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يف املقدمة
لبيب  ي��ون��ان  ال��دك��ت��ور  اع��ت��ر  مقدمته  يف 
الأحداث  النظر يف م�سرية  اإع��ادة  اأن  رزق 
ملحة  ���س��رورة  التاريخية  وال�سخ�سيات 
التاريخية  املوؤلفات  �سيل  ملواجهة  وقائمة 
ال�سيا�سية  باألوان موؤلفيها  املغلفة وامللونة 
بع�ض  ع���ن  �����س����ادرة  ك���ان���ت  واإن  ح��ت��ى 
الأ�ستاذ  اأمثال  الكبار  وامل��وؤرخ��ن  الكتاب 
م��ث��ًا يف م�سر.  ال��راف��ع��ي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
من  اآخ���ر  �سببًا  ب��ال��ذك��ر  امل��وؤل��ف  وي��خ�����ض 
اأن  وهو  تلك،  النظر  اإع��ادة  وج��ود  اأ�سباب 
اكت�سبت  التاريخية  ال�سخ�سيات  بع�ض 
الوطني  ال�سمري  ل��دى  القدا�سة  من  نوعًا 
م�سطلح  معه  �ساع  مم��ا  لآخ���ر،  اأو  ل�سبب 
احلذر  يجب  ال��ذي  ذل��ك  بالرموز  امل�سا�ض 
تلك  مثل  درا���س��ة  يف  ال�سروع  عند  جتاهه 
رزق  يفاجئ  ثم  التاريخية،  ال�سخ�سيات 
�سدق  توؤكد  التي  احلقائق  ببع�ض  ق��ارءه 
التاريخ، من ذلك  اأهمية غربلة  نظريته يف 
مثًا اأن حممد علي با�سا مل يكن ليتمكن من 
بداية  يف  الوطنية  املقاومة  برمز  الإطاحة 
مكرم  عمر  م�سر  يف  ع�سر  التا�سع  القرن 
ل��ول ع��وام��ل ال��غ��رية واحل�����س��د ال��ت��ي دّبت 
واأن  الأزه��ر.  علماء  نفو�ض زمائه من  يف 
اأ�سباب الهزمية املرة  للجي�ض امل�سري يف 
موقعة التل الكبري ) �سبتمر 1882 ( ترجع 
يف الأ�سل اإىل ت�سرفات اأحمد عرابي التي 
التواكلية واجلهل،  من  كبري  بقدر  ات�سمت 
للقاهرة،  قطار  على  خالها  ه��رب  وال��ت��ي 
جي�ض  دخل  عندما  فعله  ما  اأول  كان  حيث 
قائده  اإىل  ذهب  اأن  القاهرة  اإىل  الحتال 

لي�سلمه �سيفه. 

اأق�سام الكتاب 
كتابه  رزق  ل��ب��ي��ب  ي���ون���ان  امل�����وؤرخ  ق�����س��م 
الأول  بالق�سم  ابتداأها  اأق�سام،  ثاثة  اإىل 
الظروف  ت��ن��اول  حيث  التكوين  �سنوات 
املحيطة بن�ساأة امللك فوؤاد �سغريًا، وخال 
ال��ع��دي��د م���ن اجل��وان��ب  اإىل  ت��ط��رق  ذل����ك 
معركة  م��ن��ه��ا  ك����ان  وال���ت���ي  والأح���������داث 
امل�سرية،  الأهلية  اجلامعة  و  الرن�سات، 
الثاين جاء  الق�سم  العر�ض. ويف  اعتاء  و 
عابدين  ق�سر  يف  ف��وؤاد  امللك  عن  احلديث 
وبناء  الأتوقراطية،  ال�سيا�سات  ومامح 
الدبلوما�سية امل�سرية، ومواجهات ت�سريح 
وموقف  امللكي،  الباط  وبناء  فراير   28
ب��ع��د ذلك  ل��ي��اأت��ي  ث���ورة 1919،  م��ن  ف����وؤاد 

الكتاب، والذي  الثالث والأخري من  الق�سم 
للملك  املوؤ�س�سي  ال��دور  املوؤلف  فيه  تناول 
مركزًا  م�سر  يف  وثقافيًا  اقت�ساديًا  ف��وؤاد 
على حماور بعينها مثل تاأ�سي�ض بنك م�سر 
و م�سر للطريان و بنك الت�سليف الزراعي 
و اآخر املدن امللوكية، ثم تطرق املوؤلف اإىل 
اجلانب املوؤ�س�سي يف الناحية الثقافية مثل 
اللغة  وجم��م��ع  الأم��ريي��ة  اجلامعة  اإن�����س��اء 
امل�سرية،  احلكومية  والإذاع�����ة  العربية 
للمو�سيقى  اإح��ي��اء  م��ن  الفنية  والنه�سة 
والتمثيل  بال�سينما  ون��ه��و���ض  ال��ع��رب��ي��ة 
ليختم  التمثيل،  فن  معهد  واإن�ساء  العربي 
على  ا�ستمل  م�سور  مبلحق  كتابه  املوؤلف 

اأهم ال�سور امللتقطة للملك فوؤاد الأول. 

فرمان ال�سلطان 
وي�سور املوؤلف يف الق�سم الأول من الكتاب 
بع�ض الأحداث املوؤثرة يف ذاكرة امللك فوؤاد 
من  ع�سرة  احلادية  يف  �سغريًا  كان  عندما 
مغادرة  مرا�سم  الأح��داث  تلك  ومن  عمره، 
اأبيه اخلديوي اإ�سماعيل م�سر ) املحرو�سة 
احلميد  عبد  ال�سلطان  فرمان  �سدور  اإثر   )
عام  اخل��دي��وي��ة  م�سند  ع��ن  بعزله  ال��ث��اين 
اأحد �سهود العيان  1879، وينقل رزق عن 
ميخائيل  ال��رق��ي��ب  وه���و  ال��واق��ع��ة  ل��ه��ذه 
�ساروبيم و�سفه كان يوم العا�سر من رجب 
املعدودة،  ال��ق��اه��رة  اي���ام  م��ن   1296 �سنة 
واخليول  العربات  �سبيحته  يف  ازدحمت 
والأق�������دام ع��ل��ى اأب������واب م��ق��ر اخل��دي��وي 
اإ�سماعيل ب�سراي عابدين، وتوارد الأمراء 
والوجهاء والأعيان عليه يظهرون عواطف 
من  ال�سياح  فعا  احل��زن،  وعائم  الأ�سف 
ن�سائه وجواريه وخدمه وحا�سيته،، وبكى 
ال�ساعة  كانت  وملا  م��رًا،  بكاًء  �سمع  من  كل 
اخلديوي  اأقبل  ال�ساعة،  ون�سف  الرابعة 
توفيق على والده لوداعه وعامات احلزن 
ال�ساعة  اإىل  معًا  فلبثا  وج��ه��ه،  يف  تنطق 
اإ�سماعيل  اخل��دي��وي  خ��رج  ث��م  اخلام�سة، 
متوكئًا على ابنه توفيق ف�سعد على عربة 
كانت قد اأعدت له، وجل�ض ابنه على ي�ساره، 
وركب بعدهما الأمراء والأعيان والروؤ�ساء 
واخل�سيان  واحل�����س��م  اخل���دم  وط���وائ���ف 
وك��ث��ري م���ن ن�����س��اء وج������واري اخل��دي��وي 
يلطخن  وهن  ويولولن  ي�سحن  املخلوع، 
وي�ست�سرخن  اجليوب  وي�سققن  الوجوه 
العامة واأبناء ال�سبيل مبا تنفطر من �سماعه 
الأكباد، وتذوب لهوله القلوب، وكان الأمري 

اإحدى  )اأحمد فوؤاد( حم�سورًا يف  ال�سغري 
هذه العربات. 

حتديث م�سر
تطرق  الكتاب،  م��ن  الأو���س��ط  الق�سم  ويف 
ال��ذي لعبه  الكبري  ال��دور  اإىل ذك��ر  امل��وؤل��ف 
من  م�سر  حت��دي��ث  يف  الأول  ف����وؤاد  امل��ل��ك 
الناحية القت�سادية والثقافية وال�سيا�سية، 
فيذكر اأن فر�سة هذا التحديث كانت اأف�سل 
�سادت  حيث  اأ�سافه،  فر�ض  من  عهده  يف 
يف  الروغبة  روح  امل�سرين  بن  عهده  يف 
التي ن�ساأت لأ�سباب  الرغبة  التغيري، وهي 

ومما  واجتماعية.  واقت�سادية  �سيا�سية 
ذكره الكاتب من ماحظات يف هذا ال�سدد 
عهد  يف  ظهرت  التي  املن�سئات  اأغ��ل��ب  اأن 
التي  ال��ف��رات  ع��ادة يف  تقوم  كانت  ف��وؤاد 
كان  اإذ  ال�سلطة،  على  قب�سته  فيها  ت��زداد 
انفرد  التي  الطويلة  الفرات  يف  حري�سًا 
امل�سرين  يلهي  اأن  باحلكم  الق�سر  خالها 
اأحيانًا  دعاه  مما  املوؤ�س�سات،  تلك  باإحداث 
اأحيانًا  دع��اه  كما  باإن�سائها،  امل��ب��ادرة  اإىل 
يف  الآخرين  مبادرات  ت�سجيع  اإىل  اأخ��رى 
ذات  يف  حري�سًا  كان  اأن��ه  كما  ال�ساأن،  هذا 

اأن احلكم  للم�سرين  يوؤكد  اأن  على  الوقت 
الأوتوقراطي للق�سر الذي ل يقبلون به له 

على اجلانب الآخر بع�ض مزاياه. 

روؤية تقييمية 
ويف ختام كتابه، وحتت هذا العنوان، يقرر 
ازدواج  اأن حالة  رزق  لبيب  يونان  امل��وؤرخ 
هذا  مو�سوعات  اأبرزتها  التي  ال�سخ�سية 
مت�سكه  بن  ف��وؤاد،  امللك  ل�سخ�سية  الكتاب 
باحلكم الأوتوقراطي وميوله احل�سارية.. 
هذه احلالة مل تازم فوؤاد الأول فقط واإمنا 
اأ�سرة  اأب��ن��اء  ه��ي حالة لزم��ت احل��ك��ام م��ن 
اإ�سماعيل  اخل��دي��وي  من  ب��دءًا  علي  حممد 
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ح��ك��م ح��ف��ي��ده امل��ل��ك ف���اروق 
الأول، وهي حالة � يف راأي الكاتب � ناجمة 
اأوروب���ا  يف  تعليمه  تلقى  بع�سهم  اأن  ع��ن 
بحيث خالطوا املجتمعات الأوروبية وكان 
من اأمانيهم عند عودتهم حتقيق بع�ض مما 
اإىل ما ميكن  املوؤلف هنا  �ساهدوه، وي�سري 
التي  الأوت��وق��راط��ي��ة  اجلينات  ب���  ت�سميته 
ال�سيا�سية  اجل��وان��ب  يف  نف�سها  فر�ست 
احلاكم  ب�سفته  النهاية  يف  امل��ل��ك  ليظهر 
القوي، بينما هي يف وقت اآخر تتوارى يف 
الطابع احل�ساري،  ذات  الأخرى  اجلوانب 
لترز �سورة احلاكم املتح�سر، خا�سة واأن 
اأيًا من تلك اجلوانب كان ل يوؤثر يف الهيبة 
فوؤاد  امللك  اأن  الكاتب هنا  امللكية، وي�سيف 
اجلانبن،  ب��ن  الف�سل  على  حري�سًا  ك��ان 
ال�����س��ي��ا���س��ي واحل�������س���اري، ف����اإذا م��ا حدث 
ا�ستباك بينهما كان الرجل ينحاز على الفور 
الغلبة  وت�سبح  الأوتوقراطية،  ل�سيا�ساته 
املكت�سبة،  امليول  على  امل��وروث��ة  للجينات 
وي�سرب يونان مثاًل لذلك باأن الرجل الذي 
اأ�سدر د�ستور عام 1923 بعدما اأدخل عليه 
الذي  الرجل  ذات  نف�سه  هو  تعديات،  من 
اإنهاء  بعد  للم�سلمن  اأن ي�سبح خليفة  اأراد 
العام  تركيا احلديثة يف  نظام اخلافة يف 
الذي كتب  اأن يجف احلر  قبل  اأي  التايل، 
به هذا الد�ستور املدين، بكل ما ي�سحب ذلك 
من اأن ي�سبح بو�سعه اجلديد املرجعية لكل 
اأمر �سيا�سي اأو اجتماعي اأو ديني. والرجل 
الذي حتم�ض مل�سروع اإقامة جامعة حكومية 
علمانية حمل اجلامعة الأهلية القدمية عام 
1925، هو نف�ض الرجل الذي حالف الأزهر، 
اجلامعة الدينية القدمية، وا�ستخدم �سيوخه 
وطابه ل�سرب التحركات ال�سيا�سية لأبناء 

اجلامعات امل�سرية. 

من  �سفحة  وع�سرين  واأرب���ع  مئتن  يف 
الدار  القطع املتو�سط، �سدرت عن مكتبة 
العربية للكتاب بالقاهرة، الطبعة العربية 
كيف  عنوان   حتت  بوكان  فيفيان  لكتاب 
كتاب  وه��و  ال��ن��ا���ض؟،  اأم���ام  بثقة  تتحدث 
يقدم دليًا عمليًا لفنيات النجاح يف العمل، 
اإليها من  التي يحتاج  للمهارات  وحتديدًا 
اإذ  والأعمال،  املال  عامل  يف  النجاح  يريد 
ل  م��ه��ارة  النا�ض  اأم���ام  بثقة  التحدث  اإن 
ملدى  الأح���وال  م��ن  بحال  عنها  ي�ستغني 
والإقناع  والتو�سيل  ال�سرح  يف  اأهميتها 
بن كافة الأطراف املت�سمنة يف عمل ما. 
ويتحدث الكتاب عر اأحد وع�سرين ف�سًا 
املهارة من خال  اكت�ساب هذه  اأهمية  عن 
ي�سبق  ال��ذي  والتوا�سل  الأف��ك��ار  تنظيم 
القلق،  من  التخل�ض  و���س��رورة  التحدث 
اإذا  حتى  باجلمهور..  الرت��ب��اط  وقيمة 
اأن  التحدث، فيجب عليك حينئذ  بداأت  ما 
فن  وجتيد  ك�سديق  امل�ستمع  مع  تتعامل 
ومتابعًا  متيقظًا،  بجمهورك  الحتفاظ 
معنى  اإ�سفاء  يف  جناحك  خ��ال  من  ل��ك، 
نرات  خال  ومن  بهم،  لجتماعك  وقيمة 
�سوتك  اإن  اإذ  ب��ه��ا،  تتحدث  ال��ت��ي  الثقة 
لنف�سك  تقديرك  ومدى  �سخ�سيتك  يعك�ض 
فائزًا،  لتكون  مم��ه��دًا  �سبيًا  ل��ك  وير�سم 
و�ساحب اآفاق توا�سل رحبة، �سريطة اأن 
ويحتاجون  النا�ض  يريده  ما  جيدًا  تفهم 
التحدث  اأه��م��ي��ة  يكر�ض  وال��ك��ت��اب  ال��ي��ه. 
للغة  املتقن  بال�ستخدام  اأي  كلمات  دون 
الإن�سان  م��ن  ذل��ك  يجعل  حيث  اجل�����س��د، 
عالية،  م�سداقية  ذا  ماهرًا،  لبقًا  متحدثًا 
العقلي،  للخيال  رائ��ع��ة  اإدارة  و�ساحب 
يوجز  اأن  حديثه  نهاية  يف  ل��ه  يتيح  مب��ا 
مهاراته املتعددة يف كلمة وحركة دافقتن 
موؤثرتن موجزتن، ك�سمانة لدوام تاأثري 

ما قيل على اجلمهور. 

بان�راما الكتاب
ف�سًا  وع�����س��ري��ن  اأح����دًا  ت�سمن  ال��ك��ت��اب 
خال  من  ا�ستيفاوؤها  مت  املقدمة،  بخاف 
تق�سيمات اأربع للكتاب، جاء الق�سم الأول 
حامًا عنوان الإعداد والتنظيم وا�ستغرق 
عن  الكاتبة  خالها  حتدثت  ف�سول  اأربعة 
معنى التوا�سل وكيفية البحث عن الهدف 
دون  املتلقي  مع  بالندماج  البدء  وكيفية 
اأما  وال��ق��ل��ق.  �سرك اخل��وف  ال��وق��وع يف 
عنوان  فحمل  الكتاب  من  الثاين  الق�سم 
خم�سة  وا�ستغرق  باجلمهور  الرت��ب��اط 
عن  اخلام�ض  الف�سل  اأول��ه��ا  ك��ان  ف�سول 
التعامل مع امل�ستمع ك�سديق ثم ال�ساد�ض 
اجلمهور  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن 
الفكاهات  رف�ض  عن  ال�سابع  ثم  متيقظًا، 
عر�سًا  ت�سنع  ل  لأنها  توا�سل  كمقدمات 
عن  والتا�سع  الثامن  ثم  ج��ي��دًا،  تقدمييًا 
اإدارة  وكيفية  املعتمدة  واأ�س�سها  القيادة 
القائد  فيه  ي�سبح  ب�سكل  الج��ت��م��اع��ات 
اأو  ا�ستبداد  منتجًا وخمرجًا وجنمًا دون 
م�سادرة. وياأتي الق�سم الثالث من الكتاب 
بعد ذلك حتت عنوان كيف ت�سبح متحدثًا 
تناولت  ف�سول  �ستة  وا�ستغرق  واث��ق��ًا؟ 
ال�����س��وت على  ت��اث��ريات  امل��وؤل��ف��ة   خالها 
وعن  وامل�ستمع،  املتحدث  بن  التوا�سل 
الف�سول وال�سجاعة والثبات على  �سمات 
الهدف كاأ�س�ض يتم الحتياج اإليها لتحقيق 

الهتمام  وع���ن  ال��ت��وا���س��ل،  يف  ال��ن��ج��اح 
من  بال�ستفادة  فيها  الثقة  وبث  بالنف�ض 
الق�سم  ياأتي  واأخ��ريًا  اأ�ستطيع.   � اأن��ا  قوة 
عنوان  حتت  الكتاب  من  والأخ��ري  الرابع 
اأي�سًا  وا�ستغرق  التوا�سل  اآف��اق  تو�سيع 
اإىل  املوؤلفة  خالها  تطرقت  ف�سول  �ستة 
لكت�ساب  خ��ط��وات  ث��اث  ذات  خطة  ذك��ر 
واإىل  ال��ولء،  وك�سب  التوا�سل  مهارات 
اأربع  وع��ن  اجل�سد،  لغة  وفهم  ا�ستخدام 
وحتافظ  امل�سداقية  حتقق  مكت�سبة  طرق 
عليها، وعن اإدارة اخليال العقلي والتاثري 

يف اجلمهور. 

الت�ا�سل 
الكتاب  م��ن  الأول  ق�سمها  املوؤلفة  ب���داأت 
فيها  يقول  التي  جيم�ض  ويليام  بعبارة 
هو  العامل  يف  �سابة  العوائق  اأك��ر  اإن 
العائق بن تفكري �سخ�ض وتفكري اآخر، ثم 
التوا�سل؟  يعني  ماذا  هو  �سوؤاًل  طرحت 
لي�ض  التوا�سل  اإن  قائلة:  عليها  جميبة 
تنتقل  حن  يحدث  وه��و  غام�سة.  عملية 
الأفكار من عقلك اإىل �سخ�ض اآخر وت�سل 
التبادل  ويحدث  ومتما�سكة.  كاملة  حية 
ال��ر���س��ائ��ل يف كا  يف اجت��اه��ن وت��ط��ري 
الجت��اه��ن. وي��ك��ون على ع��ات��ق ك��ل من 
انتقال  ي��ح��دث  اأن  وامل�ستقبل  امل��ر���س��ل 
وفعالة..  مر�سية  ب�سورة  ه��ذا  الأف��ك��ار 
اخل��ط��اب��ة ل��ي�����س��ت ه���ي ال��ت��وا���س��ل وكما 
كوميديان  وه��و  دان  بير  فاينلي  يقول 
ظهر يف اأوائل القرن الع�سرين: لن تكون 
عر  وق��د  تقوله  ما  لديك  ك��ان  اإذا  خطيبًا 
اخلطياء  يف  راأي��ه  عن  ت�سر�سل  ون�ستون 
اأنا�ض ل  اأنهم  لهم  اأف�سل و�سف  اإن  فقال: 
يكون لديهم ما يقولونه قبل ال�سعود اإىل 
ما  يعرفون  ل  يتحدثون  وح��ن  امل�سرح، 
ما  يعرفون  ل  يجل�سون  وح��ن  يقولون، 
قالوا.. اإنك كمتحدث تقع عليك م�سوؤولية 
ليود  جنكن  رفرند  يقول  وكما  �سخمة، 
من  اإن  امل��رم��وق:  ال��ول��زي  الكاتب  جونز 
ملئتي  �سيئًا  حديثًا  دقيقة  لثاثن  ينحدث 
من  �ساعة  ن�سف  فقط  �سيع  ق��د  �سخ�ض 
وقت  م��ن  �ساعة  مئة  �سيع  ولكنه  وق��ت��ه 
� وهي  اأيام  اأربعة  اأكر من  اأي   � الآخرين 
الإع��دام..  حكمها  يكون  اأن  يجب  جرمية 

اإذا ل يجب اأن ُتتهم ابدًا بهذه اجلرمية. 

كيف تبداأ؟ 
البدء  لكيفية  م��ر���س��دًا  امل��وؤل��ف��ة  وت���ق���دم 
ب��ال��ت��وا���س��ل امل��ث��م��ر م���ع الآخ����ري����ن يف 
اجذب  وه��ي  بها  تو�سي  خطوات  ثماين 
نف�سك مو�سع اخلبري يف  م�ستمعك، �سع 
ا�ستخدم  املقارنة،  ا�ستخدم  مو�سوعك، 

ا�ستخدم  بخبري،  ا�ست�سهد  التفا�سيل، 
ا�ستخدم  م�سطلحاتك،  ع��ّرف  احلكايات، 
عن  التف�سيلي  حديثها  نهاية  ويف  اأمثلة. 
املوؤلفة  ت��وؤك��د  ال��ث��م��اين  ه���ذه اخل��ط��وات 
مع  التوا�سل  عند  املقدمات  اأهمية  على 
املقدمات  ت�ستحق  ت��ق��ول:  ح��ي��ث  الآخ����ر 
والفكر  ال��وق��ت  بع�ض  فيها  تق�سي  اأن 
املعركة  ن�سف  تك�سب  اإن���ك  وامل��ج��ه��ود. 
عليهم  وت�سيطر  م�ساهديك  جت��ذب  ح��ن 
احلديث  ت�سبيه  اإن  امل��ق��دم��ة.  خ��ال  م��ن 
احلديث  ب��ع��ي��دًا.  ت�سبيهًا  لي�ض  مبعركة 
جذب  اأجل  من  حتارب  اإنك   ! معركة  فعًا 
انتباه امل�ستمعن حن حتاول ت�سليتهم اأو 
اإخبارهم ب�سيء اأو اإقناعهم. واأنت حتاول 
فيه  ي�ستمعون  ال���ذي  ال��وق��ت  جتعل  اأن 
اأن  ي�ستحق  امل�ساهد  اإن  مفيدًا.  اإليك وقتًا 
تعطيه اأف�سل ما عندك مقابل الوقت الذي 
يعطيه لك والنتباه الذي يعريك اإياه. اذا 
ت�ستحقه،  الذي  الهتمام  املقدمة  اأعطيت 
الذي  اله��ت��م��ام  �سيعريك  امل�ستمع  ف���اإن 
كيفية  عن  املوؤلفة  تتحدث  ثم  ت�ستحقه. 
مو�سوع  من  واخل��روج  احلديث  اختتام 

ما فتقول:« اإن كثريًا من املتحدثن ينهون 
ويجل�سون  م��ف��اج��ئ��ة  ب�����س��ورة  ح��دي��ث��ه��م 
وهناك من يقدم فكرة جديدة ول يكملها، 
باأنه  �سعور  ولديه  امل�ستمع  ي��رك  حيث 
خامتة  واف�سل  واأ�سهل  اأب�سط  اإن  حائر. 
الرئي�سية  النقاط  تلخي�ض  هي  للحديث 
يبداأ  حن  البي�سبول  مباراة  تذكر  فيه... 
من  القواعد  حول  وي��دور  هجمة  الاعب 
اأج���ل اإح����راز ه��دف ف��اإن��ه ل ي��رك اللعبة 
مع  ليجل�ض  وي��ذه��ب  الطريق  ن�سف  يف 
امل�ساهدين.وحديثك مثل لعبة البي�سبول. 
مر�سية  بنهاية  امل�ستمع  ت��رك  اأن  يجب 
جميلة  بربطة  وتزينه  املو�سوع،  تختم 

واأنيقة.

