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كثريون هم الذين يتقدمون يف 
العمر  ويف قلوبهم كتاب مرتفع القدر 

وحمفوظ الذكرى كما احلب االول. 
انها م�ضادفات يفر�ضها النور االول او 

الفكرة االوىل او اكت�ضاف حب املعرفة. 
النا�س الذين يتعر�ضون الغواء الكتاب 
االول  مي�ضون طويال يف احلياة وهم 

حتت ذلك التاأثري القدمي املمتع. انه 
الوفاء للمعة االوىل واال�ضعاع الواخز 

للحوا�س. الكتب تربية هادئة و�ضلمية. 
انها البوح ب�ضمري وعطاء كامل الوفاء.

كتبنا املبكرة عادة ما تكون ثرية 
اال�ضاءة. 

هي انتقالتنا االوىل  والذكرى التي ال 
متحى لبداية امل�ضار. كل الكتب التي من 
هذا النوع هي �ضهلة وخفيفة وقابلة الن 

تكون عالمة فارقة. 
كثريون من الكتاب ال يهتمون بالبدايات 

وال يوجهون عناية التاأليف نحو 
االعمار املبكرة كي ت�ضري املعرفة يف 

جمرى الدم وتلتحم بارجلنا. انهم 
يتجاهلون احلاجة املا�ضة اىل االحالم 

امل�ضعة التي تت�ضكل يف اوقاتنا 
ال�ضعيدة لت�ضبح بعد ذلك ا�ضلوب حياة. 

بهذا الك�ضل ميكن ان ت�ضيع ماليني 
االنطباعات التنويرية ونفقد الكثري من 
الف�ضاء الرحب، وبهذا التجاهل �ضيكون 
من ال�ضعب االعتماد على بذور العبقرية 

وحدها. ان فر�ضة بناء وطن جميل 
مقرونة بالتمهيد املنظم الذي يخلقه 

التعليم النموذجي ومن 
واجبنا ان ن�ضنع الفر�س 

لعقول جديدة تريد فهم 
العامل. الكتب ال�ضهلة 

والوديعة حاجة ملحة 
كي ننمو ونحن اكرث 

توازنا وا�ضد ثقة 
بانف�ضنا وبامل�ضتقبل.

الكتاب االول
نزار عبد الستار

�ضدر عن معهد مازا�ضوزتا التكنولوجي 
2010 كتاب "ملاذا اأمريكا لي�ضت روما 

جديدة؟" ملوؤلفه الباحث فاكالف �ضميل، 
ويقع الكتاب يف 232 �ضفحة من القطع 

املتو�ضط.
وبح�ضب �ضحيفة "البيان" قارن 

العديدون بني كل من اأمريكا والتي 
ظهرت على ال�ضاحة الدولية كقوة 

عظمى وحيدة يف العامل بعد نهاية 
احلرب الباردة وبني روما القدمية يف 
اأوج قوتها، وياأتي هذا الكتاب للباحث 
ليجيب عن ت�ضاوؤل "ملاذا اأمريكا لي�ضت 

روما جديدة؟".
وي�ضري الكاتب اإىل اأن هذه املقارنة بني 

كل من اأمريكا وروما القدمية فقدت 
الكثري من م�ضمونها بعد احلروب 

الكثرية التي �ضنتها الواليات املتحدة 
يف كل من العراق واأفغان�ضتان دون 

القدرة على ح�ضمهما، وكذلك بعد االأزمة 
االقت�ضادية التي ن�ضبت منذ عام 2008.

ومن خالل ما �ضبق يوؤكد املوؤلف اأن 
االإمرباطورية االأمريكية تعاين قدرا 

كبريا من عدم الفعالية والتقهقر، 
مو�ضحًا مواطن االختالف العميقة 

واجلوهرية بني اأمريكا اليوم وروما 
القدمية يف كتابه، واإن كانت هناك نقاط 

ت�ضابه �ضطحية بني احلالتني.
يو�ضح املوؤلف بداية االختالف يف 

معنى االإمرباطورية نف�ضه ومدلوالتها 
ومدى طبيعة ال�ضلطة يف روما 

القدمية واأمريكا احلالية، ويف دور 
املعرفة والتجديد يف الدولتني، 

واأخريا يف اأهمية االآالت وم�ضادر 
الطاقة واالقت�ضاد والواقع ال�ضكاين 

الدميجرايف، ومن خالل مناق�ضة هذه 
امل�ضائل كلها يعيد املوؤلف ر�ضم امل�ضارين 

التاريخيني يف منظور املقارنة بينهما.
ويوؤكد الباحث - بح�ضب امل�ضدر 

نف�ضه - اأن املقارنة بني كل من اأمريكا 
وروما القدمية ينق�ضها التاأمل العميق 

فالت�ضبيه خادع بل وخارج �ضياق 
التفكري اجلّدي، اأما عن ال�ضمات 

امل�ضرتكة بني روما القدمية، واأمريكا 
اليوم ومنها اأن القوتني اأرادتا ن�ضر 

مظاهر قوتهما و�ضيطرتهما خارج 
حدودهما اجلغرافية، واأي�ضًا "الف�ضاد" 
يو�ضح املوؤلف اأن هذه لي�ضت خ�ضائ�س 

يتفردان بها اإذ تواجدت االإرادة نف�ضها 

لدى املغول، وال�ضني، ونابليون وهتلر.
وبعد عمليات املقارنة وعر�س احلجج 

التي تقر بالت�ضابه بني روما القدمية 
واأمريكا احلالية وتفنيدها، ي�ضل 

املوؤلف اإىل نتيجة اأ�ضا�ضية مفادها اأن 
وجه الت�ضابه االأكرث بروزا واالأكرث 

و�ضوحا بني احلالتني يتمثل يف 
قدراتهما املبالغ بها �ضمن �ضياق 

ع�ضريهما، اأما يف جميع املظاهر 
االأخرى، فاإن التحليالت املقّدمة توؤكد 

على اأنهما متثالن عاملني خمتلفني بعمق 
يف واقع االأمر.

يك�ضف كتاب "�ضرقة التاريخ" لالأنرثوبولوجي 
االإنكليزي جاك جودي، عن اإدانته الأوروبا 

متهمًا اإياها ب�ضرقة التاريخ وذلك بفر�س 
روؤيتها اخلا�ضة عن تاريخها للعامل وتقدميها 

على اأنها وجهة نظر كونية اأو عاملية.
وبح�ضب عبدالواحد العلمي ب�ضحيفة 

كمحاولة  الكتاب  هذا  ياأتي  "العرب" القطرية 
للرد على عدة اأ�ضئلة ترددت كثريًا يف االآونة 

االأخرية بني عدد من املفكرين والكتاب 
االأوروبيني منها تف�ضري تقدم اأوروبا على 

االآخرين ابتداء من القرن ال�ضاد�س ع�ضر 
اإىل اليوم، والثاين يتعلق مب�ضتقبل اأوروبا 

وهل �ضوف ت�ضتطيع املحافظة على تفوقها 
احل�ضاري بني غريها من احل�ضارات.

وحتت عنوان "اخرتاع االأنتكيتي" الع�ضور 
القدمية ينتقد املوؤلف الطريقة التي كتب بها 
التاريخ االأوروبي والتي برزت فيها �ضورة 

اأوروبا املتفوقة والتي بها األ�ضقت �ضورة 
اأوروبا املتفوقة واملنف�ضلة متاما يف م�ضارها 

عن باقي احل�ضارات، ويت�ضاءل ما الذي حدث 
حتى بداأنا نت�ضور وجود فرق بني اأوروبا 

واآ�ضيا ون�ضند لهما م�ضارا خمتلفا يف تطورهما 
ال�ضو�ضيوثقايف؟.

كذلك يحاول جودي من خالل كتابه حتليل 
بع�س املفاهيم واملقوالت التي فر�ضتها 

اأوروبا كمبادئ عامة لتحقيب التاريخ مثل 
الع�ضر القدمي والع�ضر الفيودايل والع�ضر 

الراأ�ضمايل، فهذه املقوالت ت�ضع اآ�ضيا يف 

قوالب جامدة وت�ضعها مبعزل عن تطور 
الراأ�ضمالية، يف حني اأننا اإذا ا�ضتبعدنا 

هذه املقوالت ونظرنا اإىل املجتمعات 
االأورواآ�ضيوية ما بعد الع�ضر النحا�ضي جندها 

متثل متغريات لتاريخ واحد مرتبطة اأ�ضا�ضا 
بتطور احل�ضارة املدنية والثقافة الكتابية. 

ويوؤكد املوؤلف على اأن ع�ضر النه�ضة االأوروبية 
قد ا�ضتند اإىل كتب وفهار�س واأدبيات كال�ضيكية 
كان قد اأفل ا�ضتعمالها يف ال�ضرق، وبالتايل فاإن 
ع�ضر النه�ضة ال ميثل تد�ضني عقلية جديدة وال 

اخرتاع خطاب جديد، بل كان ا�ضتعماال مكثفا 
للمعلومة ولتبادلها، و�ضمى املوؤلف هذا التبادل 
واال�ضتفادة منه بالدين املن�ضي، اأي اأن اأوروبا 

يف �ضياغتها التحقيبية لتاريخها ولتاريخ 
عالئقها �ضرقت معنويا ن�ضيب امل�ضاهمات 

االقت�ضادية والتجارية وال�ضناعية للح�ضارات 
االأخرى، وال يفرت�س جودي يف هذه ال�ضرقة 

�ضوء النية بل اإنها كانت ن�ضيانا للدين اأو 
ن�ضيانًا مل�ضاهمات االآخرين يف �ضياغة تطور 

الراأ�ضمالية واحل�ضارة املعا�ضرة.

حتت عنوان "كم اأحببناهما.. �ضاركوزى و كارال" 
ك�ضف وزير ال�ضوؤون االأوروبية الفرن�ضي ال�ضابق يف 

كتابه كيف اأدخلت قرينة الرئي�س الفرن�ضي نيكوال 
�ضاركوزي الكثري من التغريات الكبرية يف حياته 

اأهمها الرومان�ضية.
وبح�ضب �ضحيفة "ال�ضروق" اأ�ضار املوؤلف يف كتابه 
اإىل اأن الرئي�س الفرن�ضي اأ�ضبح ي�ضتمع للمو�ضيقى 

خالل �ضفرياته بالطائرة، خا�ضة للمغني ال�ضهري �ضارل 
اإزنافور، وذلك عقب زواجه بكارال بروين العا�ضقة 

للمو�ضيقى والغناء، بعد اأن كان معظم اأحاديثه خالل 
رحالته اجلوية ترتكز على ال�ضيا�ضة.

كذلك يذكر املوؤلف يف كتابه ال�ضادر عن دار ن�ضر 
ابنته  اأن  اعتقد  بروين  كارال  والد  الفون" اأن  "روبري 

�ضتتزوج من الرئي�س الفنزويلى هوجو �ضافيز اأو 
رئي�س وزراء اإيطاليا �ضيلفيو بريل�ضكوين، عندما 

اأيقظته يف الثالثة �ضباحا وهو يف الربازيل لتخربه، 
باأنها حتب رئي�س دولة طلب يدها للزواج، ومل يخطر 

بباله اأن يكون هذا الرئي�س هو نيكوال �ضاركوزي.

�ضدر حديثًا عن من�ضورات جان كلود 
التي�س باري�س 2010 كتاب جديد بعنوان 
تاأليف  االآيل" من  االإن�ضان  ع�ضر  "يعي�س 

املهند�س الكيميائي الفرن�ضي برونو 
بونيل، ويقع الكتاب يف 297 �ضفحة من 

القطع املتو�ضط.
وبح�ضب �ضحيفة "البيان" ينق�ضم الكتاب 

اإىل �ضبعة ف�ضول موّزعة بني ثالثة 
اأق�ضام رئي�ضية، االأول معنون بـ "هل قلتم 

روبوت؟" ويقدم من خالله املوؤلف تاأريخا 
لالإن�ضان االآيل مع تقدمي ملحة موجزة 

عن اآليات عمله، اأما الق�ضم الثاين فيحمل 
عنوان "االإن�ضان االآيل والع�ضر"، والق�ضم 

الثالث واالأخري من الكتاب فيكر�ضه املوؤلف 
لالإعالن عن بيان من اأجل ع�ضر االإن�ضان 
االآيل ويتحدث فيه عن اأنواع الروبوت 

وعاملها.
من خالل الكتاب يقوم بونيل بجولة يف 
املختربات العاملية الكربى التي تقوم بـ 

االآيل  االإن�ضان  من  جديدة  "اإعداد" اأمناط 
والتي �ضيكون لها دور كبري يف حياة 

االإن�ضان العامة خالل ال�ضنوات الع�ضرين 
املقبلة، مو�ضحًا اأنه بالفعل ظهر عدد من 

هذه الروبوتات مثل االإن�ضان االآيل الذي 
يقوم بالتنظيف وم�ضح الغبار اأو الذي 

يقوم بالعناية يف احلدائق اأو حتى ذلك 

الذي يقوم مبهمات اأمنية.
وي�ضرح املوؤلف كيف �ضيوؤدي االإن�ضان االآيل 

اإىل تغيري حياتنا اليومية جذريا خالل 
العقود املقبلة، حيث �ضيهتم االإن�ضان االآيل 
بالرعاية الطبّية وباحلرا�ضة، بل و�ضوف 

يكون مبقدوره القيام مبهمة "االإنذار" اإذا 
ا�ضتجّد خطر ما، هذا اإىل جانب العديد من 

املهام التي �ضوف يقوم بها.
كما يوؤكد املوؤلف اأن جميع الن�ضاطات 

االإن�ضانية �ضوف يدخلها االإن�ضان االآيل، 
مثلما كان االإعالم االإلكرتوين و�ضبكات 

االنرتنت قد دخل اإليها، واملدة التي يحددها 
لذلك هي العقدان املقبالن.

�ضدر عن هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث كتاب 
جديد حول جامع ال�ضيخ زايد الكبري، وت�ضم 

ال�ضفحات الـ 28 االأوىل من الكتاب طباعة 
باأ�ضباغ ذهبية من عيار 18 قرياط وهو 

الت�ضميم االأول من نوعه يف املنطقة.
ويف بيان �ضادر عن هيئة اأبوظبي للثقافة، 

اأ�ضارت اإىل دعمها لدار �ضواطئ للن�ضر من اأجل 
اإ�ضدار اأوىل �ضل�ضلة كتب حول جامع ال�ضيخ 

زايد الكبري مبا ميثله من عمارة اإ�ضالمية 
فنية رائعة. ومن املقرر اأن ت�ضدر بقية اأجزاء 

ال�ضل�ضلة البالغ عددها ثالثة كتب خالل االأ�ضهر 
القليلة املقبلة.

كذلك اأو�ضحت الهيئة اأن ال�ضفحات الـ 28 
االأوىل من الكتاب هي اإهداء اإىل ال�ضيخ زايد 

اآل نهيان وحتتوي على ورق طبيعي م�ضنوع 
يدويا على الطريقة اليابانية، ومزخرف 
بت�ضاميم من فن اخلط العربي املعا�ضر 

ومطبوع على �ضا�ضة حريرية باأ�ضباغ ذهبية من 
عيار 18 قرياطا.

اأما االأق�ضام االأخرى من الكتاب فتمت طباعتها 
على ورق مغطى بطبقة معدة خ�ضي�ضا لتعزيز 

عمق ال�ضور الفنية اجلميلة للجامع ومت تطبيق 
املوؤثرات الطباعية املختلفة عليها الإظهار البنية 

الفنية اجلمالية احلقيقية للجامع.
اأ�ضارت الهيئة يف بيانها اإىل اأن الطبعة االأوىل 

من الكتاب تتاألف من ثالثة اأالف ن�ضخة ح�ضرية 

باللغتني العربية واالإنكليزية، وقدم لها ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
الفريق اأول ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

اإميانا منه مبا ي�ضكله هذا ال�ضرح الكبري من 
اأهمية ثقافية وفنية اإ�ضالمية.

وو�ضعت مقدمة الكتاب موؤلفه الربوفي�ضور 
روبرت هيلينرباند االأ�ضتاذ الفخري يف ق�ضم 

تاريخ الفن يف جامعة "ادنربه" يف ا�ضكتلندا 
وهو اأحد اأهم املوؤلفني يف جمال درا�ضة الفن 

والعمارة االإ�ضالمية.
وبح�ضب وكالة االأنباء الكويتية، من خالل 

الكتاب يقدم موؤلفه وب�ضكل ت�ضويري 
ا�ضتعرا�ضا عاما وحتليال مف�ضال عن جامع 
ال�ضيخ زايد الكبري، وي�ضم الكتاب خم�ضة 

ف�ضول حتوي ال�ضكل والبنية ،الرتكيبة 
واملظهر اخلارجي، اللون وال�ضوء والطبيعة 
والهند�ضة واإح�ضاءات هذا اجلامع الكبري يف 

حماولة الإظهار تف�ضيل جميع االأجزاء الداخلية 
واخلارجية من مبنى اجلامع وامل�ضتوحاة من 

اأركان الدين االإ�ضالمي.
يذكر اأنه مت تنفيذ طباعة الكتاب باأكمله يف 
ايطاليا بينما قام حرفيون من تركيا بتنفيذ 

الغالف ثم اأجريت عليه يدويا تقنيات تقليدية 
فخمة اأما عبارة "الله اأكرب" مكتوبة بخط ذهبي 

من عيار 18 قرياطا باأحرف بارزة وتزين 
الغالف املغطى بالكتان الطبيعي االأبي�س.

�ضدر عن املطبوعات اجلامعية 
الفرن�ضية بباري�س 2010 كتاب "عزل 

املثقفني" من تاأليف الفيل�ضوف الفرن�ضي 
واالأ�ضتاذ يف جامعة ال�ضوربون ايف 

�ضارل زاركا، يقع الكتاب يف 240 
�ضفحة من القطع املتو�ضط.

وبح�ضب �ضحيفة "البيان" ي�ضري 
املوؤلف يف كتابه اإىل ال�ضلطة املعنوية 

التي كان يتمتع بها املثقف قدميًا 
والتي كانت متنحها له اأعماله االأدبية 

واإجنازاته، حيث كان لفكر املثقف 
�ضواء كان اأديبًا اأو �ضاعرًا وزن لدى 

الراأي العام، وقد يعطيه ذلك احلق 
بانتقاد ال�ضلطة القائمة ودعوتها 

لتحمل م�ضوؤولياتها والحرتام العدالة 
والقانون.

ويف كتابه ينبه املوؤلف لفقدان املثقف 
لهذه املكانة التي كان يتمتع بها من 

قبل، فلم يعد املثقف االآن وفقًا له �ضوى 
بهلوان دون اأية �ضلطة وال دور حقيقي، 

فقط اأ�ضبح يحافظ على وجوده يف 
و�ضائل االإعالم من خالل ال�ضلطات 

االأخرى.
ي�ضتعر�س الفيل�ضوف الفرن�ضي الواقع 

الذي كان يتمتع به املثقفون اإىل وقت 
قريب من �ضلطة اأخالقية كانت تعطيهم 
دورهم ومكانتهم �ضاربًا مثاًل بالكاتب 
الفرن�ضي ال�ضهري اإميل زوال الذي كان 

قد وّجه يف نهاية القرن التا�ضع ع�ضر 
ر�ضالته املفتوحة ال�ضهرية اإىل رئي�س 
اجلمهورية حتت عنوان "اإيّن اتهم" 

وطالب فيها بوقف حملة االفرتاء 
�ضد ال�ضابط "دريفو�س"، م�ضريًا 
اإىل املعركة التي خا�ضها املثقفون 
الفرن�ضيون اآنذاك من اأجل العدالة 

واحلرية.
ويو�ضح زاركا اأن �ضلطة املثقف بداأت 

يف الرتاجع يف اأوا�ضط �ضنوات 
ال�ضبعينات من القرن الع�ضرين، وذلك 

لي�س ب�ضبب قلة املثقفني من كّتاب اأو 
علماء اأو فال�ضفة، ولكن ب�ضبب بروز 

القوة الكربى لو�ضائل االإعالم وخا�ضة 

للتلفزيون على ال�ضعيد الثقايف 
والفكري.

من هنا مل يعد عمل املثقف ونتاجه 
العامل االأ�ضا�ضي يف اكت�ضابه لل�ضلطة، 

ولكن الظهور يف و�ضائل االإعالم، 
خا�ضة التلفزيون، واحتالل �ضدر 

االأخبار يف ال�ضحف واملجالت 
وغريها، ويرى املوؤلف اأن املثقف قد 
اأ�ضبح بدوره يف عداد الباحثني عن 

اال�ضتعرا�س كاملمثلني والراق�ضني 
وغريهم، واأن مثل هذا املنطق من 

البحث عن النجومية حّول املثقفني اإىل 
دمى �ضغرية، موؤكدًا على اأن امل�ضهد 

العام اأ�ضبح م�ضبعًا مبثل هوؤالء.

قررت املذيعة االأمريكية ال�ضهرية اأوبرا وينفري اأختيار عدة 
كتب جديدة لتقدميها بنادي الكتاب، ومن املقرر اأن يكون 
املوؤلف احلايل لنادي الكتب جوناثان فرازين �ضيف حلقة 

برنامج وينفري االثنني املقبل ح�ضبما ذكرت موؤ�ض�ضة "اآربو 
بروداك�ضن".

