي����وم 22 / 11/ 
�لنا�صري����ة  �إىل  �لق����و�ت  �ندف����اع  ث����م   1914
و�لك����وت قب����ل �أن ت�صل �إىل بغ����د�د يف 11 / 
مار�����س من �ل�صن����ة ذ�ته����ا. وق�ص����ة �الحتالل 
معروف����ة، لكن م����ا يهمن����ا هنا و�ص����ف �صرل 
�لدقي����ق لنهري دجلة و�لفر�ت و�لربزخ �لذي 

يف�صل بني �لنهرين، و�صجرة �آدم يف �لقرنة، 
و�أل����ق �ملي����اه و�مل�صطّح����ات �ملائي����ة لالأه����و�ر 
�لعر�قي����ة �لتي كانت تغطي م�صاحات و��صعة 
من جنوب����ي �لع����ر�ق. ولعلي هن����ا �أ�صر �إىل 
و�صف����ه �لدقيق للفال����ة �لتي يغرزه����ا �ل�صياد 
ب�صرع����ة يف �مل����اء ويخ����رج �صمك����ة تلب����ط يف 
�صوكته����ا. ينتب����ه �ص����رل �إىل �صيق����ان �لن�صاء 
�مللفوف����ة باالأقم�ص����ة وهنَّ يعمل����ن يف �الأبالم 
و )�ل����ُدَوب(. ورمب����ا تك����ون مالحظ����ة �صرل 
للر�عي �لعر�قي �لذي مي�صي �أمام قطيع �لغنم 
م����ن �أذك����ى �ملالحظات الأنه����ا تعك�����س �صورة 
�لع����ر�ق،  �لدكتاتوري����ة يف  للعقلي����ة  حقيق����ة 
فالقطي����ع مي�صي خلف �لفرد �لدكتاتور د�ئمًا، 
بينما مي�صي �لر�عي �الإنكليزي ور�ء �لقطيع 
من�صجمًا مع �لذهنية �لدميقر�طية �لتي يتبع 
فيه����ا �لقائد جمهوره �ل����ذي �نتخبه و�أو�صله 
�إىل �ُص����ّدة �حلكم. �صحي����ح �أّن �صرل ال يحب 
�الآث����ار كث����رً�، ولذل����ك مل يلتف����ت �إىل ق�ص����ر 
�الأخ�صر و�صو�ه من �ملناط����ق �الأثرية، لكنه 
ي�صغ����ي �إىل �ص����وت �ملا�ص����ي كلم����ا جل�س يف 
مقه����ًى من مقاه����ي بغ����د�د �الأث����رة �إىل قلبه، 
خ�صو�ص����ًا حينما ينتبه �لنادل �إليه ويكت�صف 
�أنه مل ي�صرب �صاي����ه �لعر�قي في�صتبدله فجاأة 
بال�ص����اي �ملم����زوج باحللي����ب عل����ى �لطريق����ة 
ذكاء  �إىل  و��صح����ة  �إ�ص����ارة  يف  �لربيطاني����ة 
�لن����ادل وفطنت����ه يف تفّه����م نف�صي����ه �لغري����ب 
وعاد�ت����ه �ملتو�رث����ة، ولك����ن ه����ل كان �ص����رل 
غريب����ًا وطارئًا على �لعر�ق؟ ال �أظن ذلك، فلقد 
كّر�س ه����ذ� �لرج����ل حياته خلدم����ة �لعر�قيني 
ق����در م����ا تتيح����ه �لوظيف����ة �ملناطة �إلي����ه. ثمة 
مالحظات �أخرى دقيقة ال ميكن غ�س �لطرف 
عنه����ا تتمثل يف ر�صده الأ�صج����ار �لدفلى �لتي 
ُجلبت من �لهند وزرعت يف �ملناطق �لتي متر 
به����ا �ل�صكك �حلدي����د �لتي ترب����ط معظم �ملدن 
�لعر�قية، �أو معرفت����ه بقد�صية �أ�صجار �ل�صدر 
�لت����ي يخ�صى �لعر�قيون م����ن قطعها �أو قلعها 
الأّن �أور�قه����ا ت�صتعم����ل لغ�صل �الأم����و�ت، هذ� 

�إ�صاف����ة لعالقتها ب�ص����درة �ملُنته����ى �ملوجودة 
على ميني �لعر�س!

ينتب����ه �ص����رل �إىل قوميات �ل�صع����ب �لعر�قي 
و�أديانه وطو�ئفه ولغاته �ملتعددة، وي�صتغرب 
�أن ه����ذ� �لبل����د ي�صتعمل هذ� �لع����دد �لكبر من 
�للغ����ات و�لعم����الت �لنقدي����ة و�الأوز�ن. وهو 
يوؤم����ن �إميان����ًا �صب����ه قاطع ب����اأن ه����ذ� �ل�صعب 
متعاي�����س ج����دً� و�أن �لقالقل �لت����ي حتدث هنا 
وهن����اك �صببه����ا �الأول �قت�صادي م����ن دون �أن 
يغف����ل �ل�صب����ب �لدين����ي و�لقوم����ي، فالنزع����ة 
�لطائفي����ة �أو �لقومي����ة ق����د تك����ون ع����ن بع�س 
�ملتخلفني �أق����وى من �ل�صع����ور �لوطني �لذي 
ُيفرت�����س �أن يتقّدم ويهم����ني على كل �لنزعات 
�لثانوي����ة �الأخرى. ولك����ي �أختم �جلزء �الأول 
من هذ� �ملقال الب����د يل �أن �أتوقف عند و�صفه 
�لدقي����ق لرج����اء، �أول فت����اة عر�قي����ة �صحرت����ه 
و�أخذت بتالبيب����ه ب�صبب م�صيته����ا �الإغر�ئية 
�ملث����رة حيث يقول: “�ل����ورك يتحرك د�ئريًا 
ع����ن  ومنف�ص����ل  م�صتق����ل  ب�ص����كل  مرتجرج����ًا 
و�الأكت����اف  �الإث����ارة،  م����ن  وبكث����ر  �جل����ذع، 
ر�ن  ت����دور ح����ول حموريهم����ا، و�لي����د�ن ت�صمِّ
يف �لف�ص����اء وكاأنهم����ا ت�صتعطف����ان �ل�صم����اء، 
و�الأق����د�م تق����رتب �لو�حدة م����ن �الأخرى بكل 
رّقة وعذوبة وكاأنهما توؤديان رق�صة ال تتقنها 
�إاّل �صاحب����ة �مل�صية تل����ك... م�صية فيها �لكثر 
من �خليالء و�لكربياء ودعوة �صريحة لر�صم 
ج�ص����د �أنث����وي مملوء باحلي����اة رغ����م تغليفه 
بالكف����ن �الأ�ص����ود” �س98. ه����ذ� و�صف دقيق 
لكات����ب ق�ص����ة ق�ص����رة يتوف����ر عل����ى موهب����ة 
�ل�ص����رد و�لكتابة �الإبد�عية �لت����ي ُتخرج هذه 
�لر�صائل من نوعها �الأدبي �ل�صرف، وت�صعها 
�ملتف����ردة.  �الإبد�عي����ة  �الأعم����ال  م�ص����اف  يف 
وجت����در �الإ�ص����ارة �إىل �أّن دق����ة ترجم����ة �أم����ل 
بورت����ر و�صال�صته����ا ودفقها ه����ي �لتي منحت 
�لر�صائل ميزة �إبد�عية م�صافة ال يجد �لقارئ 
ب����دً� من �لتهامه����ا كما فعل �لكات����ب �ملتو��صع 

لهذه �ل�صطور.

رسائل سيرل بورتر..
بالع��راق الالمح��دود  ش��غفه  وس��رُّ   

�شدر عن دار “ف�شاءات” بعّمان كتاب “ر�شائل �شريل بورتر.. العراق بن احلربن العامليتن” 
ترجمة وحترير الفنانة الت�شكيلية، والروائية الربيطانية- العراقية اأمل بورتر، كما كتَب 
ح ال�شبب الذي  مقدمته الدكتور علــي ثويني. حتاول اأمل بورتر يف توطئتها للكتاب اأن تو�شِّ
دفعهــا لرجمة هذه الر�شائل، فعلى الرغم من العالقة احلميمة التي تربطها باأبيها �شريل 
ة يف اآٍن معًا. فثمة جانب ب�شيط فيها  بورتر، اإاّل اإنها مل تفلح يف فهم �شخ�شيته املُلِغَزة واملُحريِّ
ه للحياة و�شغفه بالعديد من لذاذاتها املاألوفة كاحُلب، واجلن�س،  ميكن تتبعه مــن خالل حبِّ
والل�شو�شية العاطفيــة، واحلفالت االجتماعية التي يختارها بعنايــة فائقة مع اأ�شدقائه 
االأدنــى منه وظيفيًا. فهو، على �شبيل املثال، ال يختلــط باأبناء جلدته، وبالتحديد الطبقة 
االإر�شتقراطيــة التــي ي�شفها دائمــًا بـ “العفنــة”، كما كان يكــره ال�شيا�شــة واأالعيبها، لكنه 

باملقابل يفهم جيداً دروبها ومنعرجاتها.

لندن / عدنان ح�شن اأحمد

عــن احتاد االدباء والكتــاب يف الب�شرة �شــدر للدكتورامل�شرحي جميد حميــد اجلبوري كتاب 
بعنــوان درا�شات يف امل�شرح العراقي املعا�شر، يقع يف 160 �شفحة من القطع الكبري. و د. جميد 
من مواليد بابل 1952 ويدر�س يف جامعة الب�شرة منذ عام 1992 ب�شفة ا�شتاذ م�شاعد. وحا�شل 
علــى جائزة اف�شل ممثل عــام 1985، واف�شل ممثل ثان عــام 1988، واف�شل ممثل يف مهرجان 
منتــدى امل�شرح عــام 1995، واف�شل ممثــل يف مهرجــان املوندراما عام 1998. كما قــام باإخراج 
العديد من امل�شرحيات لفرق م�شرحية خمتلفة. كما ترجمت م�شرحيته )ال�شدى( اىل اللغة 
الكرديــة وقدمــت يف ال�شليمانية عــام 1985 وترجمت اي�شــا اىل اللغة اال�شبانيــة. وتر�شحت 
لنيل جائزة اف�شل عر�س م�شرحي يف مهرجان القاهرة الدويل للم�شرح التجريبي يف دورته 
احلادية والع�شرين من عام 2009 وقام باخراجها الفنان حامت عودة ومثلت �شخ�شيتها الفنانة 

ب�شرى ا�شماعيل.