اآراوؤك لي�ست حقائق 
النجاح  اإطار حتليلها لطرق حتقيق  ويف 
الأم����ث����ل يف ال���ت���وا����س���ل، وحت�����ت ه���ذا 
من  العديد  اإىل  املوؤلفة  اأ�سارت  العنوان، 
جمرد  ال��راأي  اإن  قائلة:  واملعاين  املفاهيم 
فكرة، لن يكون لها مغزى حتى يتم اإثباتها 
كحقيقة. ل توجد م�سكلة يف اأن تعر عن 

جدًا،  �سيئة  كانت  رحلتك  ب��اأن  انطباعك 
على  كبرية  بدرجة  يوؤثر  لن  ال��راأي  فذلك 
اأن  اأعتقد  اإذا قلت:  اأما  اآخر.  اإن�سان  حياة 
موظف الأر�سيف اجلديد يجب ال�ستغناء 
قوية  اأ�سباب  لديك  يكون  اأن  يجب  عنه 
وقال:  �سخ�ض  عار�سك  اإذا  راأي���ك  ت��وؤي��د 
ملاذا؟ اأعتقد اأنه موظف جيد. اإن ا�ستياءك 
�سعره  اأو  ماب�سه  اأو  حديثه  طريقة  من 
هو راأي �سخ�سي ولي�ض بال�سرورة راأى 
الآراء  اإن  عنه.  امل�سوؤول  الق�سم  رئي�ض 
ال�سخ�سية غري املدرو�سة التي ل توؤيدها 
اأن  تريد  كنت  واإذا  كارثة.  تكون  حقائق 
تكون مو�سع ثقة يجب اأن تتعلم كيف توؤيد 
اأراءك بحقائق قوية. اإن احلديث املقرح 
عن اإجازة باري�ض يجب اأن يكون م�سليًا. 
املق�سود  ي��ك��ون  الأح��ادي��ث  معظم  ول��ك��ن 
نقد  اأو  راأي  تاأييد  اأو  امل�ستمع  اإقناع  منها 
تكون  الق�سايا  اأن  اأي  ج��دي��دة.  �سيا�سة 
ج��ادة.  معاجلة  اإىل  ح��اج��ة  ويف  جدلية 
نف�سك  جتد  جدلية  ق�سايا  تناق�ض  وحن 
يف حاجة اإىل اأ�سباب منطقية. يجب اأوًل 
اأن  اإذا كنت تريد  ان تقر بوجهي الق�سية 

تبدو م�سوؤوًل ومثقفًا ومو�سوعيًا. 

امل�ستمع �سديق 
» تعامل مع امل�ستمع ك�سديق.. حتت هذا 
بعبارة  حديثها  املوؤلفة  ا�ستهلت  العنوان 
اإن  فيها  ي��ق��ول  ال��ت��ي  �سويفت  ج��ون��اث��ان 
الأخاق اجليدة هي فن جعل من نتحدث 
املوؤلفة  ت��ق��رر  ث��م  ب��ال��راح��ة،  ي�سعر  م��ع��ه 
بقولها:  كتابها  من  املحور  لهذا  حتليلها 
هناك �سيء ما يف املن�سة يحول املتحدث 
اإىل �سخ�ض قا�ض يرك نف�سه الطبيعية يف 
اجلمهور.  ليواجه  ينه�ض  حن  الكر�سي 
هل هناك اختاف بن كونك متحدثًا جيدًا 
وحماورًا لبقًا؟ ل. اإن اجلمهور يتكون من 
اأنا�ض مثل الذين حتدثهم كل يوم ويف كل 
بنف�ض  اإليهم  تتحدث  ل  اإذن  مل��اذا  مكان. 
كجمهور  يجل�سون  حن  ال�سهلة  الطريقة 
الذي  امل�ستمع  اإن  حلديثك؟  لي�ستمعوا 
تطول معاناته يف ال�ستماع يدعو الله اأن 
فر�سة  يعطيه  كي  ن��ارًا  ما  �سخ�سًا  ي�سعل 
للهروب من املتحدث اململ الكئيب. ولكن 
م�سموح  فقط  واح���د  ���س��يء  هنا  لاأ�سف 
ال�سخ�ض  الرياء يخدع  اإن  الت�سفيق.  به، 
اخلاطئة  الفكرة  ويثبت  جنح  باأنه  اململ 
ولاأ�سف  الر�سمية.  يتطلب  امل�سرح  ب��اأن 
ل  الذين  الب�سطاء  النا�ض  حتى  ال�سديد، 
الر�سمية  املاب�ض  ارت��داء  حتى  يف�سلون 
امل��ن�����س��ة يف  اإىل  يف احل��ف��ات مي�����س��ون 
مطلوب  غري  التفاخر  اإن  وخياء.  تفاخر 

يف اأي منا�سبة ويف اأي مكان. 

ف�ؤاد االأول .. املعل�م واملجه�ل للم�ؤرخ ي�نان لبيب رزق

يعيد اكتشاف حاكم  أوتوقراطي متحضر على عرش مصر
يعترب امللك ف�ؤاد االأول من ال�سخ�سيات التاريخية التي اختلف عليها امل�ؤرخ�ن كثرياً ، ، وكان خلالفهم هذا اأ�سبابه .. فمن ناحية ، عرف عن هذا امللك 

مهادنته لالإجنليز وا�سطدامه باحلركة ال�طنية وجمعه لكل �سلطات احلكم يف يده .. ومن ناحية اأخرى ، عرف عن عهده اأنه عهد االإ�سالحات املتعددة 
على كافة االأ�سعدة : يف ال�سيا�سة ، والدبل�ما�سية ، واالقت�ساد ، والتعليم ، والبحث العلمي ، والفن�ن املختلفة .. وما بني هاتني الناحيتني �ساعت حقيقة 

امللك ، وبات البحث عنها مطلبًا �سروريًا لكل مهتم بالتاريخ امل�سري احلديث . وه� ما يقدمه هذا الكتاب » ف�ؤاد االأول املعل�م واملجه�ل » ال�سادر عن دار 
ال�سروق امل�سرية بالقاهرة يف مئتني وثالثني �سفحة من القطع املت��سط ، والذي يطرح فيه م�ؤلفه امل�ؤرخ ال�سهري الدكت�ر ي�نان لبيب رزق درا�سة م��س�عية 

غري م�سب�قة عن امللك ف�ؤاد االأول با�سل�ب �سل�س جذاب ينا�سب الدار�س العادي والقارئ املتخ�س�س على حد �س�اء . 

ذاكرة ف�ؤاد االأول تاأثرت مب�سهد والده املخل�ع من حكم املحرو�سة بفرمان �سلطاين

اإن امل�ستمع الذي تط�ل معاناته يدع� اهلل اأن ي�سعل �سخ�سًا ما ناراً كي 
يعطيه فر�سة للهروب من املتحدث اململ!

يف م�قعة التل الكبري 1882 اأحمد عرابي هرب من م�اجهة االإجنليز و�سلمهم �سيفه م�ست�سلمًا

جينات اأ�سرة حممد علي االأوت�قراطية �سيطرت على ف�ؤاد االأول فاأوقعته يف ازدواجية ال�سخ�سية احلاكمة

الت�ا�سل ه� انتقال االأفكار من عقلك اإىل �سخ�س اآخر حية كاملة ومتما�سكة
عر�س: حم�سن ح�سن

عر�س : �سفاء عزب

كيف تتحدث بثقة اأمام النا�س لـ فيفيان ب�كان

يأخذ بيديك إلى اكتساب مهارات النجاح والتفوق
في عالم المال واألعمال
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ذكريات خا�سة 
رتيبة  الدكتورة  ا�ستهلت  مقدمتها  يف 
اأم  ع��ن  ق��ال��وا   « قائلة:  كتابها  احلفني 
وو�سفوها   ..« ا�سطورة   « اإنها  كلثوم 
اأ�سهر من » جان دارك  يف الغرب باأنها 
»، واأنها تفوقت على » اإديت بياف » و 
التي  العماقة  ه��ذه   .« كال�ض  ماريا   «
بداأت منذ فرة مبكرة، وعا�ست و�سط 
ال���ف���اح���ن.. لأن���ه���ا ف���اح���ة، م���ن ريف 
واحلرمان  الفقر  ذاقت  ال�سخي،  م�سر 
يف  وا�ستطاعت  وال�����س��ق��اء،  واجل���وع 
مراكز  اأع��ل��ى  اإىل  ت�����س��ل  اأن  ال��ن��ه��اي��ة 
التقدير من �سعبها ومن �سعوب العامل ». 
وت�سوق موؤلفة الكتاب بع�ض ذكرياتها 

اخلا�سة � خال املقدمة � مع ال�سيدة اأم 
كلثوم  اأم  اأن  كيف  تذكر  حيث  كلثوم، 
كانت تتابع ب�سغف كل ن�ساط مو�سيقي 
وغنائي جديد يقدم يف م�سر، ومن ذلك 
متابعتها جتربة املوؤلفة الأوىل لها على 
الأرملة   « امل�سرية  الأوب��را  دار  خ�سبة 
وم�ساهدتها   ،1961 ع��ام   « ال��ط��روب 
املوؤلفة  وت��ذك��ر  اأدائ��ه��ا.  على  وال��ث��ن��اء 
اي�سًا كيف اأنها اكت�سفت �سغف اأم كلثوم 
و�سرها  وعطفها  ب��الأط��ف��ال  ال��ك��ب��ري 
عليهم، وذلك عندما ات�سلت بها هاتفيا 
تطلب » كورال اأطفال حمافظة القاهرة 
املوؤلفة،  عليه  ت�����س��رف  ك��ان��ت  ال���ذي   «
لا�سراك  معها يف ت�سجيل » الثاثية 

املقد�سة »، وكيف اأن اأم كلثوم يف اأول 
لقاء لها بالكورال يف ا�ستوديو الإذاعة 
معهم،  تب�سطت  جميعًا..  لهم  اأمًا  كانت 
التدريب  على  وعاونتهم  و�ساحكتهم 
العازفن  كبار  مع  والندماج  واحلفظ 
ريا�ض  الراحل  املو�سيقار  قيادة  حتت 
باأقل  ذرع���ًا  ي�سيق  ال���ذي  ال�سنباطي 

بادرة خطاأ يف عمله. 

ن�ساأة فقرية 
احلفني  رت��ي��ب��ة  ال���دك���ت���ورة  وت�����روي 
ون�ساأتها  كلثوم  اأم  حياة  من  �سفحات 
من  وذلك  الريف،  اأح�سان  يف  الفقرية 
خال املذكرات اخلا�سة التي كتبتها اأم 

كلثوم نف�سها، ويف هذه املذكرات تقول 
اأم كلثوم » مل اأ�سمع من اأبي واأمي يف 
يوم من الأيام �سكوى ب�سوت م�سموع 
نعي�ض  كنا  ال��ذي  واحل��رم��ان  الفقر  من 
اإخفاء  دائ��م��ًا  ي��ح��اولن  ك��ان��ا  اإذ  ف��ي��ه، 
هذا  ع��ن  يك�سفان  ول  ع��ن��ا..  ال�سيق 
اإل بهم�سات بعد �ساة الفجر،  ال�سيق 
نائمان  واأخ��ي  اأنني  يت�سوران  عندما 
الهم�سات  ه��ذه  ولكن  �سيئًا.  ن�سمع  ل 
اأذين..  يف  تدوي  كانت  معي..  عا�ست 
كنت اأت�سور اأن كل ما اأ�ستطيع اأن اأقدمه 
لأمي هو اأن اأتطلع اإىل ال�سماء واأقول: 
اآخر  » ويف مو�سع  اأمي.  �ساعد  يا رب 
من املذكرات ذاتها، تنقل رتيبة احلفني 

عن اأم كلثوم قولها: » بعد ب�سعة اأ�سهر 
اأبي  �سمعت  ب��ال��ك��ّت��اب،  ال��ت��ح��اق��ي  م��ن 
يهم�ض لأمي عقب �ساة الفجر مرة: انا 
م�ض قادر اأدفع م�ساريف اأم كلثوم.. ما 
للولد.  اأدفعه  قر�ض واحد  عندي�ض غري 
ورح���ت األ���ح ع��ل��ى وال����دي اأرج����وه اأن 
قر�سًا  بها  يدبر  طريقة  اأي  عن  يبحث 
الكّتاب  م�����س��اري��ف  ك��ان��ت  ف��ق��د  اآخ����ر. 
اأ�سبوع لفقيه الكّتاب.  قر�سًا واحدًا كل 
القر�ض..  هذا  يدبر  اأن  اأبي  وا�ستطاع 

ومل اأخرج من الكّتاب. 

�سراع البقاء 
كيف  احلفني  رتيبة  الدكتورة  وحتكي 

الريف  من  قدمت  عندما  كلثوم  اأم  اأن 
القاهرة، واجهت �سعوبات كثرية  اإىل 
ب�سبب تغيري املكان والبيئة والأجواء، 
غ��ن��ائ��ه��ا و�سط  ل���ظ���روف  ب���الإ����س���اف���ة 
خمتلفة،  اأذواق  ذات  متنوعة  جتمعات 
يف  والع��ت��داء  للخطورة  عر�سها  مما 
�سراع  املوؤلفة  وتذكر  الأحيان.  بع�ض 
اأم كلثوم وكراهيتها  املهدية مع  منرية 
احتال  على  اأو���س��ك��ت  ال��ت��ي  للقروية 
م�سر،  يف  الغناء  ع��ر���ض  على  مكانها 
وكيف اأن املهدية خططت لاإطاحة باأم 
كلثوم من طريقها ب�ستى ال�سبل، حيث 
 � حلمي  املجيد  عبد  حممد  من  تقربت 
الناقد الفني جلريدة كوكب ال�سرق يف 
ذلك الوقت � واأوهمته باأنها حتبه وباأنه 
دعته  ب��ل  حياتها،  يف  الوحيد  النجم 
عندها  من  فخرج  عوامتها،  يف  للغداء 
لتتحول جملة » امل�سرح » التي ميتلكها 
املهدية  منرية  با�سم  يتحدث  بوق  اإىل 
من  ال��اذع  كلثوم  اأم  وبنقد  جهة،  من 
جهة اأخرى، ومن ثم قامت املجلة بن�سر 
فقالت  كلثوم،  اأم  عن  خمتلقة  اأك��اذي��ب 
يناير   17 ال�����س��ادر  ع��دده��ا  يف  املجلة 
1927 »... اأم كلثوم لها مئات الع�ساق، 
فهي  ف��ي��ه��ا..  ي��ح��ب��ون  م���اذا  اأدري  ول 
�سيء من اجلمال ول خفة  على  لي�ست 
 31 ويف   ،« الطبع  �سامة  ول  ال���روح 
يناير كتبت نف�ض املجلة تقول ».. اإن اأم 
كلثوم جنمها قد غرب »، بل كتبت تقول 
اأي�سًا » اإن اأم كلثوم قدمت � وهي بنت 
ال�سنباوين  ملحكمة  �سكوى   � �سغرية 
موؤداها اأن �سابًا من القرية اغت�سبها » 
وبالطبع   � احلكم  ن�ض  بن�سر  ووع��دت 
خمتلقًا  خرًا  كان  لأنه  اأب��دًا  تن�سره  مل 
هذا  اأن  احلفني  رتيبة  وتقرر   � بالطبع 
اخلر الأخري حتديدًا كاد اأن ينجح يف 
قراأه  فقد  قريتها،  اإىل  كلثوم  اأم  اإع��ادة 
والدها ال�سيخ اإبراهيم واأق�سم األ تبقى 
اأم كلثوم يف القاهرة يومًا واحدًا، واأمر 
بتو�سات  عابيء  غري  احلقائب  بحزم 
لاأ�سرة  �سديقًا  اأن  ل��ول  ل��ه،  كلثوم  اأم 
ح�سر يف تلك اللحظة، وا�ستطاع اإقناع 

ال�سيخ اإبراهيم بالريث يف الأمر. 

ذكريا اأحمد 
رتيبة  الدكتورة  حت��اول  الكتاب  ويف 
لل�سوؤال  اإج��اب��ة  على  العثور  احلفني 
لأحل��ان  كلثوم  اأم  غ��ن��اء  ت��اأخ��ر  مل���اذا   «
كان   « قائلة  جتيب  ثم   « ؟  اأحمد  زكريا 
يلحن  التاريخ،  هذا  قبل  اأحمد،  زكريا 
ونعيمة  امل���ه���دي���ة،  م��ن��رية  لأ�����س����وات 
امل�����س��ري��ة، ون��رج�����ض ���س��وق��ي، وزك��ي 
اللطيف  وعبد  مر�سي،  وحامد  م��راد، 
و�سمحة  املن�سورية،  وعديلة  البنا، 
وغريهم..  اأحمد،  ورتيبة  البغدادية، 
اأ�سهر  ال���ف���رة  وق���د حل���ن خ���ال ه���ذه 
يف  اللي  ال�ستارة  اإرخ��ي   « الطقاطيق 
التي  املرحلة  ويف  وغريها..   « ريحنا 
الطقطوقة،  ه���ذه  ي��ل��ح��ن  زك��ري��ا  ك���ان 
واأمثالها.. كانت اأم كلثوم تغني اأحلان 
مل  اأن��ه  رغ��م  حممد،  العا  اأب��و  ال�سيخ 
اأنها  اإل  خ�سي�سًا،  اأغنية  اأي  لها  يلحن 
اأغنياته،  م��ن  ت�سمعه  م��ا  حتفظ  كانت 
تراثه  حفظ  يف  الف�سل  يرجع  وغليها 
رتيبة  وت��ن��ق��ل   .« امل����دة  ه����ذه  ط����وال 
اإجابة   « النجمي  كمال   « ع��ن  احلفني 
 « يف  كتبها  ال�سوؤال،  نف�ض  على  اخرى 
 « فيها:  قال   «  1999 اأبريل   � فن  جملة 
اأذنيه  غارقًا حتى  اأحمد  زكريا  كان  لقد 
�سنة  الغنائي من  للم�سرح  التلحن  يف 
�سبتمر  ففي   .1930 �سنة  اإىل   1924
الذي  دروي�ض  �سيد  ت��ويف   1923 ع��ام 
الغنائي  للم�سرح  التلحن  يحتكر  كان 
عن  امل�سارح  ا�سحاب  وبحث  تقريبًا، 
من  خ���ريًا  ي��ج��دوا  فلم  يخلفه،  ملحن 
زكريا  وانهمك  اأح��م��د.  زك��ري��ا  �سديقه 
من فوره يف التلحن مل�سارح القاهرة.. 
فلم مت�ض اأ�سهر قائل، حتى كان قد ماأ 

دروي�ض  �سيد  ي�سغله  كان  ال��ذي  املكان 
من قبل. 

الزمن اجلميل 
�سفافة  كلمات  جند  اأي�سًا  الكتاب  ويف 
عميقة، ت�سف ع�سر اأم كلثوم الغنائي، 
وع�سر جمهورها املتذوق لفنون احلق 
واخلري واجلمال، حيث تنقل الدكتورة 
امل��ل��ح��ن ريا�ض  ع���ن  رت��ي��ب��ة احل��ف��ن��ي 
كلثوم  ام  كانت  لقد   « قوله  ال�سنباطي 
دائمًا متحفزة للنجاح.. متامًا كالفر�ض 
على  وت�سمم  لل�سباق..  ت�ستعد  التي 
ال�سد  مثل  كانت   !! خ�سارة  يا  الفوز.. 
التفاهات  ك��ل  يحجب  ال���ذي  ال��ك��ب��ري، 
بداأ  رحلت  فلما  الفنية.  وال�سخافات 
مو�سيقى   وب�����داأت  ي��ظ��ه��ر،  ���س��يء  ك��ل 

بالنحال..  ت�ساب  وال��غ��اين  تنهار، 
لقد انف�ض  ؟  اأم كلثوم  اأين الطرب بعد 
�سامره، وانتهى عهده، طرب هذه الأيام 
من  وت��ه��ل��ي��ل  امل��ط��رب��ن  م��ن  ت�سنجات 
اجلمهور. وهذه يف اعتقادي ه�سترييا 
اما  حم��ظ��ورة.  مكيفات  يتعاطون  من 
كنت  اآخ���ر،  ف�سيء  كلثوم  اأم  جمهور 
نف�ض  يف  وا���س��م��ع  ك��ل��ث��وم  اأم  اأ���س��م��ع 
كلثوم  لأم  واأق���ول  جمهورها.  ال��وق��ت 
لأنه   ،« الله   « للجمهور  واق��ول   « اآه   «
يتمتع بح�ض ذكي، ويعرف اأين ي�سفق، 
يقاطعها،  فا  اللحنية  اجلملة  ويحرم 
وهو ي�سدر اأحكامه على اللحن من اأول 
مرة ي�سمعه فيها. كان اجلمهور يعّلمها، 
ويعّلمني، اإن اجلمهور عندنا يعرف من 

يحرم، وماذا يحرم ». 

اأمنية مل تتحقق
اأم   « ال��ك��ت��اب  ويف اجل���زء اخل���ري م��ن 
كلثوم يف ذمة  التاريخ » اأثارت موؤلفة 
وتفا�سيل  عديدة  مو�سوعات  الكتاب 
كثرية عن ال�سهور الأخرية يف حياتها 
ال��ف��ن��ي��ة، وع����ن زواج���ه���ا واإ����س���اع���ات 
زواج��ه��ا، وع��ن ق���رار اع��ت��زال��ه��ا، وعن 
بكاء عبد احلليم حافظ ب�سبب ق�سوتها 
الكتاب  موؤلفة  نقلته  مما  وك��ان  عليه. 
عن الكاتب ال�سحفي الراحل م�سطفى 
كلثوم  اأم  اأمنية  فقرة بخ�سو�ض  اأمن 
ب�سوتها،  ك���ام���ًا  ال����ق����راآن  ت�����س��ج��ي��ل 
ال�سنوية  جنيه  املليون  وتخ�سي�ض 
ال�سطوانات  بيع  من  تكت�سبها  التي 
ات�سلت  عندما  ولكن  اجلامعة،  لطلبة 
اآنذاك  الأزهر  ب�سيخ اجلامع  كلثوم  اأم 
�سيخ  رف�ض  املوافقة،  على  للح�سول 
ب�سوتها  كلثوم  ام  ت��ق��راأ  اأن  الأزه����ر 
امن  م�سطفى  وع��ن  ال�����س��ور.  جميع 
اي�سًا ذكرت املوؤلفة اأن اأم كلثوم كانت 
من هواة كرة القدم، واأنها يف وقت من 
الأوقات كانت حت�سر كل املباريات يف 
واأنها وقفت حكمًا يف  الأهلي،  النادي 
يف  واأنها  القدم،  كرة  مباريات  بع�ض 
كانت  ال��ر  راأ����ض  اإىل  رحاتها  بع�ض 
 « وت��ق��ف  ب��ل  اللعب  الآخ��ري��ن  تخالط 
يلعبون  الذين  وكان   ،« مرمى  حار�سة 
معها كرة القدم الأ�ستاذ التابعي وكامل 
واأحمد  ال�سناوي  وم��اأم��ون  ال�سناوي 

الفي عطية. 

يف مئتني وخم�س وخم�سني �سفحة من القطع املت��سط ، �سدرت عن دار ال�سروق امل�سرية بالقاهرة  ، الطبعة الثانية من كتاب » اأم كلث�م » للدكت�رة رتيبة احلفني، 
وه� الكتاب الذي تناول حياة ك�كب ال�سرق وقيثارة الغناء العربي يف كل ن�احيها الفنية وال�سخ�سية والغنائية واالجتماعية وال�سيا�سية وذلك خالل �ستة ف�س�ل 
مزدحمة بالتفا�سيل واالأحداث واالأ�سرار ؛ حيث خ�س�س الف�سل االأول للحديث عن » الن�ساأة والتط�ر الفني » ، وجاء الف�سل الثاين عن » ملحن� اأغاين اأم كلث�م » ، 
والثالث عن » اأم كلث�م وال�سعر » ، بينما حتدث الف�سل الرابع عن » اأم كلث�م واأ�سل�بها يف الغناء »  ، اأما الف�سالن اخلام�س وال�ساد�س فجاءا على الت�ايل عن » الق�الب 
الغنائية التي غنت منها اأم كلث�م » ، و » اأم كلث�م يف ذمة التاريخ » . جدير بالذكر اأن الكتاب يخل� متامًا من ال�س�ر اخلا�سة باأم كلث�م اللهم اإال �س�رة الغالف ، ولعل 

ذلك كان نابعًا لدى امل�ؤلفة من االإميان العميق بجدوى ت�سجيع قراءة ال�سرية الذاتية لك�كب ال�سرق من خالل الر�سد املكت�ب ولي�س من خالل ال�س�ر العابرة . 

عر�س: حم�سن ح�سن

يؤرخ لكوكب الشرق ويكتشف سيرتها الذاتية
ـــي ـــن ـــف احل ــــة  ــــب ــــي رت لـــــلـــــدكـــــتـــــ�رة  ــــ�م  ــــث ــــل ك اأم 

اعتقلت �سرطة اأوغندا الكاتب “فين�سنت نزارامبا”، ب�سبب تاأليفه كتابًا بعنوان 
رئي�ض  �سيا�سة  فيه  وينتقد  املقتدر”،  اجلرنال  مع  ال�سراع  ال�سعب:  “قدرة 
وا�ستطاعت  ال�سعب،  اأبناء  يد  على  به  بالإطاحة  ويتكهن  اأوغندا  جمهورية 

ال�سلطات اأن متنع و�سول الكتاب اإىل الأ�سواق.
 وقال “فين�سنت نزارامبا” يف كتابه، اإنه ل يبقى اأمام رئي�ض جمهورية اأوغندا 
“يوري مو�سيفيني” الذي ت�سلم زمام 
ثاثة  �سوى   ،1986 عام  منذ  ال�سلطة 
عن  التنحي  اأوًل  وه��ي؛  فقط  خيارات 
الداخلية،  احل���رب  وث��ان��ي��ًا  ال�سلطة، 
الربيع  �سلمية  ث��ورة  مواجهة  وثالثًا 

العربي.
 وقالت زوجة “فين�سنت نزارامبا” يف 
ونقلته  “رويرز”  م��ع  هاتفي  ح��وار 
وك��ال��ة اأن��ب��اء ال��ك��ت��اب الإي��ران��ي��ن اأن 
هذا  من  ن�سخة   200 اأوق��ف��ت  ال�سرطة 
واعتقلته  “نزارامبا”  دار  فى  الكتاب 
رهن  زوجها  واأن  و�سبه،  �سربه  بعد 
الع��ت��ق��ال واأ����س���رب ع���ن ال��ط��ع��ام يف 
به  اللقاء  من  تتمكن  مل  واأنها  املعتقل 

حتى الآن.
ال�سرطة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأي����د  وق����د 
فى  حاليًا  “نزارامبا” وتواجده  الأوغندى  الكاتب  ناباكو” اعتقال  “جوديت 
التفا�سيل  و�ستعلن  الكتاب  ه��ذا  درا�سة  حاليًا  نوا�سل  وق��ال:  ال�سرطة،  مقر 
تباعًا. وامتنع “ناباكو” عن ذكر التهامات املوجهة لهذا الكاتب وتاأييد �سربه 

و�ستمه.
وح�سب التقارير الواردة يقول “نزارامبا” يف كتابه الذي ميكن احل�سول عليه 
يف ق�سم وثائق �سبكة توير الجتماعية، اأن الحتجاجات املناه�سة  للحكومة 
قد بداأت منذ اأبريل ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية والوقود، وباإمكان هذه 
الأحداث اأن متهد الأر�سية لندلع ثورة �سلمية. كما يعتقد باإمكان وقوع ثورة 

يف “اأوغندا” يف اأي حلظة �سانحة.
اأكتوبر العام املا�سي ما يقرب من  اأوقفت يف  اأن احلكومة الأوغندية قد  يذكر 
500 ن�سخة من الكتاب الذى األفته “اوليو كوبو�سينغي” �سقيقة لوران بزيغية 

اأحد القادة املعار�سن يف “اأوغندا”.

