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الكتابة ان�سانية مطلقة. انها االنغما�س 
الوجداين اىل ما ال نهاية يف عجائب العقل 

والقلب والروح. حمنة وجود ال حتتمل 
امل�ساركة وف�ساء حمّرر  لي�س له قفل. هكذا هي 

احلقيقة لكن الواقع الثقايف يختلف يف تلب�ساته 
اىل درجة انه ال ميثلنا اال بقدر ما ميليه علينا 

الواجب الوظيفي او التعريف النقابي، وبالتايل 
تتحول الثقافة من دور فعال اىل لقمة عي�س قد 

ت�سغر اأو تكرب.
حمنة ثقافتنا ان االراء فردية اما االفعال 

فحكومية. كثرية هي م�ساحات التعبري وكثرية 
تلك االقالم التي ترى وحت�س وتتمنى وتكرر 

ما تقول اىل حد االعياء لكن هذا مبثابة تعاي�س 
ف�سائي ملجموعة جنمية اخرى ال �سلة قرابة 
�سوئية لها باملجموعة ال�سم�سية التي جتعل 

احلياة ممكنة.
كل االفكار تولد حرة وكل الغوبلزيني ولدوا 
بال م�سد�سات بل وبال حفاظات اي�سا. احالم 

البيا�س هي مركز قلب االن�سان وحمور الوجود 
االول لكن االمور ما تلبث ان تتغري بحكم الواقع 

وا�ستحاالت امتالك القدرة املطلقة على التغيري.
امل�ساحات املمنوحة لنا هي دائما حرة لكنها 
منزوعة الفعل وغري موؤثرة. ال توجد امثلة 

ناجحة ال�ستمالة االدوات اجلارحة التي متلكها 
احلكومات والوزارات املعنية. مل يحدث ان 

اعرتفت �سلطة املال ب�سلطة الوجدان. ال توجد 
�سداقات روحية بل خدمات م�سلحية. ال تنوير 

اال ما حترقه الدول من غاز فائ�س يخفف 
ال�سغط عن االآبار. 

انها كارثة انقطاع الطرق. بهكذا م�سري يكون 
املثقف ا�سد الكائنات تيها. املثقفون اكرث النا�س 

قدرة على انتاج العقد النف�سية. انه اخلال�س 
املنطقي للتجاهل املرير. ي�ساهدون باأم قلوبهم 

كيف يقفل العقل خلية بعد خلية بقانون فراغ 
اليد من احليلة. انها م�سيبة ان تق�سي العمر كله 

يف جزيرة روبن�سون كروزو وحيدا مثل بطة 
تائهة يف مواجهة املحيط االطل�سي. 

بهذا اال�سى نف�سه يحدث الربود وتقع الالمباالة. 
ال�سيوخ الذين ي�ساهدون الروح ال�سبابية وهي 

ت�ستعل طاقة وحبا وحياة وتطلعا يعرفون مكان 
احلفرة وميلكون خارطة الفخاخ 

و�سعارهم اخلفي: اىل الثقوب 
ال�سود يا كرات البلياردو.

اقالمنا قوية وافكارنا م�سعة 
لكن ال احد ال يعرف ملاذا 

اليوجد جديد على خارطة 
الوطن.

عجائب القلب والروح 
وقفل العقل

نزار عبدالستار

�سدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم 
نا�سرون رواية جديدة بعنوان 

واالأديب  الروائي  "الغل�س" تاأليف 
ال�سوري ماجد ر�سيد العويد، ويف 

هذه الرواية ين�سغل املوؤلف بالواقع 
اليومي الب�سيط جدًا ملدينة "الرقة" 

و�سواحيها قبل اأن تدخل احلداثة 
اإليها.

وبح�سب النا�سر يقراأ العويد هذا 
الواقع من خالل مقاربة تاريخية/ 

اجتماعية، وياأخذ القارئ اإىل 
مف�سل تاريخي مهم من تاريخ بالده 

االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي، 
لن�سهد معه كيف تتولد فئات اجتماعية 

واأحداث ووقائع وتندثر اأخرى.
يتابع الروائي م�سرية اأبطال روايته 

لريينا من خاللهم طبيعة ذلك املجتمع 
البدائية والطيبة التي تتميز بنكهة 

خا�سة متيزها عن املجتمع احل�سري، 
نتعرف على هذه امليزة عندما جند 

اأن الرتابط والتالحم يبلغ اأ�سده 
عند مر�س "ال�سيخ حمود" �سيد 

القبيلة وحاميها حيث جتتمع القبيلة 
لالطمئنان على �سحته عندما يدخل يف 

غيبوبة تامة و�سبات عميق ال خروج 
منه، فهم يتمنون له ال�سفاء على رغم 

تاريخه املظلم، واأ�ساليب البط�س التي 
كان ي�ستخدمها مع معار�سيه.

ي�سف املوؤلف اأحد م�ساهد جربوت 
�سيخ القبيلة عندما اأمر اأحد رجاله 

فاأم�سكوا باأحد معار�سيه، عروه ثم 
قيدوه، وربطوا البارود بفتيل ثم 

اأ�سعلوه، ابتعدوا عنه م�سافة ع�سرين 
مرتًا، ثم ما لبث اأن اأمر بتفجريه، 

واأقيمت حفلة التفجري هذه اأمام 
النا�س، مل يردعه اأحد منهم، وال حتى 

الفرن�سي فعل �سيئًا، وبعد هذه احلادثة 

اأخذ مي�سي خمتااًل، ثم جعل على عقاله 
ري�سة طاوو�س مقلدًا بها ملوك اأول 

الزمان، كان النا�س على اجلانبني 
يفرون من حوله مذعورين، ومن يبقى 

منهم ينحني له توقريًا.
وبح�سب امل�سدر نف�سه، يعمل 

املوؤلف على الغو�س يف حتليالت 

�سيا�سية وجوهرية للعملية الزمنية 
و�سريورة احلياة ودورانها، فالقوى 
الكربى واحلرب الدائرة وما ي�سمعه 

النا�س وما يعرفونه عنها ال يتعدى 
ما ي�سمعونه من ن�سرات اأخبار، 

وما ي�ساألونه لـ "هالل" ال�سخ�سية 
املحورية يف الرواية الدجال الذي 

ين�سج لهم حكايات عن اجلن واالعتقاد 
بتحكمهم باأمور الطبيعة واأحوال 

النا�س من منطلق ما ورائي غيبي مّما 
يدل على اخرتاق املتخيل الديني عقول 

النا�س حيث اجلن قابع يف ذهنية 
القرويني الذين يطيب لهم �سماع املزيد 

عن مغامراته.