وبح�ضب �ضحيفة "ال�ضروق"اختارت وينفري اأحدث كتب 
فرازين واملعنون بـ "حرية" للمناق�ضة يف �ضهر �ضبتمرب املقبل، 
مبنا�ضبة مرور 25 عاما على برناجمها واإنهاء مو�ضم الربنامج 

احلواري. ومن املقرر اأن تعلن وينفري خالل تلك احللقة عن 
كتابها الالحق يف نادي الكتاب، واملجموعة اجلديدة من الكتب 
جاءت بعد نحو اأحد ع�ضر اأ�ضبوعا، بعد اختيار وينفري لكتاب 

عام  منذ  يناق�س  وينفري  برنامج  اأن  بالذكر  "حرية" .جدير 
2008 االآراء يف جمموعة من الكتب اأو جمموعتني، وحتظى 

اختيارات وينفري للكتب بتقدير القراء، وتكون االأكرث مبيعا.

�ضدر حديثًا عن من�ضورات "تري�ضولد اإدي�ضنز" كتاب "االإفال�س: خطة ال�ضتعادة 
ثقتنا وحقيقتنا وثروتنا" للكاتب االأمريكي جلني بيك.

وبح�ضب �ضحيفة "امل�ضتقبل" ياتي هذا الكتاب ليجيب على �ضوؤال ملاذا اأ�ضبحت 
الواليات املتحدة اإمرباطورية ت�ضري على حافة الفو�ضى؟ ويقول املوؤلف يف اإجابته 

اأن هذه النهاية كانت متوقعة نظرًا الإن�ضراف االأمريكيني عن الد�ضتور.
حيث فقد االأمريكيون ثقتهم يف زعمائهم والذين اأ�ضبحوا يطلقون الوعود الرباقة 

خارجيًا والكاذبة داخليًا، وبح�ضب الكاتب فاإن هذه التحديات اأ�ضبح مواجهتها 
�ضعب للغاية وذلك يف حالة غياب املراجعة العميقة وال�ضادقة لالأ�ضباب التي اأدت 

اإىل هذا االإنهيار العام يف الواليات املتحدة.
ويرى املوؤلف اأن اأي من املع�ضكرين الدميوقراطي واجلمهوري يتماثالن يف ال�ضلوك 
االجتماعي واالقت�ضادي وال�ضيا�ضي واإن اأظهرا اأنهما يختلفان بال�ضعارات، والدليل 

على ذلك الف�ضاد امل�ضت�ضري يف االإدارة والكوجنر�س واملوؤ�ض�ضات الق�ضائية والقطاع 
الرتبوي.

وال �ضبيل للخروج من هذا االإنهيار اخلطري الذي تعانيه الواليات املتحدة �ضوى 
بتوافق اجلميع على اأهمية معرفة احلقيقة وهي �ضائعة يف كل االأحوال.

كاتب إنكليزي يتهم أوروبا بسرقة التاريخ  أميريكا لن تصبح اإلمبراطورية الرومانية

كتاب "جامع الشيخ زايد" يصدر 
مرصعًا بالذهب  

كتاب فرنسي: كارال علمت ساركوزي 
الرومانسية  

كتاب يتنبأ باقتحام الروبوت حياة اإلنسان  

فيلسوف فرنسي يناقش تراجع سلطة المثقف أمريكي يحذر من اإلنهيار الداخلي لبالده وينفري تختار كتابًا جديدًا لمناقشته ببرنامجها
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ك�����ن�����وز ال����م����دى

اإلرشاد
تأليف: أبو المعالي الجويني

ولد اجلويني –على راأي اغلب من ن�ضبوه-  يف جوين 
وانفرد  ال�ضبكي يف ن�ضبته اىل ني�ضابور لطول اقامته يف 
هذه املدينة ، والباحث املدقق يف �ضرية اجلويني يكت�ضف 

انه من طي عا�س يف القرن اخلام�س الهجري و�ضط اجواء 
م�ضحونة بال�ضغينة بني  اهل احلل والعقد وبني امل�ضلمني 

انف�ضهم . 
كان معلم اجلويني االول والده عبد الله بن يو�ضف وقد 

اح�ضن تربيته حيث مهد له طريق البحث واال�ضتق�ضاء 
،وقد مهدت له هذه التن�ضئة واال�ضراف الأن يكون اإماما 
متفقها اذ نزح عن ني�ضابور مع اال�ضاعرة وق�ضد مدينة  

)ع�ضكر( ثم )بغداد( وكان ذلك عام447للهجرة  .
  يقول ال�ضبكي يف )طبقات ال�ضافعية الكربى(  ان والد 

اجلويني قد اعتنى به منذ �ضغره بل من قبل مولده وذلك 
باأنه اكت�ضب من عمل يده ماال خال�ضا من ال�ضبهة ات�ضل به 
اىل والدته  فلما ولدته حر�س اأال يطعمه ما فيه �ضبهة  من 

طعام و�ضراب حتى اكتمل عوده وفهم الدنيا وتبحر يف امر 
احلالل واحلرام فلم يدخل جوفه اإال ما هو حالل خال�س .

 در�س اجلويني –يف حياة والده – عليه وعلى من�ضوربن 
دام�س وال�ضيخ ح�ضان وابي �ضعد بن عليك وعند وفاة 

والده جل�س للتدري�س بديال وهو ذاته كان يتعلم يف 
مدر�ضةالبيهقي اجزاء اال�ضول على يد اخلّبازي )املتوفى 

عام 458 للهجرة ( ثم هاجر اجلويني عن ني�ضابوراىل 
بغداد وقبلها اىل ع�ضكر  حيث جال�س كبار العلماء 

والفقهاء.
حني ذاع �ضيت ا جلويني ببغداد رحل اىل احلجاز وظل 

جماورا بيت  الله احلرام اربع �ضنوات  اأنتهت بعودته 
اىل مدينته ني�ضابور بعد زوال الفرقة بني النا�س وت�ضدى 

للتدري�س يف املدر�ضة النظامية وا�ضتهر بقدرته على 
املناظرة وا�ضطناع النقا�س والتفوق فيه حتى مر�س 

مر�ضه االخري فانتقل اىل ب�ضتقان العتدال مناخها وتوفى 
بها عام 478 للهجرة .

 و�ضع اجلويني الكثري من الكتب وامل�ضنفات والق�ضائد 
منها : الربهان يف ا�ضول الفقه –  الورقات- ر�ضالة يف 

اأ�ضول الدين- ر�ضالة يف التقليد واالجتهاد- كتاب النف�س 
خمت�ضر االر�ضاد .وغريها من امل�ضنفات

كتاب االإر�ضاد 
 وهو ا�ضهر كتب اجلويني وعنوانه الكامل )) االر�ضاد اىل 

قواطع يف ا�ضول االعتقاد (( وهو كتاب يت�ضمن االدلة 
والرباهني العقلية االأكيدة يف اأ�ضول االعتقاد . 

 ابواب الكتاب ت�ضعة وع�ضرون ، االول بعنوان )) النظر 
ال�ضحيح (( والثاين )) حقيقة العلم(( والثالث  ((  يف 

حدوث العامل (( ثم اورد االبواب االخرى يف علوم  
العقيدة والكالم واملنطق معتمدا على العقل والوعي   يف 
الو�ضول اىل االحكام وهو يعر�س اال�ضل واجلوهر يف 

املعتقد ويف الو�ضول اىل ا�ضول االميان 
 من اقواله يف )) االر�ضاد (( :

اذا ثبت املقت�ضى الزائد  على اجلوهر وتقرر انه خالفه 
مل يخل من ان يكون فاعال خمتارا او   معنى موجبا 

تعني قيامه باجلوهر املخت�س بجهته اذ لو مل يكن له به 
اخت�ضا�س ملا كان بايجابه احلكم له اوىل من ايجابه 

لغريه.

�ضتظّل احلرب على العراق، بكِلّ 
املعايري، احلدث االأبرز يف ال�ضرق 
االأو�ضط والعامل يف مطلع االألفّية 

الثالثة، لي�س فقط ب�ضبب ما اأحدثته 
من هزة كبرية يف نظام االأعراف 

والقوانني الدولية، بل لو�ضعها 
الطبيعة االأخالقية للمنظمات 

الدولية ذاتها مو�ضع ت�ضاوؤل جدي. 
غزو االأ�ضاطيل االأمريكية للعراق 

عام 2003، مل يكن حدثًا عابرًا. وما 
بدا لبع�ضهم اأّن هدف هذه االأ�ضاطيل 

النهائي هو اإ�ضقاط نظام �ضدام ، 
�ضار مبرور الوقت نتيجًة عر�ضية. 
فجوهر هذه احلرب �ضيبقى مرتبطًا 

على نحو �ضميمي، بعقيدة الواليات 
املتحدة االإمرباطورّية ما بعد »غزوة 

�ضبتمرب/ايلول«.
***

ي�ضعنا كتاب »بابل... اأحالم 
املارينز - قراءة يف ملف غزو 

العراق« ال�ضادر عن دار الينابيع 
بدم�ضق 2010،يف قلب هذا احلدث 
اال�ضتثنائي. ي�ضّم الكتاب درا�ضات 

وتقارير ومقاالت متنوعة، عن 
ملف الغزو االأمريكي للعراق، كتبها 

نخبة من املحّللني واملخت�ضني يف 
�ضوؤون ال�ضيا�ضة االأمريكّية. وقد 
ارتاأى معّد ومرتجم الكتاب اأمري 

دو�ضي، اأن يق�ضمه اإىل ثالثة اأبواب 
اأ�ضا�ضية. يقراأ االأول االإطار الفكري 

للحرب على العراق، عرب مفاهيم 
الدين والقيم الكونية والنفط، 

والثاين االإطار األعملياتي للحرب 
وال�ضراع بني املوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضية 

والع�ضكرية. فيما يتناول الثالث ما 
ت اإليه تلك احلرب من نتائج،  اأف�ضَ

مع نظرة اإىل م�ضتقبل العراق 
وال�ضرق والعامل.

بتعبري اآخر، �ضُيمِثّل الدين العقيدة 
امللهمة واملتع�ضبة الإدارة بو�س 
االبن، فيما متّثل القيم الكونية، 

املحاكاة ال�ضكلّية لنمط احلياة 
االأمريكّية، بكّل ما هو معروف عنها. 

يف املكان ذاته �ضيقف النفط اأو 
»براز ال�ضيطان« كما ي�ضفه بع�س 

مني،يف قلب  االقت�ضاديني املتهِكّ
�ضراع امل�ضالح. ولن يكون اأمام 

القوة الع�ضكرية، اإال اأن تكون اللغة 
الالئقة حلفظ تلك امل�ضالح. 

***
ي�ضّوغ دو�ضي اختياره لهذه 
الن�ضو�س دون غريها، من 

بني اآالف الدرا�ضات والتقارير 
التي تناولت ال�ضاأن العراقي 

الراهن، بكونها ت�ضع القارئ 
اأمام �ضورة اخلطاب ال�ضيا�ضي 

االأمريكي للمحافظني، مبا ميّثله 
من اإنتاج واإعادة اإنتاج الأحالم 

الهيمنة االإمرباطورية االأمريكية. 
اأحالم داأبت على متويه الدوافع 

الكولونيالية، حتت طائلة حمالت 
ن�ضر الدميقراطية يف مناطق 

التوتر. هذا اإ�ضافًة اإىل حماولتها 
تاأجيج النزاعات املحلية )خ�ضو�ضًا 
يف البلدان النفطية(،وجعلها �ضمن 
دائرة الق�ضايا احل�ضا�ضة التي تهّم 

االأمن القومي االأمريكي. 
لذلك، اأ�ضبح هناك من يبدي اليوم 
اهتمامًا متزايدًا بنوع الن�ضو�س 

ال�ضيا�ضية التي نقراأها يف »بابل... 
اأحالم املارينز«، لكونها جزءًا 

هات التي ترتك  اأ�ضا�ضيًا من املوِجّ
تاأثريها يف مراكز �ضنع القرار. 

كما اأّنها مف�ضل اأ�ضا�ضي يف 
منظومة املعايري )املمّهدة، الداعمة، 
املعار�ضة( التي تتفاعل مع الوقائع 

على االأر�س،ال �ضّيما اإذا تعلق 
االأمر بفهم ملف النزاعات الراهنة 

يف املنطقة، ويف مقدمتها امللف 
العراقي.

يف هذا الكتاب الذي اجتهد املرتجم 
يف اختيار مواده وتبويب ف�ضوله، 

�ضنجد اأنف�ضنا اأمام ت�ضورات 
خمتلفة ذات اأهمية، تناولها حمّللون 

واأكادميّيون وكّتاب معروفون 
مثل والرت را�ضل ميد، وريت�ضارد 

ها�س، واآخرون... اإ�ضافًة اإىل 
لت باأ�ضماء اأ�ضحاب  ن�ضو�س ُذِيّ
ال�ضاأن، مثل توين بلري، وكويف 

عنان، وت�ضري ب�ضكل اأو باآخر اإىل 
حقيقة اأّن احلرب على العراق هي ما 

حّتم ح�ضول متغرّيات اأ�ضا�ضّية يف 
عالقة اأمريكا بالعامل، ويف و�ضائل 

رعاية م�ضاحلها يف ال�ضرق االأو�ضط 
على نحو خا�س. فيما تذهب 

باقي املقاالت اإىل بحث اجتاهات 
ال�ضيا�ضة اخلارجية االأمريكية يف 

ال�ضنوات االأخرية، حتديدًا يف 
عهد اإدارة بو�س االبن، اإ�ضافًة اإىل 

قراءة ماهّية القيم التي حتكمت يف 
اأداء اجلمهوريني الذي ات�ضم، اأكرث 

من غريه، بالتطرف والالعقالنية 
يف اإطار ت�ضويق فكرة »احلرب 

ال�ضليبية«. حرب امل�ضالح ال�ضافرة 
تلك، التي باتت مَقودة بخطاب 

�ضيا�ضي ا�ضتباقي، تتطّلب الكثري 
د.  من القوة والقليل من الرتُدّ

حتى يف نظر حلفائها، باتت اأمريكا 
منذ احلرب على العراق، غري راغبة 

يف االإن�ضات اإىل االآخرين، بقدر 
رغبتها يف املباغتة واملغامرة، 

ومترير درو�س البطل املنفرد الذي 
اأّمن العقاب.

اإذا كان �ضروريًا التذكري بالت�ضور 
القائل باأّن اأر�س الرافدين،مبا متّثله 

من وفرة خريات، وتفرد جغرايف 
وعمق ح�ضاري،�ضتظّل متّثل اإغراًء 
متوا�ضاًل للقوى الغازية، اأيًا كانت، 

كما اأ�ضار اأمري دو�ضي يف مقدمته، 
فقد يكون من املنا�ضب االلتفات هنا 
اإىل ت�ضّور اآخر، مفاده اأّن جيو�س 

الغزاة التي ا�ضتباحت هذه االأر�س، 
منذ عهود �ضحيقة، كانت قد غادرتها 
م�ضطرة، متخمًة كانت اأو مهزومة.

عن عالم بال أحالم 

قراءة في كتاب أحالم المارينز

أحمد ثامر جهاد

�ضدر حديثًا كتاب جديد بعنوان "قلب 
االإخوان - حماكم تفتي�س اجلماعة" 

ملوؤلفه ثروت اخلرباوي القيادي ال�ضابق 
بجماعة االإخوان امل�ضلمني.

ووفقًا للزميل حممد حممدي ب�ضحيفة 
على  املوؤلف  اليو�ضف" و�ضع  "روز 

غالف كتابه عبارة "جتربة �ضخ�ضية" 
ملنحه الكثري من امل�ضداقية، اأما موؤلفه 

فهو قيادي �ضابق باجلماعة، التحق بها 
خالل درا�ضته بكلية احلقوق جامعة عني 

�ضم�س منت�ضف ال�ضبعينيات.
وقد حر�س املوؤلف على اإهداء كتابه 
ملوؤ�ض�س اجلماعة ال�ضيخ ح�ضن البنا 
وقال فيه "اأظن اأن البنا لو خرج من 

قربه لقطب جبينه يف وجه القطبيني 
الذين اأخرجوا اجلماعة من �ضياقها"، 

ومن خالل ذلك يري اخلرباوي اأن 
اجلماعة خرجت عن �ضياقها الذي ر�ضمه 

موؤ�ض�ضها االأول و�ضقطت يف براثن اأفكار 
�ضيد قطب، التي �ضيطرت على اجلماعة 

وغريت م�ضارها.
ي�ضري املوؤلف يف كتابه اإىل املناظرة 
املعنونة بـ "م�ضر بني الدولة املدنية 
والدولة الدينية" عام 1992 والتي 
وقعت بني كل من امل�ضت�ضار ماأمون 

اله�ضيبي املر�ضد العام االأ�ضبق للجماعة، 
واملفكر الراحل فرج فودة الذي اغتاله 

اإرهابيون حم�ضوبون على اجلماعة 
االإ�ضالمية.

ويتوقف املوؤلف عند العبارة التي 
�ضمعها علي ل�ضان اله�ضيبي "نحن نتعبد 

لله باأعمال النظام اخلا�س لالإخوان 
قبل الثورة"، ويقول اخلرباوي يف 

كتابه "مكثت وحيدا بالقرب من القاعة 
التي �ضهدت املناظرة اأفكر يف وقائعها 
واأحداثها.. مل يعجبني فكر فرج فودة 

الذي كان يبدو متحامال علي تاريخ 
االإ�ضالم وامل�ضلمني.. اإال اأن ماأمون 

اله�ضيبي مل يعجبني اأي�ضا.. طريقته يف 
املناظرة كانت حتمل قدرا من التعايل 

واجلفاء، وكان كل همه الدفاع عن تاريخ 
االإخوان ورجال النظام اخلا�س الذين 

حملوا ال�ضالح قبل الثورة ونفذوا 
العديد من االغتياالت".

وبح�ضب حممد حممدي بداأ اخلرباوي 
رحلة املراجعة فلم ي�ضتطع قبول ما قاله 

اله�ضيبي عن رجال النظام اخلا�س 
وبداأت الت�ضاوؤالت الداخلية ت�ضيطر 

عليه: "اأي عبادة تلك التي قتلت م�ضلمني 
اآمنني على اأنف�ضهم" وبداأ العقل رحلته 

يف البحث عن احلقيقة.. تلك الرحلة 
التي ا�ضتمرت �ضنوات وقادته اإىل 

اخلروج والكتابة عما يحدث داخل 
االإخوان.

وبح�ضب الكتاب، على الرغم من عدم 
ترك اخلرباوي جلماعة االإخوان بعد 

هذا املوقف اإال اأنه بداأ يفكر ويدون 
مالحظاته، مما قاده بعد ذلك اإىل حماكمة 

داخل اجلماعة انتهت بقرار ف�ضله.
ويف الف�ضل ال�ضابع يروي املوؤلف ، وفق 

املتعلقة  التفا�ضيل  اليو�ضف" ،  "روزا 
باإحالته اإىل حمكمة االإخوان مو�ضحًا 
اأنه اأحيل اإيل حماكمة داخلية بتهم ال 

يعرفها، ومل يتم اإبالغه بذلك �ضوى قبل 
املحاكمة بوقت قليل، ومتثلت التهم 

املوجهة اإليه يف "االت�ضال مبجموعة 
الو�ضط، والوقوف �ضد رجائي عطية 

وم�ضاندة �ضامح عا�ضور يف انتخابات 
نقابة املحامني، و�ضلته بالدكتور �ضليم 

العوا، وموؤامرة �ضد املر�ضد ولقاء 
�ضامح عا�ضور، وخمالفة قرار املر�ضد 
مبنع خروجه من بيته ملدة اأ�ضبوع"، 
ومل ي�ضمح للخرباوي بح�ضب الكتاب 
مبناق�ضة ال�ضهود، اأو الدفاع عن نف�ضه 

وتقرر ف�ضله من اجلماعة.

 طرح الرئي�س االأمريكي باراك 
اأوباما اأول كتاب اأطفال من تاأليفه 

يف املكتبات اأم�س ، والذي يلقي فيه 
ال�ضوء على اأيام عمله ال�ضيا�ضي 

واالقت�ضادي باأ�ضلوب خفيف ومرح.
ونقلت وكالة االأنباء االأملانية اأن 

الكتاب اجلديد الذي يحمل عنوان 
اأغني(  �ضينج" )عنك  اآي  ذي  "اأوف 

وي�ضتهدف االأطفال يف �ضن الثالثة 
اأعوام فاأكرث، يت�ضمن �ضورة 

مر�ضومة البنتيه �ضا�ضا )ت�ضعة 
اأعوام(، وماليا )12 عاما(، وهما 

تخطيان بخطى وا�ضعة عرب احلديقة 
ب�ضحبة كلبهما املائي الربتغايل 

"بو" ، وهو كلب م�ضهور يظهر غالبا 
يف �ضور طفلتي البيت االأبي�س. األف 

اأوباما كتابه اجلديد ، الذي اأهداه 
اإىل زوجته مي�ضيل ، يف �ضورة 

ر�ضالة مرحة اإىل طفلتيه، يخربهما 
فيها عن 13 �ضخ�ضية اأمريكية 

ي�ضفها بالـ"رائدة" ومن بينها الفنانة 
جورجيا اأوكيفي والعامل األربت 

اين�ضتاين والعب كرة ال�ضلة جاكي 
روبن�ضون.

وبح�ضب امل�ضدر ، حقق الكتابان 
ال�ضابقان الأوباما ، وهما "درميز 
فروم ماي فاذر" )اأحالم من اأبي( 
و"اأودا�ضيتي اأوف هوب" )جراأة 

االأمل( ، اأف�ضل املبيعات ، حيث 
جنى منهما اأرباحا تزيد على خم�ضة 

ماليني دوالر.
ومن املقرر تخ�ضي�س عائدات بيع 

الكتاب اجلديد الإن�ضاء �ضندوق منح 
درا�ضية الأطفال جنود اجلي�س الذين 

قتلوا اأو اأ�ضيبوا باإعاقات.