للطباعة  العن  دار  ع��ن  حديثا  �سدر 
الغواية"  "�ساحل  رواي����ة  وال��ن�����س��ر 
الرواية  وت��دور  رفيع،  حممد  للكاتب 
النافذة  وقدرتها  بدوية  ام���راأة  ح��ول 
مع  وال��ت��ع��ام��ل  ال��واق��ع  معاي�سة  على 
ق��راءة  يف  تعمل  املحيطة،  ال��ظ��روف 
بالع�سق  حتتفي  كما  وق�����ض،  ال���ودع 
تدفعه  ال��ت��ي  الأوىل  الإن�����س��ان  متيمة 
وتعينه على البقاء، توليفة من كل هذه 

الأ�سياء يف جو اأ�سطوري.
الغواية"  "�ساحل  رواي����ة  وت��ق��رب 
ك�����ث�����ريا وحت������������اور امل���ج���ت���م���ع���ات 
وحتاول  وال�ساحلية،  ال�سحراوية 
املرتكزات  تلك  وا�ستنباط  مناق�سة 
الثقافات،  ت��ق��اط��ع  ف��ر���س��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ثقافة  يف  ال��غ��و���ض  ال��ك��ات��ب  ف��ح��اول 
ثقافة  يف  والرحت���ال  ال�سواحل  اأه��ل 
البحر  �سخب  ب��ن  ال�����س��ح��راء،  ب���دو 
والنفتاح على الآخر وعادات وتقاليد 
واأ�ساطري ال�سواحل من جهة ومن جهة 
معطياتها  بكل  البادية  �سكون  اأخ��رى 
اأهل  �سخ�سية  �سكلت  التي  الثقافية، 
اختافها  على  اأنها  ويظن  ال�سحراء، 
الفرد  ارت�ساها  حياة  �سيغ  اإل  هي  ما 
اأو املجتمع لت�ساعده على البقاء، �سيغ 
حياتية تتنا�سب والظروف الجتماعية 

والقت�سادية.
ولي�ض  الإن�سان  اإن  ال��رواي��ة،  وتقول 
"�ساحل  رواي�����ة  ره�����ان  ه���و  ال��ب��ي��ئ��ة 
الغواية" الأول، واإن كانت قد اتخذت 

خلفية  ال�����س��ح��روب��ح��ري��ة  البيئة  م��ن 
بجدية  ح��اول��ت  اأن��ه��ا  اإل  لأح��داث��ه��ا، 
الب�سرية  النماذج  اأعماق  يف  التفتي�ض 
التي قدمتها، والتي افر�ست الرواية 
القرن  مطلع  ف��ى  ه��ن��اك  ع��ا���س��ت  اأن��ه��ا 
الرواية  اأح��داث  ت��دور  حيث  املا�سى، 

يف مطلع القرن الع�سرين.
مقدمة  اأي�سا  الغواية"  "�ساحل  تقدم 
كمدينة  امل��دن  بع�ض  لإن�ساء  تاريخية 
البحر  �ساطئ  على  وغ��ريه��ا  الغردقة 
اكت�ساف  ف��رة  م�ستعر�سة  الأح��م��ر، 
اأيدي الإجنليز، وو�سع  البرول على 
جمتمعات البدو ال�سعيدية التي بداأت 

تت�سكل على �ساحل البحر.

اعتقال االوغندي فينسنت 
نزارامبا بسبب كتاب

س���اح���ل ال���غ���واي���ة

اأم كلث�م ت��سلت 
الأبيها كي ي�فر 
لها قر�سًا 
واحداً لت�ستمر يف 
كّتاب القرية

ان�سغال زكريا 
اأحمد بخالفة 
�سيد دروي�س يف 
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لدار  التابعة  اليوم  كتاب  �سل�سلة  �سمن 
اأخ���ب���ار ال���ي���وم ب��ال��ق��اه��رة، ���س��در كتاب 
اأ����س���اط���ري..  ال�������س���ن..  امل�����س��ل��م��ون يف 
عبد  الدكتور  ملوؤلفه  وحقائق  حكايات.. 
العزيز حمدي، يف مئة و�سبعن �سفحة من 
القطع املتو�سط، وهو كتاب ي�سافر بقارئه 
اإىل معرفة الكثري من اجلوانب الغام�سة 
للمواطن  والفكر  القيم  مبنظومة  املتعلقة 
الآن،  وحتى  التاريخ  فجر  منذ  ال�سيني 
اإ�سافة اإىل التعرف على الديانات املختلفة 
التي تدين بها اأكر كتلة ب�سرية يف العامل 
ال�سن(  �سكان  ن�سمة هم  مليار  )اأكر من 
وت��ط��ور ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي وك��ي��ف��ي��ة دخ��ول 
الإ�سام هناك واأ�سباب انت�ساره وتناميه، 
كما يتوقف الكتاب عند الهجمات ال�سر�سة 
التي تعر�ض لها الإ�سام يف ال�سن اأثناء 
 ،1977  �  1967 الكرى  الثقافية  الثورة 
حلياة  طبيعية  �سورة  الكاتب  لنا  وينقل 
ميار�سون  ك��ي��ف  ال�����س��ن.  يف  امل�سلمن 
كيف  ي�سلون..  اأي��ن  ال��ع��ب��ادة..  ف��رو���ض 
يحتفلون  وك��ي��ف  رم�����س��ان..  ي�سومون 
بالأعياد الدينية؟. جدير بالذكر اأن موؤلف 
عامًا  ع�سر  �سبعة  من  اأك��ر  ق�سى  الكتاب 
للملوك  باحثًا، مرجمًا  دار�سًا،  من عمره 
خراته  فراكمت  ال�سن،  يف  والروؤ�ساء 
لت�سكل كنزًا معرفيًا فريدًا من نوعه يعطي 

هذا الكتاب اأهمية بالغة وقيمة كبرية. 

ف�س�ل الكتاب 
ف�سًا  ع�سر  اث��ن��ي  على  ال��ك��ت��اب  ا�ستمل 
ب��خ��اف امل��ق��دم��ة وم��ل��ح��ق ال�����س��ور. يف 
اإىل احلديث  الكاتب  الأول تطرق  الف�سل 
عن » الديانات يف ال�سن قبل الإ�سام »، 
ويف الف�سل الثاين عن » انت�سار الإ�سام 
الثالث  الف�سل  من  وابتداًء   ،« ال�سن  يف 
وحتى الف�سل الأخري، حتدث الكاتب عن 
العديد من القوميات املتواجدة يف ال�سن 
ومنها بالطبع القوميات التي تدين بديانة 
التوايل  على  القوميات  وه��ذه  الإ���س��ام. 
» قومية  ال��ف�����س��ول ه��ي  ت��وات��ر  وح�����س��ب 
القازاق،  قومية  الويغور،  قومية  ه��وي، 
قومية  الطاجيك،  قومية  القرغيز،  قومية 
الأوزب�����ك، ق��وم��ي��ة ال��ت��ت��ار، ق��وم��ي��ة دونغ 
�سيانغ، قومية �سالر، قومية باواآن ». وقد 
حر�ض الكاتب يف كتابه على ذكر تفا�سيل 
يف  مبا  القوميات  تلك  كل  عن  التفا�سيل 
ذلك عاداتهم امل�ستهجنة وطرائفهم اأي�سًا. 

االإن�سان ال�سيني 
اأن  كتابه  بدايات  يف  الكاتب  ذك��ره  ومما 
ال�سابقة،  املذكورة  القوميات  عن  الكتابة 
ال�سن،  يف  امل�سلمة  القوميات  وخا�سة 
م��ت��اط��م من  ب��ح��ر  وال��ت��ي تعي�ض و���س��ط 
ال�سعوبة،  بالغ  اأم��ر  هو  الب�سر،  ام��واج 
جمال  الدكتور  للمفكر  حملة  متذكرا�ض 
عن  حقيقة  اأب��رز  اإن   « ق��ال  عندما  حمدان 
ال�سن  اإن  �سكانها..  �سك  با  هي  ال�سن 
�سكان قبل اأن تكون اأي �سيء اآخر، اأر�سًا 
 ..« اأي��دي��ول��وج��ي��ة  اأو  ج��ن�����س��ًا،  ح��ت��ى  اأو 
وعندما يتطرق الكاتب اإىل طبيعة املواطن 
الفل�سفية  العاقة  ير�سد  ن��راه  ال�سيني، 
والروحية بينه وبن الطبيعة، وكيف ان 
كثرية  تغريات  عليها  طرات  العاقة  هذه 
الإن�سان  معتقد  على  الأث��ر  اأبلغ  لها  ك��ان 
ال�سيني. ففي البدء قهر الإن�سان ال�سيني 
الفذة  وقدرته  وجلده،  ب�سره  الطبيعة 

ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل، ف��ب��اع��د ذل���ك ب��ي��ن��ه وبن 
القوة  لهيمنة  ذلك  بعد  تعر�ض  ثم  الدين، 
الطبيعية، و�سعب عليه فهم نف�سه والعامل 
امل��ح��ي��ط ب���ه، وم���ن ه��ن��ا ن�����س��اأت الأدي����ان 
وامل�سيحية  ال��ب��وذي��ة  ومنها  ال�سن  يف 
واليهودية.. والإ�سام وغريها. وي�سجل 
فقط  والإ�سام  امل�سيحية  اأن  هنا  املوؤلف 
ب�سماتهما  تركتا  اللتان  الديانتان  هما 
واأن  ال�����س��ن،  يف  الأدي����ان  خريطة  على 
اندثرت  بل  يذكر،  اأثرًا  اليهودية مل ترك 
�سريعًا. ويذكر الكاتب » الكونفو�سيو�سية 

واجتماعية  اأخاقية  فل�سفة  باعتبارها   «
لاإن�سان  الأمثل  ال�سلوك  ر�سم  اإىل  تهدف 
ديانة واأكر  اأقل من  املجتمع وتعتر  يف 

من نظام اأخاقي. 

اأ�سط�رة تاي ت�س�جن 
وعن الإ�سام يف ال�سن يو�سح الكتاب اأن 
من  عددهم  يقرب  �سينية  قوميات  ع�سر 
مائة مليون ن�سمة يدينون بالإ�سام، واأن 
الع�سر  بدايات  يف  ال�سن  دخل  الإ�سام 
�سعد  يد  على  �سنة   1300 منذ  الإ�سامي 

بن ابي وقا�ض ح�سب ما تذكره اأ�سطورة 
 « ال�سيني  الإم���راط���ور  بطلها  ���س��ه��رية 
تلك   ،« ميادية   649  �  627 ت�سوجن  تاي 
الإمراطور  ب��اأن  تقول  التي  الأ�سطورة 
عليه، وكاد  ينق�ض  املنام عفريتا  راأى يف 
العفريت  ي��ط��ارد  ه��و  وبينما  ب���ه،  يفتك 
خ�سراء  جبة  ي��رت��دي  �سيخ  اأم��ام��ه  ظهر 
م�سبحة،  ي���ده  ويف  ب��ي�����س��اء،  وع��م��ام��ة 
الإم���راط���ور،  ح��ي��اة  ال�سيخ  ه��ذا  واأن��ق��ذ 
ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل ج��م��ع الإم���راط���ور 
وطلب  وم�ست�ساريه،  وعلماءه  حا�سيته، 

 : وزرائ��ه  اأح��د  فقال  احللم.  تف�سري  منهم 
اإىل  يرمز  يطاردك  كان  الذي  العفريت  اإن 
الق�سر  داخل  وموؤامرات  د�سائ�ض  وجود 
اأنقذ  الذي  املعمم  الإمراطوري، وال�سيخ 
يف  جنمه  ب��زغ  ال���ذي  النبي  ه��و  حياتك 
اإنه  الأ�سطورة  تقول  العربية..  اجلزيرة 
التف�سري،  ه��ذا  الإم��راط��ور  �سمع  عندما 
العربية  اجل��زي��رة  اإىل  م��ب��ع��وث��ًا  اأر���س��ل 
عليه  الله  �سلى   � حممد  النبي  من  يطلب 
و�سلم � اأن ير�سل بع�ض اأ�سحابه لين�سروا 
الإ�سام يف ربوع ال�سن. وتكتمل ف�سول 
الأ�سطورة باأن ير�سل حممد ) عليه ال�ساة 
وال�سام ( بثاثة من اأ�سحابه الأكفاء اإىل 
يف  حتفهما  منهم  اث��ن��ان  فيلقي  ال�سن، 
�ساملًا  ال�سن  اإىل  ي�سل  بينما  الطريق، 
ال�سن  يف  فيقيم  وق��ا���ض،  اأب��ي  بن  �سعد 

وين�سر الإ�سام هناك. 

حياة جديدة 
ال�سن  �سهدته  ما  اأن  اإىل  الكاتب  وي�سري 
من حركة انفتاح واإ�ساح يف ثمانينيات 
حياة  ببدء  اإيذانًا  كانت  الع�سرين،  القرن 
وتن�سيط  ال�سينين،  للم�سلمن  جديدة 
كثريًا  عانت  التي  الإ�سامية  الدرا�سات 
الثورة  اأث���ن���اء  ال��ف��ك��ري  ال���س��ط��ه��اد  م��ن 
�سهدت  بحيث   ،1976  �  1966 الثقافية 
ال�ساحة الإ�سامية العديد من الأطروحات 

امل�سلمــ�ن يف ال�ســني للدكتــ�ر عبــد العزيــز حمــدي

يرصد صورة اإلسالم في أكثر بلدان العالم زحامًا بالسكان

الزعيم ال�سيني ماوت�سي ت�جن يعرتف عام 
اإذا  اإال  �سيئًا  اأهدافنا  من  نحقق  لن   :1937

وقف امل�سلم�ن يف �سف�فنا

مئة ملي�ن ن�سمة وع�سر ق�ميات
 يف ال�سني يعتنق�ن االإ�سالم

عر�س: اوراق

أختالل العالم .. حضاراتنا المتهافتة

اأكتب جلريدتكم الغراء قبل هذه  باأن  مل ت�سمح يل الظروف 
تغني  التي  الرائعة  ماحقكم  باهتمام  اأت��اب��ع  واأن��ا  ال��ف��رة، 
يف  الثامنة  ال�سنة   )2178( ال��ع��دد  يف  ق���راأت  وق��د  ال��ق��ارئ. 
الكاتب  ال�سبت امل�سادف 2\مت��وز\2011 عن  م�سارات يوم 
املبدع واملفكر اللبناين الفرن�سي اأمن معلوف، ومت ا�ستعرا�ض 
 Ledereglement( اأغلب موؤلفاته ماعدا اختال العامل
بياتر�ض«.،  بعد  »عام  الأخ��رى  وموؤلفاته   )du Monde
وكذلك »حدائق النور«، و�سمرقند، و�سخرة طانيو�ض حيث 
ووجدت  الأخ��رية.  الق�سة  على  الكونكور  جائزة  له  منحت 
بقرننا  يتعلق  لأنه  كتبه  ما  بع�ض  اأعر�ض  اأن  اأخاقيًا  لزامًا 
فرن�سا  يف  وال��ق��اط��ن  الأ���س��ل،  اللبناين  املفكر  اأن  احل���ايل، 

يعر�ض يف الهويات القاتلة
 Identities  mortieres

اجلريحة  الهويات  يف  مطر  �سليم  حال  حاله  الهويات  اأزم��ة 
حيث يتم حتليل اأزمة املثقف العربي ب�سورة خا�سة. ويعتر 
يدعو  ففيه  كتبه  ما  اأب��دع  من  العامل«  »اختال  الأخ��ري  كتابه 

العامل اإىل ثورة اأخاقية يف مفاهيمنا كجن�ض ب�سري ...
كرم  مي�سيل  وترجمة  الفارابي  دار  ن�سر  من  والكتاب 

وي�ستعر�ض الكاتب يف مقدمته. 
 اإن الب�سرية دخلت القرن احلادي والع�سرين با 
اأحداثًا  ب��داأت  الأوىل  الأ�سهر  منذ  اإذ   . بو�سلة 
مقلقة تظهر اإىل ال�سطح، اإذ رغم اأن العامل اأ�سبح 
يعاين  اأ�سبح  ي��ق��ال«ف��اأن��ه  »ك��م��ا  �سغرية  ق��ري��ة 
ومادية،ومناخية،  اأخ��اق��ي��ة،  اأخ��ت��الت  ع��دة 
الأ�ستاذ  وي���ح���اول  و���س��ي��ا���س��ي��ة،واق��ت�����س��ادي. 
معلوف يف كتابه هذا فهم �سبب بلوغ الب�سرية 

اإىل هذا الدرك، وعما اأذا كنا قد بلغنا �سابقًا عتبة 
ب�سري، ومن  كعن�سر  الأخاقي  الإفا�ض 

بحالة  يكمن  فالختال  نظره  وجهة 
عنها  يعر  كما  احل�سارات  �سراع 

ال�����س��رق وال���غ���رب. ويركز  ب��ن 
الغرب  هما  جمموعتن  على 

لنتمائه  العربي  وال��ع��امل 
متاأت  وق��ل��ق��ه  لكليهما، 

ل����ول����ع����ه ب����احل����ري����ة 
وك�����ون�����ه ن�������س���ريًا 

املتنا�سق  للتنوع 
واإذا  واملن�سجم 

به يجد نف�سه مكرهًا على اأن ي�سهد ويقف عاجزًا اأمام �سعود 
قلقه  ومنبع  والإح��ب��اط،  والياأ�ض  والنبذ  والعنف  التع�سب 

ب�سبب ع�سقه للحياة ورف�سه الت�سليم للفناء والعدم.
وما عك�سه يف كتابه �سرخة اإنذار موجهة اإىل رفاقه يف رحلة 
احلياة حيث يجد الإن�سان نف�سه يف هذه الرحلة با طريق، 
اأو ق�سد، اأو روؤيا، اأو بو�سلة، ويدعو الب�سرية اإىل �سحوة 
م�سكونية تفاديًا للغرق والتغلب على تناق�ساتنا وا�ستنباط 
للحفاظ  لتعبئة اجلهود  حلول ب�سيطة بالحتاد والعمل معا 

على عظمة احل�سارة الإن�سانية .
ال�سريازي  األعرفاين  لل�ساعر  بق�سيدة  هذا  عر�سه  يذكرين 

حيث يقول مامعناها
 نحن يف ليلة ظلماء وبحر اأ�ستد هياجه      

»ترجمة  ؟...  بنا  ما  يعلمون  هل  ال�ساحل  على  للذين  وي��ُل   
حرة« 

ت�سمن الكتاب اأربعة  ف�سول تناولت خمتلف جوانب الأزمة 
التي مير  ال�سيا�سية  فيها خمتلف اجلوانب  تناول  العالية، 
بها العامل، وي�ستنبط اأن العامل العربي يغو�ض اأكر و اأكر 
يف بئر تاريخية ويبدو عاجزًا عن ال�سعود اأو اخلروج من 
البئر مما ولد له حقدًا على الكرة الأر�سية كلها .... وبالذات 
ذاته اجلريحة .. اأما الوليات املتحدة فريد تروي�ض كوكب 
الكرة الأر�سية باأكملها والتي ي�سعب تروي�سها ... 
واأن الإن�سان اليوم يف مهب العا�سفة ول يهم اأن 
الحتال،  حتت  اأو  حمتًا  فقريًا  اأو  غنيًا  كان 
بحر  يف  �سفينتهم  يف  ي�����س��ريون  ف��اجل��م��ي��ع 
يرحب  وال��ك��ل   ... م��ع��ًا  ال��غ��رق  نحو  عا�سف 
قبل  الأع����داء  ابتلعت  م��ا  اذا  القاتلة  باملوجه 

ابتاعنا !!!
ويتحدث عن الإرهاب وعن املفاهيم املختلفة .. 
اأما عن العراق في�سهب يف حديثه عن العراق 
العراق  اأن  كيف  �سرد  ا�ستعرا�سه  يف  و 
عارمة،  فو�سى  يف  الطاغية  مع  غ��رق 
الطائفية.  امل��ذاب��ح  ب���داأت  حيث 
املتحدة  ال���ولي���ات  وي��دي��ن 
ال�سعب  ح���ا����س���رت  ب���اأن���ه���ا 
الطاغية  ب��ي��ن��م��ا  ودم����رت����ه 
الكوبي،  ب�����س��ي��ك��اره  يتمتع 
اأ�سباب  حتليل  ي��ح��اول  كما 
املو�سوع  كان  اإن  الغزو  ذلك 
اأو  الدميقراطية  اأو  النفط  هو 
ح�سب  كًا  امل�سميات  من  غريه 
م��ف��ه��وم��ه، وك���ذل���ك حت����دث عن 

الطوائف العريقة يف قدمها قي العراق، وبخا�سة ال�سابئة 
املوح�سة وهم  الغربة  اأعماق  املندائين وماأ�ساة غرقهم يف 

حاملو ح�سارة اآلف ال�سنن .....
اإىل بناء ح�سارة هذا القرن بقيم عالية  النهاية  ويدعو يف 
واحل�سارية  الثقافية،  تنوعاتها  لثراء  م�سركة  وح�سارة 
اأخاقي،  وع��ي  اإىل  افتقاره  العربي  العامل  على  وم��اأخ��ذه 
الأخاقي  ووعيه  مفهومه  حتويل  يريد  جهته  من  والغرب 
اإىل اأداة ادارية للهيمنة وال�سيطرة ...ويختتم هذه الف�سل 
 ... النا�ض«  نفع  من  النا�ض  »خري   « �ض   « للر�سول  بحديث 

ويحق اأن ناأخذه ك�سعار �سام ي�سمو بالب�سرية 
الن�سر والهزمية ل يتوقفان  اأن  الرابع يقول   الف�سل  ويف 
احل�سارة  اأن  حيث  القنابل  واأطنان  املدرعة  القوات  على 
والب�سرية  لئق  ب�سكل  اإبداعاتها  نقل  عن  عجزت  الغربية 

تدفع الثمن اليوم..
ف��ف��ي ال���ع���راق مل ت��ع��رف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ي��ف جتلب 
الدميقراطية اإىل �سعب كان يحلم بها، و يت�سائل عن اأ�سباب 
تنكر  لأن��ه��ا  واملحا�س�سة  الطائفية  وينتقد  ال��ع��راق  غ��زو 
 ... متخا�سمة  ع�سائر  اإىل  املجتمع  وحت��ول   ... املواطنة 
عن  فعلها  مت  فاأن   ... امل�سمومة  بالهدية  الطائفية  وي�سمي 

جهل فهذه م�سيبة واأن كان عن ق�سد فهذه جرمية 
مبختلف  ال��ت��اأري��خ،  ع��ر  الع�سكرية  ال��غ��زوات  ك��ل  وينتقد 
الأقنعة  مبختلف  احلقيقية  ال��دواف��ع  واإخ��ف��اء  امل�سميات 
هو  كونه  رغم  اأخاقية،  ثورة  اإىل  كتابه  نهاية  يف  ويدعو 
)واأنا منهم  الآيلة لانقرا�ض،  الكائنات  اآخرين من  وبع�ض 
الأخري   نف�سه  �سيجاهد حتى  التي خل�سته!(. ولكنه   �سهى 

للدعوة لقيم اأخاقية تعم الكرة الأر�سية ليعم ال�سام ...
ويف اخلتام يقول ان العامل اأما �سيتم اإنقاذه بوا�سطة الثقافة 
اأخاقي  عاملي  وط��ن  قيام  اإىل  ويدعو  يغرق  اأو  واملعرفة 
انطاقًا من القوميات الأثنية والعرقية وا�ستئ�سال الأوبئة 

القدمية وهي الفقر واجلوع واجلهل والأوبئة احلديثة. 
لنكلن  اأبراهام  اأمريكا  اأوباما وعودة  وميتدح �سعود جنم 
اأو ال�سحوة املفاجئة يف اأعقاب حتطمها الع�سكري واملايل، 
الدولية  والعاقات  العاملي  لاقت�ساد  جديد  باأداء  ويطالب 
التي  الأر����ض  وه��و  ال  امل�سرك  للكوكب  ج��دي��دة  وب��روؤي��ا 

نت�سارك يف العي�ض على �سطحها..
اأن قراءكم �سيتزودون بهذا ال�سفر التاريخي ال�سيا�سي يف 

عامل نتلم�ض فيه خطانا يف هذه الظلمة ... و�سكرًا
اأن مت ن�سره كقارئة حيث اأجد يف مكتبتي وكتبي وطني ... 
اأهم ف�سول الكتاب هو  اأحد الكتاب ....ماحظة:-  كما قال 
من  ع�سر  احلادي  واجلزء  الأول  الف�سل  من  الثامن  اجلزء 

الف�سل الثاين.