 تناف�س رواية الكاتب الكبري بهاء طاهر "واحة 
الغروب" والتي �سبق لها وح�سدت جائزة 
من  العديد   2008 لعام  "البوكر" العربية 

االأعمال االأدبية للح�سول على جائزة اإمباك 
دبلن االأدبية لعام 2011 حيث و�سلت رواية 

طاهر للقائمة الطويلة للجائزة والتي متنحها 
مكتبة مدينة دبلن االيرلندية لالأعمال االأدبية 

من خمتلف دول العامل املكتوبة باالنكليزية اأو 
املرتجمة اإليها.

وبح�سب �سحيفة "ال�سروق" من االأ�سماء 
العاملية التي يتناف�س معها طاهر على اجلائزة 

الكاتب الرتكي وحائز نوبل اأورهان باموك 
بروايته "متحف الرباءة"، والنوبلي اأي�سًا 

جى ام كوتزى بروايته "�سيف"، ومارجريت 
اأتود عن "عام الفي�سان"، وبول او�سرت بـ"غري 

املرئى"، ودان براون "الرمز املفقود"، واأى اإ�س 
بيات "كتاب االأطفال"، والربيطانى �سبا�ستيان 

فولك�س "اأ�سبوع فى دي�سمرب"، والطاهر بن 
جالون "مغادرة طنجة"، والكاتبة الربيطانية 

هيلرى منتال "قاعة الذئب"، واالأمريكية 
جوي�س كارول اأوتي�س "طري �سغري من اجلنة"، 

واالإ�سرائيلي عامو�س عوز "ق�سائد احلياة 
واملوت".

يذكر اأن الروائي امل�سري الدكتور عالء 

االأ�سواين 
قد و�سل 

اإىل القائمة 
الطويلة 
للجائزة 

العام 
املا�سي 

بروايته 
"�سيكاغو"، 
ومت تر�سيح 

االأديب 
الكبري 

بهاء طاهر 
للجائزة 

لهذا العام 
عن طريق 

املكتبة 
املركزية 

بزيوريخ، 
على 

الرغم من اأن اجلائزة تقبل الرت�سيحات من 
ثالث جهات م�سرية هي الهيئة العامة لق�سور 

الثقافة ومكتبة مبارك الكربى ومكتبة اجلامعة 
االأمريكية اإال اأن اأيا من هذه اجلهات الثالث 

مل تتقدم 
برت�سيحات 

هذا العام 
اأي�سا.

ومن املقرر 
اأن تعلن 
القائمة 

الق�سرية 
للجائزة 

يف اإبريل 
/ ني�سان 

املقبل، 
وقيمتها 

100 األف 
جنيه 

ا�سرتلينى 
يح�سل عليها 
الكاتب اإذا ما 
كانت روايته 

�سادرة 
باالنكليزية ويقت�سمها معه املرتجم اإذا كانت 

بلغة اأخرى وترجمت لالإنكليزية.
فاز باجلائزة من قبل الكاتب الرتكي اأورهان 

باموك بروايته "ا�سمي اأحمر" عام 2003، 

والكاتب املغربى الطاهر بن جلون عام 2004 
وهم من �سمن االأ�سماء املر�سحة لهذا العام، 
باالإ�سافة لالأملانية هريتا موللر حائزة نوبل 

2009 التي نالتها عام 1998.
و�سمت القائمة 162 رواية، قادمة من 43 دولة 
حول العامل، وو�سل عدد االأعمال املرتجمة اإىل 
االنكليزية فيها اإىل 42 رواية، ترجمت عن 14 

لغة من �سمنها 35 رواية هي االأوىل الأ�سحابها.
تعود الرواية اإىل نهايات القرن التا�سع ع�سر، 

وبداية االحتالل الربيطاين مل�سر، حيث ُير�سل 
�سابط البولي�س امل�سري حممود عبد الظاهر، 

والذي كان يعي�س حياة الهية بني احلانات 
وبنات الليل، اإىل واحة �سيوة ل�سك ال�سلطات 

يف تعاطفه مع االأفكار الثورية جلمال الدين 
االأفغاين واأحمد عرابي.

في�سطحب زوجته االأيرلندية »كاثرين« 
ال�سغوفة باالآثار، والتي تبحث عن مقربة 

االإ�سكندر االأكرب، لينغم�سا يف عامل جديد �سديد 
الرثاء واخل�سو�سية يجربهما واأهل الواحة 

على مواجهة اأنف�سهم يف زمن اختلطت فيه 
االنتهازية واخليانة والرغبة باحلب والبطولة.

ويطرح الكاتب فيها هموم الوطن ممزوجة 
بتجربة العالقة بني ال�سرق والغرب على 

امل�ستويني االإن�ساين واحل�ساري .

"واحة الغروب" تنافس للفوز بجائزة "إمباك"

الروائي ماجد العويد يصدر رواية "الغلس"

�سفحات الثقافة يف ال�سحف االأجنبية 
البارزة، بداأت بن�سر اختياراتها الأف�سل 
الكتب التي �سدرت عام 2010 ، مغطية 

جماالت �ستى منها: الرواية، الق�سة 
الق�سرية، التاريخ، ال�سرية، العلوم، 

االإثارة واجلرمية وما ينا�سب االأطفال.
ويف اأمريكا و اأوروبا، ت�سدر يوميًا 

ع�سرات من الكتب، ومن خالل تتبعنا 
لتلك االختيارات، جند ان رواية،" حرية" 

جلوناثان فزانزين، حتتل املرتبة االأوىل 
يف اغلب قوائم "اأف�سل ال�سحف"، وقد 

ا�ستقبلت باهتمام من قبل كافة النقاد، 
مع احتجاج املوؤلف، الأظن الطبعة االأوىل 

منها، كانت حافلة باالأخطاء املطبعية، مما 
جعله يعكف على ت�سحيحها بنف�سه من 

اأجل الطبعة الثانية. وبا�ستثناء "حرية"، 
قد اخرتنا من بني ال�سحف، قائمة النيويورك تاميز والتي 

اخت�سرت الختيار" اأف�سل ع�سرة كتب". وهي كما يلي:

1 - قصص النيويوركي
تأليف: آن بيتي

هكذا الكتاب يت�سمن 48 ق�سة ن�سرت يف جملة 
"نيويوركر" االأدبية ما بني 1974 – 2006 . حيث تتناول 
املوؤلفة يف ق�س�سها الق�سرية، اجيال ال�ستينيات ومواقفهم 

واأ�سواتهم، طموحاتهم وم�ساكلهم، واحلياة االقت�سادية 
وم�ساكلها التي جابهتهم. وهي تروي ذلك عرب اأ�سلوب 

ذكي و�سل�س.