دراس��ات ف��ي المس��رح 
العراقي المعاصر

عر�س / قحطان جا�شم جواد 
جميد حميد اجلبوري

ع������������رض ك�����ت�����اب  



العدد )2600( السنة العاشرة االحد )23( أيلول 122012

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
13

نبيل عبد االأمري الربيعي
 

وفل�ص���فات  �آر�ء  وتو�ص���يح  ط���رح  يف  �ملوؤل���ف  جاه���د     
�لباحثني حول ن�ص���وء فل�ص���فة �لرتميز، �لكتاب جريء يف 
طرح���ه ملتزم يف معاجلاته ، مل يهمل �لقا�صي و�لد�ين من 
تفاع���الت وممار�ص���ات ، و�آر�ء كانت مبهم���ة ، �أو معزولة ، 
لكنه���ا يف �لنتيجة نتاج ي�ص���ب يف �لوعي �الإن�صاين �ملميز  
كتميز �الإن�صان نف�صه ، �لوعي وما فعل وما �بتكر ، ويبتكر 
ويك���ّون ويخل���ف ، هو نتاج  عقل �الإن�ص���ان و عمل �إن�صاين 
خال����س  ، فه���و بحث علمي  يحم���ل مو�صوعًا �صائ���كًا لكنُه 

�صيق و �صروري.
  �ص���دَر ع���ن د�ر مت���وز للطباع���ة و�لن�ص���ر – دم�ص���ق له���ذ� 
�لع���ام ، كت���اب للكات���ب ُجم���ان ِح���اّلوي  )�لوع���ي ون�ص���وء 
فل�صف���ة �لرتمي���ز ، بح���ث �نروبولوجي( �لكت���اب يحتوي 
عل���ى )440 �صفحة( ، وق���د ق�صم �لكاتب �لكت���اب �إىل ثالثة 
بح���وث م�ص���اف �ليها  �ملخطط���ات و�خلر�ئ���ط �ملهمة �لتي 
تفي���د �لقارئ،حم���ور �لبح���ث ون�صوئه���ا ومعن���ى �لوع���ي 
و�متد�د�ت���ه �اليجابية ، ثم ماهية �لفل�صفة وعالقة �لرتميز 
بالتجريد و�لوعي ، كما ي�صر �لكاتب �حِلالوي �إن تعريف 
�النروبولوجي���ا ه���و �الأ�صا����س �ل���داليل جلمي���ع مفا�صل 
�لكت���اب ومباحث���ه وهو�م�ص���ه و�لعم���ق �لفل�صف���ي مل���ا حاز 
به م���ن معلومات �أكادميي���ة ، ثم يعّرج عل���ى مفهوم �لوعي 
وتط���وره عن���د �الإن�صان �ل���ذي �متلك ه���ذه �خلا�صية د�خل 
�لتجمع���ات �الجتماعية ومفهوم �ل���زو�ج من خارج �لقبيلة 
�لطوطمي���ة ، فه���و �لو�جه���ة �لعري�صة لتط���ور �لوعي لدى 
�الإن�ص���ان  وتنظي���م حيات���ه  ال عل���ى �أ�صا����س �ل�صيطرة على 
�لطبيع���ة ، بل �ل�صيطرة على �لنظم �الجتماعية ، مما نقلته 
م���ن �لزو�ج �جلماعي  �لقريب من ع���امل وطبيعة  �حليو�ن  
�إىل تنظي���م حمكم من عالق���ات ع�صائرية �أ�صرية يف حترمي 
زو�ج �الأق���ارب و�الرتب���اط بالدم ، �إىل ر�بط���ة فكرية �أكر 

ن�صجًا.
     ويو�ص���ح �لكات���ب ُجم���ان �حِل���اّلوي �إن �الأ�صط���ورة هي 
عبارة ع���ن )دين ذلك �جلمع �لب�صري �ل���ذي خلقها �الإن�صان 
�لبد�ئ���ي  يف خميلت���ه كمدونة مع طقو�صه���ا( مما �أ�صبحت 
ثقاف���ة ذلك �ملجتمع ، ويعقب �لكات���ب على �متنانه ملن عَلمه 
كي���ف ينظ���ر للحي���اة و�لوج���ود ونظ���رة علمي���ة جتريبية 
�صحيح���ة وكي���ف  يفك���ر مبنط���ق �لِعل���م ، ويعت���رب �لكاتب 
�حلياة )ظاه���رة مت ن�صوئها بطريقة �صحيح���ة �لت�صل�صل ، 
�إجبارية �مل�صار وبخط مت�ص���ل و�ن�صيابي مع �لطبيعة ، ال 
ت���دّرج فيه لدرجة �أَن  ما من �أح���د ي�صتطيع �أن يحدد �لنفقة 
�لت���ي بد�أت بها( ، �أما حكاية �الأ�صطورة ففي �عتقاد �لكاتب  

هي �صرب من خيال �الإن�صان ، لكنها نتاج مهم وعظيم.
   وق���د �تخ���ذ �لكاتب من عن���و�ن �لكتاب )فل�صف���ة �لرتميز( 
للتعري���ف �لطبيعي للوعي ، فالرمز تطبيق للوعي و�متد�د  
طبيع���ي لُه ، �إذ  ال ميك���ن لالإن�صان �أن يتعامل مع �ملحيط �إال 
من خ���الل �ملقارن���ة و�ال�صتنتاج و�تخ���اذ �لق���ر�ر و�لروؤية 
�مل�صتقبلي���ة يف �نتقال �ملوؤ�صر على �صبي���ل �ملثال �إىل رموز 
تتق���ارب م���ع �مت���د�د�ت  �ملخ���زون و�ملنطقية ، مم���ا خلقت 
مفاهي���م كان���ت  مقرر�ته���ا �صمي���م �لوج���ود ، ب���ل �صطّره���ا  
�الإن�ص���ان �لولي���د )�آلهة ومالحم و�أ�صاط���ر ومو�صيقى( من 
خالل فن رفيع ، �أو ج�صدها منحوتات �أذهلت �لعقول ، وهذ� 
م���ا ندعوه  باخليال وهو نتاج �البتكار. ويذكر �لكاتب باأن 
�حلياة “ هي  �لباعث لكل وجود ليتحرك وياأكل وينمو ثم 
مي���وت �أو يفن���ى “ وما من �أحد ي�صتطي���ع  �أن يحدد �لنقطة 
�لت���ي ب���د�أت عندها �حلياة ،  لكن يوؤك���د �لكاتب باأن �حلياة 
تتناق����س ب�ص���كل طبيعي  ومادي بح���ت ، ت�صبب يف حتول 

�لرت�كم �الأيوين �لكمي �إىل تر�كم نوعي تخ�ص�صّي.
 �أم���ا �لطبيع���ة فيذك���ر �لكات���ب �إن �لعلم���اء يعتق���دون باأنها  
ت�صريع للتفاع���الت �لكيمياوية ، وقد طورت  قبل نحو )4( 
ملي���ار �صن���ة بطريقة تقنية حل���ل هذه �مل�صاأل���ة �لتي بدونها 
لبقي ن�ص���وء �حلياة غر ممكن ، فقد ن�ص���اأت �حلياة ح�صب 
ر�أي �لعلم���اء من مركبات عن�ص���ر �لكاربون ووجود �ملناخ 
�ملالئ���م  لالندماج���ات �جلزئي���ة يف تكوي���ن �لربوتين���ات 
�أ�صا����س �خلالي���ا �حلية، وكان���ت �لتجمع���ات يف �لبدء ذ�ت 
تكت���الت  كمّية �أخ���رى تعر�صت نتيجة للتغ���ر�ت �ملناخية 
�ملتطرف���ة ليبد�أ �لتخ�ص����س �لدفاعي لبن���اء �لكتلة ومنوها 

و�نق�صامها وتكاثرها ، فكانت �أدنى �أنو�ع �لتميز �النتقائي 
ون�صوء �حلياة يف �أب�صط  �أنو�عها.

  كم���ا ي�ص���ر �لكاتب �إىل �أن �لوعي هو” نت���اج تطور �ملادة 
�حلّي���ة وهو �ل�ص���كل �الأ�صم���ى و�الأكر تعقي���دً�  خلا�صيتها 
�ملتميزة “ �أي �النعكا�س ، فاملادة �حلّية وجدت وكانت قبل 
�لوع���ي و�صبقته يف عملي���ة �لتط���ور ، وكان ظهور  �لوعي 
بع���د �حلياة هو خطوة ال بد م���ن حدوثها  ، وي�صر �لكاتب 
�إىل مث���ال “ �إن �لدم���اغ  يف من���و م�صتم���ر ب�صب���ب �حلاجة 
�مل�صتم���رة لفهم �ملحي���ط و�لتعامل معُه و�إدر�ك���ه ، مما كان 
�لوعي نت���اج �لتطور �لذي ح�صل  يف م���ادة دماغ �الإن�صان 
�لكامل.والن�صن���ة  �الإن�ص���ان كان �لفكر ه���و �لنتاج �حلتمي 
للوع���ي �ل���ذي ميك���ن ت�ص���وره كربنام���ج  مرّم���ز يف جهاز  
�لدم���اغ  �مل�صتل���م للموؤ�صر �خلارجي وحتليله���ا ، مما يوؤكد 
بع����س �لفال�صف���ة �إن �ملادة بدون وعي  وه���ذ� منطق خايل 
من �لت���و�زن �لوجودي ، �إذن  �لوع���ي ح�صب ما ي�صر �إليه 
�لكاتب  هو “ تركيز �لوجود وتعميم �خلا�س “ ال�صتخر�ج 
�أ�ص����س ملفاهيم عامة  تطب���ق على حاالت �صبيه���ه �أو �أخرى 
نقيظ���ة “ كالف���رح  و�لغ�صب و�خلوف و�حل���ب و�ل�صد�قة 
و�صع���ور �لع���د�ء و�جل���وع و�لتخم���ة “ مم���ا يحفزه���ا هنا 
الإب���د�ع �الإن�صان ، كما تو�صع قو�عد جديدة وتتبلور �أفكار 
ومب���ادئ  ون�صاطات جديدة نوعيًا ، لكن �لكاتب يوؤكد على 
�أهمي���ة �الإبد�ع وذل���ك “ لو مل يكن �الإبد�ع ل���ز�ول �الإن�صان 
�صاأنُه �ص���اأن �حليو�ن، نف����س �لت�صكيلة من �أن���و�ع �لن�صاط  
�ملنق���ول بالور�ث���ة ، لكن �الإب���د�ع هو تلك �حلاج���ة �لعقلية 
لالإن�ص���ان  و�لت���ي متيزُه عن �صائ���ر �لكائن���ات �حلّية، لذلك 
يوؤك���د �لكاتب عل���ى �عتب���ار �لرتمي���ز و�لتجري���د �لو�جهة 
�لعلني���ة للوعي، و�لتط���ور �حلياتي لالإن�ص���ان ، فكان ال بد  
م���ن �لعمل عل���ى �حلماي���ة و�لبق���اء ، و�عتقد كان���ت هنالك 
مو�زن���ة �إذ خ�صر �الإن�ص���ان حمايته �جل�صدي���ة ، لكنًه ك�صَب  
م���ادة خمّية تعادل مئات �مل���ر�ت  �ملادة �ملخية للقرد مما بد�أ 
بالتفكر ، نالحظ �أن �لقرود تعتمد على �أيديها  على �ل�صر 
على �الأر�س ، و�تخذت �أكر فاأكر م�صية  عمودية لالنتقال 
م���ن  �لقرد لالإن�صان ، ب�صبب ه���ذ� �لتطور �الإجباري �أو �أتى 
�إىل  فن���اء �الأج���د�د وهم  �أحف���اد �لقرد �جلنوب���ي �الأفريقي 
، م���ن ه���ذ�  ي�صرح �لكات���ب باأ�ص���ل �الإن�صان ه���و قرد وفق 
نظري���ة د�رون )�أ�صل �الأن���و�ع(  ولدعم هذه �لنظرية ، لكن 
ه���ذ� �لنوع من �لق���رود ال وجود لهم �الآن  يف �حلياة �صوى 
�حفور�ته���م ، وه���ذ� يوؤكد على �أن �حلي���و�ن ال ميتلك وعيًا 
، و�أ�ص���ار �لكاتب ب���اأن  �لوعي هو �لنت���اج �لطاقوي للمادة 
�لدماغي���ة  �لتي تركب مف���رد�ت �لو�قع �ملحيطي �ملادي �إىل 
�أخ���رى �إبد�عية  ، ال وجود مادية لها “ كالثور �ملجنح لدى 
�الآ�صوري���ني �أو طائر �لعنقاء �خل���ر�يف �ملقد�س لدى قد�مى 
�مل�صريني “ من هذ� ن�صتنتج �إن �خلطوة �حلا�صمة قد متت 
و�لي���د قد حت���ررت و�أ�صب���ح بو�صعها �أن تكت�ص���ب  مهار�ت 
جدي���دة مما �نتقلت �ملرونة �ملتنامية ور�ثيًا جياًل بعد جيل 
، مم���ا يتو�ص���ح �أن �ليد لي�صت �أد�ة عمل فق���ط بل هي نتاج 