عر�س: �سهى حممد ح�سن

 « » غربلة  ب�  التي قامت  والبحاث اجل��ادة 
احلقائق التاريخية وتنقيتها من املغالطات 
واملحاولت العقيمة التي جتايف احلقيقة 
ال�سليم  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ت��ط��ور  وت��ن��اق�����ض 
لنت�سار الإ�سام يف ال�سن، ومن ثم يقرر 
اأعاد الدرا�سات الإ�سامية  اأن ذلك  الكاتب 
بعيدًا  ال�سحيح  م�سارها  اإىل  ال�سينية 
الديني  والتع�سب  الآراء،  ا�ستجار  عن 
يف   � ي�سجع  ما  وه��و  الفكري،  والت�سنج 
الق��راب  على  باحث  اأي   � الكاتب  راأي 
بهدف  ال�سن  يف  وامل�سلمن  الإ�سام  من 
الطاع على تاريخهم واأحوالهم عن كثب 
يحر�ض  اأن  على  ال��واق��ع،  اأر����ض  وع��ل��ى 
بن�سائح  الأخ���ذ  على  ذل��ك  راغ���ب يف  ك��ل 
الآخرين اأمثال الفيل�سوف الفرن�سي الأب 
» دو �ساردان » الذي قال » اإذا ما كتبتم عن 
ال�سن قبل اأن تزوروها فاأنتم م�سطرون 

لك�سر ري�ستكم بعد حن ». 

ق�مية باواآن 
وع��ن��دم��ا ذك��ر ال��ك��ات��ب يف اأواخ����ر كتابه 
عن  حت��دث  ال�سينية،   « ب���اواآن  قومية   «
اإليها،  املنتمن  حياة  تفا�سيل  من  العديد 
واأهم  تواجدهم  واماكن  اأ�سولهم  وع��ن 
ذكره  مما  وك��ان  ومعتقداتهم،  ان�سطتهم 
وحمرماتهم  وط��رائ��ف��ه��م  عجائبهم  ع��ن 
للرجال  يجيزون  ل  اأنهم  وحمظوراتهم 
واملنجل  الفاأ�ض  فوق  من  القفو  والن�ساء 
انطاقًا  الإن��ت��اج،  اأدوات  م��ن  وغريهما 
من العتقاد ال�سائد لدى هذه القومية اأن 
ت�سيبه  �سوف  الأدوات  هذه  يتجاوز  من 
الطالع،  م��ن��ك��ودي  م���ن  وي���ك���ون  ك���ارث���ة 
اأفراد  من  ف��رد  لأي  يجيزون  ل  اأنهم  كما 
مري�ض  فيها  يرقد  غرفة  دخ��ول  الأ���س��رة 
اإذا كان قادمًا من  اأو يوجد بداخلها طفل 
من  القادمن  اأن  يعتقدون  لأنهم  اخلارج، 
ي�سبب  مما  ال�سر  قوى  تتعقبهم  اخل��ارج 
واإذا  للطفل،  اأو  للمري�ض  فادحة  اأ�سرارًا 
من  امل���اء  لتجلب  ع��ن��ده��م  امل�����راأة  ذه��ب��ت 
الإناء  مت��اأ  اأن  عليها  يتعن  فاإنه  النهر، 
لها  يجوز  ول  للتيار،  املعاك�ض  امل��اء  من 
للتيار،  امل�ساير  املاء  من  اأن متاأه  اإطاقًا 
اليد  قفا   « ت�ستخدم  اأن  لها  يجوز  ل  كما 
باملياه، واإذا حّل  الإن��اء  » يف عملية ملء 
ي�سمح  ل  القومية  هذه  اأبناء  على  �سيف 
له اإطاقًا بدخول املطبخ اأو غرفة الن�ساء، 
وتقلي  املطبخ  يف  البيت  ربة  كانت  واإذا 
ي�سمح  فا  الزيت،  يف  املخبوزات  بع�ض 
لأي فرد من اأفراد الأ�سرة بدخول املطبخ 
لأنهم يعتقدون اإذا دخل الآخرون املطبخ 
وت�سبح  الزيت،  �سفو  يعكرون  ف�سوف 

املخبوزات املقلية غري لذيذة الطعم. 

خامتة الكتاب 
ويف خامتة الكتاب يقرر الكاتب اأنه برغم 
تع�سف  كادت  التي  والعوا�سف  الأن��واء 
�سيا�سية  لأ�سباب  ال�سن  يف  ب��الإ���س��ام 
املحن  وبرغم  واأيديولوجية،  وتاريخية 
امل�سلمون  لها  تعر�ض  التي  وال��ك��وارث 
اأن  اإل  تطورهم،  م�سرية  يف  ال�سينيون 
 � � و�سيبقى  ال��ب��اد  تلك  ظ��ل يف  الإ���س��ام 
بخطوات  ت��ط��ور  اأن  منذ  �ساخمًا  دائ��م��ًا 
بطيئة وئيدة ا�ستغرقت ثمامنائة عام من 
عمره الزمني يف ال�سن الذي يبلغ اأكر 
األف وثاثمائة عام، مو�سحًا ان هذا  من 
البطء كان يحمل يف طياته مامح اإر�ساء 
دعائم الإ�سام يف اأكر حميط ب�سري يف 
دليل  اكر  اأن  اإىل  الكاتب  العامل، وي�سري 
بادهم  تطوير  يف  امل�سلمن  دور  على 
 « ال�سيني  الزعيم  قاله  م��ا  ه��و  ال�سن، 
قال  اإذ   1937 ع��ام  يف   « ت��وجن  ماوت�سي 
 30 ح���وايل  ي�سم  ال��ك��ب��ري  �سعبنا  اإن   «
هي  الآن  الكرى  ومهمتنا  م�سلم،  مليون 
اأن نك�سبهم اإىل جانبنا، ونحن بغريهم ل 
ن�ستطيع اأن نقيم قواعد للدفاع والهجوم 
ال�ستعمار  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  م���ن  مت��ك��ن��ن��ا 
لن نحقق من  اأننا  لكم  واأوؤك��د  الياباين.. 
يف  امل�سلمون  وقف  اإذا  اإل  �سيئًا  اأهدافنا 

�سفوفنا.

�سدر عن هيئة اأبوظبي للثقافة والراث جمموعة 
من  امل��اء  ح��ول  امل�سورة  ال�سعبية  احلكايات  من 
العربية والإجنليزية،  باللغتن  الإماراتي  الراث 
“املاء = احلياة”  وذلك مبنا�سبة فعاليات معر�ض 
الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع املتحف الأمريكي 
 2012 ال��ق��ادم  يناير   5 لغاية  الطبيعي  للتاريخ 
باأبوظبي،  الثقايف  احل�سن  ق�سر  حي  قاعة  يف 
ويعتر املعر�ض الأكر �سمول من نوعه حول املاء 

واحلياة.
“عاقبة  وه��ي  حكايات   5 م��ن  املجموعة  تتكون 
“بركة  “ال�سقا”،  ال�����س��ع��ن  “راعي  الطمع”، 

الغزلن”، “بدع �سويلم”، “الثعلب والديك”. 
وتقدم �سمن الروافد الراثية ملعر�ض املاء، حيث 
تتباين الق�س�ض يف عناوينها اإل اأنها ت�سرك يف 
جذع واحد وهو املاء يف الراث الإماراتي، فهي 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  ال��رواي��ات  من  لعدد  خمتارة 

ور�سوم وفاء املرزوقي.
جوهر  جمال  “املاء=احلياة”  معر�ض  يتفح�ض 
طبيعة �سريان احلياة يف كوكبنا، وُيقّدم للزائرين 
يف  واأهميتها  املياه  ق��وة  عن  مبا�سرة  معلومات 
الطبيعة ويف حياتنا اليومية. وبا�ستخدام بيئات 
اأكر من 90  الأبعاد، ومن خال  تفاعلية وثاثية 
مو�سوعًا ومنوذجًا، يك�سف لنا املعر�ض اجلوانب 
الذي  الدور  ذلك  يف  مبا  للمياه،  املتعددة  الثقافية 

العامل.  اأنحاء  �ستى  قيام احل�سارات يف  اأّدته يف 
وتعالج النماذج التف�سيلية واملج�سمات املعرو�سة 
تواجه  التي  امللحة  ووفرتها  املياه  جودة  ق�سايا 
كما  ال��ع��امل،  ح��ول  البيئية  والأنظمة  املجتمعات 

ُتبّن مدى اأهمية هذا املورد املحدود والثمن.
ويتكون املعر�ض من عدة اأق�سام، هي: احلياة يف 
املاء، الكوكب الأزرق، الأ�سغال املائية، املاء يف كل 
مكان، ل توجد قطرة واحدة لل�سرب، مياه �سحية، 
ا�ستعادة الأنظمة البيئية املحلية وق�س�ض حملية 
لأ�سخا�ض قطعوا عهدا على اأنف�سهم بحماية موارد 

املياه واحلفاظ عليها بطرق ملهمة.
لفئات  املوجهة  املطبوعة  ه��ذه  تقدمي  يف  وج��اء 
يزخر  الإم��ارات��ي  ال��راث  اأّن  والنا�سئة،  الأط��ف��ال 
بالكثري من احلكايات ال�سعبية التي يتماهى فيها 
�سمن  والعفوية،  التلقائية  م��ع  واخل��ي��ال  احللم 
لنهايات تعر يف  ُيف�سي  لاأحداث  ت�ساعد جذاب 
اأغلب الأحيان عّما يجي�ض يف النفو�ض من تطلعات 
منظومة  وتعزز  احلياة،  ملوحة  تخفف  ورغبات 

القيم ال�سائدة يف املجتمع.
�سمات  من  الكثري  تفقد  املكتوبة  احلكاية  اأن  ومع 
اجلذب والت�سويق والإث��ارة عندما تعر�ض بعيدا 
ورائحة  القمر  و�سوء  والأم،  اجل��ّدة  ح�سن  عن 
املحاولت اجلادة  اإطار  تبقى يف  اأنها  اإل  القهوة، 

لاإم�ساك بخيوط املا�سي، وفرز األوانه الزاهية.

ح���ك���اي���ات ش��ع��ب��ي��ة ح������ول ال���م���اء
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املثقف العراقي 

* بداية .. كيف تنظر للمثقف العراقي يف الغربة 
وعلى وجه الدقة يف املغرب مكان اإقامتك ؟ 

� املثقف العراقي يف املغرب اأو غريها من بلدان 
الغربة  اأر�ض  فوق  قدمه  قلق،  العامل يف و�سع 
واأخرى معلقة يف الهواء تنتظر فر�سة العودة 
اإىل الوطن احلبيب. هذه امل�ساعر، هي حقيقية 
اأو غريها  بالن�سبة للمثقف العراقي يف املغرب 
العراق  نحو  م�ساعرعميقة  ال��ع��امل،  بلدان  من 
كوطن و�سعب، واإح�سا�ض دافق باحلنان لكل ما 
جبال،  �سحراء،    : جغرافية  من  العراق  يكون 
الأقدام،  يوخز  عاقول  ع�سب،  اأ�سجار،  �سهول، 
واأنهار واأهوار، وحب غامر لكل مكونات �سعبه، 
ابتعد  وكلما  وط��وائ��ف،  واأدي���ان  قوميات  م��ن 
املثقف العراقي عن م�سقط راأ�سه، كلما تاأطرت 
مرة  لأول  ال�سوء  فيها  راأى  التي  البقعة  تلك 
حد  اإليها  احلنن  واأ�ستد  واحلميمية  بالقدا�سة 
احتوائها يف ال�سدر، مع القلب، جنبا اإىل جنب، 
الو�سول  حتقيق  من  بد  ل  كاأمل  ال�سمري  ويف 
واأنا  العراقين،  املثقفن  اأحد  ما،  يوم  يف  اإليه 
مثله يف كل �سباح اأت�ساءل، ملاذا اأنا هنا ولي�ض 
يف وطني؟!! ماذا اأعمل هنا وماهدف وجودي 
رجوعي  موعد  �سيكون  ومتى  البلد؟!!  هذا  يف 
والقريب يف  البعيد  الوطن  العراق؟!! هذا  اإىل 
فل�سفية،  تعادلية،  بالتاأكيد  ه��ي  ال��وق��ت،  ذات 
كيفما  اليوم  وق�ساء  ال��ع��ودة،  اأم��ل  بن  يومية 
اتفق لأجل الغد القادم للتفكري جمددا بالعودة، 
يف  ياأتي  ما  مع  املتعار�سة  امل�ساعر  تلك  وك��ل 
العادة من الوطن من اإ�سارات، واأخبارل ت�سجع 
يف الكثري من الأحيان على العودة اإىل اأح�سان 

الأهل. 
ومعاناته  مبحنته  م�شغول  اإذن  العراقي  املثقف   *

ووجوده؟ 
العراقي  ولي�ض  العامل،  يف  مثقف  اأي  املثقف   �
وحده ي�سعر باأنه م�سوؤول عما يحدث يف العامل 
من اأخطاء، حتى واإن كان ل يعلم بها يف باده 
لإقامته،  مكانا  �سارت  التي  الباد  يف  حتى  اأو 
الأ�سكال،  من  ب�سكل  �سارتر  بول  جان  هذا  قال 
يفكر  ملا  واجتماعية  اأخاقية  نظرة  من  منطلقا 
عن  خمتلف  وم��ث��ق��ف  واأدي�����ب،  كفيل�سوف  ب��ه 
الآخرين، اأراد اأن يوؤطر نظرياته بروح اإن�سانية 
وفل�سفته  ف���ك���ره،  و���س��ف  م���ن  ع��ل��ى  م��ت��ع��ال��ي��ة 
اجتماعيا،  م����ردودا  تنتج  ل  ال��ت��ي  بالعدمية 
واتهمت باأنها ت�سجع الإن�سان على النكفاء على 
الذات، واأن حممولتها الجتماعية غام�سة، ل 

تكاد تعرف . 

�سن�ات كازابالنكا 
اجلديدة  رواي��ات��ك  اإح��دى  كازابالنكا  �شنوات    *
يف الغربة .... خل�ص لنا ما يكفي لإظهار مغزاها 

وفل�شفتها؟

اجلديدة  رواي��ت��ي  ه��ي  ك��ازاب��ان��ك��ا،  �سنوات   �
اأيام  قبل  بريطانية  ن�سر  دار  عن  �سدرت  التي 
حديثة  طريقة  وه��ي  اإل��ك��روين،  ككتاب  قليلة 
اأن  فيها  ح��اول��ت  وال��ت��ي  ال��ن�����س��راحل��دي��ث،  يف 
اأحكي عن اأجيال من العراقين، نقلوا معهم اإىل 
وتقاليدهم  واأعرافهم  ميثالوجياتهم،  منافيهم 
دول  يف  غربتهم  يف  واج��ه��وه  وم��ا  وفنونهم، 
ت�سبه  واأجنبية، من �سعوبات وق�س�ض  عربية 
ق�س�ض اخليال، بع�سهم غرق واختفى يف مياه 
املحيطات وبع�سهم دفن يف ال�سحارى، وبع�ض 
ال�سحراء  قطع  يف  ف�سلوا  املغامرين،  اأول��ئ��ك 
عديدة  ع��رب��ي��ة  دول  يف   ت��ق��ع  ال��ت��ي  ال���ك���رى، 
كال�سودان، ليبيا، اجلزائر، املغرب وموريتانيا 
يباعون  املالكن  بع�ض  ل��دى  عبيدا  و���س��اروا 
ل  بلدان  يف  البهائم  اأو  كالب�ساعة  وي�سرون 
�ساريا،  اليوم  هذا  حتى  ال��رق  نظام  فيها  ي��زال 

اأورب��ا، وعمل  اإىل  والبع�ض الآخ��ر جنح وعر 
البع�ض  وعا�ض  الغربة،  ب��اد  يف  كبرية  ث��روة 
ق�س�ض حب �سيبقى جيل ال�سباب من العراقين 
يف املنايف يتذكر اأحداثها ل�سنوات كثرية، لأنها 

فريدة ل تن�سى . 

* كيف تدور الأحداث يف الرواية ؟ 
� الأحداث يف الرواية حتاول اأن حتكي حكاية 
4.5 مليون عراقي خرجوا من وطنهم، ملختلف 
الأ�سباب، وانت�سروا يف كل بقاع الأر�ض بحثا 
اأي�سا،  واحلرية  الكرمية،  واحلياة  الأم��ان  عن 
وهذا النزوح اجلماعي بداأ منذ ال�سبعينيات من 
احلايل،  يومنا  حتى  ينته  ومل  املا�سي،  القرن 
النظر  ل��روؤي��ة تغري وج��ه��ات  اإذن حم��اول��ة  ه��ي 
الفل�سفية اأي�سا لبطلها دينار اأمام ما واجهه من 
اأحداث، دراماتيكية، حملت الطرافة يف اأحيان 

كثرية، فهو يعمل يف عدة اأعمال يف الغربة منها 
العمل يف �سركة لنقل املوتى عر البحار، وتناط 
به مهمة ت�سميم التوابيت ح�سب و�سية امليتن، 
وتدلل  غريبة،  الطلبات  تلك  تكون  العادة  ويف 
خوائهم  وع��ل��ى  للمظاهر،  النا�ض  حمبة  على 
الفكري والروحي، و�سخريتهم من اأنف�سهم بعد 
موتهم، وجتعل امليت مدعاة لل�سخرية والتهكم 
مفارقات  دينار  ويعي�ض  له،  املقربن  اأق��رب  من 
ف��ه��و ح��ن ي�سطدم  ال��غ��رب��ة،  احل��ي��اة يف م���دن 
بجريان بخاء يف هذا البلد اأو ذاك اأثناء رحلته 
ال�ساجة بالأحداث، ل يجد الروائي غري هجاء 

جرير لقوم من البخاء، لي�سفهم به:   
قوم اإذا ا�ستنبح الأ�سياف كلبهم......

 قالوا لأمهم بويل على الناِر 
ول تبويل فكل البول م�س�رفة..........

بل بويل مقدارا مبقداِر

ال��رواي��ة على ر�شم  ه��ذه  ه��ل كنت حري�شًا يف   *
مالمح حالة العراقيني وثقافتهم؟ 

م���ن طرف  ال����روائ����ي  امل����ن  ل��ق��د ج��م��ع��ت يف   �
ال��ع��راق��ي��ن ون�����وادره�����م، وم����ا وق����ع ل��ه��م يف 
 - )الهزلية  احلقيقية،    احل���وادث  من  غربتهم 
اأ�سحكت  التي  نف�سه،  الوقت  يف  ال��درام��ي��ة(- 
واأحزنت كل من �سمعها، اأو قراأها، فالكثري من 
الق�س�ض، والأحداث يف املن تروي، كيف ذلل 
الاجئون العراقيون ما عا�سوه  يف غربتهم من 
بينهم،  ال��روؤى  اختاف   وو�سحت  �سعوبات، 
وبن م�سيفيهم حد ال�سخرية من الطرفن، يف 
املغرب اأو يف دول اأخرى مر ذكرها يف الرواية، 
وم��ا ح��اول��ت اأن اأق��ول��ه يف ه��ذه ال��رواي��ة: اأن 
العراقي بالرغم من �سابته كاإن�سان اأمام املحن 
وال�سدائد، فاإنه �سديد احل�سا�سية، وكثري الرقة 
اأمام املواقف الإن�سانية، التي حتيله يف حلظة 
اإىل عا�سق كبري، وحامل ل مثيل له، وبكاء ب�سكل 
توؤ�سر  الرواية  اأن  كما  لل�سخرية،  مثري  طفويل 
م�سري العراقين اإىل اأوربا وتو�سح حيلهم يف 
اأ�سراليا،  ال��دمن��ارك،  ال�سويد،  اإىل  الو�سول 
يف  ومعاناتهم  بريطانيا،  اإ�سبانيا،  فنلندا، 
�سلوك الدروب املوؤدية للو�سول اإىل هذه الدول 

واملخاطر التي يقعون فيها.     

غربة  يف  اجلميلة  ال��رم��زي��ة  ا�شتلهمت  اأي��ن  م��ن   *
الدينار يف بالد الدراهم؟ 

مافعلته  وه��ذا  م�سحكا،  �سيئا  اأك��ت��ب  عندما   �
الق�س�سية  جمموعتي  ق�س�ض  من  العديد  يف 
القاهرة  يف  �سدرت  التي  الل�سو�ض  اأعمامي 
يبحث  ال��ق��ارىء   اأجعل  ان  حاولت   2002 عام 
خمتفية،  حم��زن��ة  حقيقة  ع��ن  ق�سة  ك��ل  داخ���ل 
فالدينار  م��ا،  بدرجة  اأي�سا  مبك  هو  فامل�سحك 
العراق  يف  كعملة  ال�سبعينيات  يف  امل��ح��رم 
ت�ستخدم عملة  اأخ��رى  قيمة يف باد  ي�سري با 
الروائي  الن�ض  لكتابة  حماولة  وهي  الدرهم، 
الذي  الن�ض  اجلديدة،  احل�سا�سية  على  املبني 
هو رواية، ولي�ض رواية يف الوقت عينه، �سرية 
ق�س�سية  توليفات  اأي�سا،  �سرية  ولي�ست  حياة 
ومتتاليات ق�س�سية، لكنها لي�ست كذلك، تقارير 
وبورتريهات �سخ�سية وهي لي�ست كذلك اأي�سا، 
اليومي  ن�ساله  العراقي يف  دينار  الثنائية بن 
ذاك،  اأو  البلد  ه��ذا  يف  ال��دره��م  على  للح�سول 
الروائي،  لعملي  الفل�سفية  الق�سية  يلخ�ض 
اأ�سواأ  فالفقر  الإن�ساين،  مغزاه  للحدث  ويعطي 
فر  التي  والدكتاتورية  الدكتاتوريات،  اأن��واع 
العراقي من وطنه جعلته يقع  املواطن  ب�سببها 
فري�سة للفقر، واحلاجة يف دول اللجوء التي هي 
الدكتاتوريات  جميع  من  اأ�سواأ  بل  اأي�سا  �سيئة 
قاطبة، فهو اإذن هروب من اجلحيم اإىل اجلحيم 
الإخوة  يقول  كما  ماغزيت!!  كاأنك  زيد  اأبا  ويا 

امل�سريون. 

م�س�ار القلم 
والنهار  الليل  يف  ال��روائ��ي��ة  رحلتك  م��دار  على   *
الآن  اإىل   “ اأجناب  وعراقيون  اجلنوب  واأق�شى 
.... كيف تقّيم هذه الرحلة؟ واأي اأعمالك وجدتها 

اأقرب اإىل قلبك ووجدانك؟ 
� هناك فارق زمني بن كل رواية واأخرى ي�سل 
اإىل عدة �سنوات، وهذا يف اعتقادي مكنني من 
فن�سي  جديدة،  وبقناعات  جديد،  �سيء  كتابة 
�سنة  يف  رواية  اأكمل  فحن  با�ستمرار،  يتطور 
واحدة اأعمد اإىل اإعادة كتابتها يف ال�سنة التالية 
وهكذا  جديدة،  وبقناعات  اآخ��ر  �سيئا  فت�سري 
العا�سرة،  ال�سنة  وح��ت��ى  الثالثة،  ال�سنة  يف 
عمل  وكل  النا�ض،  اإىل  العمل  يظهرعندها  التي 
يحمل اأحداث الفرة التي ع�ستها، فعندما عملت 
يف  الثمانينات  يف  الأه��وار  لتطوير  كمهند�ض 
من  رواي��ة  ذاك،  عملي  األهمني  العراق،  جنوب 
اأجناب  ع��راق��ي��ون  قلبي  اإىل  ال���رواي���ات  اأح���ب 
لوجود  ال��وط��ن،  يف  اإكمالها  اأ�ستطع  مل  التي 
�سورت  وال��ت��ي  ال��ب��اد،  يف  ال�سمويل  احل��ك��م 
يف  ال�سيوعي  للحزب  امل�سلحة  احل��رك��ة  فيها 
امل�سلح  العمل  تبنت  التي  الأه��وار،  العراق يف 
اأتنب  ومل  ال�سابق،  الدكتاوري  النظام  لإ�سقاط 
بالطبع وجهة نظر القائمن بها، لكنني ر�سدتها 
العراقي،  الريفي  الوجدان  زل��زل  كبري  كحدث 
الدكتاتورية  �سد  للن�سال  جديدة  ب��وؤرا  وخلق 
 64 ال�سقة  يف  الرواية  اأكملت  لقد  العراق،  يف 
املغربية،  املحمدية  مدينة  يف  �سو�ض  زنقة  يف 
الرواية  1999وا�ستهرت  عام  الرواية  لتظهر 
الأدبية  والأو���س��اط  العراقين  املعار�سن  بن 
املغربية والعربية، مما حدا بال�سلطات العراقية 
اأن جتعل ا�سمي الرابع يف بيان الأدباء املرتدين 
عليها، وتن�سر ذلك يف جريدة الزوراء العراقية 
رئي�ض  ابن  العراقية، وبتوقيع  �سبه احلكومية 
بالإعدام  حكما  يعني  هذا  وكان  وقتها،  النظام 
 “ يف  البيان،  ذل��ك  يف  ا�سمه  ورد  من  كل  على 
من  كامل  جيل  عاناه  ما  والنهار” رويت  الليل 
اليرانية  العراقية  احل���رب  اأث��ن��اء  العراقين 
اأنقل ما ع�سناه من  اأن  1980-1988 وحاولت 
اجلارين  البلدين  بن  الفتنة   احل��رب  ك��وارث 
و�سادق  دقيق  ت�سجيل  وهي  واإي��ران،  العراق 
ونحن  ع�سناها،  ال��ت��ي  امل��ح��زن��ة،  الأي����ام  لتلك 
لاإيرانين،  الأمامية  اجلبهات  نار  نارين  بن 
من  بالهاربن  اخلا�سة  الإع���دام  ف��رق  ون���ريان 

جبهات القتال.  

* ماذا عن جتاربك الروائية الق�شرية؟  
ال�سحراء   هما” �سنام  ق�سريتان  روايتان  يل   �
العراقية  الأق��ام  جملة  يف  ن�سرت   1982 ع��ام 
جملة  يف  ن�سرت   1983 ع��ام  مغلق  وف��ردو���ض 
ال��ط��ل��ي��ع��ة الأدب����ي����ة، وه��م��ا ع��م��ان روائ���ي���ان 
جتريبيان حاولت فيهما الكتابة عن الإن�سان يف 
التقلب،  دائم  قلق،  زمن  وال�سحراء يف  املدينة 
ورواية حتيا احلياة !! التي اأنتظر املوافقة على 
تعطيني  اأن  واآمل  القادمة،  ال�سهور  ن�سرها يف 
ال�سخم،  العمل  ه��ذا  لن�سر  الفر�سة  امل��دى  دار 
بداأت  فقد  عاما،  ع�سر  �ستة  خ��ال  كتبته  ال��ذي 
بكتابة هذه الرواية “ حتيا احلياة!! يف بغداد 
عام1994 وانتهيت من كتابتها  عام 2010يف 
ال�سقة 10 يف حي جنان النه�سة مبدينة الرباط  

يف املغرب.  