2 - غرفة
تأليف: إيما دونوغو

تعترب هذه الرواية متميزة باأ�سلوبها. اإنها تروى من 
قبل طفل، ُيحتجز مع والدته رهينة يف غرفة م�ساحتها، 

11×11 قدم، حيث يواجه القارئ ق�ساء �سبابيًا ما 
بني الفناء وامل�ساعر الالواعية املكبوتة. ال�سرد يتميز 

باحليوية والرقة. واملوؤلفة عرب روايتها هذه، تقدم رموزا 
�سايكولوجية واجتماعية و�سيا�سية، معرّبة عن الفرح 

والفزع والرعب، امل�ساعر التي قد تكون معًا يف حالة 
واحدة.

3 - قصص مختارة
تأليف: ويليم تريفور

هذه املجموعة ت�سم اأف�سل الق�س�س التي كتبها تريفور 
يف جمموعاته االأربع ال�سابقة. وهي بعد قراءتها، تف�سر 

ال�سبب الذي اأقبل فيه القراء على قراءتها يف العقود 
ال�سابقة واأثارت اإعجابهم. ان معظم هذه الق�س�س تدور 

اأحداثها يف اإيرلندا وانكلرتا، واملوؤلف جنح باأ�سلوبه 
البليغ اأن يقدم اأ�ساليب احلياة القدمية التي ت�سكل 

امل�ستقبل. اأن اأ�سلوب ويليم تريفور لي�س باحلديث وال هو 
بالقدمي وق�س�سه �ستبقى مع االأيام.

4 - زيارة من فرقة قديمة
تأليف: جينيفر إيغان

الزمن هو العزمية يف هذه الرواية التي تتحدث عن 
مو�سيقى الرول اأن روك. وهي عن منتج ت�سجيالت 

مو�سيقية والنا�س الذين يوؤلفون عامله. وتتناول الرواية، 
اأحداث 40 �سنة، وعدد �سخو�سها 13، لكل واحد منهم 

حكايته وروؤيته اخلا�سة.

5 - مالئكة أوبلو: تاريخ الباليه
تأليف: جينفر هومانز

يتناول الكتاب تاريخ الباليه الكال�سيكي، مغطيًا اأكرث من 
اأربعة قرون زمنية، الثورة الفرن�سية، امل�سرح الرو�سي 

يف خالل احلرب الباردة، مبينًا كيف اأ�سبح الباليه الهّوية 
الثقافية املركزية للمجتمع. وتتحدث املوؤلفة عن تطّور 

هذا الفن على مّر املزن والتقنيات املرافقة له، ثم نت�ساءل 
يف النهاية، هل اإن الباليه قادر على اال�ستمرار يف القرن 

احلادي والع�سرين. 

6 - كليوباترا: حياة
تأليف: ستيسي شيف

بذكائها ومهارتها واأ�سلوبها املتميز، تعود املوؤلفة اإىل 
الوراء 2000 عام، لتتناول �سرية كليوباترا، التي كتب 

عنها الكثري وال�سقت بها مغالطات كثرية، مقدمة بعد 
البحث، حقيقة تلك امللكة التي حكمت م�سر قدميًا.

7 - إمبراطور كافة األمراض: السرطان
تأليف: سيدهارتا موخيرجي

يتناول موخريجي، ترتيخ مر�س ال�سرطان واحلرب 
للق�ساء عليه، متحدثًا عن جتربته الطبية يف معاجلة 

املئات من �سحايا املر�س، و�سارحًا للو�سائل العلمية يف 
العالج.

8 - اللمسات األخيرة للقبعة
تأليف: ستيفن سوندهاليم

هذا الكتاب يت�سمن جمموعة االأ�سعار الغنائية التي كتبها 
�سوندهاليم ما بني )1954- 1981(. وهذه الغنائيات 

تقدم در�سًا ملن يريد كتابتها. و�سوندهاليم ا�ستهر بتقدميه 
اأغاين مل�سرحيات مهمة من بينها،"ق�سة احلي الغربي"، 
و"�سويني تود". لقد مثلت اأعماله على خمتلف امل�سارح 

العاملية، وهي با�ستمرار تقابل بنجاح �ساحق.

9 - دفء الشموس األخرى
تأليف: إزابيل ويلكيرسون

كانت املوؤلفة مرا�سلة �سابقة للتاميز، وكتابها هذا يتناول 
الهجرة الكبرية ل�ستة ماليني اأفريقي- اأمريكي من 

اجلنوب اإىل ال�سمال، ما بني 1915 اإىل 1917 . يقدم 
الكتاب معلومات دقيقة عن تلك الهجرة، عرب الرتكيز على 

هجرة ثالثة اأ�سخا�س من ال�سود وما رافقتها من م�ساكل 
عرب العقود املا�سية وحتى و�سولهم اإىل اأماكن ال�سكن 

اجلديدة.

أفضل كتب 2010
ابتسام عبد الله
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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ك�����ن�����وز ال����م����دى

عين الحياه  في علم 
استنباط المياه

حقق اال�ستاذ ال�سيخ حممد بهجت االثري خمطوطة كتاب ))عني احلياه يف 
علم ا�ستنباط املياه ((  وهي من تاأليف ال�سيخ اأحمد بن عبد املنعم الدمنهوري 

ل�سالح اكادميية اململكة املغربية ،اأذ كان االثري ع�سوا ا�سيال فيها وقد حقق 
لها قبل هذا كتاب )) املاء وما ورد يف �سربه من  االآداب ((  وهو من تاأليف 
العاّلمة ال�سيخ حممود �سكري االآلو�سي، �سمن �سل�سلة الرتاث عام 1985 

 موؤلف املخطوط هو اأبو العبا�س اأحمد بن عبد املنعم بن يو�سف بن �سيام 
الدمنهوري ، وقد عنّي  اجلربتي مكانها بني الدمنهورات االربعة فقال انها 
دمنهور الوح�س اأو دمنهور الغربية ، وهي اليوم مركز حمافظة البحرية . 