قيادي إخواني سابق يفتح النار على الجماعة  

باراك أوباما يطرح أول كتبه لألطفال

�ضدر عن من�ضورات بلنكاب بر�س بالعا�ضمة الربيطانية 
لندن كتاب "حرب الثالثني �ضنة، ماأ�ضاة اأوروبا" من 

تاأليف املوؤرخ الربيطاين بيرت هـ. ويل�ضون، ويقع 
الكتاب يف 1040 �ضفحة من القطع ال�ضغري.

ووفقًا ل�ضحيفة "البيان" يظهر الكتاب كيف عانت 
اأوروبا على مدار 30 عامًا خالل الفرتة ما بني عامي 
1618 - 1648 من حرب مدمرة، وي�ضرح املوؤرخ من 

خالل كتابه اأ�ضباب ونتائج احلرب التي بداأت بق�ضف 
العا�ضمة الت�ضيكية براغ عام 1618 وانتهت مبعاهدة 

.1648 عام  "وي�ضتفانلي" لل�ضالم 
وبالرغم من اأن الفكرة ال�ضائعة حول تلك احلرب بكونها 

ذات طبيعة دينية، اإال اأن املوؤلف قام بالرتكيز على القوى 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية ال�ضاعية وراء 
تلك احلرب، كما عمد لتقدمي تو�ضيف دقيق ل�ضريها 

ولدور بع�س ال�ضخ�ضيات االأ�ضا�ضية فيها مثل اجلرنال 
ادولف"  "جو�ضتاف  ال�ضويدي  وامللك  "والن�ضتاين"، 
الذي ا�ضتطاع حماية بالده عرب �ضل�ضلة من االتفاقيات 

ال�ضيا�ضية والعمليات الع�ضكرية، و�ضاللة "هاب�ضبورغ" 
حيث لعب النزاع بني االأّخني رودلف وماتيا�س دورا 

اأ�ضا�ضيا يف م�ضتقبل بوهيميا والنم�ضا وهنجاريا.
وبح�ضب املوؤلف كانت حرب الثالثني �ضنة �ضراعًا 

داخل االإمرباطورية الرومانية اجلرمانية، التي كانت 
مب�ضاف الدولة الثانية يف اأوروبا بعد رو�ضيا، وكانت 
ت�ضم هذه االإمرباطورية حينها كال من اأملانيا، والنم�ضا 

واجلمهورية الت�ضيكية وبع�س مناطق الدامنرك وفرن�ضا 
وبولندا وجزءا من �ضمال اإيطاليا.

ويقّدر املوؤلف عدد �ضحايا هذه احلرب يف اأوروبا بـ 
8، 1 مليون من اجلنود، وما ال يقل عن 3 ماليني من 

املدنيني وفقدت االإمرباطورية اجلرمانية اأكرث من 
خم�س �ضكانها، ويرى املوؤلف اأن املاأ�ضاة احلقيقية لتلك 

احلرب اأنه كان ميكن جتنبها، اأو على االأقل تخفيفها 
واحتواوؤها.

مؤرخ يرصد مأساة 
أوروبا في حرب الثالثين 

عاما

باسم عبد الحميد حمودي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 لذلك اأخذ عدد من الباحثني على عاتقه 
عماًل مببداأ امل�ضوؤولية العلمية جتاه ق�ضايا 

وطنه، اأن يفتح باب البحث املغلق يف 
هذا املو�ضوع الذي ظل ولفرتة طويلة مل 

تنقطع بعد، مو�ضوعًا ممنوعًا بقوة اأحكام 
املنع املو�ضوعي التي ت�ضمل حمرمات 

�ضيا�ضية اأخرى رديفة حتت عناوين عديدة 
ومتباينة من قبيل:- عدم امل�س باملقد�ضات 

ال�ضيا�ضية، وبالوحدة الوطنية يف مواجهة 
العدو اخلارجي، اأو ظل م�ضكوتًا عنه من 

قبل املفكرين وال�ضيا�ضيني الذين ا�ضتبطنوا 
اأحكام املنع املو�ضوعي، فر�ضموا ملواقفهم 

خطوطًا حمرًا ال تقبل االنتهاك . وكانت 
نتيجة ذينك العاملني اأن ظل مو�ضوع 

اجلي�س بكرًا مل تعمل فيه املعرفة مب�ضعها 
وال ا�ضت�ضافته الكتابة ال�ضيا�ضية، ال 

العراقية وال العربية املعا�ضرة.
ومبقدار ما كان العزوف عنه كثريًا كانت 

م�ضاحة اجلهل به يف الوعي ال�ضيا�ضي 
العراقي املعا�ضر كبرية، واالأدعى اإىل 

اال�ضتغراب اأن ال�ضكوت عن هذا املحرم 
ال�ضيا�ضي يف التاأليف العراقي وبخا�ضة 

يف العقود الثالثة االأخرية ال يتنا�ضب 
وحقائق فكرية و�ضيا�ضية اأربع:-

1- اإن مو�ضوع اجلي�س مو�ضوع �ضيا�ضي 
عادي من وجهة نظر علم ال�ضيا�ضة، اإنه 

ي�ضبه يف الطبيعة مو�ضع الدولة اأو 
ال�ضلطة اأو االأحزاب اأو الق�ضاء اأو النظام 

التمثيلي اأو احلرب ... الخ، وال يتميز عنها 
من الزاوية املو�ضوعاتية يف �ضيء، ومع 

اأن الكثري كتب حول امل�ضائل تلك اإاّل اأن 
�ضيئًا مل يكتب بالدرجة واالأهمية نف�ضيهما 

عن اجلي�س.
2- اإن اجلي�س يف العراق كما يف كل 
العامل ينه�س بدور رئي�س يف معركة 

االأمن الوطني، واإذا ما اأخذنا يف احل�ضبان 
اأن عراقنا وبع�س االأقطار العربية، كان 

ومازال حتى اليوم م�ضرحًا حلروب 
عدوانية خارجية، فان اجلي�س بالتايل 
ول بدور رئي�س يف برنامج الدفاع  خمَّ

الوطني والقومي.
3- اإن املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية العراقية وبقية 
البلدان العربية مل تكتف بدورها الطبيعي 

ال�ضيادي بل نه�ضت باأدوار �ضيا�ضية داخلية 
اأي�ضًا، فكانت منها النخب ال�ضيا�ضية 

واالأحزاب، وكانت يف عدد من احلاالت 
م�ضنع القرار ال�ضيا�ضي . حتى اأن طبقة 

االإداريني )البريوقراطية( التي اأدارت 
اأجهزة رئي�ضة يف الدولة كانت منها اأحيانًا، 

ولعل الكثري من النتائج جنم عن اأداء 
هذه الوظيفة ال�ضيا�ضية الداخلية من قبل 

اجلي�س، ولي�س اأقله ما ات�ضل باحلق العام 
يف ال�ضيا�ضة وال�ضلطة الذي �ضودر، ومع 
ذلك، مل ت�ضبح موؤ�ض�ضة اجلي�س مو�ضوع 

نقا�س �ضيا�ضي.
4- تتمثل يف ما�ضي العالقة باجلي�س 

وراهن العالقة به . ففيما كانت احلقبة 
الفا�ضلة بني العام 1945 والعام 1970، 

هي احلقبة الذهبية لالنقالبات الع�ضكرية 
يف العراق وبقية االأقطار العربية التي 

بلغت ع�ضرات االنقالبات يف ثلث قرن، كان 
م�ضتوى احلديث ال�ضيا�ضي يف مو�ضوع 

اجلي�س اأعلى مما عليه اليوم.
اأما الفرتة الفا�ضلة بني عامي 1970 

و2003، وهي اأي�ضًا تقارب الثلث قرن، 
فكانت االنقالبات الع�ضكرية حمدودة 

وا�ضتعي�س عنها اأحيانًا بانقالبات ممهورة 
بطابع مدين، ومع ذلك، فقد تراجع م�ضتوى 

احلديث يف املو�ضوع اإىل احلد الذي بات 

فيه حرمًا �ضيا�ضيًا ياأثم ويخون من انتهكه.
ومن الثابت لدينا اأن اإثارة احلديث 

ال�ضيا�ضي حول اجلي�س والتعبري عن 
مواقف نقدية حياله، اأمر ممتنع وغري 

م�ضروع حتى يف الدول الدميقراطية يف 
الغرب وبخا�ضة يف اأوقات احلرب لتجنب 

التاأثري يف معنوياته . ول�ضنا ن�ضك يف 
اأن هذا اأي�ضًا ما ينبغي نهجه عندنا يف 

العراق حينما تتوىل هذه املوؤ�ض�ضة النيابة 
عن ال�ضعب يف الذود عن حوزة الوطن 

و�ضون اأمنه الوطني يف مواجهة العدوان 
اخلارجي، لكن القيا�س ميتنع بوجود 

فارقني:-
االأول: اأن اجلي�س يف الدول الدميقراطية 

حمايد يف احلياة ال�ضيا�ضية ومن�ضرف 
اإىل وظيفته االأ�ضل حرا�ضة الوطن وكيان 

الدولة.
الثاين: اأن اجلي�س يف العراق مل يخ�س 
حروبًا �ضد عدوانات خارجية منذ ثالثة 

عقود عدا حرب ت�ضرين االأول 1973، 
وحرب اخلليج االأوىل 1980، والثانية 

1991، والثالثة 2003.
ومع ذلك كله، لن يوجد هناك مواطن 

عراقي م�ضتعد الأن يخو�س يف حديث يف 
اجلي�س اإذا اأم�ضك اجلي�س عن اخلو�س يف 

ال�ضيا�ضة الداخلية، وان�ضرف اإىل ال�ضاأن 
الدفاعي.

اإن فتح مو�ضوع اجلي�س اأو املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية يف العرق اأمام التفكري واملناق�ضة 

اأمر من االأهمية بحيث ال يخفى على اأحد، 
بل لعله قد يكون االأهم يف �ضائر ما ميكن 

اأن يعر�س من مو�ضوعات �ضيا�ضية اأخرى 
على النظر، واأهميته متقررة من وجهني:- 

علمي و�ضيا�ضي، فاأما الوجه العلمي، هو 
اأن التقدم يف فهم و معرفة هذه املوؤ�ض�ضة 

وحتليل نظام اال�ضتغال فيها، وطبيعة 
عالئقها باملجال ال�ضيا�ضي، توفر قاعدة 

معطيات اأو�ضع لتحليل املجال ال�ضيا�ضي 
العراقي واآلياته احلاكمة مبا فيها اآلية 

�ضنع القرار واإدارة ال�ضاأن العام.
واأما الوجه ال�ضيا�ضي، هو اأن اإدخال 

مو�ضوع املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية العراقية 
اإىل دائرة التداول واملناق�ضة ميثل 

�ضعيدًا جديدًا من �ضعد االهتمام مب�ضاألة 
الدميقراطية والتطور الدميقراطي يف 

العراق، بالنظر اإىل ال�ضلة املتزايدة 
ات�ضاحًا بني بع�س عوائق ذلك التطور 

ودور املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ال�ضيا�ضي.
مو�ضوع اجلي�س وال�ضيا�ضة وال�ضلطة يف 

العراق، رغم خ�ضو�ضياته العراقية، ال 
ينبغي اأن يبحث يف معزل عن االإطار العام 
الذي يت�ضع للحاالت املماثلة يف العامل، وال 

ينبغي اأن يقت�ضر على اأنظمة احلكم التي 
يطفو عليها دور اجلي�س على ال�ضطح . 

فهناك اأنظمة حكم ال يربز فيها دور اجلي�س 
ولكنها تلتقي مع االأنظمة الع�ضكرية يف 

كثري من اخل�ضائ�س وال�ضمات والنتائج 
مثل الدكتاتوريات واالأنظمة غري 

الدميقراطية ب�ضفة عامة.
كتابنا، الذي نحن ب�ضدد نقده وحتليل 

طروحاته، يتناول م�ضاألة العالقة بني 
اجلي�س وبني ال�ضيا�ضة وال�ضلطة يف 

العراق من زوايا خمتلفة، وطبيعة هذه 
العالقات يف �ضوء تزايد تدخل املوؤ�ض�ضة 

الع�ضكرية العراقية يف احلياة ال�ضيا�ضية، 
والعوامل واالأ�ضباب الكامنة يف اأ�ضا�س 

ذلك احل�ضور الكثيف للجي�س يف ميداين 
ال�ضيا�ضة وال�ضلطة، والتاأثريات الوا�ضعة 

لهذا النمط من العالقة بني اجلي�س 

وال�ضلطة يف توازنات احلقل ال�ضيا�ضي 
وعالقة الدولة باملجتمع، ويف تطور 

احلياة ال�ضيا�ضية، ويف كبح اآليات التطور 
الدميقراطي ومنه الرتاجع عن النظام 

املدين.
الكتاب، �ضدر بالفرن�ضية يف باري�س، 

وموؤلفه الدكتور عالء طاهر، عراقي 
مغرتب باحث يف جامعة ال�ضوربون . نحا 

يف كتابه منحى جديدًا على م�ضتويني:- 
االأول- امل�ضتوى املنهجي، والثاين – هو 

م�ضتوى املو�ضوع الذي يتناوله . فقد التزم 
املوؤلف جانب املو�ضوعية العلمية املحايد 

مقيا�ضًا يف ك�ضفه للحقائق، فلم يراع اأ�ضول 
مرور اأكرث من خم�ضة واأربعني عامًا على 

االأحداث قبل عر�س حقائقها، وال هو اأغفل 
املوا�ضيع احل�ضا�ضة اأو تغا�ضى عنها، فاأتى 

الكتاب جامعًا �ضاماًل.
الكتاب يطرح اأ�ضئلة غيبت اأو غابت عن 

كتب التاريخ ومل تخطر مرة يف بال 
الكثريين منا . فقد اأخ�ضع املوؤلف واقع 

االأنظمة الع�ضكرية لدرا�ضة تف�ضيلية 
موثقة وبخا�ضة نظام عبد الكرمي قا�ضم 
يف العراق، الذي اتخذه املوؤلف منوذجا 
اأو مثاال لالأنظمة الع�ضكرية التي ت�ضلمت 

ال�ضلطة ال�ضيا�ضية داخل عدد كبري من 
البلدان العربية خالل فرتة طويلة من 

التاريخ املعا�ضر، فرتة متتد حوايل ن�ضف 
قرن من حيث اأنها لعبت اأدوارًا بالغة 

اخلطورة لي�س يف ما يتعلق باال�ضتقرار 
ال�ضيا�ضي يف هذه البلدان ح�ضب واإمنا 

يف ما يتعلق باأو�ضاعها االقت�ضادية 
واالجتماعية . اإذ غالبًا ما ا�ضتخدمت هذه 

اجليو�س من قبل العنا�ضر الطموحة 
واملغامرة يف �ضفوفها كاأداة للو�ضول اإىل 

ال�ضلطة، ومن ثم كو�ضيلة للحفاظ على 
هذه ال�ضلطة مع ما يعنيه ذلك من ا�ضتحواذ 

على الرثوات التي يذهب ق�ضم كبري منها 
للت�ضليح وغالبًا ما يكون ال�ضالح ملحاربة 

ال�ضعب وت�ضديد القب�ضة عليه . بينما يذهب 
الق�ضم االآخر ل�ضراء الذمم وا�ضرت�ضاء 

املحا�ضيب ويبقى اجلزء القليل ملعاجلة 
م�ضكالت املجتمع. 

وب�ضبب بروز هذه الظاهرة – االنقالبات 
الع�ضكرية – عرف االأدب ال�ضيا�ضي 

م�ضطلحات جديدة لعل اأكرثها �ضيوعًا 
وتعبريًا عن الظاهرة هو م�ضطلح 

الطبقة  تلك  به  يق�ضد  "الع�ضكرتاريا" الذي 
من ال�ضباط والقادة الع�ضكريني الذين 

ت�ضلموا احلكم يف بلدان كثرية عن طريق 
اجليو�س فاأ�ضاءوا اإىل بلدانهم واىل 

اجليو�س التي و�ضلوا عربها اإىل ال�ضلطة 
باإف�ضادها واإ�ضغالها يف كل الق�ضايا اإاّل 
ق�ضيتها االأ�ضا�ضية، الدفاع عن الوطن.

هنا يكمن اجلانب املهم جدًا يف درا�ضة 
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف املجتمعات احلديثة 

. اأي اإذا كان البد من در�س املجتمع 
عمومًا الإدراك طبيعة املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
فالبد اأي�ضًا من اإلقاء نظرة على املوؤ�ض�ضة 

الع�ضكرية الإدراك طبيعة املجتمع مهما كان 
نوع االأنظمة ال�ضيا�ضية القائمة يف هذه 

املجتمعات.
لقد �ضهدت بلدان عديدة من التي متار�س 

حكوماتها مراقبة �ضديدة على ن�ضاطات 
قواتها امل�ضلحة مرحلة كانت فيها املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية ذات وزن كبري يف �ضوؤون اإدارة 
الدولة، حيث ت�ضكل القوات الع�ضكرية قوة 

�ضاغطة من الناحية ال�ضيا�ضية باملعنى 
العلمي التقني للتعبري . وهذا يعني اأن 

اإدراك جممل الو�ضع يف بع�س الدول 

وحتى يف الدول التي تتوىل االإدارة فيها 
موؤ�ض�ضات مدنية، ينبغي معرفة املوؤ�ض�ضة 

الع�ضكرية والفاعلني يف هذه املوؤ�ض�ضة.
مبعنى، اإن الع�ضكريني كمحرتفني للمهنة، 

ومن �ضمن قيمهم احرتام اجلهة التي 
يفرت�س فيهم خدمتها، واجلهة االأوىل 
املعنية بخدمتها هي الدولة واملجتمع 

. ولو اأن يف مراحل معينة يرى هوؤالء 
الع�ضكريون اأن ال�ضلطات ال�ضيا�ضية يف 
بلدانهم حتول بينهم وبني خدمة الدولة 

واملجتمع . ويف هذه الظروف يخرج 
الع�ضكريون اإىل احلياة العامة ويتدخلون 

يف ال�ضيا�ضة . هذا يعني – من �ضمن 
االإطار املهني لوظيفة الع�ضكريني – اأن 

مربر تويل الع�ضكريني لالأمور ال�ضيا�ضية 
هو من النوع االأخالقي واالأدبي . اأي 

اإن الع�ضكريني يتدخلون يف هذه احلالة 
الأن اجلهة التي يخدمونها تفر�س عليهم 
هذا التدخل، وهذا يعني اأن اجلهة التي 

يخدمها الع�ضكريون هي يف نظرهم 
الدولة واملجتمع ولي�س ال�ضيا�ضيون الذين 

يتولون ال�ضلطة.
وي�ضري املوؤلف اإىل نقطة مهمة جدًا حيث 
يقول:- اإنه حني ي�ضبح الع�ضكريون يف 

ال�ضلطة يكت�ضبون خ�ضائ�س احلاكم، اأي 
ال�ضلطة الع�ضكرية التي تتوىل ال�ضاأن 

ال�ضيا�ضي ت�ضبح هي نف�ضها ال�ضلطة، اأي 
�ضلطة �ضيا�ضيني يرتدون البدلة الع�ضكرية 

. ولكن هذا ال يحول دون ممار�ضة القيادات 
الع�ضكرية لنفوذ اإداري و�ضيا�ضي وبقاء 
هذه القيادات يف موقع البديل املحتمل 

لل�ضلطة ال�ضيا�ضية يف حال تعرث هذه 
االأخرية، علمًا اأن هناك بع�س الع�ضكريني 

ي�ضرون يف هذه احلال على البقاء 

يف مواقعهم ويرف�ضون تويل ال�ضلطة 
مبا�ضرة.

وال�ضك يف اأن هذا الدور الذي يقوم به 
اجلي�س هو خا�س جدًا ويختلف من بلد 
الآخر، ورمبا كان بع�س كبار الع�ضكريني 
يف بع�س الدول يرون يف اأنف�ضهم نوعًا 

من �ضمري البالد . اإنهم ال يحكمون ولكنهم 
يعتربون اأن مهمتهم احليلولة دون انزالق 
البالد اإىل ما يعتربونه مهاو خطرية . فقد 
اأظهرت جتربة احلكم الع�ضكري يف بع�س 

البلدان العربية كما يف دول اأخرى، اأن 
اجلي�س اإذا ما تدخل يف ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية 

فال ينتظر اأن يدوم تدخله اإىل اأمد طويل . 
واإذا ما متكن اجلي�س من تويل ال�ضلطة يف 

البالد ي�ضبح من الع�ضري جدًا اإرغامه على 
التخلي عن احلكم.

اإن التدخل يف ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية اأو ت�ضلم 
احلكم ينكره دائمًا رجال اجلي�س ويربرون 

تدخلهم هذا الإزاحة حكومة ال توؤيدها 
اأغلبية ال�ضعب وتن�ضيب اأخرى توؤيدها 

عامة فئات ال�ضعب.
واإنهم اإذا ما ا�ضتولوا على ال�ضلطة فلن 

يكون ذلك اإاّل من اأجل نقل ال�ضلطة من يد 
الفئة احلاكمة امل�ضتغلة اإىل يد الزعماء 
اجلدد . اأما عمليًا فاإن رجال اجلي�س مل 

يكونوا م�ضتعدين قط للتخلي عن ال�ضيا�ضة 
اإذا ما تو�ضلوا اإىل تويل احلكم، فاإن فرتة 

االنتقال التي يتعهدون خاللها بتنفيذ 
الوعود ال�ضخية – كتطهري احلكم القدمي 
من املفا�ضد، وتنفيذ اإجراءات يف ميادين 

االإ�ضالح األزموا اأنف�ضهم بها – يطول اأمدها 
اإىل اأكرث مما كانوا هم اأنف�ضهم يتوقعون، 

وبدوا اأنهم اأميل اإىل البقاء يف احلكم 
اإىل اأجل غري م�ضمى ال ل�ضيء �ضوى اأنهم 
مل يظهروا ا�ضتعدادًا للتخلي عن ال�ضلطة 

التي �ضارت يف اأيديهم وت�ضليمها اإىل 
اأيدي �ضيا�ضيني يختلفون معهم يف االآراء 

ووجهات النظر . الأنهم يرون اأن جلو�ضهم 
على كر�ضي احلكم يجعلهم ي�ضعرون 

باأنهم اأقدر على حكم وطنهم قدرة غريهم، 
فا�ضتمرارهم يف احلكم خري لهم واأبقى.