كتابات املنفى
* م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك ه��ل ت��رى يف ك��ت��اب��ات املنفى 
جديرة  جتعلها  العراقيني  ملعاناة  حقيقية  ترجمة 
اأدبيًا  م��الحم��ه��ا  وت��وث��ي��ق  جلمعها،  خ���الق  بجهد 

وتاريخيًا؟ 
� نعم هذا �سحيح، فنحن �سعب كامل يف املنفى 
وطنا  ت�سبح   مل  لكنها  كثرية،  اأوط��ان  جتمعنا 
بديا عن العراق بالرغم من ح�سول بع�سنا على 
جن�سيات الأوطان اجلديدة، ولأن هذه املاين 

من العراقين، هم خرية اأبناء ال�سعب العراقي، 
فهم  عالية،  ومهنية  وتدريبا  تعليما  واأك��ره��م 
اأي�سا لديهم روائيوهم، و�سعراوؤهم وناقدوهم، 
ومهند�سوهم،  واأط����ب����اوؤه����م  وم���ف���ك���روه���م، 
بهم،  اخل��ا���ض  م�سرحهم  وك��ت��اب  وف��ن��ان��وه��م، 
اأن املنفى  اأتاأمل امل�سهد البانورامي  واأرى واأنا 
�سورة  خلق  و�سعوباته  ق�سوته،  من  بالرغم 

ثقافية للعراق يف اخلارج لن متحى، و�ستفر�ض 
وجودها واإجنازاتها عامليا قريبا جدا. 

الل�شو�ص  اأعمامي  الق�ش�شية  جمموعتك  يف   *
اأمن���اط م��ن الأ���ش��ال��ي��ب التعبريية اجل��ام��ع��ة م��ا بني 
بنكات  املغلف  واحل��زن  والنقد  والتهكم  ال�شخرية 
مريرة ال�شوؤال هو: اإىل اأي حد اأنت موؤمن بجدوى 

الكتابة من اأجل الإ�شالح والتقومي؟
عام  بعد  اأن���ه  امل��ف��ارق��ات  وم��ن  بالتاكيد  نعم   �
 “ الق�س�سية  جم��م��وع��ت��ي  ن�����س��ر  ع��ل��ى  واح����د 
القاهرة  يف  ن�سرت  التي  الل�سو�ض”  اأعمامي 
ظهر  العربية،  ال�سحافة  وكالة  عن   2002 عام 
هوؤلء الل�سو�ض يف بغداد بعد 9 ني�سان 2003 
و�سرقوا معظم موؤ�س�سات الدولة العراقية بعد 
التغيري مبا�سرة يف ظل اخللو الأمني، وخلقوا 
م�ساكل كبرية  لل�سعب العراقي، ل تزال اآثارها 
اإىل اليوم احلايل، �ساأحاول بكل و�سائل الطرح 
اأدين التخلف، والفو�سى، والف�ساد،  اأن  الأدبي 
وال�����روح ال��ام�����س��وؤول��ة ل���دى ق��ط��اع ك��ب��ري من 
العام  املال  يبيحون  الذين  العراق،  يف  النا�ض 

وي�سجعون على �سرقته.

العراقيون  يكتبه  ملا  الدائمة  مطالعاتك  ظل  يف   *
... هل اأنتجت الأزمة العراقية ما ميكن ت�شميته ب� 

الأدب املفخخ اأو اأدب اخلوف املجهول؟
� نعم ما كتبه مبدعون عراقيون كثريون خارج 
العراق، وداخله يب�سر بالكثري من الإبداع الذي 
الرحمن جميد  الأ�سدقاء عبد  نعتزبه كروايات 
الربيعي، ود. فاحت عبد ال�سام، فا�سل العزاوي، 
عبد ال�ستارنا�سر، �سموئيل �سمعون، نزار عبد 
خلف،  اأح��م��د  الن�سراوي،  �سامي  د.  ال�ستار، 
مي�سلون  وايل،  جن��م  ح���اوي،  جا�سم  ج��ن��ان 
هادي، هدية ح�سن، ِفوؤاد مريزا، اأنعام كججي، 
عبد الكرمي العبيدي، �سعد حممد رحيم، ريا�ض 
الأ�سدي، حميد املختار، عبد ال�ستار البي�ساين، 
مزيد،  حممد  ال�سامل،  ب��در  وارد  جميد،  حنون 
بدر،  علي  ال�سامر،  ف��اروق  عبا�ض،  حمزة  لوؤي 
الله  عبد  ال�سبتي،  اإب��راه��ي��م  ال��رم��ل��ي،  حم�سن 

�سخي، �سام اإبراهيم،  وغريهم...

املعلم واأبي 
هذا  ت��اأت��ي��ك..  الله  رحمة  اأح��ب  ول  اأعطيك  ل   *
م��اذا يحمل من ر�شالة   ... اأح��د مقالتك  عنوان 

تود اإر�شالها لبلدك العراق؟ 
� العمود ال�سحفي من اأحب الفنون ال�سحفية 
هذا  عديدة  �سحف  يف  كتبت  فقد  قلبي،  اإىل 
�سمنها،  من  اإليه  اأ�سرت  الذي  وهذا  العمود، 
وقد ن�سرت يف جرائد املدى والزمان واملنارة 
والعدالة  وال�سباح  الأ�سبوعية  والأه����ايل 
والعرب الأ�سبوعي والقد�ض العربي وغريها، 
مئات املقالت، وعادة اأ�سجل يف هذه الأعمدة 
ال�سيا�سين  من  واإحباطي  خيبتي  ال�سحفية 
يف  ه��ي  الفا�سدين،  ف�ساد  وم��ن  ال��ع��راق��ي��ن، 
يف  اأهلي  من  �سمعتها  �سرخات  الأم��ر  حقيقة 
بالكلمات  كتابتها  اأعيد  اأن  واأح��اول  العراق، 
ع�����س��ى، ول��ع��ل ت�����س��اه��م يف ت��اأ���س��ري اأخ��ط��اء 

اخلاطئن واملق�سرين يف وطننا العراق.  

بقوة  ظ��اه��رًا  والأخ��الق��ي  الديني  البعد  يبدو   *
هو  اأم  الن�شاأة  هي  هل  ت��رى   ... اهتماماتك  يف 
اخلوف على الهوية يف ظل اغرتاب قد يدفع اإىل 

التمرد؟
العزيز  الله  ك��ام  ولي���زال  معلمي  ك��ان  لقد   �
القراآن الكرمي لقد اأحببت الكلمة العربية التي 
ر�سوله  اإىل  املوحى  بكامه  تعاىل  الله  كرمها 
هذه  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  حممد  ال��ك��رمي 
الكثري  منها  تعلمت  التي  الكونية،  املعجزة 
فنون  الط��اع على  اأح��اول  اأزال  الكثري، ول 
القول فيها، اإن قراءة القراآن متلك لبي، وتاأخذ 
مبجامع فوؤادي، وكلما خلوت لأتلو “ القراآن 

الكرمي �سفحت دموعي، لكت�سايف يف كل مرة 
مكامن الإعجاز اللغوي، واجلمال الأخاذ يف 
تعاىل،  الله  كام  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام 
لقد ن�ساأت منذ يفاعتي، واأنا اأتعلم من القراآن 
كان  الذي  يل،  اأبي  و�سية  كانت  فقد  الكرمي، 
وراأى  ويحفظه،  ال�سعر  يحب  الله  يرحمه 
فاأو�ساين  مبكر،  وق��ت  منذ  الأدب��ي��ة  ميويل 
للكتابة  بعدتي  الكرمي  القراآن  من  اأت��زود  اأن 
الأدبية، ولأتعلم منه كيف اأكتب ق�سة ق�سرية 
من  نف�سي  يف  ع��م��ا  التعبري  م��ن  اأولأمت���ك���ن 
الكلمات  ب��اأق��ل  ورغ��ب��ات،  واأف��ك��ار  هواج�ض، 
واأبلغها واأوجزها، وقراءة هذا الكتاب الكرمي 
املنزل من الله تعاىل �سيجعلك بالتايل متلقيا 
�سامية،  اأخاقية  ور�سائل  �سرائع،  من  فيه  ملا 
اعتزازي  م�سادر  م��ن  م�سدر  بالتايل  وه��و 
بهويتي اأمام اأبناء ال�سعوب الأخرى، ودرعي 
ولأكافح  هويتي،  على  للمحافظة  احل�سن 
الغربة، و�سحها،  اأي�سا خماوف  فيه  مبا جاء 

وخماطرها، واإغواءاتها. 

عبد  في�شل  خ��ط��وات  ه��ي  م��ا   .. اخل��ت��ام  * يف 
احل�شن القادمة يف عامل الكتابة؟ 

اأن ترى النور روايتي   اأنتظر بفارغ ال�سر   �
ملا  اأدبية وفل�سفية  روؤية  فهي،  حتيا احلياة!! 
عا�سه العراقيون يف تاأريخهم احلديث، وفيها 
يف  وطننا  اأو�ساع  اإليه  �ستوؤول  ملا  ا�ستقراء 
العقود القادمة، اأنها حماولة ل�ستقراء الذات 
من خال جتارب حياتية مريرة مر بها اأبطال 

الرواية وكاتبها يف العراق وخارجه.

الروائي في�سل عبد احل�سن من املغرب:

عراقي المهجر.. قدم في الغربة، وأخرى معلقة
 في الهواء تنتظر الوطن الحبيب!!

مثقف عراقي مهم�م بعراقيته ، واإن�سان مغرتب ي�سك� بعيداً عن ال�طن اأنني غربته ، وكاتب روائي منفعل بحروف كلماته واأبطال رواياته وعمق فل�سفته وفكرته . وقلٌم مهاجر 
يف ديار �سفحاته و�سط�ر اأمنياته وجملدات هم�مه واأحزانه ووج�ديته .. ذلك ه� الكاتب العراقي في�سل عبد احل�سن ، الذي يتدفق العراق يف دمه وعروقه ووجدانه حيا، ينب�س 
تارة باحلب والع�سق واحلنني ، وتارة اأخرى بالقهر وال�ستات واحلرمان ، وثالثة بالتمرد والعنف�ان والع�سيان .. ع�امل متمازجة املالمح وامل�ساعر وال�سراعات تلك التي يعي�سها ه� 

، ومعه كل طي�ر العراق املهاجرة بعيداً عن اأع�سا�سها واأوطانها .. تلك الطي�ر املهاجرة التي ا�ستثارته معاناتها و�سراعاتها من اأجل البقاء والع�دة ، فراح ير�سم بري�سته االأدبية 
واالإبداعية واقعها امل�سطرب ، وتطلعاتها امل�سروعة امل�ستتة ، من واقع غربة الـ “ دينار “ يف بالد الـ “ دراهم “ على اإيقاع من “ �سن�ات كازابالنكا “ ... ومن هناك .. من املغرب .. 
حمل غربته واإقامته ... ك�سف لـ املدى عن الكثري من تفا�سيل م�س�اره مع االأدب والكتابة ، وحتدث مبرارة عن العراق واأمل العراق، وخّل�س فل�سفته االإن�سانية وال�طنية عرب 

كالمه عن روايته اجلديدة “ �سن�ات كازابالنكا “ ...  ويف البداية بادرناه بال�س�ؤال التايل:

�سن�ات كازابالنكا ت�سف اإن�سانية العراقي وت�ؤ�سر م�سرية العراقيني اإىل اأوربا 

الفقر اأ�س�اأ اأن�اع الديكتات�ريات ، واأي مثقف ي�سعر باأنه م�س�ؤول عن اأخطاء العامل 

العم�د ال�سحفي من اأحب الفن�ن ال�سحفية اإىل قلبي ، اأج�سد به �سرخات العراقيني كتابة 

القراآن الكرمي معلمي وو�سية اأبي، ودرعي احل�سني للمحافظة على ه�يتي 

حاوره �سبكيًا: حم�سن ح�سن

في�سل عبد احل�سن
 يف �سط�ر

كاتب عراقي مولود يف الب�سرة 
عام 1953 �� اأكمل درا�سته يف 

جامعة الب�سرة / كلية الهند�سة عام 
1978�� ن�سر اأوىل مقالته وق�س�سه  

عام 1976 �� له : العرو�ض – 
ق�س�ض-  بغداد 1986، ربيع كاذب 

اأعمامي   ،  1987 بغداد  – ق�س�ض- 
الل�سو�ض – ق�س�ض  القاهرة 2002 

وللكاتب خم�ض روايات مطبوعة  : 
الليل والنهار  بغداد1985 ، اأق�سى 

اجلنوب  بغداد 1989 ، عراقيون 
اأجناب الدار البي�ساء 1999 ، 

وروايات ق�سرية: ) �سنام ال�سحراء( 
1983 و) فردو�ض مغلق ( 1984  �� 

ن�سر  ع�سرات املقالت والبحوث يف 
الآداب والفنون والفكر يف ال�سحف 

واملجات العراقية والعربية � 
ق�س�سه تدر�ض يف كلية الآداب 

جامعة قار يون�ض الليبية � ترجمت 
ق�س�سه ومقالته اإىل الجنليزية 

والرو�سية والفرن�سية � �سارت 
روايته  الليل والنهار املن�سورة عام 

1985 مبحثا لر�سالة الدكتوراه 
يف الآداب يف جامعة امل�ستن�سرية 

العراقية عام 1987 عام 1999 
مبحثا  لر�سالة دكتوراه يف الآداب 
جامعة امل�ستن�سرية العراقية  عام 

2004 � ع�سو احتاد الأدباء العراقي 
منذ 1984 � ع�سو نقابة ال�سحفين 
العراقين منذ 1987 � الكاتب العام 

جلمعية الرافدين العراقية يف املغرب 
منذ عام 2005-2011 � رئي�ض 

فخري للعديد من النوادي الثقافية 
يف املغرب  منها منتدى 2100 يف 

الدار البي�ساء.
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رس��������ال��������ة ال������غ������ف������ران
كن�ز املدى

امل�ست�سرقون  يتمكن  ان  الغريب  من  ولي�ض 
والك�سف  تاريخنا  دهاليز  اإىل  الو�سول  من 
ول�سنا  اغرا�سهم،  اختلفت  وان  خفاياه  عن 
ب�سدد تقييم نواياهم يف اإ�ساءة ما خفي من 
تاريخنا، ولكننا نرى اإن البديل عن اتهامهم 
القراءة  بالتاآمر على العروبة والإ�سام،هو 
به،  اعتزازنا  خال�ض  مع  للراث  اجل��دي��دة 
حممد  الراحل  اجل��زائ��ري  املفكر  يقول  كما 

اراكون.
اإل من  ال��ق��رم��ط��ي(  احل��ل��م  )ث��اث��ي��ة  وم����ا 
ت��ل��ك ال���ق���راءات اجل���دي���دة  اجل�����ادة، وهي 
ر���س��ال��ة »حم��ي��ي ال���دي���ن ال����اذق����اين« لنيل 
الإجابة  ح��اول  والتي  ال��دك��ت��وراه،  �سهادة  
ل��ظ��ه��ور تلك  اأدت  ال��ت��ي  ب��ه��ا ع��ن الأ���س��ب��اب 
والزندقة  بالإحلاد  املتهمة  الثورية  احلركة 
توبة  قبول  بعدم  الإ���س��ام  م�سايخ  واأف��ت��ى 
وال�سيوف  الأق���ام  لها  اأع�سائها،وانرت 
واأفكارهم  كتبهم  حلرق  النريان  واأ�سرمت 
كل هذا ومل مت�ض على بزوغ الإ�سام ثاثة 

قرون. 
ولو رجعنا قليا يف التاريخ قبل القرامطة، 
ا�ستمدت  قد  العبا�سية  ال��دول��ة  اإن  لوجدنا 
من  ال�����س��ري  تنظيمها  وجن����اح  �سرعيتها 
حممد(  اآل  م��ن  )ال��ر���س��ا  ب��ولي��ة  مطالبتها 
الجتماعية  العدالة  تن�سد  دعوتها  وكانت 
وامل�ساواة بن امل�سلمن يف الروة وال�سلطة 
ولكن ذلك مل يتحقق وذهبت وعودهم اأدراج 

الرياح. 
بالعمل  ال��ع��ب��ا���س��ي��ن،  اإدع�����اءات  وحت��ول��ت 
بالكتاب وال�سنة اإىل توظيف لهما ) الكتاب 
وال�سنة( لتثبيت احلكم الوليغاركي املطلق 
ال�سلطات،  بجميع  ا���س��ت��ئ��ث��اره��م  وت��ري��ر 
و�سيقوا اخلناق على اأبناء عمومتهم الأمر 
الثورات امل�ستمرة بقيادة  اأ�سعل فتيل  الذي 
ال�سرية  احلركات  من  وامتداداتهم  علي  اآل 
القرن  يف  القرامطة  حركة  ومنها  املنظمة 

الثالث الهجري.
الاحقة  ال��درا���س��ات  ك��رة  من  الرغم  وعلى 
جلهود امل�ست�سرقن الوائل ،اإل ان مو�سوع 
القرامطة مل يفقد بريقه واإغراءاته للباحثن 
حتى يومنا هذا،واإن درا�سة الدكتور حميي 
النب�ض  يف  جريئة  حماولة  الاذقاين  الدين 
ثاثة  على  ق�سمها  وال��ت��ي  امل�����س��م��ار،  ب��ه��ذا 
الن�ساأة  الول  اجل���زء  يف  ت��ن��اول  اأج�����زاء، 
واجلغرايف  التاريخي  والط��ار  والتف�سري 
ال�سيا�سي والجتماعي و �سّنف  واملحتوى 
العراق  ق��رام��ط��ة  اىل  ج��غ��راف��ي��ا  ال��ق��رام��ط��ة 
وقرامطة ال�سام وقرامطة البحرين وقرامطة 
اليمن بناء على ال�ستقال الن�سبي لكل حركة 
وميدان  ن�ساطها، مرجحا ان اأ�سل الت�سمية 
م�ستق من كلمة قرمط والتي تعني)الفّاح( 
بالنبطية ال�سائدة يف جنوب العراق معززا 
راأيه بتاأكيد الطري ان مهنتهم هي الفاحة 

او قد يكون ا�سلها من الكلمة الاتينية التي 
ان�ستان�ض  راأي  ي�ستبعد  احل��رف،ومل  تعني 
بالرامية  ق��رم��ط  ب���اأن  اف���اد  ال���ذي  الكرملي 

تعني اخلبيث او املحتال.
القرمطي  لل�سعر  ال��ث��اين  اجل��زء  وتعر�ض 
ومنهم  ال�سعراء  من  عددا  الاذقاين  ف��اأدرج 
الق�سائد  من  مبجموعة  م�ست�سهدا  املتنبي 
اغرا�سا  القرامطة  ال�سعراء  بها  تناول  التي 
القرمطية  احلركة  جهد  يف  ت�سب  متنوعة 

ون�ساطها الفكري وال�سيا�سي.
ف��ي��م��ا غ��ط��ى اجل����زء ال��ث��ال��ث م���ا و���س��ل من 
وخطب  ور�سائل  كتب  من  القرمطي  النر 
اهتمامًا  مبديًا  للعقيدة،  و�سرح  وحماورات 

ا�ستثنائيًا ب�)ر�سائل اإخوان ال�سفا(.
واأظهر الاذقاين يف هذين اجلزءين اإهمال 
الثقايف  للمنجز  ال��ع��رب��ي  الأدب  م��وؤرخ��ي 
بالتحيز  الإه���م���ال  ذل���ك  م��ع��ل��ا  ال��ق��رم��ط��ي 
احلاكمة  لل�سلطات  امل��وؤرخ��ون  اأدمنه  ال��ذي 
كما  وال��ف��ك��ري،  ال�سيا�سي  قمعها  وجت��ن��ب 
)�سطوا  وحديثا  قدميا  ال�سماعيلين  اإن 
اأنف�سهم  اإىل  ون�سبوه  القرامطة  تراث  على 
احلركتن(  عقيدة  يف  الت�سابه  م�ستغلن 

�ض250 
ال�سري  القرامطة  عمل  الاذقاين  رجح  لقد 
الثالث  ال��ق��رن  اأوائ���ل  اإىل  دعاتهم  ون�ساط 
الهجري اما ظهورهم العلني فقد اعتمد يف 
ال���ط���ري)ت310 ه�(  حت��دي��ده على رواي���ة 
الت�سديق  الروايات اىل  والتي يراها اقرب 
والذي اأ�سار اىل ظهور القرامطة يف اأحداث 
اتبع  الطري  ان  وامل��ع��روف  278ه����،  �سنة 
املنهج احلويل املو�سوعي يف �سرد تاريخه، 

وق���د ا���س��اب ال���اذق���اين ب��ذل��ك ال��ق��ط��ع  لأن 
الطري كان معا�سرا للحركة القرمطية وان 
مل ي�سجل لنا ن�ساطها قبل �سنة 278ه� وهو 
ما يوؤكد لنا ميل املوؤرخن العرب اىل احلط 
من �ساأن التنظيمات الراديكالية  حتى يبلغ 
احلاق ن�سب قادتها باليهود وهذا ما لحظه 

كولدزيهر )�ض14(.
وبقدر تعلق الأمر باإنتقا�ض منزلة القرامطة 
فقد لفت الاذقاين اىل كتاب املقد�سي )اح�سن 
ادرج  وال��ذي  القاليم(  معرفة  يف  التقا�سيم 
فيه املقد�سي مرويات عن الر�سول واخللفاء 
تنتق�ض من ِقَدر الحوازين وت�سّكك بوفائهم 
واراد الاذقاين ان يثبت ان لقب الهوازي 
داعية  اول  ع��ل��ى  امل���وؤرخ���ون  اط��ل��ق��ه  ال���ذي 
قرمطي ) احل�سن الهوازي( يراد به الغمز 

من مبادئه وت�سغريه بعيون امل�سلمن. 

عالقة القرامطة 
باال�سماعيلية

ي����رى امل���وؤل���ف ان اخل��ل��ط ق���د ت���وات���ر بن 
حتى  امل��وؤرخ��ن  م��ن  الكثري  عند  احلركتن 
كتب  يف  التاريخية  البديهيات  من  اأ�سبح 
اإنهم  ذل��ك  يف  فيقول  اجل��دد،  ال�سماعيلين 
�سبيل  يف  ا�ستماتوا  اجل��دد(  )ال�سماعلين 
الأوائ��ل  اأج��داده��م  اإىل  احلركة  ه��ذه  ن�سبة 
)�ض17( م�سككًا مبا يطلقون عليه )الوثائق 
ال�����س��ري��ة( ال��ت��ي مل ي��ره��ا اأح����د، ومم���ا زاد 
واملعلومات  الآراء  ت�����س��ارب  �سكوكه  م��ن 
ال�سماعيلين  ال��ك��ات��ب��ن  ع��ن��د  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

املعروفن م�سطفى غالب وعارف تامر. 
اجلهد  م��ن  الكثري  اأف��ن��ى  ق��د  ال��اذق��اين  اإن 

ارتباط  ل��ي��ف��ك  ه����ذا،  ك��ت��اب��ه  يف  وال��ت��ح��ق��ق 
بوحدة  ال�سماعيلين  مزاعم  من  القرامطة 
التوظيف  اىل  يعود  ذل��ك  ولعل  احلركتن، 
)�سوريا(،   ب��ل��ده  يف  للطائفية  ال�سيا�سي 
اخ��ت��اف احلركتن،  ع��ل��ى  ���س��واه��ده  وم���ن 
بالقرامطة عندما  الفاطمين عاقتهم  نكران 
اأن  بيد  مكة،  م��ن  الأ���س��ود  احلجر  انتزعوا 
امل�سرك  بالن�سب  لادعاء  عادوا  الفاطمين 
احل�سن  القرمطي  )ال��ق��ائ��د  اأ���س��ب��ح  حينما 
مكنته  م��وؤث��رة  ع�سكرية  ق��وة  ذا  الأع�����س��م( 
اأبواب  على  وال��وق��وف  دم�سق  احتال  من 
يف  خطب  قد  ه��ذا  الأع�سم  وك��ان  القاهرة، 
ومتهما  الفاطمين  بن�سب  ق��ادح��ا  دم�سق 
الوقت  يف  التهم،  باأب�سع  القداح(  )ميمون 
اأعظم  القداح  اآل  الفاطميون  به  يجل  ال��ذي 

الإجال. 
ول ينكر الاذقاين ان تكون هناك عاقة بن 
التنظيم  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  يف  احلركتن 
متعاطي  ع��ن��د  طبيعي  اأم���ر  وه���ذا  ال�����س��ري 
القرامطة  ب��ن  ال��ع��اق��ة  ول��ك��ن  ال�����س��ا���س��ة، 
يف  اأو���س��ال��ه��ا  تقطعت  ق��د  وال�سماعيلين 
القرامطة  بها  انت�سر  التي  ال�سلمية  معركة 
ال��ق��رام��ط��ة بالعمل  ب���داأ  وم��ن��ذ ذل���ك احل���ن 

حل�سابهم اخلا�ض.
اإخفاق القرامطة يف اإقامة دولة يف العراق 

اإن املوؤرخن  واإن اختلفوا يف �سرد تفا�سيل 
ان  على  اجمعوا  انهم  ال  القرمطية  احلركة 
للحركة وعلى  م��ه��دا  ك��ان��ت  ال�����س��واد  ار����ض 
انتفا�ساتهم  اأوىل  اندلعت  رافديها  �سفاف 
كان  امل�سلح  لل�سدام  ميدان  واول  274ه���، 
289ه�  والكوفة(  وا�سط  )ب��ن  جنباء  يف 

والتي كلفت القرامطة ثمنا باهظا من القمع 
الذي خلق بدوره ردود اأفعال عنيفة طفحت 
املعارك  يف  القرمطي  املقاتل  �سلوك  على 
طريق  وقطع  امل��دن  اقتحام  يف  وال�سرا�سة 

احلجيج.
الطريق  �سلكوا  قد  ذلك  قبل  القرامطة   وان 
عندما  النظري  منقطع  ب��ذك��اء  القت�سادية 
يف  ���س��اة  خم�سن  اتباعهم  على  ف��ر���س��وا 
ذلك  ان  ال���وا����س���ح  ال���واح���د،وم���ن  ال���ي���وم 
عنده  ليجد  العمل  عن  )املقد�ض(  الإ�سراب 
الجراء  فاحيهم  ملنع  حجة  الر���ض  ماكو 
ل��و حتولت  ال�����س��اة حتى  )امل��وؤم��ن��ن( م��ن 
الر�ض اىل خراب وما يعنيه ذلك عجزا ماليا 

يف دولة تقوم على القت�ساد الزراعي.   
ال��اذق��اين يف مواطن كثرية من  اأف��اد  ولقد 
ثقل  ي�سكلون  ال��ع��راق  قرامطة  ب���اأن  كتابه 
من  ان�سحابهم  وان  ال��ق��رم��ط��ي��ة،  احل��رك��ة 
ولكنه  النق�سامات،  تلك  كل  اأح��دث  العراق 
تاأ�سي�ض دولة  مل يجب عن �سر اخفاقهم يف 
قرمطية بالعراق على غرار قرامطة البحرين 
القل،  على  ال�سام  يف  ال�سلمية  او  واليمن 
ومل يقل لنا الاذقاين هل ان ذلك يعود اىل 
تاأثري العامل اجلغرايف الذي  اأخذ دوره  يف 
ذلك؟ ونحن نعلم ان الكوفة على مرمى حجر 
من مركز اخلافة وانها �سهلة املنال للقوات 
يف  قطعاتها  باأف�سل  العبا�سية  الع�سكرية 
جنباء. جتربة  والدليل  ال�سريع  التدخل 
واذا كان قرب الكوفة من بغداد يحول دون 
الذي  ما  ترى  الكوفة،  يف  القرامطة  جناح 
مينع ذلك يف الب�سرة ؟ والب�سرة هي معن 
تاريخ  يف  الراديكالية  واحلركات  الثورات 

الدولة العربية ال�سامية.
املجتمع  ب��ط��ب��ي��ع��ة  ي��ت��ع��ل��ق  الأم������ر  ان  اأم 
الفكري  ال��ت��ن��وع  ذي  ال��ع��راق��ي)امل��دي��ن��ي(  

وال�سيا�سي والجتماعي؟ 
ان املوؤلف مل يجب على هذه الت�ساوؤلت ومل 
ت�سور  بناء  اىل  الو�سول  يف  لهفتنا  ي�سبع 
اأقامة  يف  القرامطة  اخفاق  علة  عن  مريح 

دولة قرمطية يف ار�ض ال�سواد.   