 ولد ابو العبا�س �سنة 1101 للهجرة يتيما ال�سند له ولكنه اجته اىل 
الدرا�سات العلمية فرحل اىل االزهر ودر�س العلوم الدينية والو�سعية فيه 
مهتما بعلوم الفقه، ثم اأعتنى بعلوم الهند�سة وامل�ساحة والهياأة  واحل�ساب 

واجلربواملقابلة و�سنع املزاول ، وقد در�س الدمنهوري على يدي علماء 
ع�سره وقد توىل م�سيخة اجلامع االزهر وهو قدجاوز الثمانني بعام و   

توفى عام1192 يف العا�سر من رجب بعد ان ترك اثرا حميدا وموؤلفات ثمينة 
منها كتابنا هذا .

     �سبقت حمتوى الكتاب  مقدمة للعالمة املحقق  يف اأهمية املياه يف حياة 
االن�سان وم�ستودعات باطن االر�س من املياه وفرا�سة البدو يف معرفة 

اماكن املياه اجلوفيةو�سمى العلماء معرفتهم هذه  )علم الريافة( و�سمي 
العارف باملاء قنقننا، وقد عرفته دواوين اللغة انه : الب�سري باملاء حتت 

االر�س. واهتم العرب االقدمون بعلوم املياه والفوا فيها لكن اأول كتاب يف 
فن ا�ستنباط املياه اخلفية )املياه اجلوفية يف عرفنا(   هو كتاب ))علل املياه 
وكيفية ا�ستخراجهاوانباطها يف االر�سني املجهولة(( وموؤلفه ابو بكر حممد 

بن علي املعروف بابن وح�سية وتبعه اآخرون بينهم الكندي واال�سبيلي 
واحلا�سب الكرجي.

حوى منت الكتاب على مقدمة   وبابني وخامتة، وحوت املقدمة تفا�سيل 
تتعلق بطبيعة تركيب العامل من املاء والهواء والنار والرتاب معلال و�سارحا 

خوا�س هذه العنا�سر مع ذكر الرياح االربع وحدوثها و�سفاتها.
  يقول املحقق يف حديثه عن بابي الكتاب: ))اأولهما يف تعريف املوا�سع التي 

فيها ماء، والتي ماوؤها قريب، والتي ماوؤها  بعيد وما ي�ستدل على ذلك من 
اأمارا ت ذكرها وثانيها تكلم فيه عن حفر  االآبار وطرائقه وو�سائل معاجلته 

وختمه باقوال بع�سهامن االعتقاد الباطل بالنجوم والقمر مما يحكيه 
املنجمون وبع�س اآخر من حكايات اأهل ال�سعبذة وقد كان اخلليق باملوؤلف اذ 

�ساء ذكرها اأن يفندها ويذكر بطالنها و�سخفها..((
 وقد جاءت خامتة الكتاب يف  ثالثة مباحث االول يف تلخي�س ما قدمه 

معتمدا على عجائب املخلوقات و�سواه من كتب والثاين )) يف بيان معمور 
االقاليم يف االبدان وااللوان والطبائع واالخالق واملبحث الثالث لبيان ف�سل 

العلم واأهله (( وقد و�سع املوؤلف داخل الكتاب �سورا واأي�ساحات مر�سومة 
ملهبات الرياح وكرة االر�س واالقاليم ال�سبعة و�سواها 

 او�سح املحقق يف مقدمته ال�سافية مواطن افادة املوؤلف من الكتب التي 
ظهرت قبل كتابه هذا، وعقد مقارنة برع فيها بني ن�سخ الكتاب املخطوطة

جاء يف الباب االول من الكتاب ان ماي�ستدل فيه على وجود املاء يف اجلبال 
وجود نبات ال يظهر اال بالقرب من املاء وبظهور ندى على ظاهرها يدرك 

بالب�سر واللم�س باليد خ�سو�سا يف اول النهار واآخره وي�ستمر ال�سيخ 
الدمنهوري يف ايراد التفا�سيل االخرىيف علم ا�ستنباط املياه اجلوفية ويف 
الك�سف عن معلومات جغرافية �سيقة اأظهرتها جهود املحقق الذي قام بال�سرح 

والتعليق على منت الكتاب مما يجعل ا�سافاته ثروة معرفية اخرى.

باسم عبد الحميد حمودي

 وقد اأكد باأن املوؤ�س�سات 
وامل�ستثمرين الغربيني كانوا غالبًا 

بتنازل  ويعاملون   ... " بليدين 
و بطبيعة ما بعد اال�ستعمار يف 
تعامالتهم مع االأفارقة" ، وعقد 

بنية حتتية كان لي�ستغرق خم�س 
�سنوات للتفاو�س مع البنك الدويل 

وي�ستغرق ثالثة اأ�سهر للتفاو�س مع 
ال�سني .

 و�سكان ال�سنغال البالغ تعدادهم 
)11( مليون ن�سمة ما كانوا 

لي�سغلوا ن�سف بكني ومع ذلك 
فـاإن الرئي�س ]هو[ بذل للرئي�س 

ال�سنغايل الوقت واالحرتام ، وقد 
ر اللقاء املفاجئ الدبلوما�سية  �سوَّ

ال�سينية الهادئة العميقة املوؤثرة 
تاأثريًا كبريًا اأبان االأعوام الـ )15( 
املن�سرمة التي مرت كالربق باأنها 

دبلوما�سية خم�س�سة لتاأمني 
الوقود واملوارد الأجل منو ال�سني 

االقت�سادي .
 وقد اأم�ست الواليات املتحدة 

واأوربا تهر�س روؤو�سها غباء ً فيما 
كانت دول عديدة قد اأجرت اأقالمها 

على ورق العقود لتوفري احلديد 
اخلام اأو الغاز الطبيعي اأو النفط 
اخلام مقابل امل�ست�سفيات والطرق 

ال�سريعة وال�سكك احلديدية ، اإال اأن 
تاأمني الطاقة لي�س �سوى جزء من 

اإ�سرتاتيجية بكني - كما يحاجج 
]�ستيفان هالرب[ يف كتاب )اإجماع 

بكني( - وهو عمل املراد منه حتدي 
فكرتنا املكونة �سلفًا عن ال�سني 
اجلديدة ،. اأما الغاية ال�سينية 

االأكرب فهي بناء �سبكة عاملية من 
االأمم ال�سديقة التي لن تتحدى 

الغرب ع�سكريًا اأو اقت�ساديًا واإمنا 
مفاهيميًا و�سيا�سيًا .