اإن تدخل الع�ضكريني يف ال�ضيا�ضة يغذي 
طموح الكثريين من �ضباط اجلي�س الذين 

يتمتعون بكفاءات ومواهب معينة يف 
حتقيق ما ي�ضبون اإليه من اال�ضتيالء على 
احلكم واإدارة البالد . هذه احلقيقة دفعت 

عددًا كبريًا من ال�ضباط من ذوي الرتب 
العالية اإىل التدخل يف ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية 
حتقيقًا لهذا الهدف . وقد ات�ضح من خالل 
التجارب العديدة التي بحثها الكتاب، اإنه 

بعد اأن يحقق �ضباط اجلي�س اأهدافهم 
ويت�ضلموا احلكم فاإنهم يواجهون م�ضاكل 

معقدة من نوع جديد لهم مل ياألفوها يف 
حياتهم الع�ضكرية . ومن املعروف اأن 

للحياة الع�ضكرية منطًا معينًا تقرره قوانني 
واأنظمة معينة ال يوجد مثلها يف احلياة 

املدنية، فعندما ي�ضبح ال�ضابط الكبري 
زعيمًا �ضيا�ضيًا دون اأن تكون له القدرة 

التي تنبثق عادة من كفاءة معينة ومواهب 
معينة يف تكييف نف�ضه اإزاء الو�ضع اجلديد 

فاإنه �ضيختفي مكرهًا عن امل�ضرح ليحل 
مكانه �ضابط اآخر واإن كان اأدنى منه رتبة.

لذلك نرى بعد كل انقالب ع�ضكري يقع 
انق�ضام البد منه بني �ضفوف االنقالبيني 
الع�ضكر ب�ضاأن اأية �ضلطة ي�ضتويل عليها 
الع�ضكريون، ويعود ال�ضبب يف هذا اإىل 

التناف�س ال�ضديد بني فئات الع�ضكريني 
املختلفة التي حتاول كل واحدة منها 

اأن تفر�س �ضيطرتها على االأمور لتنفرد 

باحلكم وكثريًا ما كان ينتهي هذا التناف�س 
اإىل �ضراع دموي يوؤدي يف النهاية اإىل 

اإبقاء اأقوى الفئات التي يتزعمها رجل قوي 
�ضديد املرا�س فت�ضيطر على االأمور وتفر�س 

اإرادتها يف احلكم.
هذه االأنظمة على الرغم من الدور املهم 

الذي لعبته داخل ال�ضيا�ضات واملجتمعات 
العربية مل تخ�ضع حتى االآن اإىل درا�ضة 

مو�ضعة وتف�ضيلية تبتعد عن املنظور 
االإيديولوجي وتقتفي االجتاه املنهجي 

الذي يفكك بناها من الداخل وي�ضعها يف 
ال�ضياق التاريخي واالجتماعي لبلدانها.
كتاب الدكتور طاهر يتالفى هذا النق�س 

املوجود داخل هذا املجال . فقد اأخذ عينة 
من هذه االأنظمة الع�ضكرية العربية فوقع 

اختياره على نظام عبد الكرمي قا�ضم الذي 
كان تاأ�ضي�ضيًا يف بنيته الع�ضكرية لالأنظمة 

الالحقة. 
من هنا تنبع اأهمية الكتاب يف املرحلة 

الراهنة من حيث اأنه كتاب تف�ضيلي ي�ضهب 
يف طرح ق�ضية اجلي�س اأو املوؤ�ض�ضة 

الع�ضكرية يف الوطن العربي عامة والعراق 
بخا�ضة مع حتليل وقائع باالأ�ضماء 

والتواريخ جتعله مرجعًا يف هذا املجال.
لقد اعتمد املوؤلف اأ�ضلوبًا علميًا يف ال�ضرد 

بني الكتاب يف �ضياق منهجية �ضحيحة 
اأك�ضبته قيمة ت�ضاف اإىل زخم املعلومات 
التي طالعنا بها املوؤلف، فدر�س التكوين 

االجتماعي واالإيديولوجي املتناق�س 
لتنظيم ال�ضباط االأحرار يف العراق 

وطبيعة احلركة االنقالبية على م�ضتوى 
ت�ضييد منوذج ع�ضكري تكتيكي لقيام 

االنقالبات وطريقة تنفيذها على يد اجلي�س 
الذي �ضكل لدى البع�س طليعة احلركة 

الوطنية اآنذاك . ثم تابعت الدرا�ضة وجود 
النظام الع�ضكري يف ال�ضلطة واملعطيات 

التي متخ�ضت عن تركيبته البنيوية 
والتطورات ال�ضيا�ضية الالحقة التي مر بها 

حتى �ضقوطه عام 1963 .
الكتاب، على الرغم من كونه درا�ضة تتبع 

الت�ضل�ضل التاريخي اإاّل اإنه يعتمد على 
مناهج ال�ضو�ضيولوجيا الع�ضكرية وعلم 

االجتماع ال�ضيا�ضي الذي تزدهر مناهجه 
يف فرن�ضا بينما مل ت�ضتخدم يف جمال 

الدرا�ضات التاريخية العربية حلد االآن.
كما اعتمد املوؤلف على قاعدة مرجعية 

�ضخمة من الوثائق غري املن�ضورة وعلى 
االأر�ضيفات والكتب العديدة والدرا�ضات 
املختلفة يف كتابة هذه الدرا�ضة . وعرب 

ا�ضتخدام منهج ال�ضو�ضيولوجيا الع�ضكرية 
ا�ضتطاع البحث اأن يك�ضف البيئة امل�ضرتكة 
عميقًا بكل االأنظمة الع�ضكرية التي �ضادت 

يف العراق والوطن العربي حتى وقتنا 
احلا�ضر.

وقد ذكر عامل االجتماع واال�ضرتاتيجي 
الفرن�ضي جان بول �ضارنيه، يف املقدمة 

التي و�ضعها للكتاب:- اإن املوؤلف يدعونا 
من خالل درا�ضته لفرتة حكم عبد الكرمي 

قا�ضم اإىل اأن نفهم ب�ضكل اأف�ضل التحوالت 
املعا�ضرة للجيو�س وللطبقات ولل�ضلطات 

ال�ضيا�ضية داخل الوطن العربي.
الكتاب :

 Ala΄a Tahir – Irak، Aux
 Origines du Régime

 Militaire، L΄Harmattan،
.1988  ،Paris

هناك أنظمة حكم ال يبرز فيها 
دور الجيش ولكنها تلتقي مع 

األنظمة العسكرية في كثير من 
الخصائص والسمات والنتائج مثل 

الدكتاتوريات واألنظمة غير 
الديمقراطية بصفة عامة.

كتابنا، الذي نحن بصدد نقده 
وتحليل طروحاته، يتناول مسألة 

العالقة بين الجيش وبين السياسة 
والسلطة في العراق من زوايا 

مختلفة، وطبيعة هذه العالقات 
في ضوء تزايد تدخل المؤسسة 
العسكرية العراقية في الحياة 
السياسية، والعوامل واألسباب 

الكامنة في أساس ذلك الحضور 
الكثيف للجيش في ميداني 

السياسة والسلطة، والتأثيرات 
الواسعة لهذا النمط من العالقة 

بين الجيش والسلطة في توازنات 
الحقل السياسي وعالقة الدولة 
بالمجتمع، وفي تطور الحياة 

السياسية، وفي كبح آليات التطور 
الديمقراطي ومنه التراجع عن 

النظام المدني.

في أصول المؤسسة العسكرية

العراق

وليـد خالد احمد حسن

ال مراء، في أن موضوع المؤسسة العسكرية في جملة أكثر الموضوعات أهمية في الحياة السياسية 
العراقية، كما ال نشك في أنه موضوع حساس وفي أن حساسيته كانت في مقدمة األسباب المسؤولة عن 
االنصراف عنه وتجاهله أو الصمت عنه لدى سائر المشتغلين في حقل الدراسات التاريخية والسياسية . 

غير أن التحجج المستمر بتلك الحساسية ال يقل تبعات عن تبعات الخوض فيه.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

تتحدث الرواية عن االأنباط وهم 
جماعات عربية كبرية ا�ضتهرت منذ اأمد 

بعيد ، قبل ظهور امل�ضيحية واالإ�ضالم، 
وانت�ضرت يف املنطقة ال�ضا�ضعة املمتدة 

من جنوب العراق، مرورا ب�ضمال 
ال�ضعودية، وجنوب االأردن، وفل�ضطني، 

و�ضيناء، وكان لهم دور يف متهيد دخول 
امل�ضلمني مل�ضر، وهم اأ�ضحاب االآثار 

الهائلة الباقية منحوتة باجلبال مبنطقة 
من  حولها  وما  "البرتاء" باالأردن، 

مناطق "مدائن �ضالح"، و"وادي رم".
ُتق�ضم الرواية ال�ضادرة عن دار 

�ضاغها  حيوات  ثالث  "ال�ضروق"  اإىل 
املوؤلف باأ�ضلوبه االأدبي الذي ميزج 

الف�ضاحة وال�ضاعرية اأحيانا؛ االأوىل 
ْدمُة  بعنوان "�َضْهُر االأَْفَراِح"، الثانية "�ضَ

ْحَراء"، والثالثة "اأُمُّ البنني". ال�ضَّ

زواج وفرح
بطلة الرواية فتاة م�ضرية تدعى 

"مارية" تعي�س �ضرق الدلتا، تبداأ اأحداث 
احليوة االأوىل "�ضهر االأفراح" بخطبتها 

الأحد العرب االأنباط، وتقول عن ذلك : 
جتاوزت  عليه" فقد  موافقة  تردد،  " بال 

�ضن الثامنة ع�ضر من عمرها وكانت 
يائ�ضة من دخول الفرح اإليها والزواج 

بعد طول وحدة واأيام بطيئة حريى 
جعلت روحها �ضاحبة . 

وحني جاء جماعة العرب خلطبتها 
نظرت مارية فراأت �ضابا و�ضيما يغ�س 

ب�ضره عنها، وحملى بعمامة يفوح 
العطر منها، متنت اأن يكون خاطبها هذا 

الذي ي�ضمونه النبطي ، ولكنها علمت 
اأن اأخيه "�ضالمة" ذي احلول الطفيف 

يف عينه هو خاطبها، وا�ضطرت مرغمة 
على القبول به بعد اأن نهرتها اأمها ، وقد 
وعد العرب باأن ياأتوا بعد �ضهر لياأخذوا 

العرو�س.
تك�ضف احليوة االأوىل عن بع�س 

ال�ضخ�ضيات مثل "اأبونا باخوم" وهو 
ق�س كني�ضة الكفر التي تعي�س به مارية، 

و"بطر�س اجلابي" وهو ثري الكفر 

يتاجر مع االأنباط، و"بنيامني" اأخو 
مارية االأ�ضغر الذي ردد على م�ضامع 

اأخته ما يقوله اأهل الكفر من اأن الفر�س 
�ضيخرجون بجيو�ضهم واأفيالهم من 

البالد، و�ضيمرون على الكفور والقرى 
ويخربونها، ثم يدخل جند هرقل 

فيح�ضد جنودهم االأخ�ضر ويدو�ضون 
الياب�س وهو االأمر الذي اأ�ضاع الفو�ضى 

يف اأنحاء الكفر.
وب�ضبب تلك الفو�ضى جاء العرب 

اخلاطبون قبل موعدهم الأخذ مارية 
العرو�س، وطماأنوا اأهل الكفر باإخبارهم 
اأن هرقل وجنوده اتفقوا مع ملك الفر�س 

امل�ضمى ك�ضرى على اخلروج من البالد 
ب�ضالم وبال تخريب كي ي�ضمن الروم 
الأنف�ضهم جباية ال�ضرائب من بعدهم، 
والفر�س �ضيح�ضلون مقابل خروجهم 

امل�ضامل ودخول جند هرقل اآمنني، على 
قدر من املال، ولن ميروا على البلدات 
اأو الكفور و�ضي�ضلكوا طريقا اآخر يف 

اخلروج، وهكذا ودعت مارية اأمها 
واأخاها وا�ضتعدت حلياة جديدة يف 

ال�ضحراء.  

ْحَراء َصْدمُة الصَّ
عنوان احليوة الثانية يف الرواية حيث 
تقطع "مارية" امل�ضافة من الكفر بالدلتا 

اإىل م�ضارب االأنباط �ضمال اجلزيرة 
العربية وحتديدا يف املنطقة الواقعة 

جنوب البرتاء باالأردن، وتاأتن�س بابن 
اأخي زوجها الذي يدعى "عمريو" 

وت�ضكو له وح�ضة الغربة عن بالدها. 
 يف تلك احليوة ظهرت الأول مرة 

�ضخ�ضية  ال�ضحابي "حاطب بن اأبي 
بلتعة" الذي انتظرته قافلة زوج مارية 

"�ضالمة" لرتحل القافلتان �ضويا، وو�ضل 
حاطب ومعه فتاتان من م�ضر كهدية من 
الدوق الذي كان يحكم الناحية ال�ضرقية 
هناك للنبي �ضلى الله عليه و�ضلم، وهما 
مارية القبطية واأختها "�ضريين" ولكنها 

لغثاء فتنطقها �ضريين.
اقرتبت بطلة الرواية اأكرث من عائلة 

زوجها فتعرفت على اأخيه الهودّي الذي 
كان متحريا بني املذاهب والديانات، 

حتى اختار لنف�ضه اليهودية، لكن اليهود 
مل يقبلوه بينهم متاما الأن اأمه وتدعى 
من  فبقى  يهودية،  البنني" لي�ضت  "اأم 

يومها يف منزلة بني املنزلتني، ال هو 
يهودي وال اأممي، والذي مثله ت�ضميه 

العرب الهودّي.
اأخرب عمريو مارية اأنها �ضتجد لديهم كل 
الديانات فاأبوه هودي، وعمه �ضالمة – 
زوجها – م�ضيحي على هون كما يقول 
ال يذهب اإىل الكني�ضة اإال ل�ضبب، وعمه 

النبطي يدعي اأن وحيا ياأتيه لكنه ال 
يذيعه بني النا�س، وجدته "اأم البنني" ال 

توؤمن اإال بالربة الالت.
وحني �ضمع ال�ضحابي حاطب من �ضالمة 

ما يزعمه اأخوه النبطي من اأمر الوحي 

قال: ال تقل الوحي، فالوحي احلق 
واحد،  ناد اأخاك فاأ�ضمعه القراآن ليعرف 

اأن اجلن تلعب براأ�ضه.

النبطي
بداأت مارية ت�ضمع للنبطي باهتمام 

وهو يكلم ابن اأخيه عمريو موؤكدا له 
اأن االأنباط هم اأول من عرفوا البالغة 

واأول من قالوا ال�ضعر يف العرب، واأول 
من كتبوا املفردات قبل عرب ال�ضام 

والعراق، واأول من اتخذوا من اجلبال 
بيوتًا، و�ضدوا الروم عن جزيرة 

العرب، فريجعون عنها وعن اليمن، 
ويعي�س النا�س اأحرارا يف �ضحراواتهم، 

فال�ضحراء �ضنو احلرية، وال �ضرب لها 
على ا�ضتعباد.

تت�ضح معامل �ضخ�ضية النبطي اأكرث حني 
حّدث "�ضالمة" مارية عنه قائال: اأبي 

واأمي اأف�ضداه بكرثة العناية والتدليل 
منذ مولده،  فلما بلغ ال�ضعي �ضار اأبي 

يعلمه من دوننا، وال يناديه اإال بلقب 
النبطي وهو بعد �ضبي، وكان يعلمه 

ركوب اخليل والرمي والطعن بالرماح، 
وفنون الكالم املنمق حتى اأنهم قالوا 

اأنه من �ضيعيد لالأنباط جمدهم ويتوىل 
اأمرهم.

ج على اجلبال ال�ضاهقة  �ضار النبطي يعرِّ
التي يف تيه اليهود ب�ضيناء، ويبيت على 
اأعاليهم لريى االإله عند �ضروق ال�ضم�س، 
ح�ضبما يظن ويعود الأهله بكالم غريب، 

حينها تدخل النبطي يف احلديث �ضارحا 
معتقده اإىل مارية حول معبودته الالت 

التي جاء منها من غري زوج و الذي 
ا�ضتاق اإليها ومل يتمكن بفعل اجلبال 

من الرجوع ، وكانت له اأقوال تده�س 
مارية منها اأن طيور الهداهد حتمل 

اأرواح املحبني الذين حالت احلياة دون 
التقائهم .

تعرف مارية اأكرث عن جماعة االأنباط 
حني يحدثها اأخو زوجها الهودّي عنهم 

قائال: االأنباط هم جماعة من العرب 
قدمية جدا �ضموا بذلك الأنهم تفننوا 

يف ا�ضتخراج املاء واإنباطه من االأر�س 
اجلرداء، ومهروا يف تخزين النازل منه 

بال�ضيول، كانت لهم يف املا�ضي مملكة 
كبرية وملوك كثريون، وكانوا ي�ضكنون 

البادية التي بني ال�ضام واجلزيرة، 
عا�ضمة مملكتهم وق�ضبة بالدهم، هي 

املو�ضع التي ن�ضكن اليوم فيه وفيه 
�ضوف ت�ضكنني.

واأ�ضاف: ترك االأنباط بالدهم وهاجروا 
قدميا فتبعرثوا، وهم اليوم جماعات 

كبرية بال باأ�س، ت�ضكن النواحي ال�ضرقية 
من م�ضر، واأنحاء �ضيناء، و�ضمال 
اجلزيرة وجنوب ال�ضام والعراق.

استقرار وفراغ
تبداأ احليوة الثالثة "اأم البنني" بو�ضول 

مارية اإىل ديار زوجها واأهله لت�ضتقر 
هناك، وعنوان تلك احليوة يرمز اإىل 

اأم زوجها وتدعى "ام البنني" التي 
احت�ضنت العرو�س امل�ضرية واعتنت 

بها، وغريت ا�ضمها من مارية اإىل 
عربي. ا�ضم  "ماوية" وهو 

تقول "ماوية" وا�ضفة حياتها هناك: 
طوال  ل�ضنوات  اأراه  �ضوف  "..ما 

تالية، خرافا وماعزًا تخرج من مكان 
قريب اإىل مكان بعيد، لرتعى ب�ضحبة 
ال�ضغار والكالب القوية، املكان يبدو 

غريبا للوهلة االأوىل، ومالب�س الن�ضاء 
مت�ضابهة كالوجوه، ال بيوت هنا مبنية 

واإمنا �ضكناهم اخليام وجتاويف 
اجلبال، وقد نقروا يف اجلبل غرفا من 

فوقها غرف يرتقون اإليها بدرج".
 ويدلل دكتور زيدان يف روايته على 

اأن املراأة يف االأنباط كان لها �ضاأن وذمة 
مالية منف�ضلة حني مت�ضي االأحداث 

وتطلب "اأم البنني" من ابنها الهودّي اأن 
يتاجر مبال زوجة اأخيه "ماوية" التي 
جنته من عر�ضها دون اأن يخرب زوجها 

"اأخاه" باالأمر.
كانت "ماوية" ت�ضيق بحياتها اجلديدة 

فزوجها "�ضالمة" اأحول واأبخر اأي 
كريه رائحة الفم و�ضكري، كما اأن الفراغ 

يحوطها يف بالد االأنباط الذين ي�ضبهون 
بيوتهم بال عمق اأو دفء براأيها . 

عرفت البطلة اأن رجال االأنباط دوما 
يف ترحال يذهبون مع القوافل، يف 

اخلريف ويف الربيع يرحلون اإىل 
م�ضر، ويذهبون اإىل ال�ضام والعراق 

يف ال�ضيف، واإىل اليمن واحلب�ضة يف 
ال�ضتاء، حياتهم �ضفر من بعد �ضفر.

وحني تعود القوافل تروى اأخبار كثرية 
منها ما �ضمعته عن النبي القر�ضي الذي 

كّف عن حرب اليهود ويريد حرب الفر�س 
والروم، كما اأن النبي فتح بكة ) مكة ( 
، وحا�ضر الطائف بعد �ضهر فهدم كعبة 

الالت الكبرية وقتلت هناك الكاهنة 
الكربى وحني �ضمعت "اأم البنني" هذه 
دمت وماتت فقد كانت تعبد  االأخبار �ضُ

"الالت".    

بين الفرس والروم
فوجئت "ماوية" ذات يوم بزيارة اأخيها 

بنيامني لها ليخربها برحيل والدتها، 
واعتزامه دخول الدير راهبا، ب�ضبب اأن 

"بطر�س اجلابي" الذي يتاجر معه ازداد 
ج�ضعا، والروم ال هم لهم اإال حت�ضيل  

االأموال من املعدمني، فالنا�س تهرب اإىل 
ال�ضحارى ع�ضى الرب اأن يدركهم برحمة 

منه يف االأديرة البعيدة وال�ضوامع. 
ويك�ضف دكتور زيدان على ل�ضان 

الروم  يفعله  كان  "بنيامني" ما 
بامل�ضريني حني يقول: كان الفر�س 

يعاقبون النا�س بال�ضجن وال�ضياط، 
ف�ضار الروم يوؤدبون بل�ضع العقارب 

وع�ضات احليات، مينعون النا�س من 
احلركة بني النواحي، ويحظرون 

مفارقة الكفور والبلدات ومن يخالف 
اأوامرهم ٌيقتل.