انتزاع احلجر اال�س�د ونقله 
اىل هجر يف البحرين 

القرمطي  ال��ت��اري��خ  �سوهت  ال��واق��ع��ة  ه��ذه 
وخلقت  القرامطة  موقف  واأ�سعفت  كثريًا 
لهم عداءا �سهل الترير من ال�سوقة واحلكام 
على حد �سواء،  فقد اقتلعوا احلجر الأ�سود 
من الكعبة عام 317ه� وحملوه اإىل البحرين 
ا�سراه  بعد  339ه���  عام  حتى  يعيدوه  ومل 
ودفع  القرامطة  الفاطمي،ب�سروط   الأم��ري 
ي�سكل  املبلغ  هذا  وك��ان  دينار  الف  خم�سن 
هذا  �سخامة  نتخيل  ان  ولنا  طائلة،  ث��روة 
املبلغ يف وقت كانت العائلة تتمتع بالعي�ض 

الكرمي بثاثمائة درهم ل�سنة كاملة  .

احلجر  ونقل  الكعبة  غ��زو  ال��اذق��اين  يعلل 
ال�سود اىل عدة ا�سباب : 

1. ثاأرًا لقتلى معركة جنباء.
الدولة  هيبة  من  واحل��ط  اخلليفة  اذلل   .2

العبا�سية.
3. فتوى احلج النظري التي اطلقها احلاج 

ودفع حياته ثمنا لها. 
4. الك�سب القت�سادي.

فقد  الق��ت�����س��ادي  ب��ال��ه��دف  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ا�ستثمره القرامطة اأميا ا�ستثمار ومتر�سوا 
مبا يعرف ب�) بذرقة احلج( فقد كانت عمليات 
القرامطة،  قبل  �سائعة  احلجاج  طريق  قطع 
وال��ب��ذرق��ة ه��ي ح��م��اي��ة ت��ل��ك ال��ط��رق مقابل 
اتاوة مالية، وقد بلغت اتاوة القرامطة من 
دينار  ال��ف   300 ح���وايل  وح���ده  الخ�سيد 
لقاء البذرقة، اما عاقة نقل احلجر ال�سود  
ب��ت��دي��ن ال��ق��رام��ط��ة ف��ي��ق��ول ال���اذق���اين ) ان 
ا�سحاب  من  القرامطة وغريهم  مع  امل�سكلة 
الهجري  الثالث  القرن  يف  املتناحرة  الفرق 
موؤمنهم  لنعرف  املجال  لنا  يركون  ل  انهم 

من كافرهم( �ض 74.
ومل ُتتهم فرقة مبثل الذي اتهم به القرامطة 
م���ن امل�����روق ع���ن امل��ل��ة ح��ت��ى و���س��ل الم���ر 
توبة  قبول  بعدم  يفتي  اأن  الغزايل  بالإمام 
و  ب�)التقية(،  يقول  لأن��ه  تاب  اذا  القرمطي 
ينقل الاذقاين ن�سا عن )اخلطيب البغدادي 
حنيفة  اب��ا  ان  فيه  يقول  ب��غ��داد(  تاريخ  يف 
النعمان قد افتى بالقتال اىل جانب القرامطة 
الطمئنان  للذاقاين  وفر  ما  وهو  )���ض82( 

على اميانهم!!! 
يتعلق  خ��ط��اأ  اىل  امل���وؤل���ف  ينتبه  مل  وه��ن��ا 
فاملتواتر  ل��اأح��داث،  التاريخي  بالت�سل�سل 
يف كتب الرجال ان اأبا حنيفة قد تويف عام 
من  باأكر  القرامطة  ظهور  قبل  اأي  150ه��� 

قرن.

قرمطية احلالج
 ) 244هـ - 309(

احلجج  اإق��ام��ة  يف  كثريا  ال��اذق��اين  تو�سع 
اجمعت  )لقد  فيقول   احل��اج  قرمطية  على 
على  وال��ع��ق��ائ��د  والدب  ال���ت���واري���خ  ك��ت��ب 
ق��رم��ط��ي��ة احل�����اج( وه����و ي����رد ب��ذل��ك على 
لوي�ض  ومنهم  امل�ست�سرقن  بع�ض  ا���س��رار 
ب�سرورة  م���ا����س���ي���ن���ون)1883-1962م( 
�ض  وامل��ت�����س��وف��ة(  ال��ق��رام��ط��ة  ب��ن  التفرقة 
من  يريد  ما�سينون  ان  املوؤلف  وي��رى   123
ذلك ان يظهر تاأثري الت�سوف امل�سيحي على 
الاذقاين  يكتف  ومل  امل�سلمن،  مت�سوفة 
بالتاأكيد على ان احلاج على مذهب القرامطة 
فيه  فار�سًا  جريئا  ا�ستنتاجا  يطرح  هو  بل 
ان احلاج هو نف�سه الداعي القرمطي الول 

)ح�سن الهوازي( �ض125
وان فر�سه هذا ل يقوم على تطابق ال�سماء 
منه  بالكثري  يعتمد  بل  فقط  ال��ولدة  ومكان 

على املنهج التاريخي.
فاأن ابا املغيث احل�سن بن من�سور احلاج 
ول��د يف اله����واز ع��ام 244ه���� وان��ت��ق��ل اىل 

الب�سرة وكانت اقامته فيها يف قبيلة عربية 
ع��رف��ت ب��ال��ت��م��رد وال���ث���ورة وع��ن��دم��ا اعلن 
فيها  احلاج  ا�سرك  ثورته،  الزجن  �ساحب 
احلاج  وا�سطر  ربيعا،  الع�سرين  ذو  وهو 
والختفاء  ال��ه��روب  اىل  ال��ث��ورة  ف�سل  بعد 
القرن  ثمانينات  حتى  يظهر  ومل  بغداد  يف 
على  الق�ساء  بعد  وحت��دي��دا  ع�سر  ال��ث��ال��ث 

النتفا�سة القرمطية عام 278ه�.
الفر�سية  ب��ه��ذه  بعيدا  ال��اذق��اين  وي��ذه��ب 
تطابق  اىل  ب��ال���س��ارة  ال��ف��ري��دة  التاريخية 
من  للرجلن  وال�سلوكية  اخللقية  ال�سفات 

حيث الورع والتقوى.
فِلَم ل يكون احلاج هو الذي هرب من �سجن 
باأ�سم  املتواترة  الرواية  ح�سب  )الهي�سم( 

احل�سن الهوازي ؟
عند  معروفة  احلركية  ال�سماء  كانت  فقد   
بالكثري  ت�سمى  احل����اج  ال���ق���رام���ط���ة،وان 
اآنذاك  �سائعا  ا�سلوبا  الر�سوة  منها،وكانت 
���س��واء ع��ن��د ال��ق��رام��ط��ة او غ��ريه��م وي��رى 

الاذقاين ان الر�سوة ا�سلوب حاجي !!
ثم يعود الاذقاين ليغمز من درا�سة لوي�ض 
ان  ما�سينون  اراد  )لقد  فيقول  ما�سينون 
يجعل من احلاج �سهيدًا م�سيحيًا لأعتقاده 
الت�سوف  ع��ل��ى  امل�����س��ي��ح��ي��ة  ب���ال���ت���اأث���ريات 

ال�سامي( �ض131
ويخل�ض الاذقاين اىل ان احلاج هو �سيد 
اخلافة  دار  يف  ولعب  القرمطية  امل�سرية 
القيا�سرة(،  ب���اط  يف  )را���س��ب��وت��ن  م��ث��ل 
ام  ب�سغب  احل��اج  عاقة  اىل  ي�سري  واأظنه 
التي وقفت اىل جانبه يف  العبا�سي  املقتدر 

�سجنه وحماكمته.
املحطات  اح��دى  يذكر  مل  ال��اذق��اين  ان  اإل 
وهي  امل�سطربة،  احل��اج  حياة  يف  املهمة 
للمهدي  ال�سفارة  فيها  ادع��ى  التي  ال��ف��رة 
ال�سيعة  عند  ع�سر  ال��ث��اين  امل��ن��ت��ظ��ر)الم��ام 
باحل�سن  اأثرها  على  وا�سطدم  المامية(   
ب���ن روح)ال�������س���ف���ري ال��ث��ال��ث ل���ام���ام( ومل 
ب)ال�سلمغاين(   احل���اج  ع��اق��ة  اىل  ينبه 
ال�����س��خ�����س��ي��ة الأك�����ر غ���راب���ة )ل��ل��م��زي��د من 
التفا�سيل ميكن الرجوع اىل كتاب الدكتور 
ال�سيعة  عند  املنتظر  –املهدي  علي  ج��واد 

األثني ع�سرية(.
يف  اآخ��ر  تاريخي  خلط  يف  الاذقاين  ويقع 
احل�سن  )تغيب  ي��ق��ول  عندما  ال��ف��رة  ه��ذه 
يف  لل�سيعة  ع�سر  الثاين  الم��ام  الع�سكري 

ال�سرداب ودعوة الأتباع لانتظار( �ض60 
وخافا لهذه الهنات، فاأن هذا اجلهد الفكري 
ال��رح��ال يف جمموعة من  امل��وؤل��ف اىل  ق��اد 
وامل�سادر  امل��ع��ت��رة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���راج���ع 
ال�سيلة يف درا�سة هذه احلركة املثرية �سواء 
العرب  املوؤرخون  او  امل�ست�سرقون  كتبه  ما 
القرمطي(  احللم  ثاثية  فجاءت)  املحدثون 
العدل والأل��ف��ة وامل�����س��اواة،اجن��ازا ذكيا  يف 
وا�ستخا�سهم  القرامطة  لتاريخ  و�سجاعا 
القدمية  الإ�سماعيلية  امل��زاع��م  بوتقة  م��ن 

واملحدثة. 
kamildwd@yahoo.com

قراءة في ثالثية الحلم القرمطي

لعل حركة القرامطة من اأكثـر احلركات  التي اكتنفها الغم��س واالإبهام ويبدو اإن مرد ذلك يع�د اإىل ما يف 
بط�ن كتب التاريخ من االفرتاءات والتهم التي ال�سقها امل�ؤرخ�ن بروايات متناق�سة يعرتيها االختالف 
ولكن ه�ؤالء امل�ؤرخني عادوا ليتفق�ا على التحامل والتحري�س ومل يكتف�ا ب��سف القرامطة باخلارجني 

على اإمام زمانهم ، بل و�سل بهم االأمر اىل  اإخراج القرامطة من حظرية االإ�سالم وعدم قب�ل ت�بة 
القرمطي اإذا تاب ح�سب ما اأفتى به االإمام الغزايل . ان هذا العداء ال�سيا�سي واملذهبي ابعد الكثري من 

امل�ؤرخني عن م��س�عيتهم يف تقييم ال�اقع االجتماعي واالقت�سادي الذي اإفرز احلركة القرمطية ومنحها 
الق�ة والثبات . ومل تظهر الدرا�سات التاريخية العلمية التي بحثت يف احلركة القرمطية اإال يف القرن 

التا�سع ع�سر امليالدي وكانت باك�رة ذلك ر�سالة الدكت�راه للم�ست�سرق اله�لندي »ميكال يان دي خ�يه« يف 
القرن التا�سع ع�سر )1862م(  ونّبه فيها اإىل اأهمية القرامطة ودورهم يف التاريخ االإ�سالمي ، وكان اأول بحث 

لنيل الدكت�راه يف اأ�س�ل االإ�سماعيلية والفاطمية والقرمطية من اإعداد االإجنليزي برنارد ل�ي�س )عام 
1912م(.  ثم ت�الت الدرا�سات �س�اء من امل�ست�سرقني اأو من امل�ؤرخني العرب املحدثني ولعل ذلك يع�د اىل 

انت�سار الفكر اال�سرتاكي وحماولة الربط بينه وبني الطروحات االقت�سادية القرمطية .

عر�س: كامل داود

العربي،  ال�سعيد  على  ل  �سنوات،  منذ  مثلها  اق��راأ  مل  رواي��ة،  اأمامي 
اإنها رواية مذهلة، عنوانها »وحدها �سجرة  العاملي.  ال�سعيد  ول على 
الرمان« )دار اجلمل(، بقلم الكاتب العراقي �سنان اأنطون. لو مل اأ�سمع 
به من قبل، لقلت اإنه ا�سم م�ستعار، اأو ل اأدري. فقد بدا يل م�ستغربًا جدًا 
اأن يلم كاتب م�سيحي بطقو�ض غ�سل املوتى الإ�سامية بدقة متناهية. 
لكنني تو�سلت اىل قناعة باأن �سر عبقرية الرواية يكمن يف »مهنة« بطل 
العراقية  اأي م�سرح لاأحداث  الرواية واأبيه، غ�سل املوتى، فا ي�سلح 

اأف�سل من مغ�سل للموتى. لكن كيف و�سل �سنان اأنطون اىل املغ�سل؟
هذا ما حرّيين متامًا. اأهو ذكاوؤه املفرط يف ا�ستبعاد اأي م�سرح لروايته، 
واعتقاده باأن مغ�سل املوتى هو اأف�سل مكان ميكن اأن تدور فيه اأحداث 
رواية العراق؟  اأنا اأنحني اأمام »عبقرية« �سنان يف مقدرته على تقم�ض 
طابع  اإ�سفاء  يف  وبراعته  البال،  على  ذكرها  يرد  ل  �سعبية  �سخ�سية 
ح�ساري رفيع لبطله من خال درا�سته الفن. هو ي�ساعد اأباه يف مهنة 
غ�سل املوتى، ويدر�ض الفن. �سيئان يجتمعان ول يجتمعان. اإن عملية 
غ�سل املوتى تبقى ثقيلة على اله�سم، لكنها �ست�سعنا وجهًا لوجه اأمام 
عن  يكتب  اأن  كاتب  ي�ستطيع  كيف  اأت�ساءل  كنت  العراقية.  املاآ�سي  كل 
البانوراما العراقية. فهي تعز على الكتابة. اإن الكتابة عنها ببانورامية 
مقابلة هي اأن يعرف الكاتب من اأين ير�سدها. وكان حمل غ�سل الأموات 

هو امل�سب املثايل للماآ�سي والفواجع التي �سهدها العراق.
يح�سل  اأن  اأخ�سى  كنت  ال�سريالية.  من  وقليل  الواقعية  من  كثري  هنا 
خلل يف هذا التوازن. لكن الكاتب كان واعيًا لهذا التوازن. يف و�سعنا 
يف  اأبتعد  لن  لها.  مثيل  ل  خ�سو�سية  لها  العراقية  ق�سيتنا  اإن  القول 
الزمن اىل الوراء. فثمة اأمثلة قد ل حت�سى. لكنني اأريد اأن اأنظر اىل 
اأعتقد اأن هناك ماأ�ساة فاقت ماأ�ساتنا العراقية.  الزمن احلديث. هنا ل 
لكن كيف نكتب عنها مبا يقابل حجمها. نذكر املاآ�سي يف بلدان اأمريكا 
م�سرحية  جميلة.  وم�سرحيات  رواي���ات  عنها  كتبت  وق��د  الاتينية. 
»املوت والعذراء« مثًا، ورواية »خريف البطريرك« لغابرييل غار�سيا 
�سريالية  بلغة  الديكتاتوريات  عن  يكتب  اأن  الكاتب  راأى  هنا  ماركيز. 
املخربة«.  الببغاوات  على  بنادقهم  من  النار  يطلقون  »اجلنود  طاغية: 
ول اأذكر جيدًا، رمبا الأبقار ترعى اأو ترق�ض يف ق�سر الرئي�ض... اإلخ. 
كتابة  لها  ت�سلح  ل  العراقية  املاأ�ساة  لكن  لذيذًا.  �سيئًا  ذلك  وجدنا  لقد 
التاريخي  اإنها »رواية« متقنة يف عمقها  اإنها من طراز خا�ض.  هازلة. 
ثم ح�سار  فا�سي، وحروب جمنونة.  نظام  امل�سغوط جدًا.  اأو  املكثف 
اقت�سادي مينع ا�سترياد اأقام الر�سا�ض، لأنها ميكن اأن تكون خمربة 
الأخاقية.  القيم  تخريب  مت  اأن  بعد  م�سبوه.  احتال  ثم  كالببغاوات، 
اأريد اأن اأقول اإن الكتابة الكابو�سية عن هذه الأجواء، منا�سبة. اإن كل 
لئا  مبقدار  يكون  اأن  ينبغي  لكن  العراقية،  املاأ�ساة  عن  منا�سب  �سيء 

يختل التوازن، وي�سبح العمل ملهاة اأو عبثًا.
اأنفا�سي  حاب�سًا  بقيت  الكابو�سي،  ال��رواي��ة  م�ستهل  ق���راأت  عندما 
»ا�ستيقظت  ال�سعداء مع كلمات:  ثم تنف�ست  �سفحة، �سفحتن، ثاثًا، 
الروائية، ول  الأعمال  الأح��ام يف  اأحب  ل  اأنا  بالعرق«.  لهثًا ومبلًا 
راأ�سه  يرى  اأح��دًا  اأن  اأعتقد  ل  واأن��ا  »م�سّفط«.  كام  لأنها  الكوابي�ض، 
مذبوحًا اأو مقطوعًا يف احللم اأو الكابو�ض. اأم اأن هذا ممكن يف احلالة 

العراقية؟
هيلو، �سنان، اأين اأنت؟ ملاذا �سجرة الرمان؟ وملاذا وحدها؟ هل �ساهدت 
اأن لرمانها مثيًا يف  اأظن  اأبو �سيدة يف حمافظة دياىل، التي ل  بلدة 
العامل، ورمانها ال�ستوي ولي�ض ال�سيفي! جلب لنا ابن عمي حمًا منه 
قبل اأن متنع اأقام الر�سا�ض من العراق. اأنا ل اأذكر اأنني اأكلت فاكهة 
التا�سعة  يف  طفًا  غ�سلت  اأن  بعد  الرمانة«  »مي  خرجت  لكنك  منه.  األذ 

واأباه، ماتا يف انفجار مفخخة قرب امل�سرح الوطني. اأين يقع امل�سرح 
الوطني؟ اأنا مل اأعد اأذكر �سيئًا من معامل العراق... �سنان، هل ت��س�معني؟ 
اأنت كتبت اأروع رواية عن املاأ�ساة العراقية، فقط ملا تخليت عن حرف 

الباء يف بع�ض كامك اجلميل، كما يف قولك »ظننت باأنني...«
اآه، ملاذا اأ�سغل بايل بهذه التفا�سيل الثانوية. فاأنا معجب باإفراط بهذا 
اأدرجه بن الأعمال الروائية  اأن  اأتردد يف  العمل الروائي الآ�سر. ولن 
املمتازة التي قراأتها يف حياتي. واأنا الآن �ساأحاول اأن اأقف مرة اأخرى 
لي�ض  م�سادرها،  عن  اأحتدث  اأن  اأريد  الرواية.  هذه  تاألق  اأ�سباب  على 
اأريد قبل ذلك  على الطريقة البنيوية الثقيلة، بل على ال�سجية. لكنني 
اأن اأ�ستمع اىل �سربات على ال�سيتار، اأو ال�سارود ب�سفة خا�سة، لأن لها 
رنينًا ملتويًا على نحو موجع. فاأنا اأحاول دائمًا اأن اأبحث عن الآلم يف 
املو�سيقى... هل كنت اأريد اأن اأحتدث عن م�سادر رواية �سنان اأنطون؟

امل�سدر الأول والأ�سا�سي هو اأن تعي�ض اأحداث العراق بنف�سك. وهذا ما 
كان عليه �سنان. اإن من بن مقومات جناح هذه الرواية هي اأن ي�سهد 
كاتبها اأحداث العراق كلها اأو بع�سها )لأنه قد ل يبقى على قيد احلياة لو 
�سهدها كلها(. واأنا اأغبطه لأجل ذلك، لكي ي�ستطيع اأن يكتب هذا العمل 
لكن كيف  عنها.  كتب  التي  الأح��داث  �سنان بجحيم  تعمد  لقد  اجلميل. 
ا�ستطاع اأن يتقم�ض �سخ�سية غ�سال جثث موتى ب�سدقية مذهلة؟ ذاك 
هو م�سدر اآخر مهم جدًا من م�سادر الرواية. واأنا اأعود فاأقول اإن هذه 
�سربة معلم ل تطراأ على بال اأي منا، رمبا با�ستثناء هذا ال�ساب )�ساب؟( 
اأي خلل يف  اأن هناك  اأح�ض  اأنا مل  للمفارقة!  »املت�سيع«، ويا  امل�سيحي 
�سلوك بطل الرواية »ال�سيعي« حتى العظم )وبالعراقية، حتى الق�سر(. 
ولئا ي�سعر القارئ »ال�سّني« بح�سا�سية، اأرى اأن اأ�سارع اىل القول اإن 
الطائفي. هنا  لكنه متنور ونفور من احل�ض  �سيعية،  عائلة  البطل من 
هي  البطل،  مزايا  من  مهمة  اأخ��رى  نقطة  على  اإ�سبعي  اأ�سع  اأن  اأحب 
تنوره امللمو�ض رغم كل »ثقافته« الإميانية. اإنه بطل من الواقع العراقي 
اأي�سًا بلغة  ال�سعبي ال�سميم، ولي�ض من املخيلة. لكنه ذو ذهن تقدمي 

الي�سار التي ذبل ا�ستعمالها.
اأي�سًا اىل لغة الرواية، التي تزاوج بن لغة املثقف ولغة  وهذا ينقلنا 
التي  الفاح�سة،  املفردات  يف  حتى  جميل  ت��زاوج  وهو  ال�سعب.  اأبناء 
تقراأ  حن  اأهلك  بن  نف�سك  جتد  اأن��ت  ال��رواي��ة.  ن�ض  يف  جميلة  تبدو 
الرواية. وحت�ض اأي�سًا اأن كاتبها مثقف من طراز رفيع. لكنني ل اأريد 
اإن  اأقول؟  اأريد ان  اأن�سى »ثقافة« البطل ال�سعبية يف ال�سميم. ماذا  ان 
اإملام �سنان ب�سلوك ولغة اأبطال روايته ال�سعبين اأ�سفى �سدقية عالية 
على روايته. واأنا اأرى اأن حوار الرواية، الذي جاء مكثفًا، كان جميًا 

جدًا بلغته ال�سعبية. كعراقي، اأنا اأ�ستعذبه.
كان  وه��ذا  ال�سعيدة،  النهايات  يع�سقون  ممن  لي�ض  امل��وؤل��ف  اأن  وم��ع 
فقط.  لاأحزان  م�سرحًا  روايته  يجعل  مل  اأنه  اإل  الرواية،  يف  وا�سحًا 
لي�ست  حب  با  وال��رواي��ة  ال��رواي��ة.  يف  للحب  موقع  من  اأك��ر  فهناك 
بغيداء.  ثم  ب��رمي،  البطل  عاقة  اىل  هنا  اأ�سري  اأن��ا  تقراأ!  ب��اأن  جديرة 
ج�سد  على  الطاغي  امل��وت  مقابل  للحياة  رم��زًا  كانتا  العاقتان  هاتان 
الثدي،  اأُجه�ستا، مبر�ض الأوىل )رمي( ب�سرطان  الرواية. والعاقتان 
كل  وقبل  ال��ع��راق،  خ��ارج  اىل  الهجرة  )غ��ي��داء(  الثانية  عائلة  وبقرار 
�سيء، لمتناع البطل عن الزواج. وهو قرار ين�سجم مع اجلانب املثقف 
عند البطل )وهو فنان نحات اأي�سًا(، وين�سجم مع جانبه ال�سعبي. لكن 
البطل ل يفلح اأي�سًا يف الإفات من العراق، بعد اأن يف�سل يف اجتياز 
احلدود. واأنا اأ�سفت له لف�سله يف الإفات من اجلحيم، لكنني ارحتت 