 انه حتدٍّ م�سى تقريبًا دون ك�سفه 
من احلكومات الغربية وخرباء 

ال�سيا�سة الغربية اإىل حد االآن كما 
يّدعي ]هالرب[ وهو زميل اأقدم يف 

الدرا�سات الدولية يف كامربج 
ومتمر�س يف ال�سيا�سة اخلارجية 

يف اإدارات الروؤ�ساء ]نيك�سون[ 
و]فورد[ و]ريغان[ ، وقد مت 

االإفراط يف تب�سيط التفكري الغربي 
ال�سائد تب�سيطًا اإىل حد خطري اإىل 

م�ستوى ال�سوؤال اإن كانت ال�سني 
ت�سكل تهديدًا اأم فر�سة ذهبية ولكن 

تلك هي االأ�سئلة املغلوطة ، حيث 
اأن نية بكني اأكرث حذقًا وعمقًا من 
الرغبة يف حتقيق تكافوؤ ع�سكري 

مع الواليات املتحدة اأو يف احتجاز 
الدين االأمريكي مقابل فدية .

 ويكمن هدف ال�سني يف الرتويج 
الناجح ل�سنف من الراأ�سمالية 

الفا�س�ستية التي تواجه بتحفظ 
االأرثوذك�سية املتحررة ما بعد 
احلرب التي تقودها الواليات 

املتحدة والتي ت�سعف مكانة االأمم 
املتحدة و�سندوق النقد الدويل 

والبنية التحتية الدولية التي 
يهيمن عليها الغرب .

 اأما اإجماع وا�سنطن املزعوم فقد 
اآمن باأن العامل النامي قد يزدهر عن 

طريق تبني منوذج الدميقراطية 
التحررية واالأ�سواق احلرة التي 

كانت قد جنحت جناحًا جيدًا 
بالن�سبة اإىل نادي اأغنياء العامل ، 

وفر�س نزع �سيطرة احلكومات 
على التعرفات ونزع التنظيم عنها 
وتخفي�سها )الفر�س( على متلقـّـي 

م�ساعدات �سندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل وذلك طبقًا لفل�سفة 

التحكم يف �سخ املال جنح يف 
بع�س املوا�سع ولكنه مل ينجح يف 

موا�سع كثرية ، وكما اأ�سار الرئي�س 
]ويد[ قد ت�ستغرق امل�ساريع زمنًا 
اأبديا ، فال�سني ال تنجز امل�ساريع 

الكربى يف وقتها وميزانيتها 
املحددين وح�سب بل اإنها ي�سعدها 

�سعادة بالغة اأن تكون العا�سق 
العجوز الرثي بالن�سبة مل�سيئي 

ا�ستخدام حقوق االإن�سان" بتعبري 
]هالرب[ البليغ بالغة منوذجية ، 

وحيث اإن اهتمامهم بح�سن االإدارة 
�سئيل فـاإنهم ال يلقون حما�سرة يف 

هذا املجال  على �سركائهم . 
وال ت�سعى بكني اإىل مواجهة 

مع وا�سنطن وبروك�سل بل اإىل 
" خللق  الغرب  حول  يلتف  "�سبيل 

كتلة دولية جديدة ، ومن املوؤكد 
اأن احلزب ال�سيوعي ال�سيني 
لديه املزيد من حاالت التوتر 

لتغطيها داخل البالد ولكنه قد 
دح�س اإىل االآن االفرتا�س ال�سائد 

يف العوا�سم الغربية يف اأواخر 
القرن الع�سرين والذي مفاده اأن 

التحرر االقت�سادي �سياأتي ال حمالة 
باالإ�سالح ال�سيا�سي ، وقد اأظهر 

احلزب ال�سيوعي ال�سيني " حاالت 

حدية ومارقة وا�ستبدادية " بحيث 
اأن باإمكان " راأ�سمالية توجهها 

الدولة " اأن تنجح .
 وال�سفقة ال�سيا�سية التي تعهدتها 

قائمة ال�سني املمتدة على الدوام 
واخلا�سة باحللفاء الدوليني هي 

تاأييد �سيا�ستها يف تايوان والتبت 
وجتاهل االحتجاجات العنيفة 

على حقوق االإن�سان ، وهذه اأثمان 
بخ�سة تــُــدفــَـع مقابل مواقع نفوذ 

جديدة ، وتو�سع ال�سني �سيا�ستها 
اخلارجية التجارية من دول 

�سغرى اإىل قوى اإقليمية مثل 
اندوني�سيا وباك�ستان وال�سعودية 

وتركيا وجنوب اإفريقيا الالئي 
رف�ست عام 2009 منح الداالي 

الما تاأ�سرية دخول خ�سية اإزعاج 
�سريك جتاري بارز .  واإذا بدا ذلك 

مثريًا للمخاوف فـاإن ]هالرب[ كان 
منتبهًا لالأخطار من قبل ، وحيث 

انه جمهوري طوال حياته فـاإن 
كتابه )اأمريكا مبفردها( كان من بني 

اأول املحذرين من خماطر طريقة 
ـرة  َـّ ]جورج دبليو بو�س[ املـُـ�سـَـيـ

اأيديولوجيا واملولعة بالقتال جتاه 
العامل ، ويدعو الكاتب الغرب اإىل 

اإظهار املرونة واحلنكة يف التعامل 
مع حتدي ال�سني وا�سع االنت�سار 

جتاه قيمها .
 واأمثال الرئي�س ]ويد[ الذي يقر 

باالعتقاد باحلرية وحكم القانون 
يجب اأن يتم التو�سيح لهم باأن 

لديهم اأمورا م�سرتكة مع وا�سنطن 
اأكرث مما لديهم مع بكني.