عمل.
  �أم���ا م���ا يخ����س �لتط���ور و�لتكيي���ف  حلو�����س �الإن�ص���ان 
فيوؤك���د �لكاتب  �إن �حلاجة تخل���ق لنف�صها ع�صوً� من خالل 
�حلنج���رة للتكيي���ف و�إخ���ر�ج �الأ�ص���و�ت مم���ا ب���رز  ل���دى 
�الإن�ص���ان الأول مرة م���ا ي�صمى بالنطق و يوؤك���د �لكاتب يف 
�س44  �إن “تطور �لدماغ با�صتمر�ر �أدو�ته �ملبا�صرة  وهي 
�أع�ص���اء �حلو��س ، �إ�صافة �إىل �أن �للغة هي �لنطق �لو�عي 
وو�صيلت���ه فاللغة  �ص���كل  للتعبر عن �لفك���ر وهي منظومة 
مه لالإن�صان ور�فعة لتح�صن   رموز خا�صة وتعترب �للغ���ة �صِ
يف �أع�ص���اء حا�ص���ة �ل�صم���ع ب���ل يف كل �حلو�����س كونه���ا 
مرتبط���ة بتط���ور �لدماغ” ، كما يوؤك���د يف �ل�صفحة �س45 
�إىل “ �أهمي���ة  �لغ���ذ�ء وتاأثره �ملالئم لك�صب �ل���دم  تركيبًا 
كيمياويًا  وبتغ���ر بنيانها  �لفيزيائي الن �لتغذية �للحمية 
كان���ت عن�صرً� هام���ًا  الإ�صافة  �لعنا�ص���ر �ل�صالفة �لذكر يف 
�الإ�صر�ع يف �لتحول نحو مو�صوع �الإن�صان كونها حتتوي  
على �ملو�د �الأ�صا�صية �لت���ي حتتاجها �أع�صاء �جل�صم... �إن 
�لتغذي���ة �للحمية لها �لتاأثر �لو��صح  على �لدماغ �لب�صري 
“�إذ �أخذ �لدماغ يتلقى �ملو�د �ل�صرورية لتغذيته وبالتايل 
تط���وره “، ومن خ���الل �لتغذي���ة �للحمية  �وج���د �الإن�صان 
مف�صل���ني مهم���ني يف حيات���ه هم���ا �كت�ص���اف �لن���ار �إ�صافة 
�إىل تدج���ني �حليو�نات مم���ا قاد ذلك �إىل خل���ق �ملجتمعات 

�لب�صرية.
ث���م ي�صر �لكاتب بعد �أن يوؤكد �إن �لوعي و�خليال و�لتنبوؤ 
ل���دى �الإن�ص���ان ب�صب���ب مالحظ���ة �ملتغ���ر�ت �ملحيط���ة به ، 
و�ن فك���رة �خل���وف ه���ي م���ن �أولوي���ات  تفك���ر �الإن�ص���ان 
كون���ه ج���زء �صغ���ر جدً� م���ن حميط كب���ر ي�صغ���ط عليه ، 
و�خل���وف ه���و �ال�صتبيان �لو�ع���ي ملا قد يح�ص���ل من منح 
�لطماأنين���ة ومبعدة لفكرة �ملوت و�لفن���اء ونحو عو�مل من 
�خلي���ال �أرتاأها �صرمدية �أف�صل حااًل ، م���ن هذ� ن�صتنتج �إن 
�لوع���ي �الإن�صاين ه���و �لتنوع �لنوعي ال �لكم���ي ، كم �أ�صار 
�لكات���ب �إىل �أن مفهوم �لفل�صفة “ه���ي �لر�أي �لو�عي �ملوؤثر 
�خلارج���ي ، لالإحاط���ة مبعطي���ات مادية  �يجابي���ة كانت �أم 
�صلبي���ة ، وتكون ن�صبة �لو�صول �إليه���ا �إىل حقيقة �ملو�زنة 
�لطبيعي���ة مقيا�ص���ًا  الق���رت�ب ه���ذ� �ل���ر�أي  �إىل �لنظري���ة 
�لتطبيقي���ة من  هذه �لفل�صف���ة  ، هي  نتاج �لوعي وال ميكن 
لفل�صفة  �صعب ما �أن تتجاوز م�صتقره �لذهني �لذي يرت�فق 
مع تقدمه يف جم���ال �أ�صاليب �الإنتاج ، وبذلك كانت �لثورة 
�لباليوليثية يف تاأريخ �لوعي تبد�أ باالإن�صان بلملمة �أموره 
لياأخ���ذ منه  �أفكاره و�بتكار�ته ، فكانت �الآلهة �لتي �صطرها 
�ملفك���ر �ل�صوم���ري و�لبابل���ي و�لفرع���وين  و�لهندو�ص���ي 
و�الإغريقي وغرها م���ن �حل�صار�ت �لثورية �ملن�صلخة من 
جتمع���ات م�صاعي���ة  حاولت بذكائها �النف�ص���ال عن همجية 
ودوني���ة �لكائن���ات �الأخ���رى ، ويذك���ر �لكات���ب يف ����س51 
ع���ن حترر �لفك���ر عن �جلم���ود و�إعطاء �صف���ة” �لديالكتيك 
، لكن���ه كان �لديالكتي���ك �لفكر هو م�صدر �لوج���ود ، فكانت 
�ملعادلة مقلوبة  ر�أ�صًا على عقب كالهرم... ��صتوجب �لقول 
بديالكتيكي���ة �لطبيع���ة ولي����س  �لفك���رة ، و�لفك���ر هو نتاج 
�لطبيعة ولي�س خالقها  و�نه حركة �لفكر لي�صت �إال �نعكا�صًا 
حلرك���ة �ملادة �ملنقولة �إىل دم���اغ �الإن�صان ،  ومتحولة فيه ، 
و�ن �لفك���رة �لديالكتيك���ي �لهيغل���ي هو نت���اج �خل�صائ�س 
�لديالكتيكية للكائن ولي�س �لعك�س  ، وبالتايل يكون تطور 
�لفك���ر مرهون بالكائ���ن ون�صجه من خالل تط���ور �أ�صاليب 
�حلياة” ، وقد �هتم �لعلم  �النربولوجي بو�صف وحتليل 
�لنظ���م �الجتماعي���ة  و�لتكنلوجيا  ببح���ث �الإدر�ك �لعقلي 

لالإن�صان و�بتكار�ته ومعتقد�ته  وو�صائل �ت�صاالته.
�أم���ا �ملبحث �لث���اين �لذي يخ�س �لن�ص���وج �لطبيعي ي�صر 
�لكات���ب يف ه���ذ� �ملبح���ث على �صرط���ني مهم���ني ، �لن�صوج 
�لعمل���ي و�لن�ص���وج �لفك���ري ، هم���ا �صرط���ا �ال�صتمر�رية ، 
و�ص���رط �لتو��صل ، �أي ال ميكن �أن يك���ون ن�صوج �الإن�صان 
منطلق���ًا مل���ا �صب���ق ، وال ميك���ن يف �لوق���ت نف�ص���ه �النقطاع 
ع���ن �ملحيط كن�ص���وج �لثمرة و�لفك���رة و�لن�صوج مرهون 
مبفه���وم �حلي���اة ، وهو م�صطل���ح جاء بعد ب���ذرة �حلياة ، 
متمثاًل بالتخ�ص�س �لنوعي ، كما يوؤكد �لكاتب يف �س65” 
�إن مر�حل �لن�صوج للوعي مير يف �لكائنات �الأكر تعقيدً� 
من �لوع���ي �الآين  �النفعايل �إىل تكوي���ن �الأفكار و�ملفاهيم 
، فالوع���ي �النف�صايل ن�صوج يخ���دم �حلركة �الآتية للموؤثر 