يدخل "�ضالمة" زوج البطلة اإىل 
االإ�ضالم، وهكذا فعلت هي اأي�ضا، وكان 

امل�ضلمون حينذاك يتو�ضعون لن�ضر 
دينهم وفتح البلدان؛ فها هو ال�ضحابي 

خالد بن الوليد حترك اإىل دومة اجلندل 
بجي�س كبري يريد اأن يقتطع بادية ال�ضام 

من يد الروم، وال�ضحابي عمرو بن 
العا�س يزحف على راأ�س جي�س كبري 

اإىل فل�ضطني، واأخرب عمرو كذلك اأن 
اأخيه "مالك" �ضيذهب اإىل اأطراف ال�ضام 

وفل�ضطني فيدعو وجوه اليهود وكبار 
رجالهم كي يلتقوا مع اأمراء احلرب 

امل�ضلمني وي�ضتعدون معا ملواجهة الروم.
وكما تبني الرواية جاء عمرو بن العا�س 

ومعه زوجته "رائطة" التي يناديها 
ريطة  وابنهما عبد الله اإىل ديار االأنباط 
وقابله �ضالمة وزوجته مارية التي �ضاألها 
بن العا�س عن الكفور التي راأتها مب�ضر 
بلدها، وعدد ال�ضاكنني بهم، وهل يوجد 

يف بيوت النا�س هناك عدة حرب من 
�ضيوف ورماح ونحو ذلك؟ فاأخربته اأن 
ذلك ممنوع عليهم فلي�س يف بيوتهم اإال 

الع�ضي.
اتفق بن العا�س مع اليهود واالأنباط 

بالنزوح اإىل م�ضر يف جماعات �ضغرية 
كيال يلفتوا االأنظار، فاإذا جاء اأوان 

غزو م�ضر حترك اليهود مع االأنباط 
وبقية العرب ال�ضاكنني مب�ضر، ومهدوا 

للم�ضلمني دخول البالد، وب�ضروهم 
باخلال�س مما يعانون، فمن دخل منهم 
يف الدين �ضار عليه خراج اأر�ضه، ومن 
بقى على ن�ضرانيته دفع اجلزية عن يد 

وهو �ضاغر.
تعر�س الرواية كيف نفذ االأنباط اتفاقهم 
مع عمرو، وخرجوا يف جماعات، وكانت 

اخلارجني،  اآخر  "ماوية" وزوجها 
وعلمت "ماوية" اأن زوجها �ضياأخذ 

بيتها يف م�ضر ويتزوج بامراأة عربية، 
ولكنه كان يعاملها باحل�ضنى فقط الأنها 
الو�ضيلة التي عرفت به اأمراء احلرب، 

باعتبارها م�ضرية وعليمة باأحوال البالد 
التي يقبلون على دخلوها. 

كان اأ�ضد ما اأحزن "ماوية" هو رف�س 
النبطي ) اأخو زوجها( الرحيل، ويف 

اأثناء �ضريها مع القافلة �ضارحت 
نف�ضها قائلة: "..كان النبطي مبتغاي 
من املبتداأ وُحلمي الذي مل يكتمل اإىل 

املنتهى،  ما يل دومًا م�ضت�ضلمة ملا ياأتيني 
من خارجي، في�ضتلبني .. هل اأغافلهم 
وهم اأ�ضال غافلون، فاأعود اإليه الأبقى 

معه ومعًا منوت ثم نولد من جديد 
هدهدين؟".

وهكذا تنتهي الرواية وتقف عند و�ضول 
عمرو بن العا�س اإىل م�ضر، يف اإ�ضارة 

مل�ضاعدة امل�ضريني له ل�ضيقهم من تردي 
االأحوال؛ نتيجة ل�ضراع الكنائ�س يف 

م�ضر حينها، وحكم املقوق�س الظامل 
الذي عاث يف االأر�س ف�ضاًدا.

 

عن محيط

في رواية "النبطي" .. أبطال يوسف زيدان 
يشهدون فتح مصر 

سميرة سليمان 

"نهايات هذه الرواية، ُكتبت قبل بداياتها بقرون .. " هكذا يخبرنا الدكتور يوسف زيدان في روايته الصادرة منذ أيام تحت عنوان "النبطي" 
والتي تدور أحداثها فى العشرين سنة التي سبقت فتح مصر، وقد كانت مصر خاضعة للبيزنطيين الرومان حتى دخلها الفرس عشر سنوات 

منذ 618 حتى 628 م ، ليستردها البيزنطيون مجددا عشر سنوات قبل أن يفتحها العرب المسلمون 639م
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

علم السعادة 
ي�ضتهل الدكتور اأحمد م�ضتجري كتابه 

بالبحث عن اإجابة ل�ضوؤال مهم ، هو هل 
ال�ضعادة نتيجة �ضعي اإن�ضاين اأم نتيجة 
تركيبة املخ واالأع�ضاب ؟ ثم ينطلق اإىل 
اآفاق املعطيات العلمية يف هذا ال�ضاأن ؛ 

فيعرف ال�ضعادة اأواًل باأنها " اإح�ضا�س 
بالغبطة احلقيقية طويلة االأمد " واأنها 

" لي�ضت �ضحكة طيبة ، اأو لهوًا ق�ضريًا 
، اأو �ضرورًا زائاًل ، لي�ضت ب�ضع حلظات 
هانئة نق�ضيها قبل اأن نعود اإىل احلياة 

القا�ضية " ، ومن ثم يلفت نظر القارئ 
اإىل وجود اجتاهات علمية حديثة 
، تر�ضد االأ�ضباب العلمية والبدنية 

والوراثية لتحقيق ال�ضعادة ، من خالل 
الرتكيز على مركبات املخ ومكوناته 

التي ميكن التاأثري عليها عن طريق 
االأدوية والعقاقري ، ويف هذا االإطار 

ياأتي ذكر الفيل�ضوف وال�ضيكولوجي 
الكبري " ويليام جيم�س " الذي يوؤكد 

اأن ال�ضعادة قدميًا كانت النتيجة 
املبا�ضرة للعمل ال�ضاق والقرارات 

احلياتية ال�ضائبة ، واأن اأي اقرتاح 
بوراثية اأو بيولوجية ال�ضعادة كان 

كفياًل بو�ضف �ضاحبه بالـ " اأبله " اأو 
الـ " وغد " ، ويذكر الدكتور م�ضتجري 
اأن بدايات اإخ�ضاع ال�ضعادة ملوؤثرات 
العلوم متثلت فيما اأورده " األدو�س 

هك�ضلي " عام 1931 يف روايته 
ال�ضهرية " عامل جديد �ضجاع " عندما 

تخيل فيها العامل بعد �ضتمئة عام ، 
وتنباأ بالكثري من امل�ضكالت ، من بينها 

عقار بال اآثار جانبية اأ�ضماه " �ضوما 
واالأمل  الكرب  من  االإن�ضان  " يخل�س 

وفراغ احلياة يف جمتمع طبقي مفرط 
يف تكنولوجيته مفل�س يف روحانيته 

، والغريب ـ كما يذكر م�ضتجري ـ اأن 
هك�ضلي فوجئ بحدوث تطورات علمية 
يف جماىل " الوراثة " و " علم العقاقري 

الطبيعة  حتوير  اإمكانية  " فاأدرك 

االإن�ضانية وراثيًا قبل الوالدة ، واأن 
انفجارًا معرفيًا يف جمال عمل املخ 

�ضيمكننا يف النهاية من تغيري الطبيعة 
الب�ضرية بعد الوالدة بتخليق عقاقري 
تناغ�س اآلية املخ الرهيبة املراوغة . 

النقطة المرصودة 
ويف �ضياق احلديث عن تاأثري 

العقاقري يف اإحداث ال�ضعادة املن�ضودة 
، ذكر الدكتور م�ضتجري اأن جتارب 

عديدة متت يف هذا ال�ضاأن ا�ضتخدمت 
فيها عقاقري وم�ضادات اكتئاب مثل 
زولوفت  ـ  بروزاك  ـ  " اإيربونيازيد 

ـ رميرون ـ �ضريزون  " ، حتى اأن 
عقار " بروزاك " مثاًل و�ضف عام 

1997 الأكرث من 34 مليون 
اأمريكي ، ومن احلقائق 

االجتماعية والطبية املثرية 
التي ي�ضتخل�ضها الدكتور 

م�ضتجري هنا ، اأن ا�ضتخدام 
م�ضادات االكتئاب جللب " 
ال�ضعادة " غدا اأمرًا جائزًا 
ومنطقيًا واأخالقيًا ، حتى 

ممن مل يكن ي�ضخ�س مري�ضًا 
، نتيجة التحول الثقايف 

، ومعه التقدم املذهل 
يف جمايل بحوث املخ 

والعقاقري ، وبفعل �ضبابية 
احلدود بني التعا�ضة " 

االإكلينيكية " و " التعا�ضة 
ويتطرق   ، " " العادية 

الكاتب اإىل درا�ضات 
علمية طريفة ومثرية عن 

عالقة ال�ضعادة باملال ؛ 
حيث وجد العلماء اأن 

الرابطة �ضعيفة بني 
ال�ضعادة وبني ما يعتقد 
معظم النا�س اأنه يجلب 
ال�ضعادة ومن ذلك املال 
، فدخل االأملاين �ضعف 

دخل االأيرلندي ، لكن االأيرلنديني 
اأ�ضعد ، اأما اليابانيون ـ وهم من 
بني اأثرى �ضعوب العامل ـ فكانوا 

من بني الدول االأقل �ضعادة ، ومما 
تطرق اإليه الكاتب ـ اأي�ضًا ـ بع�س 

الدرا�ضات العلمية التي اأثبتت اأن " 
املزاج الطبيعي " لالإن�ضان ياأتي من 

الداخل ال من اخلارج ، واأن " النقطة 
املر�ضودة " التي هي نقطة حظ الفرد 
من ال�ضعادة ، متثل امل�ضتوى الثابت ، 
طويل االأمد من ال�ضعادة ، الذي يعود 
اإليه " املزاج الطبيعي  " لالإن�ضان ـ ال 

حمالة ـ مهما تاأرجح هذا املزاج بني 
الفرح واحلزن ، وال يغفل الكتاب يف 
هذا االإطار اأن يتطرق اإىل ما يعرف بـ 
" االآلية 

وكيفية   ، املزاج  يف  تتحكم  " التي 
متكن العقاقري من تغيري نظر االإن�ضان 
اإىل احلياة ، وعالقة ذلك بق�ضرة املخ ، 
باالإ�ضافة اإىل حماور اأخرى عن عالقة 
اجلينات بال�ضلوك االإن�ضاين ، وعالقة 

الدميقراطية ب�ضعادة ال�ضعوب . 

جدوى األلم 
ومن اأف�ضل ما يناق�ضه الكتاب علميًا 

واإن�ضانيًا ، فائدة االأمل بالن�ضبة 
لالإن�ضان ـ يف اإطار احلديث عن معنى 

ال�ضعادة املنافية لالأمل ـ ، وكيف اأن 
ت�ضعر  مل  " التي  مونرتيال  " فتاة 
ب�ضداع مطلقًا ، ومل توؤملها اأ�ضنانها 

يومًا ، وال اأح�ضت مبغ�س يف بطنها 
اأو اأمل يف اأذنها ، وال اأح�ضت بحاجتها 

اإىل اأن " تهر�س 
مل   .. " جلدها 

تعرف معنى كلمة 
اأجريت   ، " " اأمل 

لها عملية جراحية 
الإزالة ورم 

مبوؤخرة راأ�ضها 
عندما كان عمرها 

21 �ضهرًا ، فلم 
ت�ضرخ اأملًا ، وعندما 

بلغ عمرها ثالث 
�ضنوات اأ�ضيبت يف 
كعبها بالتهاب نخاع 
العظام نتيجة تلوث 
بكتريي يحدث كثريًا 

عند ك�ضر العظام 
، لكنها مل ت�ضعر 

ب�ضيء ، واكت�ضفته 
اأمها يف ما بعد ... 
اإىل اآخر التفا�ضيل 

يف هذه الق�ضة ، التي 
ي�ضتخل�س الكاتب منها 
حقيقة اإن�ضانية وعلمية 

مهمة ، هي " جدوى االأمل 

" واأهميته بالن�ضبة لالإن�ضان ، ومن ثم 
ن�ضبية العالقة بينه وبني ال�ضعادة ؛ 

فلي�س كل متاأمل فاقدًا لل�ضعادة ؛ ومن 
ثم فاالأمل ـ رغم فظاعته ـ لي�س �ضيئًا 
�ضيئًا ، بل هو يف احلق ثمني يقدم 

لنا االإ�ضارات الفورية الالزمة ل�ضمان 
بقائنا ، اإن عدم القدرة على ال�ضعور 
باالأمل اأمر خطري وقاتل ، ال يجب اأن 

ننظر اإىل االأمل على اأنه عدو يلزم قتله 
باأ�ضرع ما ميكن . 

لماذا نضحك ؟ 
ويف م�ضتهل اإجابته عن هذا ال�ضوؤال 

، ي�ضت�ضهد الكاتب بقول الفيل�ضوف 
ل " : " اإن  االأمريكي " جون مورِّ

ال�ضحكة الب�ضرية االأوىل رمبا تكون 
قد �ضدرت تعبريًا عن االرتياح لزوال 

خطر ما " ثم يو�ضح اآراء البع�س 
يف اأن �ضحك االإن�ضان قد تطور 

كو�ضيلة لت�ضكيل العالقات بني النا�س 
وتوطيدها ، كانت الب�ضمة اأواًل ننقل 
بها اإىل االآخر الرغبة يف التوا�ضل ، 
ومع الزمن اأ�ضبح من ال�ضهل تزييف 

الب�ضمات ، وتطلب االأمر اإ�ضارة 
اأكرث تعقيدًا ، فكان ال�ضحك ، الذي 

يتطلب من اجلهاز الع�ضبي طاقة 
اأكرث ، وبذا ي�ضعب تزييفه ، واإذن 
حلَّ ال�ضحك حمل االبت�ضام كداللة 

اأمينة على الرغبة يف االنخراط يف 
�ضفوف اجلماعة . اأما عدوى ال�ضحك 

ـ اأي كون ال�ضحك معديًا ـ في�ضتدل 
عليه الكاتب بواقعة غريبة حدثت 

يف تنجانيقا يف قرية " كا�ضا�ضا 
الغربي  ال�ضاطئ  على  " ال�ضغرية 
لبحرية فيكتوريا ؛ حيث اجتاحت 
نوبة �ضحك جمموعة �ضغرية من 
البنات مبدر�ضة داخلية اأعمارهن 

ترتاوح ما بني 12 و 18 �ضنة ، ثم 
انت�ضرت ب�ضرعة يف �ضورة وباء 

اأ�ضاب املجتمعات املجاورة ، حتى 
تطلب االأمر اإغالق املدار�س ملدة �ضتة 

اأ�ضهر . ويخل�س الكاتب اإىل اأن " 
ال�ضحك املعدي " �ضفة موؤكدة يتميز 

بها جن�س االإن�ضان ، وهو ما يثري ـ 
يف راأي الكاتب ـ احتمال اأن يكون 
لنا نحن الب�ضر مك�ضاف �ضمعي اأو 

دارة ع�ضبية يف املخ ت�ضتجيب فقط 
لل�ضحك ، والتثاوؤب املعدي يت�ضمن 

عملية مثيلة يف املجال الب�ضري ، 
وبخ�ضو�س هذا االحتمال ، يروي 

الكاتب ق�ضة " ويلي اأندر�ضون " الذي 
كان يرقب نع�س اأمه يهبط اإىل القرب 
، يف �ضباح �ضتاء عام 1931 باإحدى 

جبَّانات لندن ، وعندما كان يحني 
راأ�ضه يف خ�ضوع فجاأة ، ولده�ضة 
اجلميع ورعبهم ، اإذا به ي�ضحك ، 

حاول يف البداية اأن يكتم ال�ضحك ، 
فاأخفى فمه بيده ، لكنه مل ي�ضتطع ، 
ارتفع �ضوت �ضحكه ، فرتك املكان 

على عجل ، وبعد ب�ضع �ضاعات كان ال 
يزال عاجزا عن التحكم يف ال�ضحك ، 

فاأخذته عائلته اإىل امل�ضت�ضفى ، لكنه 
مات بعد يومني من دخولها ، وملا 

فح�ضت جثته بعد الوفاة ، ات�ضح اأن 
ورمًا يف �ضريان بقاع املخ قد انفجر ، 
لي�ضغط على غدة " الهيبوثاالم�س " 

واأن�ضجة اأخرى قريبة منها . ويتطرق 
الكتاب اإىل مناق�ضات و�ضجاالت علمية 

طريفة حول ال�ضحك عند احليوانات 
، والدغدغة ، وال�ضلوك االجتماعي 

واللغوي لل�ضحك ، وال�ضحك املعلب 
، والفرق بني �ضحك الرجل و�ضحك 

املراأة ، وربو املرح ، وعالقة ال�ضحك 
بال�ضيخوخة . 

الموسيقى ، والنوم 
ويف اجلزء االخري من الكتاب ، 

يناق�س الدكتور م�ضتجري " املو�ضيقى 
فيذكر  ؛  لالإن�ضان  بيولوجي  " كمطلب 

قدرة االأطفال الر�ضع على االإح�ضا�س 
باملنبهات املو�ضيقية ؛ حيث تقول 

االأبحاث اإنهم ميتلكون القدرة 
املو�ضيقية مثل الكبار ، بل هم ال 

مييزون فقط االختالفات بني النغمات 
املت�ضابهة ، اإمنا يح�ضون الُكنتور 

اللحني ويتذكرونه ، وي�ضتخدمون 
يف ذلك اإ�ضرتاتيجية البالغني يف 

اال�ضتماع ، ثم يت�ضاءل الكاتب : اأهناك 
جني لع�ضق املو�ضيقى ؟ وبالتاأكيد 

تاأتي االإجابات م�ضتفي�ضة عن : 
كيف ن�ضمع ؟ ـ االأذن اليمني لي�ضت 

كالي�ضرى ـ اإدراك طبقة النغم ـ متالزمة 
ة املخ  ويليامز ـ املو�ضيقى واملخ ـ ِحكَّ

ـ كيف ي�ضمع ال�ضم ؟ ـ خ�ضلة من 
�ضعر بيتهوفن ـ العبقرية والوراثة ، 
ثم ياأتي عنوانان يف غاية االأهمية ، 
هما " النوم .. ذلك املوت ال�ضغري " 

و " علم ا�ضمه ال�ضيخوخة " ي�ضتغرق 
خاللهما الكتاب يف درا�ضات مثرية 

، ومعلومات اأكرث اإثارة حول النوم 
وال�ضيخوخة ، وباجلملة يعد كتاب " 

التف�ضري العلمي ..." للدكتور اأحمد 
م�ضتجري ، اإ�ضافة كبرية للمكتبة 

العربية ذات االأ�ضلوب العلمي املتاأدب 
، وفيه اأثار الكاتب ما يخفى غالبًا 

من الدرا�ضات العلمية والعملية 
حول ظواهر " ال�ضعادة ، ال�ضحك ـ 

املو�ضيقى ـ النوم ـ ال�ضيخوخة " ؛ فهو 
كتاب جدير باطالع القارئ املثقف . 

الدكتور أحمد مستجير يستنطق معطيات العلوم لتفسير ظواهر سلوكية ونسبية في حكايات علمية طريفة:

التفسير العلمي للسعادة والضحك والنوم

عرض: محسن حسن

يعد كتاب " التفسير العلمي للسعادة والضحك والنوم " للراحل الدكتور أحمد مستجير ، والصادر عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي 
بالقاهرة في مئة وواحد وسبعين صفحة من القطع المتوسط ، أحد الكتب المثيرة في مجال دراسة الظواهر السلوكية اإلنسانية بأسلوب علمي 
متأدب ؛ ففيه حاول الكاتب أن يجيب على أسئلة غير مألوفة ، قلما يفكر اإلنسان في طرحها على نفسه في الغالب ، نظرًا لكون المسؤول عنه 

أمرًا ال ينفك عن سلوكياته اليومية المتكررة ، أو لكونه يمثل ظاهرة نسبية يصعب تحديد وحصر أسبابها من جهة واحدة ، وهذه األسئلة التي 
يطرحها الكتاب مثل : لماذا نضحك ؟ وهل تضحك النساء أكثر من الرجال ؟ هل الشعور بالسعادة نتيجة لمساعينا وخبراتنا ، أم نتيجة بنية المخ 
واألعصاب ؟ لماذا نحب الموسيقى جميعًا ؟ هل لها ضرورة بيولوجية ؟ ما الفرق بين التعسيلة والغطيط ؟ وما هو ديدن النوم ؟ متى وأين تبدأ 
الشيخوخة في أجسادنا ؟ ومن الجدير بالذكر إن الدكتور مستجير معروف عنه استغراقه العلمي الواسع في دراسة مثل تلك الظواهر السلوكية 

واإلنسانية التي يسأل ويجيب عنها ، كما أن أسلوبه في طرحها ومناقشتها ال يخلو من طرافة علمية وأدبية على األرجح ، وهو مما يعطي هذا 
الكتاب أهميته من الوجهتين العلمية والعلمية المتأدبة ، باإلضافة لما يقدمه من معلومات غاية في اإلثارة والتشويق ، ال تعطي القارئ فرصة 

لترك الكتاب منذ اللحظة األولى التي تمسكه يداه . 