�سدرت موؤخرا �سرية جديدة عن 
حياة ادوارد لورن�س، ال�سابط 

الربيطاين الذي قاتل يف �سفوف 
العرب �سد االتراك يف احلرب 

العاملية االوىل )عن دار هاربر- 752 
�سفحة(. ومع طول الكتاب واهتمام 

كاتب ال�سرية، مايكل كوردًا باأمور 
ثانوية، فاإن ال�سرية جدية. ويبداأ 

كوردا �سفحاته بـ،"يف عام 1917 ، 
كان لورن�س االنكليزي يقود جمموعة 

من املقاتلني العرب م�ستخدمًا خطط 
ع�سكرية برهنت االيام على �سحتها، 

يف الهجوم على مدينة العقبة، على 
البحر االحمر، مقرتبًا منها من جهة 

غري متوقعة". 
اإن جناح تلك اخلطة ا�س�ست �سمعة 
لورن�س كاأ�سطورة. ويعتمد املوؤلف 

يف هذه ال�سرية املعنونة،"بطل"، 
على العديد من الكتب التي �سدرت 

�سابقًا وتناوات حياة هذه ال�سخ�سية 
املعروفة، وجنده يلجاأ يف الكثري 

من االجزاء على اإعادة �سياغة 
مقاطع كبرية من كتاب لورن�س 

والذي يتناول جتربته الع�سكرية يف 
ال�سحراء )اعمدة احلكمة ال�سبعة( 
وتت�ساءل الناقدة جانيت مي�سلني، 
ولكن ملاذا اأبداأ عر�س هذا الكتاب 

مبا ي�سينه مع ان هذه ال�سرية تعترب 
عماًل اإبداعيًا وخا�سة يف هذه املرحلة 

التي يتوجب علينا اإعادة النظر 
يف �سخ�سية لورن�س و�سمعته! 

اإن كتاب "بطل"، يختلف عن بقية 
الكتاب املماثلة والتي مل تتناول 

�سخ�سية لورن�س بكامل ابعدها، 
بل اأجزاءمنها. اإن كوردا حاول 

اال�ستفادة من كل ما ي�ستحق الفوز 
به، لتقدمي �سورة اآ�سرة عنه وتقدمي 
لورن�س ك�سخ�سية كال�سيكية م�سيفًا 

عليها �سمات البطولة. فهو يعيد 
مرات عدة ت�سميته بالبطل مع انه 

يقدم لورن�س فيما بعد ك�سخ�س معقد 
يناق�س نف�سه، يحاول جذب االنظار 

ليكون �سهريًا، اأو جنمًا.
ويف ال�سرية يعود املوؤلف اىل عائلة 
لورن�س قائاًل،" كانت عائلة �سعيدة، 
وال ت�سبه اأي عائلة اخرى" ثم يتابع 

حياة لورن�س يف �سبابه، والتي 
ام�ساها يف مقر قمي�س، اأحد املواقع 
اجلي�سية القدمية، حيث ام�سى عددًا 

من االعوام ال�سعيدة يف حفرياتها، 
متكّيفًا مع احلياة العربية وتقاليدها، 

ومّر بتجربة حب فيها، وجند حتى 
يف هذا الف�سل، رجع اأ�سوات كتاب 

�سرية �سابقني مثل جوين ماك )الذي 
كان كتابة ا�ستقراء لنف�سية لورن�س( 

واآخرين ممن كتبوا عن مثلية 
لورن�س.

ولكن قوة كتاب "بطل"، تكمن يف 
مقدرة املوؤلف على حتليل اإجنازات 

لورن�س واإ�سافة املزيد اىل خرباته 
املكت�سبة. ففي هذا املجال تربز 

موهبة كوردا حقًا، و�ساأنه يف ذلك 
�ساأن من كانت له عالقة ما بلوررن�س. 

لقد ان�سم كوردا اىل �سالح الطريان 
الربيطاين يف اخلم�سينيات من القرن 

املا�سي )حيث كان لورن�س قد التحق 
به حتت ا�سم م�ستعار ب�سبب �سهرته(، 

وا�ستخدم يف تنقالته الدراجة 
الهوائية، مت�سبهًا بلورن�س، ملدة 50 

�سنة.
ويكتب كوردا كخبري حول اخلالفات 
القائمة بني مع�سكر كتاب �سرية حياة 

لورن�س والباحثني يف تاريخه، 
خا�سة فيما يتعلق بدوره يف امتداد 

احلرب العاملية االوىل وا�ستعالها 
على احلدود العربية مع االحرتام 

لالختالفات الدينية والعرقية 
والثقافية، والتي مل يبال بها من 

خلقوا دولة العراق و�سوريا(.
وميتدح املوؤلف، اإ�سرار لورن�س على 
عدم تغيري عنوان كتابه، ح�سب طلب 

النا�سر اىل ،" مترد يف ال�سحراء"، 
م�سرًا على،"اعمدة احلكمة ال�سبعة"، 

وممتدًا اأي�سًا جلوئه اىل طلب 
م�سورة عدة من ا�سدقائه الكتاب 
ومنهم جورج برنارد�سو )وكان 

مبثابة الوحي عليه( والذي اثنى 
على الكتاب. وقد كتب �سو اىل ر�سالة 

ذات مرة" اإنه مل يكن حتت و�سايته 
فقط، بل كان منوذجًا لكتابه عن جان 

داراك".
وكوردا اأي�سًا ي�سع نف�سه مو�سع 

اخلبري فيما يخ�س العديد من 
املفاهيم اخلاطئة التي حتيط بقة 

لورن�س. فهو يف هذا املجال، يرف�س 
تلك االقاويل التي تتحدث من ان 

لورن�س اتخذ له ا�سم )ت.ي رو�س اأو 
ت.ي �سو( قبل احلرب العاملية، اأو اأنه 

عا�س وحيدًا وبال اأ�سدقاء. اإذ، كما 
يوؤكد، كان له اأ�سدقاء عديدون ومنهم 

بع�س ال�سخ�سيات البارزة والقادة 
العامليون. ويقول اأي�سًا يف هذا 

ال�سدد ان االغواء الرومان�سي ملنجز 
لورن�س يجب ان ال يغفل قابليته 

الفذة وذكائه ومقدرته على التخطيط 
الع�سكري.

اأما بالن�سبة الأهمية لورن�س الع�سكرية 
يف الثورة العربية وتوا�سله عرب 

تبادل االفكار والر�سائل مبا�سرة مع 
ادموند الليبني، القائد الربيطاين 

يف ال�سرق االو�سط، فان دور لورن�س 
بقائد ملجموعة �سغرية من املقاومة 

خلف خطوط متى ما�ساء يف الن�سف 
الثاين من عام 1944 . ومع ذلك فان 
مثل تلك ال�سالة ال تبدو غري طبيعية 

او ا�ستثنائية بالن�سبة ل�سخ�س له 
قابليات لورن�س.