عك����س �الأف���كار �لت���ي تعط���ي ت�ص���ورً� عمومي���ًا للمحي���ط 
خمتزل���ة مفرد�ت �لوجود برموز حمددة... تعطي ��صتباق 
وت�صور ملا يجب �أن تكون عليه �الأمور م�صتقباًل” ، من هذ� 
ميك���ن معرفة ومتييز  ح�ص���ار�ت �لعامل ع���ن طريقة �ملو�د 
�مل�صتخدم���ة يف بنائه���ا ومت ت�صني���ف �حل�ص���ار�ت ح�صب 
�مل���و�د �مل�صتخدمة ، ف���كان �لع�صر �حلجري ث���م �لربونزي 
و�حلدي���دي ، وكان ه���ذ� �لت�صنيف قد جاء م���ن قبل �لعامل 
�لدمنارك���ي )نوفرن( ثم ي�صر �لكاتب �إىل �ملر�حل �لتي مّر 
بها �الإن�صان من���ذ �لع�صر �حلجري �لقدمي حتى  يومنا هذ� 
، وهو يف�صل �لتطور �حلا�صل يف كل ع�صر من �لع�صور ، 
وما ظهرت فيها من �إبد�عات  و�كت�صافات ، وكيفية ��صتغالل 
�لوعي لدى �الإن�ص���ان لل�صيطرة على حميطة بتحويل مادة 
�ملحي���ط �إىل �أ�صكال ولو�زم ال وجود لها قبل وجود �لوعي 
، مم���ا جعله���ا يف خدمة دميومة �حلي���اة ، فبتطور  و�صائل 
ح���رث �الأر����س و�لزر�ع���ة و�لتب���ادل و�ملقاي�ص���ة ، ظه���رت 
�مل�صك���وكات �ملعدني���ة وم���ن ثم �لورقي���ة ، لذ� ظه���ر مفهوم 
�لتغري���ب ، �أي  حت���ول �جله���د �الإن�ص���اين  �إىل �صلع���ة  �أو 

ب�صاعة مقابل �الأجر لدميومة  �حلياة.
  ث���م ي�ص���ر �لكاتب يف �ملبح���ث �لثال���ث  �إىل فل�صفة �ل�صحر  
ون�ص���وج �لوع���ي ، فه���و م�صطلح ق���د يتبادر �إلين���ا بالعمل 
�خل���ارق  �ل���ذي ال ين�صج���م م���ع �لو�ق���ع �لطبيع���ي ، وم���ن 
ه���ذ� ي�صت���دل �لكاتب ع���ل �إن “ حت���ول �الإن�صان  م���ن كائن 
متج���اوب �صلبي���ًا م���ع تغ���ر�ت �ملحي���ط �إىل كائ���ن )�لفرد( 
وجتمع)كمجتم���ع( ف���كان  �ل�صح���ر �أول �بت���كار ترمي���زي  
للتفاع���ل م���ع �لطبيع���ة �إيجاب���ًا ، ث���م يحم���ل �لكات���ب وفق 
مب���ادئ �ل�صبي���ه ينت���ج �ل�صبي���ه ، كاأن يطل���ب م���ن �ملطر �أن  
ي�صق���ط ولي����س هناك من م�صب���ب مادي ل�صقوط���ه كالغيوم  
يف �ل�صم���اء وغره���ا ، فاأف���ر�د �لع�ص���رة يجمعه���ا نظ���ام 
�أ�صم���ي بالنظ���ام �لطوطمي �لذي يخل���ق  �لتما�صك وجوهر 
�جلماع���ة ، ماأخ���وذً� ع���ن قبائ���ل �لهن���ود �حلم���ر ، قد ميثل 
نب���ات �أو حي���و�ن  ، ويذكر �لكات���ب “ �إن  �لغريب يف �الأمر 
، �لر�ب���ط �لطوطمي وجد �أقوى من ر�بطة �لدم ، كما يوؤكد 
�فردي���وم يف كتابه )�لطوطم و�لتابو( ، معتربً� ر�أيه  لي�س 
مقيا�صًا يف هذ� �ملو�صوع متعدد �الأوجه ، بل  هو و�حد من  
مقايي����س �أخرى �صيت���م طرحها “ ، ثم يذك���ر �لكاتب قانون 
�لع�صائ���ر �لطوطمي���ة يف �س 72 ، و يعر����س  �لكاتب �آر�ء 
�لباحث���ني يف طريقة �لزو�ج من خارج �لع�صرة منهم )دير 
كامي ، فروي���د ، موغ���ان ،( وموقف �لكات���ب ُجمان ِحاّلوي 
منه���ا، ويعقب عن �أ�صل �ألديانة  �لطوطمية ويعتقد �لكاتب 
�إن �لطوطمي���ة  متث���ل مرحل���ة  طبيعي���ة يف كل ح�ص���ارة ، 
برزت حاجتنا �إىل �صرورة  فهمها وجاء لغز طبيعتها و�أهم 
لغز فيه���ا هو من�صاأها ، ثم يعر����س �لكاتب بع�س �لديانات 
�لقدمي���ة   �لتي تاأثرت بالطوطمي���ة  من �لديانات �ل�صحرية 
�ل�صاماني���ة و�الأفريقية  �لبد�ئية  يف �صبه �جلزيرة �لهندية 

و�أ�صفار �لفيد� و�لطقو�س �ل�صحرية لها.
  وقد �أ�ص���اف �لكاتب ثالث مالحق تخ�س  �لدماغ �لب�صري 
و�لري���ادة �جلغر�في���ة يف �إثر�ء عل���م �النربولوجيا و�آخر 
لتعريف �أهم �لرم���وز �الأ�صطورية و�ملقاربات بني �لثقافات 
، �أم���ا �لهو�م����س فه���ي ثالث  تخ����س �لثنيوي���ة يف �لتفكر 
ون�ص���وء �لدول���ة و�لتغري���ب وتعريف���ة ومفهوم���ة  ويعترب 
�لكات���ب �إنها ت�صمي���ة مر�دفة للمفهوم �القت�ص���ادي )فائ�س 
�لقيم���ة(، كم���ا يوؤكد   على عدم �إهمال �لق���ارئ �لكرمي  لهذه 
�لهو�م�س عند مطالعة �لكتاب  فهي جاءت مكملة  ومو�صحة 
جو�ن���ب كثرة من مادة �لبحث ، و�ن  �إهمال قر�ءتها  على 
�عتبارها مو�صوع���ات �أ�صيفت كمتعلقات ز�ئدة وهذ� ما ال 
ينطب���ق على ه���ذ� �لكتاب ،مم���ا ي�صبب نق�ص���ًا يف �ملعلومة 
�مل���ر�د �إي�صالها للمتلقي، من ه���ذ� فالكتاب مهم وهو عر�س  
مل���ا يخ����س �لوعي ون�ص���وء فل�صف���ة �لرتميز حلقب���ة قدمية 
ودر��صة �ل�صعوب �النربولوجيا وفل�صفة �صيو�صيولوجيا 
�ل�صع���وب و�لتجمعات يف �أي زمن �صم���ن �لتطور �لذهني 
له���ا  �لذي يتاب���ع تناوبيًا مع تط���ور م�صتلزم���ات وو�صائل 

�الإنتاج.
وق���د �صدر للكات���ب ُجمان ِحاّلوي ث���الث كتب هي “�صقوط 
�ملخت���ارة عا�صم���ة �ل���زجن )�صيناريو فلم ملحم���ي( عن د�ر 
�لينابي���ع للن�ص���ر يف �صوري���ا ، كذلك جمموع���ة م�صرحيات 
�أخرى )جمن���ون(  ومن نف�س �لد�ر �أع���اله و�لكتاب �لثالث 

هو ما عر�صناه �أعاله.

�ل�صجعان”  ك��ه��ف  “نحو  ث��الث��ي��ة  ت��ت��م��ي��ز 
�صالح  كالويز  �لكوردية  �لعر�قية  للرو�ئية 
�ل�صعب  كفاح  ر  ي�صوِّ �لذي  �مللحمي  بَنَف�صها 
كاملة  �لقومية  حقوقه  نيل  بغية  �ل��ك��وردي 
�مل�صر،  تقرير  حق  فيها  مبا  منقو�صة،  غر 
وت��اأ���ص��ي�����س �ل���دول���ة �ل���ك���وردي���ة. ذك����رُت يف 
مقاالتي �ل�صابقة �أّن ق�ص�س ورو�يات كالويز 
�لنقدية  �لو�قعية  ت��ّي��ار  �إىل  تنتمي  �صالح 
�ل�صيا�صي و�الجتماعي  �لذي ير�صد �حلر�ك 
تكتب  �لتي  �جلغر�فية  �لبيئة  يف  و�لثقايف 
قناعاتها  وف��ق  على  وحتللها  ك��الوي��ز،  عنها 
تناأى  ال  �لتي  �لفكرية  وروؤ�ه��ا  �ل�صخ�صية، 
كثرً� عن �لذ�كرة �جلمعية لل�صعب �لكوردي 

يف كورد�صتان �لعر�ق يف �الأقل.
�لو�قعية  تّيار  على  �لثالثية  هذه  تقت�صر  ال 
نَف�س  فثمة  ت��وً�،  �إليه  �أ���ص��رت  �ل��ذي  �لنقدية 
ورمبا  وه��ن��اك،  هنا  تلّم�صه  ميكن  ُف��ك��اه��ي 
الحق،  م��ق��ال  يف  خا�صة  در����ص��ة  ل��ه  �صنفرد 
�لثالثية،  هذه  من  �الأول  �جلزء  ينطوي  كما 
روؤية  على  �لنقدية،  ودر��صتنا  بحثنا  مناط 
لي�س  �ل�صيا�صي،  للو�صع  �صمولية  نقدية 
�لعر�ق  يف  و�إمن���ا  ح�صب،  ك��ورد���ص��ت��ان  يف 
ت��اأت��ي ه��ذه �ل��روؤي��ة �لنّفاذة  ب��ُرم��ت��ه. ورمب���ا 
نتيجة للتالقح �لفكري بني �لرو�ئية كالويز 
�لكبر  �ملثقف و�ل�صيا�صي  وبني رفيق دربها 
كان  �ل��ذي  ث��ر�ه،  �لله  طّيب  �أحمد،  �إبر�هيم 
تتعلق  وك��ب��رة  ���ص��غ��رة  ك��ل  يف  يناق�صها 
من  عرفُت  كما  �لكوردي،  �ل�صيا�صي  بال�صاأن 
خالل �لرو�ئية نف�صها �أن زوجها �ملرحوم هو 
د لها هذه �لثالثية �لطويلة باأنامله  �لذي ن�صّ
�أنه  يعني  �لطابعة، وهذ�  �الآلة  على  �لرهيفة 
كان منغم�صًا يف همومها �لثقافية و�الإبد�عية 