لهذه النهاية من وجهة النظر الفنية...
العراقي  ال��روائ��ي  العمل  بهذا  اإعجابي  عن  اأع��رب  احل��ب،  من  مبزيد 
املتاألق. لكنني مل اأحتدث عن �سخو�ض الرواية كما وعدت. هذا لأنني 
ا�ستطعت اأن اأنتزع نف�سي ب�سعوبة من براثن ال�سداع امل�ستمر، الذي 

يلم بي باإحلاح قاتل يف هذه الأيام.
عن كتاب العراق

وحدها شجرة الرمان رواية العراق بحق
عر�س: علي ال�س�ك

�سليمان   بن  الله  عبد  بن  اأحمد  املعري  العاء  اأب��و 
اأعام ع�سره  الكبرياأبرز  ال�ساعر  املعّري   التنوخي 
�ساعرية وفل�سفة واأدبا ،ولد يف معّرة النعمان بال�سام 
يف حوايل 363 للهجرة وتوفى فيها �سنة449 بعد 
ط��واف ودر���ض يف باد ال�سام وزي��ارة  دام��ت اكر 

�سنة لبغداد.
 ا�سيب باجلدري وهو يف الرابعة ففقد الب�سر لكن 

ب�سريته ا�ستمرت متوثبة قادرة على تقدمي الكثري 
بعيد عودته من بغدادنتيجة مر�ض اأمه ووفاتها لزم 

ملقبا  وفاته  حتى  عاما  واربعن  خم�ض  طيلة  بيته 
ظل  لكنه  وعماه  بيته  اأي   ) املحب�سن  رهن   ( ذات��ه 
الدباء  من  يرا�سله  اأو  ي��زوره  ومن  بطلبته  مت�سا 

والعلماء والوزراء .
 له يف ال�سعر ديوانان هما  ) �سقط الزند ( و)لزوم  
ما ل يلزم ( وله كتب ور�سائل فل�سفيةكثرية اأ�سهرها 
ر�سالة الغفران مو�سع  حديثنا واأ�سهر كتب املعّري 
باأق�سامه  الر�سائل  دي��وان  الخ��رى:  كتبه  من  و     ،

الثاثة  ومنها ر�سالة املائكة والر�سالة ال�سندية . 
من�سور  بن  علي  اىل  الغفران  ر�سالة  املعري  كتب 

احللبي ال�سهري ب�)اأبن القارح( على ق�سمن الول- 
وهو املهم- يتعلق  ب�) رحلة اأبن القارح اىل ال�سماء( 
اأبن  فيها  املعري  يتخيل  طبعا  متخيلة  رحلة  وهي 
القارح يطوف بن اجلنة والنار متحدثا مع الدباء 

والفا�سفة  وال�سعراءالذين حطوا هناك.
�سلمى وع��دي بن  اأب��ي  بن  يلتقي بزهري  يف اجلنة 
والنابغة  الأب��ر���ض  بن  وعبيد  قي�ض  واع�سى  زي��د 
ال��ذب��ي��اين وال��ن��اب��غ��ة اجل��ع��دي ول��ب��ي��د ب��ن ربيعة 
جمل�ض  معهم  ويجل�ض  وغريهم  ثابت  بن  وح�سان 
الله  احلوار والنقا�ض ويكون �سوؤاله الول:مل غفر 
الجابة رواية ق�سرية  ؟ وتكون  لك ودخلت اجلنة 
ومل  النار   دخلوا  الذين  اأجابة  تكون  فيما  ممتعة 
الذين  ه��وؤلء  ومن  ملكانتهم  مو�سحة  لهم  الله  يغفر 
العب�سي  عنرة   : النار  يف  انهم  املعري  يفر�سهم 
وامرئ القي�ض واو�ض بن  حجر  والخطل ومهلهل 
اأبن القارح  التغلبي واملرق�سن و�سواهم ، يركهم  
للجنة  عودته  يف  يلتقي  ثم  نقا�ض  بعد  ال�سرمد  يف 
باآدم عليه ال�سام فيحادثه ثم يجد بيوتا يف اجلنة 
من  لقلة  فيجدها  عنها  في�ساأل  �سواها  من  �ساأنا  اأقل 

منهم  باجلنة  ال��ل��ه  رحمهم  ال��ذي��ن  ال��رج��ز  ���س��ع��راء 
العجاج وروؤبة وحميد الرقط وابو نخيلة وغريهم 
، ويدور بينه وبن روؤبة حوار جاد يف اأهمية الرجز 
من عدمه ، ول�سنا ندري هنا كيف اأتاح املعري لنف�سه 
هذا التقومي والتفريق حيث و�سع روؤبة و�سواه يف 
بن  اأو���ض  – ومنعها عن  روؤيته  –على وفق  اجلنة 

حجر كمثال ؟ 
الغفران  ر�سالة  من  اأف��اد  قد  النقدي  الفكر  ان  املهم 
و�سريورتها الفرا�سية كما اأفاد من ق�سمها الثاين 
الذي يحوي اأجابات املعري على اأ�سئلة  ابن القارح 

الخرى يف الفل�سفة وال�سعر والدب.
حديثا  ال��ع��اء  اب��ي  ع��ن  ان�سئت  لتي   ا  الكتب  م��ن   
العاء(  اب��ي  حديث  ال�سهري_)  ح�سن  ط��ه  كتاب 
وكتاب بنت ال�ساطئ ) ابو العاء يف بغداد ( ا�سافة 
عن  والكتب  ذات��ه��ا.  الغفران  ر�سالة  حتقيقها  اىل 
اللزوميات وعن ر�سالة الغفران كثرية كرة الكتب 
عن فل�سفة اأبي العاء الت�ساوؤمية و�سعره الفل�سفي 

الر�سن.

ـــــــ� الــــعــــالء املــــعــــّري اأب
مراجعة: با�سم عبد احلميد حّم�دي
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لعبة كبرية 
اأن  اإىل  املوؤلفة  اأ���س��ارت  الكتاب،  بداية  يف 
ال�سعور  هو  الإن�سان  حياة  يف  �سيء  اأه��م 
قد يختلف  الأمل  واأن هذا  ال��ذات،  بتحقيق 
من اإن�سان لآخر ومن الرجل للمراأة. وتقرر 
الكاتبة اأن هذا الأمل يف حتقيق الذات دائمًا 
لقطات  معظم  على  امل�سيطر  هو  يكون  ما 
ولكن  املختلفة،  املتعددة  باأ�سكاله  احلياة 
مبكرة  �سن  يف  الإن�����س��ان  ي��ع��رف  اأن  امل��ه��م 
ال�سري  وي��ح��اول  واآم��ال��ه  ورغباته  ق��درات��ه 
الطريق  يخت�سر  حتى  ال�سليم  الطريق  يف 
للو�سول اإىل النجاح وحتقيق الذات. ومن 
ناحية اأخرى فاإن الكاتبة  توؤكد �سرورة اأن 
لعبة  اأن احلياة  اعتباره  الإن�سان يف  ي�سع 
والذي  كثرية  وق��واع��د  اأ���س��ول  لها  كبرية 
العظيمة  النوايا  �ساحب  لي�ض  فيها  ينجح 
ولكنها  وال��ك��ف��اح..  العمل  على  ال��ق��ادر  اأو 
الذهن  تفتح  اإىل  ���س��يء  ك��ل  ف���وق  حت��ت��اج 
والعينن واإىل من يرى بو�سوح منحنيات 
بالإ�سافة  مطباته  بذكاء  ويتجنب  الطريق 
القوة  و�سائل  بكل  م�سلحًا  يكون  اأن  اإىل 

مواقع  اإىل  به  وت�سل  الأم��ان  متنحه  التي 
الأ�سياء يف هذا  اأهم  اأن من  النت�سار، كما 
قيمًا  طريقه  يف  الإن�سان  يدو�ض  األ  الأم��ر 
لن  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ف��ي  ؛  غ��ن��ى عنها  وم��ب��ادئ ل 
ينتفع الإن�سان باأي �سيء لو ربح العامل كله 

وخ�سر نف�سه. 

اأهم القرارات 
وتو�سح الكاتبة اأنه بالن�سبة للزواج الذي 
ال��ق��رارات يف احل��ي��اة، فقد  اأه��م  يعتر من 
التجارب وامل�سكات عدم  العديد من  اأكدت 
را�سخة  ق��واع��د  اأو  ثابتة  مقايي�ض  وج��ود 
ميكنها اأن تكون اأ�سا�سًا لزواج �سعيد موفق 

؛ ثم تو�سح اأن الإن�سان تركيبة معقدة بها 
ماين العنا�سر املتباينة، واأنه لذلك يحدث 
اأحيانًا اأن ينجح زواج الكل يتنباأ له بالف�سل 
مقومات  ك��ل  ب��ه  اآخ��ر  زواج  يتحطم  بينما 
م��ن جهة  ول��ك��ن  امل��ت��ع��ارف عليها.  ال��ن��ج��اح 
اخرى تقرر املوؤلفة اأن هناك اأ�سياء لبد من 
توافرها ل�ستمرار ال�سعادة يف هذه العاقة 
للزوجة  الأمان  ياأتي يف مقدمتها م�ساعر  ؛ 
واأنه  واحلنان،  بالراحة  الرجل  واإح�سا�ض 
اإذا فر�سنا �سرورة التكافوؤ يف هذه احلالة 
فهو متمثل هنا يف �سعور كل طرف بحاجته 
اإىل الآخر بنف�ض القدر، ولي�ض املق�سود هنا 
يعتقد  كما  والثقايف  الجتماعي  التكافوؤ 

البع�ض. وت�سري الكاتبة اإىل اأنها من خال 
والأ�سرار  احلياتية  التفا�سيل  من  العديد 
اأن  اكت�سفت  عليها،  اطلعت  التي  الزوجية 
الأف�سل يف احلياة الزوجية اأن يكون الزوج 
هو املتفوق بالن�سبة للعمل واحلياة العامة 
للعاقات  فهمًا  اأكر  الزوجة  تكون  اأن  على 
الإن�سانية والجتماعية؛ فهذه الركيبة يف 
راأي الكاتبة هي الركيبة الناجحة يف معظم 
الوارثة  الزوجة  يف�سل  فالرجل  احل��الت؛ 
متفوقة  باأنها  ي�سعر  ل  حتى  الك�سيبة  على 
كل  تدفع  ولذلك  الذهنية  القدرات  يف  عليه 
امراأة طموحة تتفوق يف عملها على زوجها 
الأمامية؛  ال�سفوف  اإىل  الظروف  وتدفعها 

لأن ن�سبة قليلة جدًا ي�ستطعن عمل التوازن 
املطلوب. 

الرجل اأ�سعب 
 � كامراأة   � اأنها  اإىل  النتباه  املوؤلفة  وتلفت 
من  اأ�سعب  حياتها  امل��راأة  اأن  تعتقد  كانت 
البحوث  خال  من  اكت�سفت  لكنها  الرجل، 
اأ�سعب  حياته  ال��رج��ل  اأن  والإح�سائيات 
باأن  ذلك  على  دليًا  وتقدم   !! امل��رات  مئات 
امل�سحات  ون����زلء  وامل��دم��ن��ن  ال�����س��ج��ن��اء 
النتحار  على  يقدمون  وال��ذي��ن  الع�سبية 
احلوادث  ب�سبب  احلياة  يفقدون  الذين  اأو 
فالن�سبة  الرجال؛  من  معظمهم  والأخ��ط��ار 
املجتمعات  خمتلف  يف  ل��ل��رج��ال  ال��ك��ب��رية 
بهما  يتمتع  التي  والقوة  احلرية  ان  توؤكد 
ثمنها  يدفع  ميزات  النهاية  يف  هما  الرجل 
غ��ال��ي��ًا ط���وال م�����س��وار احل���ي���اة. ويف هذا 
امل���راأة  ���س��ع��ادة  اأن  الكاتبة  ت��ق��رر  ال�سياق 
وزواجها من رجل مرموق هو اأف�سل و�سع 
لها يف اأي مكان يف الوجود على �سرط اأن 
احلب  يبادلها  ه��ذا  امل��رم��وق  الرجل  يكون 
اأ�سعف  دونها  من  باأنه  وي�سعر  والهتمام 

وهنا  احل��ي��اة،  يف  موقعه  ك��ان  مهما  كثريًا 
الن�ساء  عدد  اأن  يوؤكد  الواقع  اأن  اإىل  ت�سري 
ال�سهرة  اأو  ال�سلطة  اإىل  ي�سلن  ال��ات��ي 
والعك�ض  حم������دودًا،  ي����زال  م���ا  وال��ن��ج��اح 
بالن�سبة للزوجات الاتي يتمتعن مبميزات 
ال��زواج، حتى  الكبرية عن طريق  املنا�سب 
تقطع  اأن  ميكنها  الذكية  املوهوبة  امل���راأة 
كان  اإذا  املجهود  بن�سف  النجاح  م�سوار 

بجانبها زوج مرموق. 

�س�ر من احلياة 
الق�س�ض  خ��ال  وم��ن  الكتاب،  ثنايا  ويف 
الكاتبة،  ترويها  التي  واحلياتية  الواقعية 

اخلا�سة  التفا�سيل  م��ن  ال��ك��ث��ري  تتج�سد 
عنوان  فتحت  ؛  وامل����راأة  ال��رج��ل  بعاقات 
اخلداع  معاين  تظهر  والع�سيقة،  الزوجة 
وال��غ��رور الإن�����س��اين يف اأج��ل��ى ���س��وره ؛ 
الق�سة  راوي  ل�سان  على  الكاتبة  ت��ق��ول 
ر�سم  القدر  وب��اأن  طاغية  ب�سعادة  »�سعرت 
خ��ط��ت��ه ل��ي��ج��م��ع ���س��م��ل��ن��ا م���رة ث��ان��ي��ة واأن 
على  وم��ا  مواتية  اأ�سبحت  كلها  ال��ظ��روف 
ب�سرعة  الإي��ج��اب��ي��ة.  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ  اإل 
فائقة قررنا عقد القران ويف اخللفية عاقة 
يومًا  كانت  التي  زوجتي  ناجحة.  مثرية 
رغباتي  وتفهم  اإر�سائي  حت��اول  ع�سيقتي 
وتفعل امل�ستحيل لإ�سعادي ومع ذلك فهناك 

حبنا  ذك��ري��ات  دائ��م��ًا.  يعذبني  اإح�����س��ا���ض 
الذاكرة حتاول  بقوة يف  ال�سابق حمفورة 
تفا�سيل  ذهني  اإىل  تعيد  اأن  حلظة  كل  يف 
عاقتنا الآثمة.. وكيف كان يف ا�ستطاعتها 
مت�سكها  مع  زوجها  خ��داع  وده��اء  ب�سهولة 
املرفهة معه ومبا  الوقت بحياتها  يف نف�ض 
يغدقه عليها من خريات ل اأول ول اآخر لها. 
اأي  با  ولكن  الفرة  ه��ذه  ن�سيان  حاولت 
يومًا  ي��زداد  منها  نفوري  اأ�سبح  ج��دوى.. 
اجلنون  و�سك  على  اأنني  اأ�سعر  ي��وم.  بعد 
عندما تقول يل اإنها قد تتاأخر عند اخلياطة 
�سمعتها  اجلملة  نف�ض   ..« الكوافرية   « اأو 
ال�سابق  لزوجها  ترددها  وهي  كثريًا  منها 

باحلب  ن�ستمتع  معًا  ونحن  التليفون  يف 
املحرم. اأعلم اأنها الآن �سادقة واأنه ل يوجد 
يف  اأعي�ض  ذل��ك  وم��ع  حياتها..  يف  غ��ريي 
بالوحدة  اأ�سعر  قد  بدونها  مزعج.  كابو�ض 
والقلق.  ال�سك  يركني  ل  ومعها  وال��ن��دم. 
متاأكد  ولكني   الأف��ق..  �سيق  اإن�سانًا  ل�ست 
معها  نق�سي  التي  امل��راأة  يف  يثرينا  ما  اأن 
عما  كثريًا  يختلف  خاطفة..  حب  حلظات 
احلياة  ت�ساركنا  التي  الزوجة  يف  نتطلبه 

كلها !!«. 

حقائق م�جزة 
مو�سوعات  خ�سم  يف  امل��وؤل��ف��ة  تن�ض  ومل 

اآن،  يف  وامل�سوق  املزدحم  كتابها  وتفا�سيل 
املوجزة  احلقائق  بع�ض  تقدم  اأن  تن�ض  مل 
التي ا�ستخل�ستها كدرو�ض حياة، واإ�ساءات 
تقول  ؛  الكتاب  ق��اريء  اإىل  واإر�ساد،  هداية 
مما  اأك��ر  مب�ساعرنا  ن��رى  اأننا  الأكيد  من   «
نرى باأعيننا اآلف املرات. املراة التي ل تهتم 
بنف�سها ل يهتم اأحد بها والتي ل ت�ستمد قوتها 
اإنها  احلياة.  مدى  قلق  يف  تعي�ض  ذاتها  من 
واحد  طرف  من  احلب  ميوت  عندما  ماأ�ساة 
حالة  يف  طويًا  وقتًا  الآخ��ر  الطرف  ويظل 
ال�سباب  مب�ساعر  حمتفظن  نظل  انتظار. 
طاملا لنا معجبون من اجلن�ض الآخر. ال�سباب 
له  دخ��ل  ول  وذهنية  ونف�سية  �سحية  حالة 
مبا ت�سجله �سهادات املياد. حياة اأي اإن�سان 
هي ق�سة كاملة غري متكررة ميكن حتويلها 
اإىل دراما اإن�سانية ناجحة اإذا ا�ستطاع كاتب 
اإن  وبعد  اأعماقها.  اإىل  ي�سل  اأن  فنان  مبدع 
كتاب اأ�سرار احلب والزواج مليء بالتفا�سل 
املهمة التي من ال�سروري اأن يطلع عليها كل 
اأفراد الأ�سرة وخا�سة الرجل واملراأة اللذان 

هما عماد الأ�سرة وبناء املجتمع. 

يف مئتني وثالثني �سفحة من القطع املت��سط ، �سدر كتاب » اأ�سرار احلب والزواج » للكاتبة اإيفيلني ريا�س ، عن دار نه�سة م�سر 
بالقاهرة . وه� كتاب اأ�سري واجتماعي يف املقام االأول ؛ اإذ تقدم فيه امل�ؤلفة خال�سات غاية يف االأهمية للعديد من جتارب 

احلياة املختلفة يف ما يخ�س العالقة الثنائية بني الرجل واملراأة من جهة ، وبني االأ�سرة واالأبناء من جهة اأخرى ؛ وقد ت�سمن 
الكتاب اأكثـر من اأربعني عن�انًا وم��س�عًا متن�عًا ؛ من هذه العناوين وامل��س�عات مثاًل : لي�ست كل امراأة جميلة طيبة ولكن 

كل امراأة طيبة جميلة ، الزوجة والع�سيقة ، اأول رجل يف حياتي ، وراء كل عظيم اأو عظيمة عالقة اإن�سانية �سعيدة ، ي�ميات 
امراأة ع�سرية ، ابني متطرف ، ن�سائح عفا عليها الزمان ، مفاهيم خاطئة ، زوجة بدون اأخطاء ، الزواج يف اخلفاء ، الك�نتي�سة 

احلافية ... وغريها من العناوين وامل��س�عات امل�س�قة واجلديرة بالقراءة بالن�سبة للرجل واملراأة وكل اأفراد االأ�سرة . 

ـــني ريـــا�ـــس ـــل ـــف ـــــ اإي ــــــــــزواج ل ـــــب وال ـــــرار احل ـــــس اأ�

يعالج عالقات الجنسين في لقطات وتجارب من واقع الحياة

عر�س : �سفاء عزب

الكاتبة تتطرق اإىل ذكر اأدق التفا�سيل احلياتية بني الرجل واملراأة يف اأ�سل�ب مهذب جميل
اخليانــة والطــالق واالإدمــان وعالقــات احلــب والــزواج .. م��س�عــات مثــرية يف الكتــاب

يف ثنايا الكتاب، ومن خالل الق�س�س ال�اقعية واحلياتية التي ترويها الكاتبة، تتج�سد الكثري من التفا�سيل اخلا�سة 
بعالقات الرجل واملراأة ؛ فتحت عن�ان الزوجة والع�سيقة، تظهر معاين اخلداع والغرور االإن�ساين يف اأجلى �س�ره ؛ تق�ل 

الكاتبة على ل�سان راوي الق�سة »�سعرت ب�سعادة طاغية وباأن القدر ر�سم خطته ليجمع �سملنا مرة ثانية واأن الظروف 
كلها اأ�سبحت م�اتية وما على اإال اتخاذ اخلط�ات االإيجابية. ب�سرعة فائقة قررنا عقد القران ويف اخللفية عالقة مثرية 

ناجحة.
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آف���������������������اق

الده�سة  م��ن  ح��ال��ة  يف  ُي��ل��ق��ي��ك  اأن  غ��ري  ال�����س��ع��ر  يفعل  م���اذا 
والت�ساوؤل، واأن ُيبقيك على �سلة حميمة وعميقة مع احلياة.. 
ترتع�ض  روحك  وك��اأن  ُي�سعرك  مل  ما  �سعرًا  الكام  يكون  ولن 
برذاذ  تغت�سل  اأنها  لو  كما  اأو  رخية،  ن�سمة  مهب  يف  وه��ي 
عذب ُت�سقطه عليها الكلمات.. هذا هو اخلاطر الذي ي�ستحوذ 
فا�سل  لل�ساعر  �سعرية  جمموعة  اأو  ق�سيدة،  قراأت  كلما  علّي 
ال�سلطاين. وجمموعته الأخرية ) األوان ال�سيدة املتغرية/ دار 
املدى � دم�سق 2010 ( مل تكن ا�ستثناًء، بل على العك�ض، فقد 
خ لدّي هذه القناعة،  جاءت بق�سائدها اخلم�ض والثاثن لر�سِّ

وتوؤكد �سدق ذلك ال�سعور.  
ه هاج�سًا  بعدِّ املوت  امل��وت..  الرئي�سة هي  املجموعة  ثيمة     
ثاوية  وب��ذرة  منه،  مفّر  ل  وجوديًا  وم�سريًا  ملحًا،  اإن�سانيًا 
يف رحم احلياة، و�سوؤاًل يقرح ما ل حُت�سى من الإجابات. 
اإنه هناك،  ف�سبح املوت يخّيم على معظم ق�سائد املجموعة.. 
كل  يف  كلل،  با  ير�سدنا  وغام�ض،  متنكر  خفي،  ماك  مثل 
حلظة.. نح�ض به حتى واإن مل ُيذكر بال�سم: "اغلقي ج�سمك 
الآن.. ا�سمع ظًا غريبًا/ يدب على ال�ساقن/ وعلى الراحتن 
اأرى/ دمعتن من اخلوف ترتع�سان/ اغلقي ج�سمك الآن../ 

�سيء تغري، حتى الكتاب/ يغلق الآن عنوانه...". 
يطرق  وه��و   ،) امل�ستحيل  ال��زائ��ر   ( امل��وت  ال�ساعر  ي�سمي     
على الباب.. اإن نداءه اخلافت وال�سارم اأمر ل ُيرد: "افتحي 
طفلك  امل�ستحيل/  الزائر  اإنه  ت�سمعن؟/  هل  الآن../  ج�سمك 
املنتظر/ ين�سج الآن بن يديك/ ......./ حان وقت الرحيل". 
وهذه الروح التي ت�ستقبل املوت لي�ست م�ستاءة اأو يائ�سة، اأو 
مذعنة بجنب.. اإنها تتقبل م�سريها ب�سجاعة وتفّهم، وب�سيء 
من التهكم اأحيانًا. نقراأ يف ق�سيدة اخرى: "ل جتِر يا تيمز/ 
ل جتِر يا فرات/ �ساأحتاج اأغنيتن/ لأكمل اأغنيتي/ و�ساأحتاج 

�سيئًا من املوت/ كي اأبداأ الأغنية".
ق�سيدة يف  ك��ل  ق���راءة  م��ع  بالفقدان  الإح�����س��ا���ض  ي��ت��ولن��ا     
اجلمل  ب��ن  تتموج  الأ���س��ى  م��ن  م�سحة  فهناك  امل��ج��م��وع��ة. 
عن  ف�سًا  ما،  اأح��د  اأو  ما  �سيء  بغياب  واإح�سا�ض  ال�سعرية، 
ال�ستائر ثم تغلقها/ ما يزال  "وتزيح  قدر مفرط من احلنن. 
وهم  بعيدًا/  البعيد  الر�سيف  ي��زال  ما  النافذة/  على  الغبار 
يعرون/ غري اأنك ترقب../ قد يخطئون الطريق اإىل املوت/ 
ينعطفون ي�سارًا اإىل البيت/ قد ي�سرون/ زهرة للجدار/ ثم 

مي�سون..."
   ُيخيل يل اأنه لول املوت ما كان هناك �سيء ا�سمه �سعر واأدب، 
اأي�سًا  هناك  كان  ما  احلال،  وبطبيعة  فل�سفة،  اأ�سمه  �سيء  اأو 
�سيء ا�سمه دين.. ورمبا من �سطوة ح�سور املوت وترب�سه 
فا�سل  ي��ري��د  م��ا  وه���ذا  وم��ع��ن��ى.  م���ذاق  حلياتنا  اأ���س��ب��ح  بنا 
ال�سلطاين اإخبارنا به، بلغة �سعرية بالغة ال�سفاء والرهافة؛ 
"واأقول لك: انب�سطي يف الأر�ض/ اأيتها الواقفة يف منت�سف 
فوق  ال�سباْب/  يف  واقفة  راأيتك  الأح���ْد/  يف  اإيّل/  الطريق 
فاخذت  اأح���د/  ل  حيث  امليتون/  ينام  حيث  بلندَن/  ج�سٍر 
يديك/ واأدخلت موتِك بن الظال/ حيث ينهزم املوت/ حيث 

تبدل اأثوابها الكائنات...".
   اإىل جانب الأمل، وال�سياع يف احللم، والكاآبة، يفكر املنفي 
باملوت. اإن اأكر ما يخ�ساه من اأخبار اجلانب الآخر الذي غادره 
هو املوت.. اإن الآخرين، من الأحبة البعيدين يح�سرون حتى 
فجاأة  "يظهرون/  موتهم:  ب�سبب  وبالتاأكيد  موتهم،  باأ�سمال 
يف ال�سياء/ منذ بع�ض من الليل/ اأحبابي الُكر/ كم تنا�سل 
اأحبابي الُكر!/ يولدون/ فجاأة/ يكرون/ فجاأة/ وميوتون 

� بعد حياة/ يف غرفتي/ اأم تراهم يختبئون؟".
رنا     كذلك، نتلم�ض اأثر املوت على اأ�سيائنا التي نحبها.. يذكِّ
ولكن  واجلمال..  والن�سارة  باحليوية  مفعم  هو  ما  حتى  به 
داخل  لب��دة  وهي  يوم  ذات  ع�سقناها  لم��راأة  قدمية  �سورة 

اإط���ار ه��ي اأك���ر م��ا ت��وح��ي ب��امل��وت، حتى ول��و مل يذكر 
ال�ساعر، هنا، كلمة املوت مبا�سرة:  

   "هل تذكرين؟/ كنِت يف و�سط ال�سورة/ 
تعزف/  املو�سيقى  كانت  جانبيك  وعلى 
الأر�ض/  على  الأخرية  املو�سيقى  كاأنها 
وك��ن��ت اأح����ار/ كيف اأم��ّي��ز ال��ع��ازف من 
كنت  الرق�ض/  من  والراق�ض  العزف؟/ 

عن  له��ي��ة  ال�����س��ورة/  و���س��ط  جتل�سن 
الأبد/  اإىل  ثبتتك  حلظة  عن  املو�سيقى/ 

�سورة يف اإطار".