عن/ النيويورك تايمز

إجماع بكين
حياة واسطورة لورنس العربكيف سيهيمن نموذج الصين الفاشستي على القرن الحادي والعشرين

تأثير الصين العالمي يتنامى .. هكذا 
يحذر ]اليكس سبيلياس[ في عرضه 

لكتاب ]ستيفان هالبر[ الجديد .
 في حزيران من عام 2007 التقى 

رئيس السنغال ]عبد الالي ويد[ برئيس 
الصين ]هو جيتاو[ في جناح المدير 
التنفيذي في فندقه في برلين على 

هامش اجتماع قمة الثمانية.
 لقد كانت فرصة لبعض المحادثات 

المباشرة مع قلة من المعاونين وبدون 
آالت تصوير بين الحضور ، على عكس 

مركز المؤتمرات المزدحم المجاور ، 
وخالل ساعة واحدة فقط – كما ذكر 

الرئيس ]ويد[ في ما بعد – أنجز أكثر 
مما أنجزه خالل " مجمل اجتماعات 
ـقة تنسيقًا مثمرًا حيث  القمة المنـسَـّ
تم إبالغ الزعماء األفارقة بأكثر قلياًل 
مما كانت ستحترمه دول الثمانية من 

التعهدات القائمة".

المؤلف: ستيفان هالبر
العرض: اليكس سبيلياس

 ترجمة: هاجر العاني

الكتاب: بطل 
العرض: مايكل كوردا

ترجمة: ابتسام عبد الله
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لقـد اعد هذا الكتاب من اجل حتقيق 
غر�سني اأ�سا�سيني : االأول ـ التعـريف 

باملواطنني ال�سيعة فـي ال�سعودية 
تاريخًا وثقافة وهوية .. الأنهم رغم 

كرثتهم اأريد لهم اأن يكونوا جمهولني 
داخل وطنهم وخارجه ال يـكاد يح�س 

بهم اأو يعرفهم احد وكاأنهم غري 
موجـودين اأ�سال يف هذه البالد وكان 

املطلوب منهـم ت�سيري ال�سناعات 
النفطية يف مناطقهم ب�سمت حتـى 

ال ي�سيب احلرج العائلة املالكة حني 
يقـال : اأن عددًا كبريًا من رعاياهم من 

ال�سيعـة . والهدف الثاين ـ ت�سليط 
االأ�سواء على معاناة ال�سيعة يف 

ظل احلكم ال�سعودي احلـايل القائم 
على ت�سورات طائفية .. والـدعوة 

اإىل م�ساواة املواطنني واحرتام 
خ�سو�سيـة كل فئة ومذهب يف 

اأقاليم ال�سعودية املختلفة يف 
التاريخ والثقـافة والعادات والطباع 

واالقت�سـاد بل ويف املناخ اأي�سا .
اإن تـواجد ال�سيعة يف اململكة 
ال�سعودية ، اأ�سبح اليوم من 

الظواهر �سديدة االإثارة التي فر�ست 
نف�سها عـلى الباحثني والدار�سني 
خا�سة خالل اخلم�س ع�سرة �سنة 

االأخرية . وبعد اأن كان ال�سيعة يف 
اململكة اأقلية ال تثري اهتمام احد بل 

مل يكن ي�سعر بوجودها االأقربون 
ف�ساًل عن االأبعدين ، وبعد اأن كان 

اال�ستغـراب والده�سة ي�سدمان 
العديد من النا�س حول اأ�سل وجود 

هذه االأقلية يف بلد حتكمه اأقلية 
مذهبية اأخرى بـداأ العامل ومنذ ت2 
/1979 ، اأي بعـد انتفا�سة ال�سيعة 
�سد اال�سطهاد املوجه اإليهم يتابع 

حتركهم ويـدر�س اأحوالهم وظروفهم 
وعالقة ذلك باال�سطـراب ال�سيا�سي 

وتاأثرياته امل�ستقبلية على كيان 
اململكة ب�سكل عام .

وفـي خ�سم هذا التوجه واالهتمام 
املتزايد اأثري الكثري من امل�سائل 
املتعلقة بوجود ال�سيعة يف اأهـم 

منطقة يف اململكة لي�س حول 

معتقداتهم واإنـما حول اأ�سا�س 
تواجدهم ومناطق �سكناهم 

وتاريخهم وظروفهم واأحوالهم 
اليوم وعالقاتهم بال�سلطة احلاكمة 

التي تعاقبت على حكم مناطقهم .
الت�سيـع مذهبًا لي�س جديدا يف 

ما يعرف اليوم باملنطقة ال�سرقية 
يف اململكة العربية ال�سعودية ، 

)االإح�ساء والقطيف( ، باتفـاق جميع 
من اأرخ لها من املا�سني واملعا�سرين 

ولكنهم اختلفوا يف حتديد املـدة 
التي دخلها الت�سيع ، هـل هي يف عهد 

الر�سول االأكرم اأم يف عهد االإمام علي 
)ع( حيث يرى ال�سيعة اإن الت�سيـع 

كان معروفًا يف عهد الر�سول االأكرم 
، وان العـديد من ال�سحابة عرفوا 
مبواالتهم لالإمام علـي ويعتقدون 

اأن اأول من بذر بذور الت�سيع يف مـا 
عرف قدميًا مبنطقة البحرين هو 

ال�سحابي اأبان بن �سعيـد بن العا�س 
االأموي الذي واله الر�سول االأكرم 

البحرين م�سوؤواًل عن بيت املال ، 
وكان اأبان من املوالني لالإمام علي 

فغر�س بذور الت�سيع يف املنطقـة 
، وبعد وفاة الر�سول االأكرم مل 

يبايع اأبــان اأبا بكر باخلالفة حتى 
بايع االإمام علي نف�سـه ، وت�سري 

الروايات التاريخية اإىل اأن �سبب 
عزل اأبان عن من�سبة بعد وفاة 

الر�سول مبا�سرة يعود اإىل موقفه 
هذا . بيـد اأن املوؤرخني يقولون : اإن 
الت�سيع مل يكن معروفًا حتى خالفة 
االإمام علـي ، وان منطقة البحرين 

القدمية اعتنقت الت�سيع يف عهده ، 
واإنها �ساركت االإمام يف حروبه كلها 

)اجلمل و�سفني والنهروان( .
واأيـًا كان االأمر ، فان الت�سيع لي�س 

جديدًا على هـذه املنطقة واإمنا عمره 
يزيد على اأربعة ع�سر قرنـًا ، ويثبت 

املوؤرخون لهذه املنطقة اإن رجالها 
من ال�سحابة والتابعني وال�سعراء 

.. كانوا من ال�سيعة ، وهم اأكرث مـن 
اأن يذكروا .