�إ�صافة �إىل هّمها �لفكري.
هذه  م��ن  �الأول  �جل��زء  يف  ك��الوي��ز  تناولت 
�لثالثية ق�صة �ل�صقيقني حاجي جميد وكاكة 
وهما  �أي�صًا  �صقيقتني  من  �ملُتزوَجني  حاجي 
�أجنبت  خان”.  “�آمه  و  خان”  ب�صه  “حه 
ح�صني  وهما  خان” ولدين  ب�صه  “حه  عائلة 
وع��ل��ي وب��ن��ت��ني وه��م��ا ���ص��ربي��ة و رون����اك 
منا�صلني  �إىل  جميعًا  �صيتحولون  �ل��ذي��ن 
جمرى  م��ن  م��ه��م��ًا  دورً�  يلعبون  حقيقيني 
�الأحد�ث ومقاومة �لظلم �لذي كانت تفر�صه 
�حلكومات �لعر�قية �ملتعاقبة منذ �أيام �حلكم 
ح�صني  ���ص��ّد�م  نظام  �صقوط  وحتى  �مللكي 
“�آمه  �أُ���ص��رة  �أم��ا   .2003 ع��ام  يف  �ل�صمويل 
�أي�صًا  منا�صلني  ول��دي��ن  م��ن  فتتاألف  خان” 
وبنت  ختيار”  “به  و  وروز”  “نه  وه��م��ا 
مثقفة  معلمة  وه���ي  �صرين”  “نه  ����ص��م��ه��ا 
���ص��وف ت��ق��رتن الح��ق��ًا ب��ح�����ص��ني، �ب���ن عمها 

و�بن خالتها يف �لوقت ذ�ته.
�أما �صربية، �ملعلمة و�ملنا�صلة فاإنها �صرتتبط 
وعنيد،  ���ص��ر���س  منا�صل  وه���و  ب�����ص��رو�ن، 
رحلة  يف  درب��ه��م  ورف��ي��ق  �أخ��وي��ه��ا،  �صديق 
�لن�صال �لطويلة. وفيما يتعّلق بروناك فهي 
يف  وقعت  �لتي  ل�صربية  �ل�صغرى  �ل�صقيقة 
ُحب بي�صتون، �صديق �أخويها �أي�صًا، ورفيق 

دربهما �لن�صايل �لذي �صوف يتّوج ق�صة حبه 
�لرومان�صية بالزو�ج منها. البد من �الإ�صارة 
“توفه”،  �الأخ��رى  �ملحورية  �ل�صخ�صية  �إىل 
ب�صه  “حه  ل�  �ل�صقيق  �الأخ  مبثابة  د  ُيعَّ �لذي 
�ل��ذي  �ل��ي��ت��ي��م  ف��ه��و  خان”،  “�آمه  و  خان” 
�لتي  �لكرمية  �لعائلة  ه��ذه  كنف  يف  ت��رّب��ى 
�أحّبته، ورعته، و�أغدقت عليه قدرً� كبرً� من 

�حلنان.
�لرغم  �لبطولة جماعية على  �إذً�، تكاد تكون 
�لتي  �ل��ن�����ص��وي��ة  �ل�صخ�صيات  هيمنة  م��ن 
�أح���د�ث  �صياغة  يف  مهمة  �أدو�رً�  �صتلعب 
ب�صه  “حه  �ل�صقيقتني  مثل  �ل��رو�ئ��ي  �لن�س 
�لثالث  وب��ن��ات��ه��م��ا  خان”  “�آمه  و  خان” 
�للو�تي يتحركن يف مد�ر �لن�س مثل �أن�صاغ 
�الأُ�َصرية  �الأدو�ر  وه��ذه  وهابطة،  �صاعدة 
على  �ل�����ص��وء  ت�صليط  م��ن  �لكاتبة  متنع  مل 
�صخ�صيات ن�صوية �أخرى على وجه �لتحديد 
حالو  وباجي  خان،  ودله  فهيمة،  �لعمة  مثل 

ونه وبه هار، وباجي بروز وغرهن.
�لعر�قية  �الأنظمة  �أّن  كالويز  �لرو�ئية  توؤكد 
نظام  �صقوط  وحتى  �مللكي  �لعهد  منذ  كلها 
بق�صوة  تتعامل  كانت  �لدكتاتوري  ���ص��ّد�م 
�أّن بع�صهم  �ل�صعب �لكوردي، بل  مفرطة مع 
ي��ب��ي��ده��م ومي��ح��وه��م من  �أن  ي���ح���اول  ك���ان 
�لوح�صي  �حللم  هذ�  حتقيق  ولكن  �لوجود، 

�الأهوج هو �أبعد لهم من �لُريا عن �لرى!
�ل�صغرة  رون��اك،  ب�صخ�صية  �ل��رو�ي��ة  تبد�أ 
�ملن�صور�ت  م��ن  ُرزم�����ًا  ت���وزع  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ن 
بتوجيه  �لكوردي  �حل��زب  لعنا�صر  �ل�صرّية 
�أو�صكت  وقد  �صربية،  �لكربى  �صقيقتها  من 
غر  عليها  تقب�س  �أن  �الأم��ن��ي��ة  �ل�صلطات 
ُيبعدها  كان  �لذي  هو  �صّنها  غر  �صِ لكن  مرة، 
�لرغم  وع��ل��ى  و�ل��ظ��ن��ون.  �ل�صك  دو�ئ���ر  ع��ن 
يف  �مللكي  �لنظام  دميقر�طية  ع��ن  قيل  مم��ا 
�لعر�ق، و�حلرية �لن�صبية �لتي كانت تتمتع 
�إن ذلك مل مينع  �إاّل  بها �الأح��ز�ب �ل�صيا�صية، 
�أقطاب �حلكومة �ملركزية من ترويع �ل�صعب 
�لكوردي �ملُ�صامل �لذي تعّر�س ل�صل�صلة طويلة 
�لثو�ر  �لدهم، وزّج  �لهجمات، وعمليات  من 
و�لعلنية،  �ل�صرّية  و�ملعتقالت  �ل�صجون  يف 
يفرح  �أن  فالغر�بة  و�ل�صمعة.  �ل�صيت  �صيئة 
�لكورد ويبتهجو� حال �صماعهم نباأ �النقالب 
�لذي نّفذه �لزعيم عبد�لكرمي قا�صم وثّلة من 
رفاقه �ل�صباط، �حلاملني جميعًا بامل�صي على 
�ملو�كب  يف  �س  و�لتطوِّ �حلمر�ء،  �ل�صجادة 
�ملّر�صي  غرورهم  تر�صي  قد  �لتي  �لر�صمية 

�الأهوج.
ت��وؤك��د ك��الوي��ز يف ه���ذه �ل��ث��الث��ي��ة ب����اأّن كل 
�الأنظمة �لتي تعاقبت على ُحكم �لعر�ق كانت 
ن�صر  �أن  ويكفي  وت�صطهدم  �ل��ك��ورد  تقمع 
�إىل �جلنود �لذين كانو� ي�صوقون �لقرويَّني 
�أمامهم وي�صربونهم �أمام �ملالأ الأنهما مل يبيعا 
�لدجاج �لذي كان بحوزتهما مما دفع روناك 
الأن تفذف �أحدهما بحجر وت�صجَّ ر�أ�صه. كما 
�صنعرف الحقًا �أن خال روناك نف�صها قد �أُعِدم 
طابعة  لديه  وج��دو�  وق��د  منا�صاًل  ك��ان  الأن��ه 

وب�صعة من�صور�ت ممنوعة!
�لكورد  �ملرتَزقة  �أو  “�جلحو�س”  �أّن  يبدو 
يجدون  وال  �الأزم���ن���ة،  ك��ل  يف  م���وج���ودون 
�حلكومية  �لقو�ت  �إىل  �الن�صمام  يف  حرجًا 
يتحولون  �أنهم  كما  جلدتهم،  �أبناء  ومقاتلة 
ينقلون  �صرّيني  وخمربين  جو��صي�س  �إىل 
للحكومة �ملركزية غالبية �الأحد�ث �لتي تقع 

يف �لقرى و�ملدن �لكوردية. 
مل تدم فرحة �لكورد طوياًل باحُلكم �لقا�صمي 
و�لتعبر  �ل������ر�أي  ب��ح��ري��ة  وع���ده���م  �ل����ذي 
ف�صرعان  �لعلني،  �ل�صيا�صي  �لعمل  ومز�ولة 
ما �أغلقت �حلكومة مقر “�لبارتي” يف بغد�د 
�لبحث عن حجج وذر�ئ��ع كي  و�نهمكت يف 
“خه بات” �لتي ذ�ع �صيتها،  تغلق �صحيفة 
تز�منت  كما  �لعر�قيني.  �لقّر�ء  بني  و�صاعت 
�لتي  �ملعركة  م��ع  �لقمعية  �الج����ر�ء�ت  ه��ذه 
�لقو�ت  بني  “بازيان”  م�صيق  يف  �ندلعت 
�الأمر  �لكوردية  �لع�صائر  و�أبناء  �حلكومية 
�لذي دفَع �ل�صبان �لكورد �إىل �الن�صحاب من 
�لع�صية  �إىل �جلبال  �لقرى و�ملدن و�للجوء 
�ل�صاخمة �لتي توفر لهم كهوفها ومنعرجاتها 
و�ملد�فع  �لطائر�ت  ق�صف  من  �أمينًا  م��الذً� 
عبد  �لزعيم  يفلح  مل  �حلكومية.  و�لدبابات 
�لكوردية  �لق�صية  معاجلة  يف  قا�صم  �لكرمي 
“�أوحدً�”  كان  الأنه  رمبا  جذريًا  حاًل  وحّلها 
�حللقة  �آر�ء  �إىل  حتى  �ال�صتماع  يحّبذ  وال 
�صنيعة  ميتة  فمات  به،  حتيط  �لتي  �ل�صيقة 
�لوح�صية  تفا�صيلها  يف  �خل��و���س  �أري���د  ال 
قومية  هيئة  الح��ق��ًا  حمله  لتحل  �ملتخّلفة، 
�لدو�ئر،  بالكورد  �الأخ���رى  ه��ي  �صترتب�س 
�ملعتقلني  �صبيل  �إخ��الئ��ه��م  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى 
�لفر�صة  يتحينون  ك��ان��و�  �أن��ه��م  �إاّل  �ل��ك��ورد 
�أنهم  ذلك  على  و�لدليل  و�إبادتهم،  ل�صحقهم 
قتلو� عددً� من �ملو�طنني �لكورد، �الأمر �لذي 
من  عدد  مهاجمة  �إىل  �لبي�صمركة  قو�ت  دفع 
و�أْخِذهم  �جل��ن��ود  ورب��اي��ا  �ل�صرطة  خم��اف��ر 
�أ�صرى، لكنهم تعاملو� معهم معاملة �إن�صانية 
�لعر�قيني  �جلنود  من  �الأ���ص��رى  كل  يعرفها 