 ترجمة: نجاح الجبيلي

مبنا�ضبة �ضدور ترجمة "متحف الرباءة" الرواية 
اجلديدة الأورهان باموك الفائز بجائزة نوبل لالأدب 

عام 2006 كتب الناقد االأدبي جيم�س ال�ضدن من 
�ضحيفة الغارديان املراجعة التالية لها.

قد يعتقد املرء ان هذا الوقت خمادع لروائي ادبي 
ال�ضدار رواية من 500 �ضفحة عن ق�ضة حب 

ا�ضتحواذي بني رجل وامراأة ا�ضغر عمرا، مل يعد 
التثبيت )Fixation( او اال�ضتحواذ يقراأ كرومان�س 

وال�ضيا�ضات اجلن�ضية للمو�ضوع تبدو انها تثبط اي 
�ضيء لتجعله اكرث كرها. ا�ضافة ايل انه يف ع�ضر 

املواعيد الغرامية ال�ضريعة هل فكرة احلب االبدي 
اجلارف ال تزال حتمل انت�ضارا حقيقيا؟ يف رواية 

)متحف الرباءة(، وهي الرواية االويل التي ا�ضدرها 
بعد فوزه بجائزة نوبل يجوب )اورهان باموك( 

داخل حقل االلغام هذا بثقة هادئة، م�ضروعه اخلا�س 
الذي يغري القلق نف�ضه مثل قلق بطله كمال ب�ضما�ضي 

الذي هو م�ضتهرت ثري من ا�ضطنبول يق�ضي عقدا 
يف حما�ضرة ابنة عمه ال�ضابة اجلميلة بعد احداث 

ماأ�ضاوية معينة يكر�س حياته الباقية لتاأ�ضي�س متحف 
لذكراها يحتوي علي �ضراويلها وك�ضارة بندقها 

وكالبها ال�ضينية واعقاب ال�ضجائر التي تبلغ 4213 
وعدد غري حمدد من اال�ضياء الب�ضيطة امل�ضتعادة من 

حلظات لقاءاتهما. وي�ضاف ايل االفراط )واملتعة 
القلقة( يف املناورة اطار احلدث يف جمتمع- الطبقة 

الو�ضطي ال�ضطنبول يف ال�ضبعينات والثمانينات- 
م�ضموم ب�ضكل قلق بني املواقف احلديثة والتقليدية 

يف احلب واجلن�س، واإيرو�س ينطلق جزئيا من 
القف�س لكن ال�ضرف والعار ال تزال تن�ضق مدرك 

االت�ضال اخلا�س. ا�ضك ان كان مو�ضوع عذرية املراأة 
املراأة قد ا�ضبح اكرث ر�ضوخا يف �ضدر رواية مهمة 

منذ رواية "كالري�ضا" لريت�ضارد�ضون.
اجلزء االول يقراأ كحكاية كال�ضيكية لعاطفة متهورة 

تت�ضادم مع التقليد الربجوازي،كمال يخطب ب�ضعادة 
اخلا�ضة،  طبقته  من  منا�ضبة  امراأة  "�ضيبيل" وهي 

كانت قد منحت عذريتها يل - كما ي�ضف كمال - 
بجراأة، لكن فقط النها تثق ب�ضرفه كونه خطيبها، 
وبينما يقرتب موعد حفلة اخلطوبة يتحول كمال 

ايل ابنة عمه احللوة البالغة 18 عاما من طبقة ادين 
وتدعي )فو�ضون( العاملة يف )بوتيك( ويفتنت االثنان 

وب�ضورة �ضريعة وعلي نحو كارثي بينهما، قبل مدة 
طويلة )اختريت فو�ضون عمدا لتمنح عذريتها( ايل 

كمال )وافت�ضا�س البكارة يجري ب�ضكل م�ضوؤوم 
بالتجاور مع �ضور "وليمة الت�ضحية" اذ يجري ذبح 

احلمالن يف كل ركن من ا�ضطنبول، وتتعهد بعدم 
النوم مع اي ان�ضان اخر.

يعتقد كمال عند هذه النقطة هو اناين فح�ضب، انه 
ي�ضتطيع ان ياأخذ كعكته وياأكلها، حتي انه يذهب 
بعيدا القناع "فو�ضون" حل�ضور حفلة خطوبته، 

م�ضهد احلفلة الطويل، الذي يدور يف فندق هلتون يف 
ا�ضطنبول، قوي، تفجري م�ضيطر عليه للمواد العاطفية 
القابلة لال�ضتعال التي و�ضعت ب�ضورة ماهرة لالعداد 

للف�ضول التالية، ومثل اي فعل كبري لعاطفة مدمرة، 
فتكون القراءة موؤملة وجاذبة لالنتباه، ال فقط ب�ضبب 

ال�ضدمة املرهقة علي حياة ال�ضخ�ضيات الثالثة 
الرئي�ضة فح�ضب بل اي�ضا الطريقة التي تتموج بها 

احتداماتهم من خالل حياة عائالتهم وا�ضدقائهم. ان 
الت�ضوير االجتماعي وا�ضع النطاق يف رواية )متحف 
الرباءة( يجري التاأكيد عليه ب�ضكل جميل، وفيه هجاء 

خفيف لكنه اي�ضا موؤثر، ت�ضوير حي رقيق للحظة 
من حياة حلوة )�ضيكون ما�ضتورياين منا�ضبا متاما 
لكمال(، ان باموك الذي ي�ضع يكتب نف�ضه كونه احد 

�ضيوف فندق الهلتون، يعرف بو�ضوح هذا العامل 
جيدا، و�ضخ�ضيا اجد الرواية من�ضحبة ب�ضورة اكرث 

حدة من رواية "ثلج"، التي تدور حول املفكرين 
واال�ضالمويني االقليميني.

وللبقاء مع العديد من االنحرافات واملفاجات يف هذا 
الف�ضل تنتهي احلفلة ال فقط مع تف�ضخ اخلطبة )فهذا 

ياأتي الحقا( لكن مع االن�ضحاب املوؤمل لــ )فو�ضون(. 
اختفاوؤها يوقظ كمال لعمق ات�ضاله بها ويلهمه 

علي رحلة بحث يائ�ضة متزايدة ملالحقتها علي امل 
ا�ضرتجاع �ضعادته املفقودة، ويربز ت�ضوير حي 

مده�س ال�ضطنبول يف جمري العملية.
وعند مفرتق الطرق هذا وبينما تهز ا�ضطنبول 
اال�ضطرابات ال�ضيا�ضية، تخ�ضع الرواية لتغري 

جذري خا�س، تتحول الكوميديا االجتماعية ايل 
�ضيء اقرب ايل تواريخ احلالة لال�ضولية النف�ضية 

يف ع�ضر حداثوي، وتقفز ايل الذهن �ضخ�ضيات 
)ايتالو �ضفيفو( الع�ضابية باالخ�س بينما يتقدم كمال 

ل�ضحب نف�ضه خالل مواقف موؤملة متزايدة من احلب 
اال�ضتحواذي.

وحني يعرث علي )فو�ضون( يجدها متزوجة من 
�ضانع فيلم طموح وكالهما يعي�س مع والديه يف 

حي فقري من املدينة، وكان مقتنعا بالفوز بعودتها 
ب�ضرب كاأ�س من اخلزي حلثالته االق�ضي، يعقد كمال 

�ضداقة مع الوالدين ويقدم دعما ماليا لفيلم الزوج 
ويق�ضي ال�ضنوات الت�ضع املا�ضية كملحق عاطفي زائد 

للعائلة وياأكل عند موائدهم كل ليلة تقريبا، متخليا 
عن ا�ضدقائه وي�ضيء ادارة جتارته، ويدع وجوده 
ال�ضابق املموه ي�ضقط ب�ضورة مطردة داخل الدمار.

وخالل حفلة االذالل الذاتي ينجرف ثم يخرج من 
حالة من الوجد املر�ضي اخلطر، ت�ضحنها اال�ضياء 
ال�ضخ�ضية ال�ضغرية - وهو حمتوي متحفها يف 

امل�ضتقبل- التي ي�ضرقها من اال�ضرة ويتاأملها يف عزلة 
غرفته اخلا�ضة يلح�ضها ومي�ضها يف حماولة العادة 

خلق النظرة الدقيقة او االمياءة اخلا�ضة بحبيبته 
وقد مت اختيار كل منها للذكرى.

وعلي الرغم من ان ال�ضرد الفت لالنتباه بينما يعتم 
متحوال من ق�ضة حب ايل درا�ضة لعلم االمرا�س 

املزخرف، فانه ي�ضبح من بع�س النواحي م�ضكال، ان 
ال�ضرقة امللزمة �ضوية مع املتحف نف�ضه هي بالتاأكيد 
تنويع ملهم علي فكرة برو�ضت عن الزمن امل�ضتعاد. 

لكن باموك الذي ا�ض�س الت�ضور ال يطوره كثريا بينما 
يكرره، تزداد ال�ضرقة �ضواء، يزداد امل�س واللح�س 

واحلك ب�ضكل م�ضعور وروؤية املتحف متكلفة ب�ضورة 
متزايدة لكن بعد فرتة يبداأ القاريء باالمل بان الفكرة 

قد تكون هناك جديدة، انها لي�ضت كذلك يف الواقع، 
او ايل حد فان املقطع االخري مبالحظاته املفاجئة عن 

ال�ضعادة يبدو انها يريد ان يعيد �ضياغة علم االمرا�س 
كرومان�س مع ذلك وهو انقالب م�ضكوك فيه.

من جهة اخري فان حالة ال�ضكون والتكرار والبقاء 
ال�ضفاف او املح�س متتلك معانيها اخلا�ضة يف 

الرواية مهما كان حتديها للقاريء. فبامكانها ان 
ت�ضخم ال�ضخ�ضية وبالتاأكيد تفعل ذلك هنا. يربز كمال 

من هذا الكتاب ك�ضليل غني ل�ضخامة احلب امل�ضاب 
بافة، مع عنا�ضر من "بلوبريد" و "م�س هافي�ضام" 

و"همربت همربت" وحتي "املواطن كني" يف جتميله. 
وحينئذ اي�ضا تربز ملحة او حالة عقلية تبقي مبا 
فيه الكفاية يف رواية جترب املرء ب�ضورة حتمية 

علي اعتبارها جمازا. ومن هذا االعتبار يخلق 
باموك توازنا جميال بني االيحاء والتعقل يعك�س 

بطله ب�ضورة دورية معني ق�ضته اخلا�ضة. يناق�س 
طقو�ضه الفيت�ضية باالرتباط مع متييز ار�ضطو بني 

ات�ضالية الزمن واللحظات الفردية التي منار�س بها 
احلا�ضر. يدعي لنف�ضه كونه حتريا ثقافيا: "كنت 

من�ضاقا بال�ضوؤال نف�ضه الذي يقع يف قلب ما كان يعني 
كونه رجال او امراأة يف دورنا يف العامل". يف �ضلوكه 

الفاتن املدقق )الكثري ال�ضكوك( والطفويل تقريبا الذي 
ت�ضفه جيدا مرتجمته )مورين فريلي(، يقدم البطل 
نف�ضه كونه جالبا للتنوير يف ظالل العار البدائي" 
مبتحفي اريد ان ال اعلم فقط النا�س االتراك بل كل 

�ضعوب العامل كي احوز علي الفخر يف احلياة التي 
يحيوها.

وكما توحي النغمة املجنونة اخلفيفة لتلك املالحظة 
االخرية يكون هو ال�ضارد غري املرغوب به بني 

ال�ضاردين. لكن تلك التاأكيدات ت�ضري ايل االجتاه العام 
التي يتطور فيه اجلانب املجازي من الكتاب. غري انه 
ما وراء التحليل الذاتي اخلا�س بكمال هناك عدد من 
التاأويالت االخري تطرح نف�ضها. ت�ضتطيع ان تقراأها 

كمحفز للنموذج القا�ضي من الذكورة املنت�ضرة يف 
ثقافته اخلا�ضة نوع من قدي�س الرف�س وال�ضرب. او 

بافرتا�س الطريقة املنظمة التي بها ير�ضم �ضعيه وراء 
فو�ضون وت�ضوير ا�ضطنبول املف�ضل الغني، ت�ضتطيع 
ان تقراأ ق�ضته كعالقة غرامية مع مدينة جميلة ملغزة 

جريحة. ومع ذلك فان هذا علي اية حال هو نوع 
من الكتاب الذي يتطلب حل �ضفرة او تف�ضري كي 

يجري تذوقه: وتلك هي فح�ضب موؤ�ضر ل�ضدي كبري 
من اخرتاعاته. وقبل اي �ضيء اخر، فانه بب�ضاطة 

مقطوعة ممتعة �ضخمة �ضاحرة من الق�س.

)متحف البراءة( رواية جديدة ألورهان باموك



1213 العدد )1986( السنة الثامنة - االحد )12(  كانون االول 2010

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

عرض: اوراق
�ضدر للناقد واالأكادميي د. جواد الزيدي كتابه 

النقدي اخلام�س ويحمل عنوان )فينو مينولوجيا  
اخلطاب الب�ضري( مدخل لظاهراتية الر�ضم احلديث 

�ضدر عن دار الينابيع يف دم�ضق ويقع يف 280 
�ضفحة من القطع املتو�ضـط وهو من اإ�ضدارات عام 

.2010
الكتاب يبحث عن الظاهرة  يف الر�ضم  ويناق�ضها 

من جوانب خمتلفة فبقدر ما تتجه الظاهراتية غاىل 
االأ�ضياء وتهبها املعنى اأو توؤ�ض�س معناها يف اخلربة 

املبا�ضرة فاأن الر�ضم يهب االأ�ضياء معنى من خالل 
ال�ضورة الفنية التي يهبها ملعطيات االأ�ضياء.. وكاأننا 

نراها للمرة االأوىل.. واحلقيقة اإن ا�ضتخال�س  
املاهيات من الوقائع  يف الظاهراتية ت�ضبه اإىل حد 
ما تلك العملية املبدعة التي يقوم بها الر�ضام حني 

ي�ضتجلب املعنى اأو املاهية يف الواقعة املعطاة 
للخربة عن طريق اخليال.

الكتاب يحاول اأن يخلق مقاربة بني الفل�ضفة 
الظاهراتية والر�ضم احلديث من خالل ارثني اأولهما 

اجلهد الفل�ضفي االإن�ضاين مبجمله.. مبا يحوي 
من حتوالت وتاأثريات بالالحق منه و�ضواًل اإىل 

املقوالت الرئي�ضة اخلم�س التي �ضكلت جوهر 
ظاهراتية )هو �ضـرل( حتديدًا.

وثانيهما حركة الر�ضم عرب التاريخ واالنقالبات 
التي حدثت لتتاأ�ض�س من خاللها مدار�ضه الفنية، 

حتى التقيا يف اأ�ضباب ظهورهما للوجود مرة 
واحدة من خالل قراءة تاأملية لكليهما و�ضعنا 

االأخري يف ميكانزم املنهج الظاهراتي وحتليله 
لوجود دالئل امل�ضابهة يف التوجه وحماور اال�ضتغال 

بو�ضعها حمركات بنائية لهما.. ولهذا تتطلب 
املقارنة )كما ي�ضري د. الزيدي( اإىل تق�ضي كيفيـة 

روؤيتهما  لالأ�ضياء والظواهر من خالل اي�ضتمولوجيا 
مو�ضوعية متنوعة اإذ ا�ضتفادت هذه االأبحاث من 
حماولة  املقاربة هذه بهـــدف الك�ضف عن م�ضتوى 

التداخل بينهما، لذا مت التفريق بني الروؤية اجلمالية  
امليتافيزيقية والروؤية اجلمالية الو�ضعية طبقًا 

الختالف املنحى 
االب�ضتمولوجي لكل 

منهما.
اإن حتول االإن�ضان 

من تفكريه البدائي 
اإىل التفكري الفل�ضفي 

اك�ضبه قدرة على 
مناق�ضة مقوالت 

الوجود  واالإن�ضان 
بو�ضفها اأهم ما مي�س 

حياته.. فقد عدت 
حماولة اأفالطون 

التوفيقية بني املثال 
والواقع  منوذجًا 

مقرتبًا باملثايل 
املاهوي على العك�س 

من اأر�ضطو الذي 
اقرتب من املادية.. 

والن الفل�ضفة ب�ضقيها )املادي واملثايل( هي اجلذر 
التاأ�ضي�ضي االأول يف اجلهد الفل�ضفي االإن�ضاين 
فقد عادت اإليهما جميع الفل�ضفات الالحقة منذ 

املثالية املحدثة على يد ديكارت وحتى الوجودية 
لدى هيدجر و�ضـارتر.. اإال اإن هذا  الطريق و�ضل 
اإىل طريق م�ضدود يف نهاية القرن الـ 19 وبداية 

الـقرن الـ20 مما دعا )هو�ضـرل( اإىل العودة للجذور 
واالأ�ضياء االأوىل �ضمن منهج توفيقي ياأخذ من 

اأفالطون واأر�ضطو وديكارت واليبنتز ليعيد 
�ضياغة منهجه الظاهراتي يف �ضوء تطوير مقوالت 

�ضابقيه.. ومن ذلك  انطلق د. جواد الزيدي يف 
كتابه عن مظاهراتية  الر�ضم احلديث وق�ضم ذلك 

اإىل اأربعة ف�ضول  اإ�ضافة اإىل �ضطور عدة حدد 
فيها امل�ضطلحات ومعناها الواردة يف الكتاب مثاًل 
الظاهراتية التي يقول عنها هي مبداأ فل�ضفي ينكر 

معرفة ال�ضيء لكنه ال ينكر وجوده خارج حدود 
عامل الظاهرة حمددًا مدى املعرفة غاىل املو�ضوعات 

املمكنة لالإدراك احل�ضي.. ويف راأي اآخر عن معنى 

الظاهراتية يقول اإنها علم 
الظاهرة الذي مييز بني علم 

الوجــود ) االنطولوجيا ( 
ح�ضب ادموند هو�ضــــــرل 

الو�ضف العلمي للوعي 
وق�ضدية االأ�ضياء يف 

الوجود اخلال�س موؤجاًل 
التاأكيد على وجودها 

قا�ضدًا الوعي.. ويف مكان 
اآخر يعرفها املوؤلف باأنها 
كل واقعة ميكن اإدراكها 

باحلوا�س والتجربة، كما 
يناق�س تعاريف اأخرى مثل 
الق�ضدية والرد الظاهراتي 

وتعليق احلكم واملاهيــة 
والرد ال�ضوري املاهوي  
الذي يعني اإدراك ال�ضور 

العقلية واملاهيات احلقيقية، 
كما تظهر حية يف ال�ضعور.

يف الف�ضل االأول الذي منحه املوؤلف عنوان 
)املرجعية الفل�ضفية للظاهراتية( يتناول فيه 

حماوالت )هو�ضــرل( عندما تبنى عملية التوفيق 
بني الفكر والعامل عن طريق و�ضف البنى العليا  

للوعي االإن�ضاين يف وقت كان الفكر االإن�ضاين مير 
باأزمة حادة ب�ضبب حلول االآلة بدل االإن�ضان.. وبذلك 

اأراد )هو�ضرل( اأن يجعل من الظاهراتية علمًا كليًا 
ويقينيًا اأو علمًا للماهيات ميد العلـوم باأ�ضا�س تقوم 

عليه اأي مبعنى حتقيق ات�ضالنا بالعامل واإقامة ج�ضر 
بيننا وبينه متجاوزة الثنائية التقليدية )الـذات  

واملو�ضوع( لتعتمد فكرة ق�ضدية ال�ضعور يف العمل 
واالأ�ضياء واملوجودات.

كما عدها هو�ضرل مبثابة تطوير للفل�ضفة اليونانية 
حني قال: )الفينومنولوجيا( انبثقت عن االأفكار 

القدمية للفل�ضفة اليونانية التي ظلت يف اأ�ضكال عدة 
اإىل وقتنا الراهن ويق�ضد هنا اأفالطون واأر�ضطو.. 

كذلك يحدد اأ�ضماء اأخرى للمرجعية الفل�ضفية 

للظاهراتية يف الفل�ضفة املثالية املحدثة مثل ديكارت 
واليبنتز واميانوئيل كانت وهيغل وكروت�ضه 

وبرغ�ضون.
يف الف�ضل الثاين )الظاهراتية النظرية اجلمالية( 

يناق�س فيها )د. الزيدي( الكثري من مفاهيم 
منظري اجلمالية التي ذكرها رواد هذا العلم 

اأو النظرية ومنهم )هو�ضرل( و)مارتن هيدجر( 
و)رومان اجناردن( و)غا�ضتون با�ضالر( و)�ضارتر( 

و)مريلوبونتي(.
ويف الف�ضل الثالث )الظاهراتية والر�ضم احلديث - 
جدل ال�ضكل - جدل املعنى( يوؤكد فيه املوؤلف على اإن 

الفن الرومان�ضي فتح الباب ل�ضلطة اخليال والذات 
واإمكانية االإطاحة بالثوابت والنظم التي كان يدين 

بها الفن الكال�ضيكي وع�ضر النه�ضة ما جعل حركات 
الر�ضم احلديث تقتفي هذا االأثر يف اإيجاد نظامها 
الب�ضري طبقًا لالآليات حتركها روؤى ومرجعيات 

فكرية خا�ضة باأي من هذه احلركات..  ومن ابرز 
التيارات التي حققت هذا اجلانب االنطباعية 

والتعبريية والتكعيبية والتجريدية واالغائية  
وال�ضوريالية.