ألوان السيدة المتغيرة
سعد محمد رحيم

�ساعية  تلهث  وه��ي  الأ�سئلة  تنا�سلت  لقد 
الظاهرة  مامح  ع��ن  �سافية  اإج��اب��ة  لإي��ج��اد 
ني�سان  من  التا�سع  بعد  العراقية  امل�سرحية 
النتاج  2003. فهل ُهناك خيط رابط مابن 
امل�سرحي املُقدم قبل وبعد 2003/4/9؟ وهل 
بعَد؟ ولنكن  ُق��دم  ملا  ُمغاير  قبل، هو  ُق��دَم  ما 
التاأريخ  هذا  بعد  ُق��دَم  ما  هل  و�سوحًا  اأكر 
قد تعر�ض حلقبة حكم �سدام ح�سن، مُيكن 
اأحدّث   2003 ني�سان  من  التا�سع  اأن  القول 
مُبجمل  عنيفة  رج��ة  �سادمًا،  فعًا  بو�سفِه 
اأن�ساق ومتظهرات امل�سهد الثقايف العراقي، 
يتاأرجح  اأخ����ذ  ال����ذي  امل�����س��رح  وب�����س��م��ن��ِه 
التاأريخ،  ه���ذا  ب��ع��د  ت��ب��ل��ورا  خ��ط��اب��ن  ب��ن 
ُمغاير  خلطاب  التاأ�سي�ض  يحاول  الأول.. 
ال�سائد  العراقي  امل�سرح  خلطابات  مت��ام��ًا 
من  الكثري  وج��ود  ُرغ��م   ،2003/4/9 قبل 
اأنتجتها عرو�ض  التي  امل�سرحية  اخلطابات 
خطاب  من  بال�سد  تقف  وه��ي  املرحلة  تلك 
التعزية  م�سرح  وجد  فيما  القامع.  ال�سلطة 
او امل�سرح الديني بتماهيه مع اأحداث واقعة 
ال��ت��اأري��خ��ي��ة، ف�سحة من  ال��ط��ف ودرام��ي��ت��ه��ا 
احُلرية كي ُتقدم العديد من العرو�ض �سمن 
ُقدم  م�سرحي  عمل  اأول  فكان  الن�سق،  ه��ذا 
امل�سري  للكاتب  و�سهيدا(  ثائرا  )احل�سن 
واخ��راج  ال�سرقاوي  عبدالرحمن  ال�ساعر 
لبناين  عراقي  انتاج  وه��و  احل�سب،  ج��واد 
م�سرح  على  امل�سرحية  قدمت  وقد  م�سرك، 
 30 بلغ  وبانتاج  ببغداد،  )الن�سر(  �سينما 
اإن�سغل  ال��ث��اين،  اخل��ط��اب  دي��ن��ار.  م��ل��ي��ون 
واقعا  ب��و���س��ف��ِه  الح���ت���ال،  م��ع  بالتعاطي 

اجل��دي��دة.  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ي��اة  ع��ل��ى  ُيهيمن 
وعيًا  تخلق  اأن  حت��اول  عرو�ض  اإنتاج  فتم 
راف�سًا له، عر الك�سف عن ندوبه التي تركها 
ذلك  غالبية  اأن  ُرغ��م  ال��ع��راق��ي،  اجل�سد  يف 
ب�)املُتاجرة(  يت�سف  منحى  نحت  العر�ض 
وهي  العراقية  ال��ذات  بعذابات  الرخي�سة 
فاأخذت  الح��ت��ال،  ه��ذا  وط��اأة  تعي�ض حتت 
ُتنتج  التي  حتديدًا  واأعني  العرو�ض  ه��ذِه 
التابعة  للتمثيل  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ف��رق��ة  ب��اأ���س��م 
اأنها  على  وُتقدم  وامل�سرح  ال�سينما  لدائرة 
ُتناغي  �سواها،  دون  العراقي  امل�سرح  هي 
حينما  العربي  للمتلقي  الفكرية  املوجهات 
اأ�سبح ال�ُسغل ال�ساغل ملنتجيها ين�سب على 
حيث  الوطن،  خارج  تقدميها  ُبغية  اإنتاجها 
ا�سبحت املهرجانات الدولية والعربية هدفا 
ُت�سارك  فكانت  وُمنتجيها  العرو�ض  لتلك 
ي�ساهدها  ان  قبل  م�سرحي  مهرجان  اأي  يف 
اإطاقًا  ي�ساهدها  ومل  ال��ع��راق��ي،  اجلمهور 
العرو�ض  تلك  خطاب  ك��ان  ل��ذا  الغالب.  يف 
فكان  ح�سرًا،  املُتلقي  لهذا  وبق�سدية  موجه 
التعاطي  عر  �سمج  وطني  بخطاب  تتو�سل 
خطابًا  ل��ُت��ق��دم  الإح����ت����ال،  ُم��ه��ي��م��ن��ات  م���ع 
حقيقتِه  يف  وُم�سو�سًا  م�سطربًا  )ُمفخخًا( 
املُقدمة،  ه��ذه  اأ�سوق  العراقي.  الواقع  عن 
�سعد  امل�سرحي  ال��ن��اق��د  ك��ت��اب  اأُط��ال��ع  واأن���ا 
ب�)املتغريات  املو�سوم  ال�ساحب  عبد  عزيز 
الخراجية يف العر�ض امل�سرحي العراقي ما 
بعد 2003( ال�سادر حديثًا عن دار الينابيع 
الذي يقع  يف )373(  يف دم�سق_ �سوريا 
ُيحاول  الذي  املتو�سط.  احلجم  من  �سفحة 

التبدلت  على   « ن��ق��دي��ًا   « ال�����س��وء  ت�سليط 
الأ�ساليب  ع��ل��ى  ط����راأت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ولت 
العا�سمة  خُمرجي  عند  املُتبعة  الإخراجية 
جُممل  لفهم  مدخًا  بو�سفها  �سواهم،  دون 
العراقي  امل�سرح  يف  الإخراجية  املتغريات 
موؤلف   / الناقد  بح�سب   ،2003 عام  بعد  ما 
ماج�ستري  ر�سالة  بالأ�سل  هو  الذي  الكتاب 
ناق�سها  اأن   ،« ال�ساحب  عبد   « للناقد  �سبق 
بجامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  اأروق��ة  داخل 
بغداد، حتت اإ�سراف د. عقيل مهدي يو�سف. 
املُلتحف  النبيل  ال�سعي  اأهمية  نوؤكد  وُهنا 
بالهم الثقايف لدى موؤلف الكتاب، يف �سرورة 
و�سع درا�ستِه » املهمة » بن اأيدي املُتعاطن 
مع ال�ساأن الثقايف العراقي واملُ�ستغلن فيه، 
والباحثن،  ال��درا���س��ن  م��ن  ال��ك��ث��ري  عك�ض 
درا�ساتهم  اإعدادهم  من  ينتهوا  اأن  ما  الذين 
وبحوثهم ) هذا اإن كانوا ُهم من قاموا فعًا 
» كي  دفنها   « يعمدوا اىل  (، حتى  باإعدادها 
اإنق�سم  الزائف.  ُمنجزهم  حقيقة  تنك�سف  ل 
الف�سل  تعنون  ف�سول.  ثاثة  اىل  الكتاب 
وحتولتها  الخ��راج��ي��ة  ال���روؤى   ( ب���  الول 
املعا�سر  الورب���ي  امل�سرح  يف  اليدلوجية 
يف كل من املانيا وايرلندا وانكلرا ورو�سيا 
ف��ج��اء حتت  ال��ث��اين  الف�سل  اأم���ا  وف��رن�����س��ا( 
عنوان ) الجتاهات الخراجية ومتغرياتها 
ال�سلوبية يف امل�سرح العربي بعد عام 1967 
يف كل من م�سر واملغرب و�سوريا ولبنان( 
العراقي  )امل�����س��رح  ب���  ال��ث��ال��ث  تعنون  فيما 
الخراجية  الجت��اه��ات  الول  زم��ن��ن،  ب��ن 
م���ا ق��ب��ل ال��ت��غ��ي��ري يف امل�������س���رح ال��ع��راق��ي 

املتغريات  وال���ث���اين   ،2002  –  1992(
التغيري(. بعد  م��ا  ع��رو���ض  يف   الخ��راج��ي��ة 
لكتابِه  تقدميِه  يف  الناقد/املوؤلف  كتب  وقد 
ب�سكل  ال�سيا�سي  املتغري  )انعك�ض  ن�سُه  ما 
الجتماعية  ال��ب��ن��ى  ع��ل��ى  وف��اع��ل  ع�����س��وي 
والقت�سادية والثقافية لعراق ما بعد 2003، 
جديدة  ���س��ريورة  انبثقت  الفن  حقل  ويف 
التقليدية  املوا�سعات  من  تغري  ان  حاولت 
مل  وم�سامن  ا�سكال  انتاج  باجتاه  القدمية 
تاألفها الذائقة املحلية على الرغم من نكو�ض 
او  الكا�سيكية  املوا�سعات  نحو  بع�سها 
خا�سة  امل�سرح  ويف  وامل��ب��ا���س��رة،  امل��األ��وف��ة 
بدت العملية املتغايرة اكر تعقيدا وتركيبا 
ب�سبب �سعة عنا�سر العر�ض امل�سرحي الفنية 

ومتا�سها املبا�سر واحلي مع املتلقي واقران 
العر�ض امل�سرحي وقيامه يف �سنوات ما بعد 
2003 بتوافر ال�سراطات ال�سابقة وظهور 
توجهات  بع�سها  يحاكي  ج��دي��دة  مفاهيم 
ولكن  )�سيا�سية(،  )راديكالية(  ايدلوجية 
ا�ستطاع  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ورغ��م  ذل��ك  م��ع 
العرو�ض  من  العديد  مع  التعاطي  املتلقي 
ال�سعيد  على  واملبتكرة  احلية  امل�سرحية 
الفني والفكري واجلمايل وظهرت متغريات 
مبا�سر  وبتاأثري  العرو�ض  هذه  على  عديدة 
ال�سكال  يف  الي��دل��وج��ي��ة  ال��ت��ح��ولت  م��ن 
وطرائق  وال��درام��ي��ة(  )الخ��راج��ي��ة  الفنية 
وقد  وغ��ريه��ا.  امل�سرحي  للجمهور  التلقي 
يف  مركزية  م�سكلة  طرح  الدرا�سة  ا�ستدعت 
�سوء القيام بتفح�ض املتغريات الخراجية 
بهما  يتحرك  ا�سا�سيتن  مقاربتن  خال  من 
وال�سقاط  التاأويل  ف�ساء  من  الفني  ال�سكل 
والنزياح  الت�سفري  ف�ساء  اىل  والتف�سري 
ومعاجلات  ���س��ي��اق��ات  وف����ق  وال��ق�����س��دي��ة 
ت�سفريات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  و�سيتم  اخ��راج��ي��ة 
ت�سكيل  بان�ساق  اخلا�ض  واملحتوى  املبنى 
امل�سرحي  العر�ض  يف  الخ��راج��ي��ة  ال��روؤي��ة 
الك�سف  ���س��وء  يف  التغيري  بعد  م��ا  ملرحلة 
وما  التغيري  قبل  امل�سرحين  الزمنن  ع��ن 
بعده لتو�سيح ما مت فعا من تغريات فنية 
الك�سوفات  اىل  نظريا  م�ستندين  اخراجية، 
وال����درا�����س����ات وال���ب���ح���وث والب���ت���ك���ارات 
امل�سرحية على �سعيدي الن�ض والعر�ض يف 
اوربا بتاأثري مبا�سر من الثورات واحلروب 
ع��ل��ى ب��ن��ي��ة اخل���ط���اب امل�����س��رح��ي الورب����ي 
وتاأثريات حرب ال�ستة ايام على الجتاهات 
امل�سرحية لدى الكتاب واملخرجن يف كل من 
وحتديدا  ولبنان  وامل��غ��رب  و�سوريا  م�سر 
لدى  وال�سلوبية  الخراجية  املنظومة  على 
الكتاب واملخرجن العرب وما ت�سكل بعدها 
م�سرحية  ومفاهيم  اخراجية  اجتاهات  من 
مغايرة تخ�ض العر�ض بكل تفا�سيله الفنية. 
ُنبارك لناقدنا امل�سرحي العراقي » �سعد عزيز 

عبد ال�ساحب »، �سدور ُمنجزِه الر هذا.

مقاربة الرؤى اإلخراجية في المسرح العراقي 
بعد التغيير, نقديًا

عر�س: ب�سار علي�ي

قبل اخل��س يف ماهية امل�سرح العراقي ما بعد 2003 ، جند علينا لزامًا 
التذكري باإن جميع املتعاطني مع ال�ساأن الثقايف العراقي مل يقف�ا على 

ت��سيف حمدد ملرحلة ما بعد حقبة حكم �سدام ح�سني ،  فكانت ت�سميات 
) التغيري / بعد احتالل العراق / التحرير / بعد 2003 / التا�سع من ني�سان 

جديدة يف الثقافة العراقية ومنها  ملرحلة  مالمح  هي   ، وغريها   )  2003
امل�سرح . حيث مت التعاطي مع هذِه املفاهيم جميعًا ، ب��سفها دالة �ساخ�سة 

على مرحلة جديدة يف احلياة العراقية ومنها امل�سرح العراقي.
امليت  اك���رام  ان  على  ت�سديد  ال�سامي  ال��دي��ن  يف 
القدمي  اليوناين  ال�سطوري  الق�س�ض  ويف  دفنه. 
العذاب  انتيجونا”  “او  “انتيجوين”  ت��واج��ه 
اخيها  جثة  ترك  ان  رف�ست  لنها  الرهيبة  واللم 

دون دفن كما امر قريبها احلاكم الطاغية.
ال�سوؤال هنا هو هل نرك امليت دون دفن فرنتاح ام 
وندفنه  الطاغية  واحلاكم  الظامل  القانون  نتحدى 
فيحكم علينا بعذاب ل مثيل له. انتيجوين اختارت 
الوقت  العذاب ويف  من  ذلك  ي�ستتبعه  ما  مع  الدفن 
القر�ض  �سعد  بطل  بعناد.  لقدرها  ا�ست�سلمت  نف�سه 
بدا  بل  لقدره  ي�ست�سلم  مل  لكنه  نف�سه  القرار  اتخذ 

كاأنه ي�سعى اىل كتابة هذا القدر بيده هو.
حمل جثة ابيه من مكان اىل مكان هربا من الطغاة 
ال��ذي��ن ق���رروا رم��ي اجلثة وغ��ريه��ا م��ن اجلثث يف 
الظلم  ك��اف��ح  وق��د  لئ���ق.  حقيقي  دف��ن  دون  ال��ف��اة 
هذا  �سبيل  يف  النف�ض  ع��ن  دف��اع��ا  القتل  وارت��ك��ب 
ويبدو  اكيد  املوقف  ه��ذا  يف  الديني  الث��ر  الهدف. 
قوة  عنه  يقل  ل  ال��درام��ي  العن�سر  لكن  به  م�سلما 

بالن�سبة اىل هذا العمل الروائي.
الظلم  على  انت�سار  وف��ع��ل  حمبة  فعل  هنا  ال��دف��ن 

والاان�سانية.
ابن  “قال  القر�ض:  �سعد  كتبه  ما  نقراأ  اله��داء  يف 
الع�سكر وال�سعب  “ي�ستبد  بطوطة حن زار م�سر: 
بذلك.  الق��وي��اء  يهتم  ول  احلكم  وط���اأة  حت��ت  يئن 
ثورة  �سهداء  اىل  خا�ض  اه��داء  تدور.”  والعجلة 

يناير كانون الثاين 2011” يف م�سر.
تبداأ الرواية على ال�سكل التايل وبتاأثري يف النف�ض 
“حمل  احل��دث.  الي��ح��اءات عر و�سف  من  وكثري 
وحيد اباه. رفعه بن يديه ودفء احلياة مل يت�سرب 
متاما من اجل�سد الهزيل. مل ي�سدق ما جرى. حدثته 

ل  الف  مع  الرمال  وحمل  العط�ض  اتعبه  جمهد  اباه  ان  نف�سه 
يعرف لهم ح�سرا ممن يحفرون القناة.

الل�سان  �ساحب  يقتل  وحيد  كاد  ال�سغل..  عن  امليت  “ابعد 
يكون  ان  عليه  ع��ز  “املقدم”.  ب��اأم��ر  وحيد  يبال  مل  ال��ب��ارد... 
ظهره  ل�سع  �سوطا  واحتمل  اخلو�ض  من  مقطف  يف  اجل�سد 
وهو ي�سع اباه برفق يف العربة. ذهب به بعيدا ابعد بقليل من 

املكان املخ�س�ض لدفن من ميوت من العمال.
مكان  اىل  باجلثة  يهرب  ان  عليه  مات.  اباه  ان  وحيد  “ايقن 
“اوزير”  اىل  العودة  من  ليتمكن  احلر�ض  عيون  اليه  ت�سل  ل 
ويدفنه هناك فرتاح روحه ويرجع وحيد نف�سه اىل بلد �سمع 

به ول يحتفظ له مبامح.”
ال ان الذهاب اىل اوزير فردو�سه املفقود �سعب بل م�ستحيل.

قال املقدم “فرغه من العلق يا بهيم وادفنه حتت رجليك.” لكن 
مقتول  انه  ادرك  عراك  وبعد  عينيه  رمل يف  رمى حفنة  وحيد 
اللعنات  عليهما  ان��زل  اجلثتن.  بن  املقدم  يفرق  مل  حمالة.  ل 

وال�سرب بقوة حركت بقايا الروح يف ج�سد وحيد.
جلبابه  ون��زع  بال�سوط  “خنقه  ال�ساب  ي��دي  بن  املقدم  �سقط 

وروحه وحمل اباه وت�سلل اىل ال�سحراء.”
قوة  وتتجدد  واللم  وامل��غ��ام��رات  امل��ع��ان��اة  ت��ط��ول  هنا  وم��ن 
ال�سراع يف نف�ض وحيد الذي قرر ال�سعي بكل ما فيه من قوة 

للو�سول اىل “افندينا” وقتله انتقاما لبيه ولخرين.
دفن اباه مب�ساعدة رجل طيب اطلق عليه ا�سم ال�سيخ ابراهيم 

فكان جديرا بهذ ال�سم.
باحلكمة  او�ساه  وين�سحه.  وحيد  على  يعمل  ابراهيم  واأخذ 
ال�سر  على  بالتدرب  ون�سحه  غاندي  طريقة  على  املتمردة 
متر  حتى  ال�سوف  يغزل  كيف  وعلمه  �سغريا  نول  “واأعطاه 
اليام الخرية ويتمكن من اخذ جثة ابيه يف ال�ستاء ويرجع 

اىل قريته امنا.”
ال�سيل العرم الذي نتج عن اعمال احلفر �سرب املنطقة واأخذ 
ابراهيم  ال�سيخ  وق���رر  وم��وا���س��ي��ه.  اب��راه��ي��م  ال�سيخ  زوج���ة 

النتقام من “افندينا”.
جاء هذا �سببا قويا دافعا لوحيد لل�سعي اىل قتل “افندينا”... 
ابراهيم  ال�سيخ  �سديقه  الن  هو  وها  اخلا�سة  ا�سبابه  لديه 
من  �سينتقمان  الثنان  اخلديوي.  من  بالنتقام  عمليا  يكلفه 

البا�سا.
وقد جرى القب�ض على ال�سيخ ابراهيم ف�سارت املهمة الن تقع 

على عاتق وحيد.
ومبا ان للم�ساريع الكبرية اثمانا كبرية فقد كان عذاب وحيد 

وامثاله من �سمن هذه الثمان.

بعد مغامرات واأهوال وعذاب ن�سل اىل عن�سر م�سريي هو 
املراأة. انقذها من معتدين فتم التعارف بينهما بهذه الطريقة 

ون�ساأ بينهما نوع من احلب والهتمام.
وقد جرب وحيد حظه فوفق اىل العمل يف ق�سر البا�سا ظانا 
على  امل�ستحيل  من  ان  واكت�سف  اغتياله.  ي�ستطيع  بهذا  انه 
امثاله روؤية البا�سا يف هذا الق�سر الذي ي�سبه مدينة او عاملا 

يف حد ذاته.
وبعد مزيد من الحداث ن�سل اىل زبدة مهمة هي قدوم ابنهما 
ها�سم اىل احلياة. كاأن كل الوعود والمال جت�سدت يف الطفل 
هذا  ولعل  املعاناة.  كل  عن  التعوي�ض  هو  الطفل  ه��ذا  وك��اأن 

الطفل �سيكمل الر�سالة.
رواية �سعد القر�ض “و�سم وحيد” ت�سكل قراءة ممتعة م�سوقة 
وهي فوق كل ذلك حتمل ر�سالة تغيريية �سريحة مل تغب عن 
�سطورها ولو مرة واحدة لكن دون اي وعظ وحديث مبا�سر.

“وشم وحيد”.. رواية التمرد 
على الظلم والبحث عن الذات

يف “و�سم وحيد”.. الرواية التي �سدرت اخريا للكاتب امل�سري �سعد القر�س ث�رة م�ستمرة على 
الظلم وعلى ازدراء االن�سان ودع�ة �سارمة اىل تق�مي ما اع�ج او ا�ست�ح�س من الت�سرف الب�سري 
الذي يظهر من خالل التحكم مب�سائر النا�س. اال ان الث�رة يف الرواية هي ذات مدى ط�يل وكفاح 
م�ستمر وقد ال ت�ؤتي ثمارها للمنا�سلني اال بعد زمن ورمبا جاء التع�ي�س يف �سكل اجيال جديدة 

ت�لد من رحم العذاب. تدور الرواية وجتري االحداث مع بطلها “وحيد” خالل حفر قناة 
ال�س�ي�س. امل�سروع كبري ووراءه م�سالح كربى ومن يعمل فيه مثل وحيد واأبيه يتحمل ال�سياط 

والعذاب وامل�ت دون دفن يليق باالن�سان وكرامته.
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التصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامداالخراج الفني  مصطفى التميميتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

م��س�عات واإطروحات �ستى يعاجلها هذا 
الكتاب يف �سياق ال�سعي اإىل تعميق الروؤية 

الب�سرية  واإثرائها يف الثقافة العربية 
املتعط�سة اإىل املزيد من االأن�ساق النظرية 
ال�سرورية لدعم احلركة الت�سكيلية التي 

بلغ تراكم مناذجها املائزة حداً متقدمًا 
ق�سر عنه الدر�س النظري امل�ازي او 

امل�سافر الداعم يف �سبيل جعل الت�ا�سل 
مع الفن الت�سكيلي تقليداً را�سخًا يف امل�سهد 

الثقايف الراهن.
عها  حركة ال�س�رة من املجاز اإىل ت��سّ

املادي، ومن االنتفاع بها يف �سياق جعل 
ا�ستعراف ال�سيء ب�سريًا مقدمة المتالكه. 

واجلدل ب�ساأن احلاجة اإىل ال�س�ر ومتعة 
تاأّملها. وحماوالت �سحن الل�حة باملزيد من 
احلم�لة االجتماعية.. واإ�سكالية العالقة 

بني الل�حة ب��سفها جزءاً من العامل 
املرئي واالآليات التخييلية التي تنتج 

حالة مزدوجة من التجادل والت�ا�سل 
العميق بني العاملني املرئي وغري املرئي. 
وخ�س��سية ال�س�ء يف الثقافة العربية، 
عتبات ياأمل الكتاب اأن متّكن القارئ من 

جتاوزها باجتاه تلك )الروؤية امل�ساعفة( 
املرجتى و�سعها يف حّيز االجناز.