�لذين وقعو� يف قب�صة �لفد�ئيني �لكورد.
ال يقت�صر �ملكان يف هذه �لرو�ية على �ملناطق 
ورمبا  ب��غ��د�د،  �إىل  ميتد  و�إمن���ا  �ل��ك��وردي��ة، 
علي،  زوج���ة  هار”،  ب��ه  “نه  ت��و�ج��د  ي��ك��ون 
�ملربر  هو  بغد�د  خان” يف  ب�صه  “حه  وكّنة 
ل��ه��ذ� �الت�����ص��اع �مل��ك��اين �ل���ذي �أر�دت����ه كاتبة 
به هار”  و  “نه  ن�صاأت  لقد  �لن�س ومبدعته. 
يف بغد�د، وترعرت هناك، فال غر�بة �أن تتقن 
�للغة �لعربية وتتحدث بها مثل �أبناء �لعربية 
�خُلّل�س، وتتنقل بني بغد�د و�ل�صليمانية من 

دون �أن ت�صادفها �أية م�صكلة ُتذكر.
و�العتقال  �لدهم  عمليات  تو��صلت  وحينما 
باأبنائهم  تلتحقا  �أن  �لعائلتان  هاتان  ق��ررت 
“ماوه  �أتخذو� من جبل  �أن  لهم  �صبق  �لذين 
�لعر�قية  �ل��ق��و�ت  مل��و�ج��ه��ة  لهم  م���الذً�  ت” 
�لتي كانت تق�صفهم بني �أو�ٍن و�آخر. وهناك 
بي�صتون  ب��ني  �ل��ع��اط��ف��ي��ة  �ل��ع��الق��ة  ت��ت��ط��ور 
وروناك، وحينما يعودون ثانية �إىل بيوتهم 

�بنتهم  يد  وتطلب  بي�صتون  عائلة  تزورهم 
�لكورد  �ل��ث��و�ر  يتمتع  مل  ر���ص��م��ي��ًا.  رون���اك 
�أو�ٍن  بني  تندلع  �ملعارك  الأن  رغيدة  بحياة 
و�آخر، ولعلي هنا �أ�صر �إىل معركة “جه مي 
�ملعارك  هذه  من  لو�حدة  كاأمنوذج  ريز�ن” 
ح�صنًا،  بالًء  �لثو�ر  فيها  �أبلى  �لتي  �لعديدة 
وح�صني  علي  ف��ك��ان  �ل��ن��ج��دة  طلبو�  لكنهم 
�الأ�صماء  ���ص��م��ن  م��ن  وب��ي�����ص��ت��ون  ون�����وروز 
وعلى  �ل��ق��ت��ال.  بجبهة  لاللتحاق  �ملر�صحة 
�لرغم من فرحهم ب�صقوط �حلكومة �ملركزية 
�أ�صيبا  ق��د  “بي�صتون”  و  “عليًا”  �أن  �إاّل 

بجروح طفيفة. مل يعد 
ما  بيوتهم  �إىل  �لثو�ر 
من موقف  يتاأكدو�  مل 
�حلكومة �جلديدة لكي 
�حل�صول  ي�����ص��م��ن��و� 
حقوقهم  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
�مل�صروعة،  �ل��ق��وم��ي��ة 
�أبناء  لي�صو�  فالكورد 
تعتا�س  �لتي  �جلارية 
ع��ل��ى ف��ت��ات �مل���و�ئ���د، 
مو�طنون  ه��م  و�إمن���ا 
�الأوىل،  �ل��درج��ة  م��ن 
للمو�طنني  م��ا  ول��ه��م 
من  �لعرب  �لعر�قيني 
ح���ق���وق وو�ج����ب����ات. 
�ملفاو�صات  �ن��ت��ه��ت 
بني �لثو�ر و�حلكومة 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة، و����ص���در 
�نتظره  �ل��ذي  �لبيان 
�ل��ك��ورد ط��وي��اًل، لكن 
تنفذ  مل  �حل���ك���وم���ة 
ك���ل ب����ن����وده، و�أك����ر 
م���ن ذل����ك ف��ق��د ب����د�أت 
حت����وك �ل��د���ص��ائ�����س، 
�لغام�س  �ملقتل  ولعل 
عاد  �ل��ذي  للبي�صمركة 
يكفي  ك����رك����وك  �إىل 
ترب�س  �إىل  ل��الإ���ص��ارة 

�حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة ب��ه��م. وح��ي��ن��م��ا ب���د�أت 
�ملو�طنني  و�ق��ت��ي��اد  �مل��ن��ازل،  ده��م  عمليات 
مثل  �ل�صجون  �إىل  و�هية  بحجج  �لب�صطاء 
قررت  بروز”  “حاجي  و  ال”  “مه  ك��اك��ه 
لكنهم  ثانية،  �جلبال  �إىل  �للجوء  �لعائلتان 
ه��ذه �مل���رة �أع����ّدو� �ل��ُع��دة ج��ي��دً�، وت���زودو� 
ومّيمو�  تقريبًا،  �إليه  يحتاجون  �صيء  بكل 
�أكر  �لتي يعتربونه  �ملكان  وجوههم �صوب 
�ل��ك��ون، وال  �آخ��ر يف  �أي مكان  �إ���ص��ر�ق��ًا م��ن 
غر�بة يف �أن ينهي حاجي جميد �جلزء �الأول 
�لتعبرية �ملوؤثرة  من هذه �لثالثية باجلملة 
الأ�صجار  ف��د�ء  “روحه  ب��اأنَّ  فيها  يوؤكد  �لتي 
هذه �الأر�س �لكورد�صتانية و�أحجارها” وما 
�لكوردي  �ل�صعب  غالبية  الأن  هذ� مب�صتغرب 
�لفناء”،  �أو  “كورد�صتان  ���ص��ع��ار  رف���ع  ق��د 
و�آمنو� به، وقّدمو� �لت�صحيات �جِل�صام من 
�أجل حتويل �حللم �لبعيد �إىل حقيقة و�قعة.

الترميز...  ون��ش��وء  ال��وع��ي  ف��ي  ق���راءة 
للكاتب جمان حالوي

ثالثي��ة “نحو كهف الش��جعان” لكالويز صالح فتاح.. 

نفٌس ملحمي، ورؤية واقعية نقدية 
لألحداث السياسية

لندن / عدنان ح�شن اأحمد
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آفاق
 �شعد حممد رحيم

�صة على �الإبد�ع، جاذبة للمبدعني. تغدو بحكم موقعها،   ثمة مدن حمرِّ
�أو تاريخه���ا، �أو ف�صائها �حل�صاري ِقبل���ة للم�صابني بالف�صول �لفني 
و�لثق���ايف و�ملعريف. ياأت���ون �إليها من كل �صوب وف���ج. ميكثون فيها 
لبع����س �لوقت، وقد ال يغادرونها �أبدً�. به���ذ� �خل�صو�س تخطر على 
�لب���ال �أ�صماء مدن مثل: باري����س، �الإ�صكندرية، طنج���ة، و��صطنبول. 
ومل���دة طويل���ة كانت ��صطنب���ول حا�ص���رة مرتوبولية ُمهاب���ة، ومكانًا 
حلميًا �صاحرً� د�عب خميلة �أدباء �أوروبا وفنانيها ورّحالتها. وكانو� 
يق�صدونه���ا بحثًا ع���ن �لعجائب���ي و�لغريب و�ملختل���ف. وعلى �لرغم 
م���ن �نهي���ار �الإمرب�طوري���ة �لعثمانية بقيت ��صطنب���ول حمافظة على 
مكانته���ا �لرمزي���ة بو�صفه���ا ج�صر عبور ب���ني �ل�ص���رق و�لغرب. حتى 
�إذ� �تب���ع م�صطف���ى �أتاتورك، من���ذ �لعقد �لثاين من �لق���رن �لع�صرين، 
�صيا�صة تغري���ب �صارمة �كت�صبت �ملدينة طابعًا فريدً� يجعلها بامتياز 
ر�ب�صة، مبعاي���ر �جلغر�فية �ل�صيا�صية، و�لثقافة، عند �لتخوم. فهي 
من جهة حتمل �إرث وعبق تاريخ �إمرب�طوري بطويل وملتب�س، ومن 
جهة �أخ���رى تدير ظهرها لذلك �لتاريخ وتتطل���ع، بعد فقد�نها لهيبتها 
�الإمرب�طورية، الإك�صاء نف�صها برد�ء �الآخر/ �لغرب. �أي �أن تغدو غر 

نف�صها؛ با�صتعارة عبارة �أثرة الأورهان باموق.
   يتحدث باموق عن عمل دي�صتويف�صكي )مذكر�ت من حتت �الأر�س(، 
في�صتك�صف فيها عمق �لو�زع �لذي يدفع �ملرء )�لرو�صي( �إىل �أن يكون 
كته لتاأليف هذ�  �أوروبيًا ويخفق. فيفهم باموق �أن دي�صتويف�صكي حرَّ
�لكت���اب “م�صاعر �لغرة و�لغ�ص���ب و�لكربياء �لتي ي�صعر بها رجل ال 
ي�صتطي���ع �أن يحّول نف�صه �إىل �أوروبي”. وتركيا/ ��صطنبول حتديدً� 
ه���ي كرو�صيا قابع���ة عند �أط���ر�ف �أوروبا، وتع���اين �لتخلف )رو�صيا 
�لق���رن �لتا�صع ع�صر يف حال���ة دي�صتويف�صكي، وتركي���ا �ملعا�صرة يف 
حالة باموق(. ويعرتف �الأخر  باأنه “مثل كل �الأتر�ك �لذين مييلون 
�إىل �لغ���رب، �أح���ب �أن �أفك���ر يف نف�صي عل���ى �أنني �أوروب���ي �أكر مما 
�أن���ا يف �لو�قع”. هذ� �لتاأرجح بني �النتم���اء ملكان بعينه و�لرغبة يف 
تو�صي���ع �أف���ق ذلك �النتماء، ال �صيما �أن ما يج���ري �لتطلع �إليه يحتفظ 
بربيق���ه وجاذبيت���ه �حل�صاري���ة، ي���رتك �مل���رء ممزق���ًا وحانق���ًا. قاباًل 
ور�ف�ص���ًا يف �لوق���ت عين���ه. �إنه و�صع م���ا يطلق عليه بام���وق ت�صمية 