اأما  الف�ضل الرابع )حتليل ظاهراتي لنماذج الر�ضم 
احلديث(، حيث اخذ املوؤلف منوذجًا يف حتليله 

للظاهراتية والنماذج هي لوحات مهمة لر�ضامني 
عامليني منها )لوحة ال�ضقائق لكلودمونيه( ولوحة 

)اجل�ضر على كوربيفوا( جلورج �ضورا و)طاحونة 
غاليت الوغ�ضت رينوار( و)قوارب على ال�ضاحل  

لفان كوخ و)امراأة وماندولني( جلورج نراك و)حياة 
�ضاكنة( لبيكا�ضو.

وقد اعتمد املوؤلف يف كتابة على 127 م�ضدرًا بحثيًا 
وموؤلفًا اإىل جانب دوريات وجمالت اإ�ضافة اإىل 

م�ضادر باللغة االنكليزية.
كذلك ثبت �ضورًا للنماذج اأو اللوحات التي ناق�ضها 
يف الف�ضل الرابع ثبتها يف نهاية الكتاب الذي يعد 

اليـوم م�ضدرًا مهمًا لـ )فينومينولوجيا اخلطاب 
الب�ضري( يف االأقل لفناين وطلبة الفن الت�ضكيلي يف 

العراق.

قحطان جاسم جواد 

رمبا اأنها املرة االأوىل التي جند فيها قارئ 
مقام يوثق املقام العراقي ورواده بطريقة 

علمية وهو �ضيء مفرح جدًا بعد تعرفنا يف 
ال�ضابق على قراء  مبدعني  لكنهم يوؤدون 
املقام باأ�ضواتهم ح�ضب من دون التعرف 

على طرائقه العلمية يف االأداء الأنهم حفظوه 
�ضفاهيًا على اأيدي قراء املقام الرواد  مثل:  

القندرجي والقباجني وح�ضن خيوكة 
وغريهم. اأما اليوم فقد ظهر جيل ميتلك 

نا�ضية العلم ويقدر اأن يوثق وحتى ينّوط 
املقام العراقـي متمثاًل يف �ضفري املقام 

العراقي  الفنان )ح�ضني اإ�ضماعيل االعظمي( 
القارئ والباحث واأ�ضتاذ املقام وموثق املقام 

العراقي الذي ا�ضدر اأكرث من �ضتة كتب 
مهمة يف جمـال املقام العراقي كان اأخرها 
كتاب )املقام العراقي ومبدعوه يف القرن 

الع�ضـرين( ال�ضادر يف عام 2010 يف االأردن 
عن دار دجلة للن�ضر والتوزيع ويقع يف 391 

�ضفحة من القطع الكبري وبطباعة اأنيقة 
وفخمة  تليق باملقام العراقي احد املكونات 

الرئي�ضية للغناء العراقي.
ق�ضم ح�ضني االعظمي كتابه اإىل مقدمة 

وبابني وكل باب  فيه ثالثة ف�ضول.. الباب 
االأول ت�ضمن يف ف�ضله االأول ا�ضـتعرا�ضًا 

ملاهية املقام العراقي وابرز رواده كما اأكد 
فيه على اإن دخول الت�ضجيل ال�ضوتي اإىل 
العــراق واأحداثه لثورة عظمـى يف جمال 

الغناء وت�ضجيل االأ�ضوات واإعادة بثها 
وهذه الثورة مل يلحق بها الكثري من رواد 

الغناء مما جعل اأ�ضواتهم تتال�ضــــى ك�ضراب  
يف حني  لعب  احلظ دوره مع اآخرين ممن 
�ضهد اأجهزة الت�ضجيل وا�ضتطاع اأن يوثق 

�ضوته واأغانيه.
ويف الف�ضل الثاين تناول املقام وم�ضريته 
خالل منت�ضف القرن الع�ضرين وما �ضهده 
من تطور.. ويف الف�ضل الثالث من الباب 

االأول يدر�س االعظمي تقليدية املغنيني 
املبدعني وبداياتهم الفنية اأمثال/ ح�ضن 

خيوكة وناظم الغزايل ويو�ضف عمر وعبد 
الرحمن العزاوي الذين يعدهم اأهم اأربعة 

يف جمال املقام العراقي بعد مطرب العراق 
االأول حممد القباجني وكل منهم له ميزات 

ي�ضرحها ويعددها االعظمي يف الف�ضول 
الالحقة.

ويف الباب الثاين ناق�س يف ف�ضله االأول 
مميزات املطربيـن وف�ضيلة كل �ضوت علميًا 
كما تناول توثيق الت�ضجيالت ال�ضوتية يف 
االإذاعة العراقية التي بداأت بثها يف 7/1/ 
1936 ويف الف�ضل الثاين اأجرى االعظمي 

مقارنات جمالية واأعطى قيما فنية وحتوالت 

جمالية لكل �ضوت من االأ�ضوات االأربعة 
ويف الف�ضل الثالث واالأخري اأعطى نتائج 
لقيمة نتاجات املغنني املبدعني يف القرن 

الع�ضرين.
كذلك منح االعظمي كتابه روح جمالية 

من خالل تو�ضيح بع�س ف�ضوله بلوحات 
ت�ضكيلية وق�ضائد ل�ضعراء كبار راحلني 

و�ضعراء اآخرين مازالوا على قيد احلياة.
الكتاب هو االأول من نوعه الذي يتناول 

بدرا�ضة علمية املقام العراقي وي�ضخ�س فيه 
حقبة مهمة من تاريخ هذا اللون الغنائي 

وال وجود ملثل هذا الكتاب يف املكتبة 
العراقية والعربية..  واالعظمي عازم على 

توثيق الكثري من تاريخ املقام العراقي 
يف كتب الحقة، كما فعل يف كتبه ال�ضابقة 
التي تناول فيها االأ�ضوات الن�ضائية التي 

ا�ضتهرت باملقام اأمثال مائدة نزهت و�ضليمة 
مراد وفريدة حممد علي وغريهن، كذلك 

ناق�س املدر�ضة القباجنية يف املقام واأهميتها  
وميزاتها.

ويف كتاب اآخر ناق�س املدر�ضة القندرجية.. 
نتمنى لالعظمي العمر املديد الجناز ما 

ي�ضبو اإليه يف جمال توثيق املقام العراقي 
بجهوده الفردية اخلال�ضة وهو خري �ضفري 

للمقام العراقي كما اأطلقت عليه وزارة 
الثقافة واالإعالم يف عام 2002.

عرض: اوراق
الكتابة للطفولة مغامرة حمفوفة  باملخاطر يكاد يتوقف عندها 

اجلميع، وال يقرتب منها اإاّل الذين ميتلكون جمموعة من ادراكات 
منفلتة باخلياالت التي مترق فوق �ضحابات احللم، ترى من يتمكن 

اخرتاق غابات احللم؟ ال�ضوؤال اأي�ضًا حمفوف بالده�ضة،و�ضناع 
عوامل الده�ضة ال يخ�ضعون للمعايري املح�ضوبة بل هم خارج هذه 

االأطر اال�ضتثنائية الأن عامل الطفولة ي�ضتقبل ما هو غري ماألوف 
لكي تر�ضي عنده الرتاكمات الهائلة من االأ�ضئلة واخلياالت 

الربيئة، اإذن هي لعبة الرك�س فوق ال�ضحاب. 
يف جمموعة )�ضور( لل�ضاعر جعفر علي جا�ضم، جند �ضل�ضلة من 

ق�ضائد  حاملة تعرب احلواجز املت�ضابكة فيمنح املعلومة للطفل 
وير�ضخ املفاهيم االأ�ضا�ضية يف حب الوطن او حب احلرية وحب 

االأب واالأم واالإخوة وكل الكائنات التي تدور يف فلك الطفل اأو 
رمبا يحاول اأن يتخطاها ليعلمه اأ�ضياء يجهلها من خالل اللغة 
املب�ضطة واملحبوكة باخليال املتاأرجح بحبال الرغبة اجليا�ضة 

حتى تبلغ لهفة الطفل مداها وت�ضتقبل الذاكرة البي�ضاء املعلومات 
التي يحاول ال�ضاعر اأن يخلطها باأي �ضيء حتى لو كانت الكلمات 
حتمل اأفكارًا غري م�ضتيقظة فال�ضاعر يبعث  فيها الوعي فتنه�س 
من خريف الكلمات اإىل ربيع املعرفة ليحفظها التالميذ ال�ضغار، 
ففي ق�ضيدة  الع�ضفور واحلرية/ ع�ضفوري طار من يدي/ حط 

على غ�ضن ندي/ قلت له اأرجوك عد /لكنه مل يعد /�ضمعته مغردا 
كالبلبل املغرِد/ كاأنه يقول يل / اأنا  هنا  يف بلدي/ ارف�س اأن 

حتب�ضني /يف قف�سٍ  من عج�ضِد
هذه الدالالت تنبت يف �ضمري الطفل دون اأن يعلم يف )الالوعي( 
وتنمو �ضيئا ف�ضيئا من خالل املحيط الذي يدور من حوله وكما 
يقول الفيل�ضوف ابن خلدون )الواقع االجتماعي يفر�س الوعي 

االجتماعي( لذلك يتاأثر الطفل بهذه املعاين ال�ضامية لتجعله ا�ضد 
تعلقا باحلرية والوطنية وغريها من املو�ضوعات التي تكرب 
وتر�ضخ املفاهيم ونحن بحاجة ما�ضة ملثل هذه الثوابت لكي 

نزرعها يف ال�ضمري الطفويل/ علقت يف بيتي �ضور /تعجب 

كل من نظر/ ف�ضورة لزورق/ ي�ضبح يف و�ضط النهر/ و�ضورة 
لنخلة/ اأحبها منذ ال�ضغر/ الأنها كرمية/ ومترها اأحلى ثمر/ 

و�ضورة لطفلة/ تدعو اإىل رب الب�ضر/ رباه اأحفظ اأبتي/ واأحفظه  
من كل �ضرر.  

كم  تتواىل �ضور هذه الق�ضيدة/ �ضور تعلق على جدران  البيت 
وهي داللة اأولية لتعلم الذوق الفني وتنمية الوعي الت�ضكيلي وهذا 
اأمر تعليمي مبتكر من قبل ال�ضاعر اإىل �ضمري الطفل اأواًل – وثانيًا 

اآخر يف  لنوع  ابتدائي  تعلم  النهر وهو  ي�ضبح يف  –الزورق وهو 
حقل معريف اآخر والعالقة امل�ضرتكة بني النهر والزورق –وثالثا 

هذه  اأن  من  الطفل  ي�ضتوحي  – وهنا  التمر  تهبنا  التي  – النخلة 
النخلة هي �ضجرة مثمرة يهتم بها االإن�ضان لكي تثمر- ورابعا – 

�ضورة الطفلة التي تدعو ربها لكي يحفظ والدها من كل �ضوء، 
وهذا نقاء عرفاين له مدلوالت تعبدية خللق عالقة اأولية مابني 

الطفل والرب .
ويف ق�ضيدة دجاجتي يحاول ال�ضاعر جعفر علي جا�ضم اأن ميد 

خيطا اآخر للمعرفة مابني احليوان واالإن�ضان وتلك عالقة فيها نوع 
من الفائدة لذلك يقول فيها/ يف بيتنا دجاجة/ نحن لها بحاجة/  

يف كل يوم بي�ضة/ تبي�س مثل الف�ضة/ اجلبها يف ال�ضبح/ من 
قف�س يف ال�ضطح/ دجاجتي االأليفة/ مفيدة لطيفة.

عامل الطفولة ال�ضاحر ال يرتكـّز اإاّل اأن نتوجه اإليه مبعانٍ ، تنمو 
معه روح الطفل االآ�ضرة باحللم وهذا ما جاء به ال�ضاعر جعفر 

علي جا�ضم الذي ج�ضد املعاين ال�ضامية يف هذا الديوان ال�ضغري 
والكثري من املفاهيم التي تعّمر بناء روح  الطفولة من الداخل 

وهي مهمة �ضعبة، تفّوق بها جعفر اآملني اأن حتظى املناهج 
الدرا�ضية يف املرحلة االبتدائية من تكثيف الق�ضائد اأو ما ي�ضمى 

املحفوظات حتى تكون مثابات وثوابت تعزز روح الوطنية 
وال�ضدق واالإيثار لكي تعطي الف�ضاء الف�ضيح للطفولة ونحن 

بحاجة اإىل مثل هذه اجلهود املهمة يف ال�ضعر والق�ضة والت�ضكيل 
وال�ضينما وامل�ضرح وكل الفنون اجلمالية التي متنح الطفولة 

الوعي واالإبداع . 

حسين االعظمي
يؤرخ المقام العراقي خالل القرن العشرين 

فينومينولوجيا الخطاب البصري

ل����ع����ب����ة ال������رك������ض ف��������وق ال����س����ح����اب 

ت�ضدرت رواية "يولي�ضي�س" جليم�س 
جوي�س قائمة اأف�ضل 100 رواية يف العامل 

وذلك يف نتيجة ا�ضتفتاء املوقع االأدبي 
ال�ضهري modernlibrary، وت�ضم 

القائمة الروايات التي و�ضفت بكونها موؤثرة 
وكانت منعطفا يف م�ضرية الرواية، وظلت 

يف ذاكرة قرائها زمنًا طوياًل.
وبح�ضب الزميل حممد خ�ضر ب�ضحيفة 

جيم�س  رواية  و�ضفت  "االحتاد" االإماراتية 
جوي�س باأنها اأعظم رواية يف القرن 

الع�ضرين، كما �ضمت القائمة روايتان جلورج 
اأورويل وهما "مزرعة احليوان" و"1984"، 

والكثري من روايات هرني جيم�س مثل 
احلمامة". "اأجنحة 

وجاءت "البوؤ�ضاء" لفيكتور هوجو، 
و"املقامر" لدي�ضتوف�ضكي يف مرتبة متقدمة 

اإىل جانب "ذهب مع الريح" ملارجريت 
ميت�ضل، و"الغثيان" ل�ضارتر، ورواية 

م�ضتوى  وعلى  ال�ضوداء" لطاغور،  "الزنابق 
الوطن العربي جاءت رواية "اأوالد حارتنا" 

لنجيب حمفوظ، ومن النتائج املوؤ�ضفة 
تر�ضيح قراء اآ�ضيويني روايتني ل�ضلمان 

ر�ضدي هما "اآيات �ضيطانية" امل�ضيئة لالإ�ضالم 
و"اأطفال منت�ضف الليل".

و�ضمت القائمة كذلك اأ�ضماء عدد من اأ�ضهر 
الروائيني العامليني مثل الكاتب االإنكليزي 

األدو�س هك�ضلي ا�ضتهر بكتابة الروايات 
والق�ض�س الق�ضرية و�ضيناريوهات االأفالم، 

ومن رواياته التي ر�ضحت "اجلزيرة" 
و"العامل الطريف" و"الكرم االأ�ضفر"، كذلك 

روبرت غريفز وهو اأحد اأبرز �ضعراء احلرب 
الربيطانيني حيث اأ�ضعاره عن امليثولوجيا 
اليونانية و�ضراع خط النار االأول وطدت 
ا�ضمه يف التاريخ االأدبي ومن رواياته يف 

القائمة "اأنا كلوديو�ضن".
احتلت روايات الروائية االإنكليزية فرجينيا 

وولف مكانة متقدمة يف القائمة بروايات 
مثل "غرفة جاكوب" و"االأمواج" و"الليل 

والنهار" وو�ضفت باأنها الروائية املراأة 
االأكرث تاأثريا وحمبة بني قرائها، وجاءت 
رواية "�ضيد الذباب" للربيطاين الروائي 
وال�ضاعر وكاتب املقاالت ويليام غولدينغ 

والتي ترجمت لعدة لغات على م�ضتوى 
العامل.

كذلك �ضمت القائمة اأعمال الروائي ال�ضهري 
اآرن�ضت هيمنجواي مثل "وداعا لل�ضالح" 
و"ملن تقرع االأجرا�س" وروايته ال�ضهرية 

الروائي  رو�ضيا  ومن  والبحر"،  "العجوز 
فالدميري نابوكوف ومن اأ�ضهر رواياته 

�ضيب�ضتيان  الراأ�س" و"حياة  اإىل قطع  "دعوة 
نايت احلقيقية" ورائعته "لوليتا".

وجاء بالقائمة اأي�ضًا االأمريكي الذي و�ضف 
باملوؤلف االأ�ضطوري دينار �ضالينغر يف 

رواياته "املا�ضك يف راي"، �ضومر�ضت موم 
اأ�ضهر كّتاب بداية القرن الع�ضرين لكن روايته 
القائمة  يف  االأبرز  االإن�ضان" كانت  "عبودية 

من بني اأعماله، واالأمريكي وليام فوكرن 
بروايتيه "اأب�ضلوم اأب�ضلوم" و"ال�ضخب و 

العنف".
كما جاء الروائي الرتيندادي ف. �س. 

نايبول بروايته ال�ضهرية "منحنى النهر"، 
وكذلك الروائي غراهام غرين برواية 

"القن�ضل الفخري" التي و�ضفت باأنها حزينة 
وحمبوكة، وروايته "املوت للمرة الثانية"، 

وت�ضمنت القائمة روايتني للبولندي جوزيف 
كونراد 

مكتبة أميركية تعلن نتيجة استفتاء أفضل مئة رواية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

آف���������������������������اق

هل ت�ضبه حال الكتب امل�ضتعملة حال املالب�س امل�ضتعملة ) الباالت 
(؟. يف جيوب املالب�س امل�ضتعملة قد جتد ق�ضا�ضات ورق عليها 
مالحظات بلغات غريبة. واأحيانًا ت�ضم يف قما�ضها روائح غبار 

مدن بعيدة، وعرق اأنا�س رمبا يكونون قد رحلوا عن عاملنا منذ 
�ضنني، وعطور ع�ّضاق �ضابت روؤو�ضهم االآن. قد ت�ضتن�ضق يف 

قمي�س رجايل بقايا عطر امراأة ال تدري من اأي البالد هي. ولك 
اأن تتخيل عمرها وطبيعة �ضخ�ضيتها، مالحمها ت�ضريحة �ضعرها 
وطولها.. يف كل قطعة مالب�س م�ضتعملة يح�ضر �ضخ�س ما، لن 

تتعرف عليه اأبدًا، لكنك قد تعرف عنه ب�ضعة اأ�ضياء.
واأي�ضًا، يثري الكتاب القدمي امل�ضتعمل اخليال.. يجعلك تطل 
على تفا�ضيل يتهياأ لك اأنها حدثت فعاًل ملن كان، يف وقت ما، 
ميتلك ذلك الكتاب. وبذا فاإن للكتب القدمية امل�ضتعملة �ضري 

حياتها اخلا�ضة، وهي �ضري مرّمزة يف الغالب.. اإنها م�ضكونة 
باالأطرا�س. مملوءة ب�ضفرات حيوات من اقتنوها وقراأوها 

ودونوا هوام�ضهم على حوافها وفراغاتها.. تركوا ب�ضماتهم 
و�ضيئًا من اأنفا�ضهم على جلودها وبني �ضطورها. وبذا فاإن 

الكتاب القدمي امل�ضتعمل يقرتح، يف االأقل، قراءتني؛ قراءة اأوىل 
ملحتوى الن�س، وقراءة ثانية الآثار القارئ ال�ضابق ) اأو القراء 
ال�ضابقني ( للكتاب.. اإن ا�ضتهوى كتاب م�ضتعمل قارئًا ف�ضوليًا 
فاإن عليه اأن يكون �ضيميائيًا بطريقة ما، يتقن كيفية تعقب اآثار 

اأ�ضالفه من القراء.  
   تكت�ضف عرب مالحظة مكتوبة، بالقلم الر�ضا�س، اأو خط دقيق 
متعرج حتت عبارة، �ضيئًا من مزاج ذلك القارئ املجهول.. �ضيئًا 

من طريقة تفكريه، رمبا اإيديولوجيته التي يعتنقها واالجتاه 
ال�ضيا�ضي الذي ينتمي اإليه.. تدرك اإن كان قارئًا ذكيًا اأو ال. اأكان 

يتحلى، �ضاعة القراءة، بالهدوء اأم كان غا�ضبًا.. م�ضتمتعًا اأو 
برمًا اأو �ضجرًا؟.

   بني طيات كل كتاب قدمي م�ضتعمل كتاب اآخر يحمل اإ�ضارات 
ال تعد تنبئك عن �ضخ�ضية من قراأه. حتى الكتاب الفارغ من اأية 

اإ�ضارة ظاهرة له اإيحاءاته ال�ضرية..   تعرف اأن هذه الن�ضخة 
من الكتاب تداولتها اأياٍد كثرية.. الغالف املتغ�ضن واالأوراق 

التي بليت واحلواف املثلومة والكلمات واالإ�ضارات التي كتبت 
وال�ضور التي ُر�ضمت.. ولي�س من الغريب اأن تكون هناك 

�ضخابيط اأطفال عبثوا باأقالمهم على بع�س ال�ضفحات وخّربوا 
�ضطورها.  