�للعينة”. �لكئيبة  دي�صتويف�صكي  “�زدو�جية 
   وتركي���ا مث���ل رو�صيا مل تع���اِن م���ن �ال�صتعمار �لكولوني���ايل، ولكل 
منهم���ا تاريخه���ا �الإمرب�طوري �ملجي���د، �ملعجون بالق�ص���وة و�لعنف 
و�ال�صتبد�د. لذ� فاأمر طبيعي �أن يرى باموق يف دي�صتويف�صكي قرينًا 
م���ن نوع ما على �لرغم من �خت���الف لغة كل منهما و�أ�صلوبه و�لعو�مل 
�لت���ي ي�صورها. فكالهما ميتح من ثقافة قومي���ة غزيرة، لها �صرديتها 
�لكربى. وكالهما ي�صع ن�صب عينيه �أوربا كحلم للم�صتقبل؛ �أن يكون 
م�صتقبل �لبالد كحا�صر �أوروبا �ملتقدمة. وكالهما يخاف على هويته، 
وعل���ى مو�صع قدمه على �الأر�س. يقول باموق: “�إن �أوروبا بالن�صبة 
الأ�صخا����س مثل���ي، ممتعة فق���ط كم�صه���د للم�صتقب���ل وكتهديد”. وهو 
لي����س يائ�صًا من حقيقة �أن تكون لرتكيا روحني بانتمائها �إىل ثقافتني 
خمتلفت���ني، بل على �لعك�س فهو متفائل ويجد يف هذه �ل�صيزوفرينيا 
م�صدر قوة وذكاء. ويف كتابه )��صطنبول( ير�صد تذبذب مدينته بني 
�لتغري���ب و�حلياة �لتقليدي���ة و�لذي جعل من كل �ص���يء فيها ناق�صًا. 
ومث���ل �الأ�صطنبولي���ني �الأقحاح ظل يعي����س �إح�صا�صًا مرّكب���ًا باأنه يف 

مكانه �ملاألوف من جهة، وغريب لي�س يف مكانه من جهة ثانية. 
   ميتع����س بام���وق من �أولئك �ملثقفني �الأت���ر�ك �لذين �أغرمو� بالغرب 
ب�ص���كل �أعم���ى. وتوهمو� �أنهم باطالعهم على ج���زء من �الأدب �لغربي 
�إمنا �متلك���و� نا�صية �لثقافة و�ملعرفة ب�ص���كل كامل. لكنه يتحدث عن 
�أح���د هوؤالء باحرت�م كبر وهو �لكاتب �أحمد حمدي تانبينار. م�صرً� 
�إىل مفارقة يف موقفه من �لغرب وثقافته ومثقفيه. فتانبينار �ملعجب 
ب���االآد�ب �الأوروبية و�ملرتب���ط بقوة بجذور �لثقاف���ة �لعثمانية يكتب 
مقالة �حتفائية  باأندري���ه جيد مبنا�صبة فوزه بجائزة نوبل قبل �أكر 
ً� عن �صروره �لبالغ بهذ� �لفوز، عاّدً� جيد “و�حدً�  من ن�صف قرن معربِّ
م���ن ه���وؤالء �لب�صر �لنادرين �لذي���ن ميكن ال�صم �لو�ح���د منهم فقط �أن 
ي�صتح�ص���ر يف �الأذه���ان �حل�صارة يف �أروع �صوره���ا”. هنا ي�صتذكر 
بام���وق، باملقابل، نظ���رة جيد �الزدر�ئية �إىل �الأت���ر�ك وموطنهم يوَم 
ر�أى �أن �ل�صيء �لوحيد �لذي يجلب �لبهجة يف ��صطنبول هو �لرحيل 
عنها. و�أن “�لزي �لرتكي هو �أقبح ما ميكن �أن تتخيله. وهذ� �جلن�س، 

�إذ� �أردت �حلق، ي�صتحق هذ� �لزي” بح�صب تعبره.
   ال ين�ص���اق بام���وق، وه���و يعقد ه���ذه �ملقارنة �لطريف���ة، �إىل موقف 
مت�ص���رع ومت�صن���ج. ب���ل يج�ّص���م �ص���ورة �لعالق���ة م���ن خ���الل روؤي���ة 
مو�صوعي���ة و�عي���ة، حميط���ًا باأورب���ا كمفه���وم ويف ذهن���ه تفك���ر�ن 
متناق�ص���ان: “�الأول، كر�هية جيد للح�ص���ار�ت �الأخرى، حل�صارتي. 
و�لث���اين، �الإعج���اب �لعظيم �ل���ذي �صعر به تانبينار نح���و جيد، ومن 
خالل���ه نح���و كل �أوروبا. ولن �أمتك���ن من �لتعبر عّم���ا تعنيه �أوروبا 
بالن�صب���ة يل �إاّل بدم���ج �الحتق���ار باالإعج���اب، و�لكر�هي���ة باحل���ب، 

و�ال�صمئز�ز باجلاذبية”.

عن���د التخ����وم

تذوق الفنون فل�شفة
  

    عن جمموعة د�ر �لهنا للعمارة 
و�لفنون، يف بغد�د، �صدر كتاب 

)تذوق �لفنون فل�صفة( � �صمن �صل�صلة 
�لكتب �لفنية 32 � للدكتور با�صم 

قا�صم �لغبان وقال �لغبان �ن كتابه 
يعالج م�صكالت �لتذوق �لفني، ب�صفته 

فل�صفة، من خالل مر�جعة �لنظريات 
و�الأفكار و�لفل�صفات �جلمالية. 

و��صاف فالتذوق ميزة �أ�صا�صية 
لالإن�صان يف متيزه عن �الأنو�ع 

�الأخرى.و�لكتاب يقع يف 182 �صفحة 
من �حلجم �ملتو�صط.  ويذكر �ن 

�لغبان يعمل �أ�صتاذ� يف كلية �لفنون 
�جلميلة وله �لعديد من �ملوؤلفات 

�لفنية و�لفل�صفية.  

وفاء زنكنه

يتناول �ل�صحفي �لعر�قي �لقدير حم�صن ح�صني)�بو عالء( ق�ص�صا من 
حياته بطريقة �صيقة يرويها يف كتاب)من �ور�ق �صحفي عر�قي( �لذي 

�صدر موؤخر� �صمن �صل�صلة ��صد�ر�ت عن جملة دبي �لثقافية.
وج���اء �لكتاب ب���� 223 �صفحة من �لقطع �ل�صغ���ر، وتناول فيه �ملوؤلف 
ذكري���ات وحكايات من �ور�قه �ل�صحفية، من���ذ ولوجه عامل �ل�صحافة، 

بعد �ن كان موظفا يف مديرية �ل�صناعة �لعامة.
وي���روي �بو عالء حكايات منوع���ة وطريفة من ذ�كرة �ور�قه م�صتذكر� 
�ول عه���ده بال�صحاف���ة، فقد كان يكتب عم���ود� �صحفيا با�ص���م م�صتعار 
يف �صفح���ة �مل���ر�ة و�لطفل و�ملجتم���ع ب�صحيفة �ل�صع���ب، با�صم �حالم 
�لب���دري، و�ول تهديد بالقتل يف 10 �صب���اط 1963، بعد ثالثة �يام من 
ت���ويل حزب �لبع���ث �لعربي �ال�صرت�ك���ي �حلكم الأول م���رة يف �لعر�ق، 
و��صق���اط حكوم���ة �لزعي���م عبد �لك���رمي قا�ص���م، ومقتله م���ع �لعديد من 

موؤيديه و�تباعه.
وي�صتط���رد �ملوؤلف يف كتابه، �ص���رد ذكريات �ثناء عمله مر��صال �صحفيا 
يف م�ص���ر للمدة من 1972 ولغاي���ة 1976، ولقائه بالرئي�س جمال عبد 
�لنا�ص���ر، وب�صخ�صيات بارزة بينه���م �لثائر �جلز�ئري  �حمد بن بيلال، 
و�جل���رن�ل �ملغرب���ي �وفقر، ومفارق���ات حدثت خالل عمل���ه يف وكالة 

�النباء �لعر�قية.
وي�ص���ر حم�ص���ن ح�ص���ني �ىل �ن �صحيف���ة �لع���ر�ق ه���ي �ق���دم �صحيفة 
يف �لب���الد ولي����س �صحيفة �ل���زور�ء كما يروج ويت���م �الحتفال يف 15 
حزي���ر�ن من كل ع���ام بعيد �ل�صحاف���ة �لعر�قية، باعتب���اره يوم �صدور 
�صحيفة �ل���زور�ء0�ول �صحيفة عر�قية. �ل�صب���ب بر�أي حم�صن ح�صني 
ه���و عدم �حل�صول عل���ى ن�صخة من �صحيفة �لع���ر�ق، وعدم بذل جهود 

حقيقية للعثور عليها.  
وي�ص���رد �ب���و عالء مو�قف حمرج���ة وقعت له، بينها تلقي���ه هدية ثمينة 
عب���ارة عن �صاعة يدوية من ملك �ملغرب، وقيامه باعادة تلك �لهدية، عن 
طريق �لتربع بها م�صاهم���ة يف حمالت جلمع �البرعات ملنكوبي زلز�ل 
�ص���رب مدينة �غادي���ر. ومفارقات كث���رة، وال�صيما عن���د تروؤ�صه وفد� 
م���ن �ل�صحفي���ني �لعر�قيني،لكن �خلرب �ل���ذي ن�صرته �صحيف���ة �الخبار 

�مل�صري���ة يف كان���ون �لثاين من عام 1967 ذك���ر ��صماء فنانني عر�قيني 
معروفني �صنينئ���ذ مما �صبب له �حر�ج وزعل �لوفد �ملر�فق له،جاء فيه 
�ن”وف���دً� �صحفيًا عر�قيًا و�ص���ل �لقاهرة برئا�صة �ل�صيد حم�صن ح�صني 
مع���اون �ملدير �لعام لوكال���ة �النباء �لعر�قية وع�صوي���ة كل من �ل�صادة 

ح�صري �بو عزيز ود�خل ح�صن وجو�د و�دي وعبد جمعة”.
ويلف���ت �لكتاب �ىل �صرق���ات �صحفية و�دبية تن�ص���ر بني �حلني و�الخر 
يف �ل�صحف، ويف معظم �الحو�ل يّدعي �ل�صارق �ن ت�صابه �لن�س �لذي 
كتبه م���ع �لن�س �مل�صروق �منا هو تو�رد خو�طر، و�خر� �طلقو� عليه 

��صم “�لتنا�س”.
ومن �المور �لغريبة �لتي يرويها �بو عالء هو ت�صببه من م�صر باغالق 
�صحيف���ة لبنانية من دون �ن يعلم، ب�صب���ب ن�صرها خربً� نقال عن وكالة 
�النباء �لعر�قية، يقول �ن “م�صر م�صتعدة لتقدمي ت�صهيالت لال�صطول 
�المرك���ي يف �لبح���ر �البي����س �ملتو�ص���ط” �ال �ن �خل���رب �ملن�ص���ور يف 
�ل�صحيف���ة كان حمرف���ًا ولي�س ذ�ت �خل���رب �لذي ن�صرت���ه وكالة �النباء 
�لعر�قي���ة نقال ع���ن ت�صريح �صحف���ي لوزير �لدولة �مل�ص���ري و�مل�صرف 
على هيئ���ة �ال�صتعالمات حممد ح�صن �لزي���ات. وبالنتيجة جرة �غالق 