    يعربِّ العا�ضق، حامل الكتاب، عن يوم جميل ق�ضاه مع حبيبته 
بجملة �ضعرية دافئة يخّطها على ال�ضفحة االأخرية.. يعك�س 

القارئ املهموم اأو املحبط م�ضاعره بر�ضم اأ�ضكال غام�ضة، 
خطوطها وزواياها حادة، على اجللد الداخلي.. وغالبًا ما جتد 

رقم هاتف �ضخ�س جمهول، ح�ضابات ميزانية عائلة، مالحظة 
لتذّكر موعد هام ، وردة ياب�ضة قّدمها �ضاب، يف يوم بعيد، 

لفتاة. تعرث على ورقة و�ضفة طبية، بطاقة �ضفر اإىل الب�ضرة اأو 
املو�ضل بالقطار، اأو اإحدى بطاقات م�ضلحة نقل الركاب، تعود 
ل�ضبعينيات القرن املن�ضرم فيها عبارة ) درجة اأوىل 15  فل�س 

(.. الخ.
  ُتفاجاأ بتوقيعات موؤلفني يف اأعلى ال�ضفحة االأوىل لكتبهم 
وكلمات اإهداءاتهم الأ�ضدقائهم اأو لقراء عابرين.. ت�ضدمك 

واقعة اأن يكون كتاب مهدى من كاتب معروف الآخر ما زال على 
قيد احلياة بني اأكوام الكتب يف �ضوق املتنبي. وتت�ضاءل اإن 

كان �ضاحبنا املهدى اإليه قد باع الكتاب/ الهدية، اأو اأن اأحدهم 
ا�ضتعاره منه وقام ببيعه. ) ال ت�ضتغربوا، اأعرف ق�ض�ضًا من هذا 

القبيل (. 
   يفقد الكتاب براءته االأوىل وعذريته مع 

القراءة، وبهذا يكت�ضب �ضرف وجوده.. 
اإن قيمته تكرب كلما وهب نف�ضه ب�ضخاء 
لقرائه. وكلما خّلف اأولئك القراء اآثارًا 

اأكرث على ج�ضده دّل ذلك على ِعظم غوايته 
وقوة اإغرائه، كذلك على رفعة مكانته، على 

درجة االحرتام العالية التي حظي 
ويحظى بها.

كتب قديمة مستعملة
سعد محمد رحيم

وتقول الكاتبة ل�ضحيفة الغارديان "العنوان )اأطفال الع�ضاق( 
هو جزء من مثل �ضائر يقول : "اأطفال الع�ضاق يتامى" 

واأفرت�س يف الواقع  اإن املق�ضود بذلك اأن يكون اإ�ضارة على 
اأن اآباءنا كانوا لبا�ضًا لبع�ضهم البع�س والأنف�ضهم ويتجلى ذلك 
يف الكتاب . هل اأنا من�ضفة ؟ ال اعلم . هل اأن االأطفال من�ضفون 

على االإطالق بخ�ضو�س والديهم ؟ يعلم الله اإنني اآمل اأن ال 
يكتب اأوالدي �ضرية عني اأبدا". 

ومبدع واحدة من اأكرث �ضور الطفولة انتباهًا ب�ضكل مرهف 
املالحظة يف روايته )�ضيد الذباب( كان غولدنغ عطوفًا للغاية 

من اأوجه كثرية ومتفهمًا للغاية وعذبًا للغاية كاأب كما تقول 
كارفر وت�ضيف " ومن اأوجه كثرية كان �ضخ�ضًا دافئًا للغاية 
وم�ضليًا ب�ضكل رائع ، والغريب اأن ال احد ي�ضدق ذلك – اإنهم 

يعتقدون انه كان م�ضوؤومًا وكئيبًا ". 
وتقول كان هناك اأي�ضا "جانب موؤمل" بالن�ضبة لتن�ضئتها 

وتن�ضئة �ضقيقها ديفيد غولدنغ وهو اأمر �ضتف�ضله يف املذكرات 
، كالنا اأنا و�ضقيقي كنا نواجه مع�ضالت تتنامى ، ومن املحزن 

جدًا اأن �ضقيقي االآن م�ضاب مبر�س عقلي على الرغم من انه 
�ضريح بالكامل بخ�ضو�ضه ، ففي حني اإنني ال ا�ضتطيع القول 

اإن والدّي كانا �ضبب ذلك يكون ذلك امرًا يتطلب حذرًا ، واأنا 
واثقة من اإنهما كانا يت�ضاءالن طوال حياتهما اإن كانا فاعلني اأم 

اإنهما جعال االأمور اأ�ضواأ اأم اأف�ضل اأم مل يحدثا فرقًا ، وعندما 
كنت اأمنو حدث يل انهيار ، واأنا متينة االآن اإىل ابعد حد ولكن 

هذا ال�ضبب وراء ت�ضميته )اأطفال الع�ضاق( ، ومل يكن هناك 
يف الواقع الكثري من املجال لنا نحن االثنني ، وال ا�ضعر باأننا 

اأخذنا كفايتنا منهما". 
ولكن يف طارئ عائلي كان والداها  ـ "تخليا عن كل �ضيء – 

وكان اأبي  يقول "انه كتاب حقري فح�ضب" فقد كان دائمًا يريدنا 
اأن ن�ضعر بان الب�ضر اأهم بكثري جدًا من اأي �ضيء اآخر – وذلك 

مل يبُد دائمًا بالطريقة التي متت تربيتنا بها ، اأ�ضعر حقًا اإن 
ثمة �ضعوبة كربى هناك بالطريقة التي متت تربيتنا بها ، وقد 

اأثرت احلرب تاأثريًا كبريًا يف اأبي ، وكنا ندرك باأن احلرب 
كانت قد فعلت �ضيئًا به وذلك اأثــّـر يف طفولتنا اأي�ضا " كما تقول 
الكاتبة . وكان لدى غولدنغ جانب اأكرث عتمة ، "�ضعور بازدراء 

الذات تاأتـّـى من فرتة �ضابقة  لذلك ، واأحيانا كان يتم التعامل مع 
ذلك ب�ضكل م�ضّل بدعابات تــُــنقــِـ�س من قدر الذات ولكنه اأحيانا 

كان امراأ اأكرث عتمة مل ي�ضتطع اأن يتعاي�س معه". 
"  اعرف انه اأ�ضار اإىل نف�ضه على انه م�ضخ ،  وتقول كارفر 

واأذكره بني الفينة واالأخرى يت�ضرف ت�ضرفًا �ضيئًا جدًا بكونه 
فظًا لكن ذلك كان امراأ نادرًا جدًا وكان من املعتاد اأن يحت�ضي 
الكثري من اخلمر ، فقد كان �ضكريًا م�ضرفًا يف نوبات ، وكان 

غالبًا ما ي�ضعد بعدم احت�ضاء اخلمر البتة ، لقد كان يعي�س حالة 
اأو اأخرى ". 

وعند تذكرها لنزهة على االأقدام مع والدها عندما كانت طفلة 
حينما كانت ترثثر له تقول كارفر انه اخربها اأن ال تتكلم 

الأنه كان يحاول اأن يتاأمل ، "ظهر يف النهاية انه كان يفكر يف 
)بنت�ضر مارتن( وهي رواية رائعة بالغة التعقيد . ا�ضتطيع اأن 

اأرى الق�ضد االآن ولكنني يف حينها تاأملت ، فقابليته على الرتكيز 
كانت حتمًا ا�ضتثنائية". 

وعندما �ضرعت املوؤلفة يف كتابها وجدت اأنه كان ي�ضرد ليقرتب 
اأكرث مما ينبغي جتاه �ضرية لوالدها وهو اأمر �ضعرت باأنها 

اقرب اإىل والدها من اأن تكتبه ، ويف اآخر االأمر طلبت العائلة 
من جون كاري اأن يكتب ال�ضرية ومت ن�ضرها العام املا�ضي 

ا�ضتجابة للراي العام ، وعلى الرغم من العناوين ال�ضحفية 
الرئي�ضية التي اأحاطت ن�ضر الكتاب والتي تركز على اعرتاف 
غولدنغ يف مذكرات غري من�ضورة باأنه "حاول حماولة خرقاء 

اغت�ضاب " فتاة يف الـ 15 من عمرها عندما كان تلميذًا تقول 
كارفر اإنها " مل تكن لتطلب اأف�ضل من ذلك على االإطالق". 

وتقول اأن جيل والدها " مل يكن متحررًا تقريبًا من االأغالل كما 
كانوا يرغبون اإن يعتقدوا ، فقد �ضعر بالذنب ال�ضديد لي�س فقط 
ب�ضاأن الفتاة التي كان يفرت�س انه كان �ضيمار�س معها اجلن�س 
اأو تقريبًا جن�س اأو باالأحرى جن�س غري متمدن بل كذلك ب�ضاأن 
الفتاة التي كان خمطوبًا لها ]قبل اقرتانه بوالدة كارفر[ ، ومل 

ي�ضعر �ضعورًا ايجابيًا جتاه اجلن�س اإىل اأن التقى بوالدتي 
ووقع يف احلب . قبل ذلك وحتى بعده يف ا�ضتعادة املا�ضي 

وتاأمله كان االأمر مو�ضوعًا ع�ضريًا". 
وقد و�ضف جوليان لو�س الكتاب – وهو حمرر فيرب الذي 

يعالج )اأطفال الع�ضاق( – باأنه "مذكرات عائلية قوية واأحيانًا 
موؤملة .. الفتة للنظر ومكتوبة ب�ضكل جميل بحيث اأنها قد 

حتظى بالكثري من القراء حتى ولو مل تكن العائلة مو�ضوع 
البحث هي عائلة غولدنغ " واأ�ضاف باأنها قد ال تكون العينة 

االأخرية من الن�ضر عن ع�ضرية غولدنغ . 
َـّف ويليام غولدنغ من بعده " كمية كبرية" من املادة  وقد خلـ

غري املن�ضورة ، من يوميات اإىل روايات حيث تقول كارفر 
اأية  توجد  ال  احلا�ضر  الوقت  ويف   ، بالورق  متخم  " املكان 
نيات معينة ]للن�ضر[ ، واأحب اأن اأرى بع�س اليوميات تظهر 
للعيان ، وثمة رواية اأو اثنتان كاملتان من اأوائل الروايات 

وقد و�ضفهما يل – مل يظن اإنهما تعنيان الكثري حيث قال اإن 
اأحداهما كانت من ال�ضوء مبكان بحيث اإنها حتى 'ال حتوي اأي 
جن�س اأو عنف ' ، ثم كانت هناك يف ما بعد مواد غري من�ضورة 

واأحد اأجزائها وهو عبارة عن و�ضف لنوع من �ضكل هرقل الذي 
هو يف احلقيقة م�ضخ . �ضيتعني علينا اأن نرى ". 

 عن الغارديان 

انغريد بيتانكورت
ترجمة: عبد الخالق علي

 يف كتاب ) بلد الرهائن ( الذي �ضارك يف تاأليفه ) 
كارين هايز ( و ) فكتوريا برو�س ( و ) جورج انريك 
بوتريو (  يقدم املوؤلفون اآراء مت�ضاربة و يتحدثون 

عن " تنظيم عقود زواج بني القادة و املجندات 
ال�ضابات " ، لكن يبدو اأن االأيام الطويلة التي ق�ضتها 

االآن�ضة بيتانكورت يف املراقبة احلذرة تناق�س هذا 
املفهوم خا�ضة العالقات بني القادة الذكور كبار 

ال�ضن و بني املجندات ال�ضابات . تقول الكاتبة " 
يف القوات امل�ضلحة الثورية الكولومبية كان هناك 

ا�ضتنكار لرف�س املجندات يف التودد للقائد ، كان على 
الفتاة اأن تثبت ح�ضن الرفقة و الروح الثورية و كان 
املطلوب من الن�ضاء ذوات الزي املوحد التخفيف من 

الرغبات اجلن�ضية الأخوانهن يف ال�ضالح، لذا فقد 
ترف�س الفتاة مرة اأو مرتني لكن لي�س لثالث مرات و 

اإال فاإنها �ضتتعر�س للعقاب ب�ضبب افتقارها للوحدة 
الثورية ." 

يبدو اأن كتاب ) بلد الرهائن ( ي�ضتند اىل اأر�ضية 
ثابتة عندما ي�ضف اأن حكومات الواليات املتحدة و 

كولومبيا و عوائل الرهائن االمريكان و متعاقدي 
الدفاع امل�ضتخدمني لديهم كانت لهم غايات متقاطعة ، 
الدرو�س امل�ضتنبطة ميكن اأن تنطبق على اأفغان�ضتان 
و العراق و اأماكن اأخرى ، يف احلا�ضر و امل�ضتقبل ، 
الأن وا�ضنطن حتيل متوين موارد العمليات احلربية 

اإىل متعاقدين اأهليني . 
يف متوز 2008 ، عندما اأدركت االآن�ضة بيتانكورت 

�ضعوبة موقفها ، جاءتها احلرية اأخريا ; حيث 
قام فريق ع�ضكري كولومبي متنكرا ب�ضفة " بعثة 
اإن�ضانية دولية " بخداع امل�ضلحني من اأجل ت�ضليم 

االآن�ضة بيتانكورت و االمريكان الثالثة اإ�ضافة اإىل 
اأحد ع�ضر اآخرين من الرهائن الكولومبيني بع�ضهم 

ق�ضى قرابة الع�ضر �ضنوات يف االأ�ضر . 
قرار اجلي�س بر�ضم ال�ضلبان احلمر على الهليكوبرت 
التي ا�ضتخدمت يف عملية االإنقاذ ، تعّر�س لالنتقاد 

من قبل جمموعات حقوق االإن�ضان ، اإال اأن االآن�ضة 
بيتانكورت و غريها كانوا را�ضني عنه، تقول و هي 

ت�ضتذكر اللحظة التي حتررت فيها " فتحت عيني 
على عامل اآخر ، لقد جئت توا اإىل احلياة ، اإين ا�ضعر 

ب�ضكينة تغمرين " . 
يقول ) الري روذر ( من التاميز : وقعت ال�ضيا�ضية 

الكولومبية من اأ�ضل فرن�ضي االآن�ضة بيتانكورت 
رهينة ، يف �ضباط 2002 ، باأيدي القوات امل�ضلحة 

الثورية الكولومبية – و هي جمموعة م�ضلحني من 
اجلناح الي�ضاري تعي�س على جتارة الكوكايني و 

اخلطف - و �ضارت مادة ثمينة للم�ضاومة يف احلرب 
التي دامت عقودا بني هذه املجموعة و احلكومة 

الكولومبية ، و لكونها من النخبة يف البالد فقد متت 
معاملتها بق�ضوة و احتقار من قبل حمتجزيها و 

اغلبهم من ال�ضباب  القرويني الفقراء . 
يبدو اأن االآن�ضة بيتانكورت – التي تبلغ االآن الثامنة 

و االأربعني من العمر – بداأت بكتابة جتربتها 
القا�ضية حيث ت�ضف الروتني اليومي املهني املحبط 

للفكر الذي تعر�ضت له و حماوالتها للفرار و العقوبة 
التي وقعت عليها  بعد ف�ضل تلك املحاوالت ، تتكد�س 

تفا�ضيل اخلوف و اجلوع و املر�س و االإ�ضاءة و 
الياأ�س و  املعاناة اجل�ضدية يف اأكرث من 528 �ضفحة 

، تتحدث عن نقلها من مكان اإىل اآخر يف اإحدى 
املرات : " كنت ا�ضعر بالعط�س و اجلوع و الربد ، 
و تعر�ضت قدماي للتلف ب�ضبب البثور التي كانت 

تنفجر و تلت�ضق بجورابي املبلل ، كانت الرباغيث 
تل�ضعني من راأ�ضي حتى قدمي . مل اأكن اأرى لكني 

كنت اأح�س بها تتطاير على كل ج�ضدي ، الت�ضق 
الطني باأ�ضابعي و داخل اأظفاري ما اأدى اإىل تورمها 
و اإ�ضابة جلدي بالت�ضقق ، كنت اأنزف لكني مل اأجروؤ 

على الت�ضكي من اأوجاعي". عند اختطافها كانت 
االآن�ضة بيتانكورت هي املر�ضحة لرئا�ضة ) حزب 

االأوك�ضجني االأخ�ضر ( و يبدو اأنها خالل فرتة اأ�ضرها 
قد حافظت على ح�ضا�ضيتها جتاه البيئة املحيطة 

بها . حتى اأثناء �ضريها مقيدة باالأغالل عرب اأدغال 
االأمازون – اأكرث االأماكن وح�ضة على االأر�س – كان 
اجلمال القا�ضي املحيط بها يدفعها اإىل ال�ضعر;  تقول 

" يف ليايل القمر اجلديد تنزل تعويذة على الغابة يف 
ذلك الظالم املطبق ، اآالآف النجوم تنري االأر�س كما لو 
اأن ال�ضماء قد انت�ضرت على االأر�س " . ثم ت�ضف كيف 

اإنها " متد يدها حتت �ضبكة البعو�س و تلتقط نثار 
الذهب الف�ضفوري املبثوث على االأر�س ، فتكت�ضف 

اأنها اأ�ضياء دنيوية يتال�ضى �ضووؤها اخلرايف ، 
فتعيدها اإىل االأر�س لت�ضتعيد قوتها و ت�ضيء من 

جديد " . 
اإن كتاب ) حتى ال�ضمت له نهاية ( املاأخوذ عنوانه من 

اإحدى ق�ضائد بابلو نريودا " ي�ضّد القارئ ب�ضبب 
�ضور االأ�ضر التي تخلع القلب ، و لي�س هذا فقط و 

اإمنا ب�ضبب اال�ضتب�ضار النف�ضي احلاد و املفيد الذي 
يعر�ضه . 

اأثبتت االآن�ضة بيتانكورت ، و هي يف االأ�ضر ، لباقتها 
يف حتليل ال�ضلوك االإن�ضاين  : االألعاب الفكرية 

املوهنة للعقل التي كان الرهائن يلعبونها مع بع�ضهم 
باالإ�ضافة اإىل االإ�ضرتاتيجيات التي ا�ضتخدمتها على 
اأمل احلفاظ على القليل من الكرامة و اإبعاد اأعدائها 

املحاربني عنها . كتبت تقول " عندما كنت ا�ضمع 
امل�ضلحني ي�ضريون اإلينا بكلمات مثل ) �ضحنة ( اأو 

) رزمة ( كان ج�ضمي يرتع�س ، اإنها لي�ضت جمرد 
تعابري و اإمنا الغاية منها التقليل من �ضاأننا ، اإذ كان 

من ال�ضهل عليهم اإطالق النار على �ضحنة من الب�ضائع 
، اأ�ضهل من اأن يطلقوها على اإن�ضان " . 

من الوا�ضح اإنها مل ت�ضتطع اأن تعرف ما كان يدور 
يف العامل اخلارجي خالل �ضنوات اأ�ضرها اإال اإن 

حماولة اإعادة تركيب تلك ال�ضورة �ضت�ضاعد القارئ 
على فهم االأفعال غري املنطقية و املمار�ضات ال�ضادية 

للقوات امل�ضلحة الثورية الكولومبية . 
يف كتاب ) بلد الرهائن ( تظهر االآن�ضة بيتانكورت 

اأي�ضا ك�ضخ�ضية مركزية اإال اإن الكتاب يركز على 
ال�ضراع االأو�ضع للم�ضلحني و الذي ابتليت به 

كولومبيا ، كما يركز على املحاوالت االأمريكية 
للق�ضاء على هذه املجموعات من خالل ما ي�ضميه 

الكتاب " باحلرب الفا�ضلة على املخدرات " ، اإال اإن 
�ضورتها يف ذلك الكتاب تبدو اأقل بطولة مع وجود 

بع�س االأ�ضخا�س االآخرين مثل الفيل�ضوف الفرن�ضي 
الذي كان معها حني اختطافها و الذي يت�ضكى من اأنها 

كانت " متغطر�ضة جدا و ت�ضعب مرافقتها " .  

 عن النيويورك تايمز

 ابنة ويليام غولدنغ تكشف جانبه " األكثر 
عتمة" في كتاب جديد

أطفال العشاق يتامى ... هكذا يقول القول المأثور ، وللربح من ذلك ألجل عنوان كتابها فـإن مذكراتها الوشيكة – ابنة ويليام غولدنغ )جودي 
ـر أن الحياة بالنسبة ألطفال المؤلفين المشهورين يمكن أن تكون صعبة كصعوبة حياة آبائهم .  ـظهـِ كارفر(- محددة لتـُ

وبوصف الكتاب بأنه "حوار بين حياتي وحياته" تكون كتابة المذكرات أمرا كانت كارفر )65 عامًا( تفكر فيه مليًا وتجمع المالحظات وتدون 
الذكريات وذلك منذ وفاة والدها عام 1993 ، وستقوم دار فيبر آند فيبر بنشر الكتاب في شهر أيار ، حيث يميز العام المقبل الذكرى المئوية 
لوالدة والدها الفائز بجائزة نوبل مع مؤتمر وإصدارات بالذكرى المئوية من رواياته وافتتاح أرشيف المراسالت بين غولدنغ ومحرر أعماله في دار 

فيبر لفترة طويلة تشارلس مونتيث – الذي التقط رواية )سيد الذباب( من كومة  النفايات. 

الكتاب: اطفال العشاق 
 الكاتبة : جودي كارفر 
 ترجمة : هاجر العاني

 حتى الصمت له نهاية 

 سنواتي الست  في األسر داخل أدغال كولومبيا
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التصحيح اللغوي  محمد حنوناالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

بعد تلقي الجيش البيروي شكاوى كثيرة حول 
ات الجنود في مناطق األدغال النائية على  اعتداء
نساء الفالحين وبناتهم، تجد القيادة العسكرية 
الحل في تأسيس خدمة زائرات تتكفل بتوفير 
المتعة للجنود، فيكلف النقيب حديث الترقية 

بانتاليون بانتوخا بتأسيس خدمة دعارة للقوات 
المسلحة، وألن بانتوخا من أشد ضباط الشؤون 
اإلدارية انضباطًا وفعالية وتحماًل للمسؤولية، 

فإن ما يحققه يفوق كل التوقعات.