�صحيفة”بروت( �للبنانية.
وخارج �لعم���ل �ل�صحفي، يقول حم�صن ح�ص���ني �ن �لعمل يف موؤ�ص�صة 
�صحفي���ة لي����س كل���ه �صحاف���ة، ه���اك �جلان���ب �الن�ص���اين و�لعالق���ات 
�الجتماعية، فقد عمل على �ن�صاء جمعية تعاونية ��صتهالكية، وجمعية 
لبن���اء �مل�صاكن، ونف���ذ م�صروعا للتاأم���ني على �حلي���اة، وتاأ�صي�س نادي 

�العالم، وبع�س �المور �الخرى.
 وحم�ص���ن ح�صني، كات���ب و�صحفي ولد يف ناحي���ة �مل�صخاب مبحافظة 
�لنج���ف يف 12 حزير�ن ع���ام 1934، كتب �لق�ص���ة �لق�صرة يف بد�ية 
حيات���ه �ل�صحفي���ة، ث���م تخ�ص�س يف �الخب���ار، وكان و�ح���د� من ثالثة 
��ص�ص���و� وكال���ة �النب���اء �لعر�قية ع���ام 1959 وعمل فيه���ا حتى 1977 
مدي���ر� لالخبار �لد�خلية ومعاونا للمدير �لعام ونائبا لرئي�س �لتحرير 

ومدير ملكتب �لقاهرة.
وعم���ل يف �صح���ف وجم���االت ع���دة بينه���ا �صحيف���ة �ل�صع���ب، وجمل���ة 
�ال�صب���وع، و�صحيفة �جلمهورية، و�الذ�ع���ة، وعمل �صكرتر� للتحرير 

وع�صو� يف هيئة حترير جملة �لف باء.

محســن حســين يــروي محطات من 
حياته الصحفية

 ث���م �ألق���ت �ل�صرطة �لقب����س عل���ى “�صريكيه” يف 
عملية �لطريق �ل�صريع. تتالت بعد ذلك �لتحقيقات 
و�ال�صتجو�ب���ات و�لوق���وف �أم���ام �ملحاك���م ويف 
�لنهاي���ة حك���م بال�صجن مل���دة �صت �صن���و�ت. ومنذ 
تخّط���ي �أب���و�ب �ل�صج���ن نح���و د�خله حت���ّول ذلك 
�خل���ارج على �لقان���ون �إىل جمّرد “رق���م”، و�صط 
�صجن مكتّظ باجلانحني و�ملجرمني، حيث �لعنف 
هو �للغ���ة �مل�صتخدمة يف كثر من �الأحيان. ومنذ 
�لبد�ية ق���رر ذلك �ل�صجني �أن “يحمي نف�صه”، كما 

يقول، بو��صطة كتابة يومياته.
نق���ر�أ: “من���ذ طفولتي كنت مولعا كث���ر� بالقر�ءة 
�لت���ي كن���ت �أنكّب عليه���ا دون كل���ل وال مل���ل. ذلك 
رغ���م �أنني مل �أح�صل �أبد� عل���ى �ل�صهادة �لثانوية. 
ث���م جاءتني فجاأة رغبة �لكتاب���ة منذ و�صويل �إىل 
�ل�صج���ن. لقد وجدت فيها و�صيل���ة من �أجل حماية 
نف�ص���ي. �خ���رتت �لكتاب���ة عل���ى طريق���ة �الأ�صلوب 
�ل�صحف���ي. هك���ذ� �صيج���د �لق���ارئ يف ه���ذ� �لعمل 
يومي���ات تتخللها �لعودة دون �أي تقيد بالت�صل�صل 
�لزمن���ي فال����س ب���اك- مبتع���د� بذلك ع���ن �أ�صلوب 

�لكتابة �لرو�ئية”.
وه���ذ� �لكت���اب ه���و قب���ل كل �ص���يء ع���ن �حلي���اة 
د�خ���ل �ل�صجون وعالق���ات �ل�صجناء فيم���ا بينهم، 
وعالقاتهم مع �صّجانيهم. �إن���ه كتاب عن “�ل�صجن 
م���ن �لد�خ���ل” وه���و عم���ل “تو�صيف���ي” بامتياز 
يت�ص���م بقدر كبر من �لدق���ة. وال يبدي كري�صتوف 
دوال كوند�م���ني �أي �أ�ص���ف عل���ى م���ا كان ق���د فعله. 
ب���ل عل���ى �لعك����س ي���رى �أن���ه �أ�صب���ح “�صه���ر�”. 
فو�صائ���ل �الإع���الم تتحدث كثر� ع���ن �أولئك �لذين 
يخّرب���ون ويدمرون وقليال جد� ع���ن �أولئك �لذين 
يبنون. يق���ول: “لقد �أ�صبحت �صهر� بف�صل مبلغ 

180000 يورو كنت قد �صطوت عليها”.
وبع���د �أن يوؤكد موؤلف هذه �ليوميات �أنه كان على 
غاية �لتوت���ر �أثناء حماكمته، و�أن���ه عندما �أ�صبح 
“نزيل �ل�صجن” �أو ما ي�صميه “بالد �لد�خل”، فقد 
�لكث���ر من عاد�ت حياته �ليومية. لكنه مل ي�صتطع 
�أن يفه���م �أب���د� كيف ��صتط���اع �أهل���ه �لقريبون منه 
“�لعي����س بدونه”. ومل يفه���م �أبد� “�لعنف �لذي 
مل يغ���ادره �أبد�”. وهو يعيد ذلك كله �إىل و�قع �أنه 

.”14678 �لرقم  �إىل  �إن�صان  من  “حتّول 
لكن �لنقد �الأكرب �لذي ي�صدر عن �ل�صجني �ل�صابق 
“ع���امل �ل�صج���ون” يف فرن�ص���ا �لي���وم  ه���و ع���ن 
و�صعوبة �حلي���اة بد�خلها وكيف ميكن ملن يدخل 
ه���ذ� �لع���امل �أن يتحّول �إىل جم���رم حقيقي بعد �أن 
يك���ون قد دخله كمج���ّرد “جانح �صغ���ر”. ويذّكر 
�أن���ه ��صتطاع �أن يحم���ي نف�صه بو��صط���ة �لكتابة، 
و�لق���ر�ءة، ثم �أن م�صار حيات���ه و�أجو�ء �أ�صرته مل 

ره كي يكون �صجينا بال�صرورة. تكن حت�صّ
يكتب به���ذ� �خل�صو�س: “لقد ج���اء و�لدي للعمل 
يف مدينة بوردو عندما كنت �أبلغ من �لعمر عامني 
فق���ط. كنا ن�صكن يف بلدة لورمون. لكن كان ميكن 
يف تل���ك �لفرتة ترك �لدر�جة دون ربطها مبا مينع 
�صرقته���ا يف �الأحي���اء �لتي يطلق���ون عليها ت�صمية 
ت�صكنها  �لت���ي  ه���ي  �الأحي���اء  ه���ذه  “�ل�صعب���ة”. 
ن�صب���ة كب���رة م���ن �ملهاجري���ن و�أبنائه���م، خا�صة 
ويذك���ر  �ل�صابق���ة.  �لفرن�صي���ة  �مل�صتعم���ر�ت  م���ن 
كري�صتوف دو ال كوند�مني �أنه عا�س فرتة مر�هقة 
يف غاية �ل�صعوبة، و�أنه كان “�الأخر بني تالمذة 

�صفه”.
فالدر��ص���ة مل تك���ن هي هّم���ه �الأول، ب���ل و�أنه ترك 
�ملدر�ص���ة �لثانوي���ة يف عام���ه �الأول بع���د دخولها. 

عندم���ا بل���غ �لثامن���ة ع�ص���رة م���ن �لعم���ر �نخ���رط 
يف �جلي����س لي�صب���ح “�صاب���ط �ص���ف” يف �صالح 
�ملدفعي���ة، وبعد �أربع �صنو�ت �أم�صاها يف �خلدمة 
�لع�صكري���ة وقع يف �حلب فق���رر �أن يرتك �جلي�س 
و”يت���زّوج”. غ���ادر بعدها منطقة “ب���وردو” �إىل 
�لعا�صم���ة �لفرن�صي���ة باري����س ليعم���ل يف جم���ال 

�لتجارة حيث حقق بع�س �لنجاح.

 املوؤلف يف �شطور

كري�صت���وف دو ال كوند�م���ني، م���ن مو�لي���د ع���ام 
حيات���ه  يف  �مله���ن  م���ن  �لكث���ر  مار����س   ،1963
كع�صكري وتاجر وموظف ورئي�س �صركة وفنان، 
قب���ل �أن يكر����س ن�صاطات���ه للكتابة، لك���ن بعد عدة 
�صن���و�ت �أم�صاه���ا خلف �لق�صب���ان يف �صجن بلدة 

“تول” �لفرن�صية.

تاريخ منعطف

يع���ود �ملوؤل���ف بد�ي���ة �إىل ليل���ة 11-12 نوفمرب- 
ت�صري���ن �لثاين من ع���ام 2002. يف تلك �لليلة قام 
مع �ثن���ني من “�صركائ���ه” بالعملية �لت���ي ال تز�ل 
حت���ى �ليوم هي �أحد �أكرب عمليات “�ل�صطو” على 
ح�صيل���ة ر�ص���وم �ملرور على �لطري���ق �ل�صريع يف 
منطقة “جروند” �لفرن�صية. بلغت تلك �حل�صيلة 
180000 يورو. وال يز�ل ُكر يتذكرون �الأ�صد�ء 
�لكبرة �لتي �أثارتها تلك �لعملية لدى �لر�أي �لعام 

�لفرن�صي �آنذ�ك.

عن/ امل�شار

ــــــــول« ــــن »ت ــــج يـــــومـــــيـــــات س

الكتاب: يوميات �شجن “تول”
تاأليف: كري�شتوف دوال كوندامن

النا�شر: الرماتان- باري�س- 2012
ال�شفحات: 247 �شفحة

القطع: املتو�شط

 248 من  كتاب  تول”،  �شجن  “يوميات 
�شفحة، ويقدم فيه موؤلفه كري�شتوف دو 

ال كوندامن “يومياته” يف �شجن بلدة تول 
الفرن�شية. تلك اليوميات التي بداأها منذ 
الليلة االأوىل التي اأم�شاها خلف الق�شبان 

عدة �شنوات من حياته، ب�شبب عملية �شطو 
قام بها مع �شريكن. بعد عامن من عملية 

ال�شطو تلك مت القب�س على كري�شتوف 
دوال كوندامن عند خروجه من مركز 

�شرطة بلدة “�شينون”، حيث كان قد جاء 
لتقدمي �شكوى مفادها اأنه تعّر�س لل�شرقة 

واأن الل�شو�س اعتدوا عليه بال�شرب.
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