ويـذكر املوؤرخون ، اإن قبائل ال�سيعة 

يف )االإح�ساء والقطيف والبحرين 
احلالية( كانت من ا�سد االأن�سار 

لالإمام علي ، ولذلك كان يعتمد عليها 
يف حروبه اأكرث من اأي قبيـلة اأخرى 

.. وذكروا اأن االإمام علي كان ال يعـدل 
بها اأحدا من النا�س ، كمـا كان كثري 
الثناء عليها ، ومن جملة مديحه لها 

يف واقعة �سفني قوله لروؤ�سـائها : 
انتم ورعي ورحمي .. انتم اأن�ساري 

وجميبو دعوتي ..
وليـ�س هناك من �سك يف اأن الغالبية 

العظمى من �سكان االإح�ساء 
والقطيف ، كمـا البحرين احلالية 
، كانـوا �سيعة موالني الأهل البيت 
منذ عهد االإمام علي . وقد ا�ستمر 

ت�سبثهم بوالئهم هـذا بعد وفـاة االإمام 
علي و�سيطرة االأمويني على احلكم 

الذين حاولوا تر�سيخ اأقدامهم يف 
املنطقة ، اإال اأنهم ف�سلوا يف ذلك 

لكرثة املناوئني لهـم ولنزوح الكثري 
من املعار�سني للحكم االأموي اإىل 

تلك املنطقة �سواء من احلجاز اأو من 
العراق اأو غيـرها .. ومن الثابت اأن 

منطقتي االإح�ساء والقطيف كـانتا 
بوؤرة معار�سة للدولة االأموية حتى 
انحاللها وا�ستيالء العبا�سيني على 

اخلالفة .
وكمـا حدث لالأمويني ، فـان 

العبا�سيني اأهملوا اإقليم البحرين 
ال�سطرابه ، وكـانت واليتهم عليه 

ا�سميـة ، وقد اتخذ العبا�سيون 
املنطقة منفـى للمعار�سني رمبا لكرثة 
املعار�سة فيها ، ومل يكن لهذه املنطقة 

فـي نهاية القرن الثالث الهجري اأي 
عالقة باخلالفة العبا�سية .

وفـي هذه الفرتة �سيطر القرامطة 
على املنطقة واأمعنوا يف ال�سيعة قتاًل 

وحتريفًا ، وا�ستطاع )العيـونيون( 
ال�سيعة اإنهاء حكم القرامطة 

واالإجهاز عليهم وحكموا املنطقة 
نحو )170( عامًا .

بـعد هذا ، �سيطر الربتغاليون على 
املنطقة فـي اأول ا�ستعمار غربي 
�سليبي ملنطقة اخلليج العربي 

فـا�ستنجد بالعثمانيني رغم اخلالف 
املذهبي ، فكـانت لهم الغلبة وحكموا 
املنطقة اإىل اأن اأنهت قبيـلة بني خالد 

احلكم العثماين وحتكم املنطقة ، 
وانـدجموا مع ال�سيعة وحتولت 

كثري من اأفرع قبيلتهم اإىل جماعـات 
م�ستقرة تعتنق املذهب ال�سيعي .

ومنـذ عهد ال�سعوديني بقي العن�سر 
ال�سيعي موؤثـرًا �سكانيًا واقت�ساديًا 

وا�ستمر هذا احلال طوال العهد 
امل�سـري ثم ال�سعودي الثاين حتى 
عودة العثمـانيني ثانية اإىل املنطقة 
وحكمهم لها اأكرث مـن اأربعني عامًا 

اإىل اأن اأجالهم امللك عبد العزيز عنها 
.. طيلة هذه ال�سنني كانت الَغّلبة 

ال�سكانية ل�سالح ال�سيعة حتـى 
وقتئذ .

بـناء على ما تقدم .. يظهر اإن الت�سيع 
كان وال يـزال املذهب االأول يف 

املنطقة منذ دخول االإ�سالم اإليها 
وحتى اليـوم ، وال �سحة لالأقوال 

املغر�سة التي تقـول اإن الت�سيع 
انت�سر اأو وفد من اإيران بـل ال�سحيح 

هو عك�س ذلك . فـاأهل هذه املنطقة 
كانوا عن�سرًا مهمًا فـي فتوحات 
فار�س وكانت الهجرة منهم اإليها 

ولي�س العك�س ، ف�ساًل عن اأن املذهب 
ال�ّسنـي كان هو املذهب الر�سمي يف 

اإيران قبل قيام الدولـة ال�سفوية ، اأي 
اأن عمر الت�سيع يف اإيران لـم يزد عن 

خم�سة قرون .
�سـكنت منطقة االإح�ساء والقطيف 
والبحرين القدمية ، قبائل عربية 

عديدة قبل االإ�سالم التي هاجرت مـن 
احلجاز ، وقبل اأن يدخل االإ�سالم 

اإىل املنطقـة وبحكم غناها وثروتها 
وات�ساالتها باالأقوام املختلفة 

الأجل التجـارة ، �سكن فيها عدد من 
العنا�سر غري العربية وعدد حمدود 

من الفر�س الذين كانوا يحكمون 
املنطقة يف جاهليتهـا ، اإال اأن الغالبية 

كانت من العرب . وحينما ظهر 
االإ�سالم اعتنـقه اأهلها �سلمًا فكانت 

املنطقة ثاين منطقة تدخل االإ�سالم 

بعد املدينة املنورة .
وتـدفقت على املنطقة بعد ظهور 

االإ�سالم قبائل امتزجت بال�سكان ، 
وفـي الوقت نف�سه هاجرت اأعداد 
كبيـرة من العرب اإىل العراق يف 

العقد الثاين الهجـري يف خالفة عمر 
بن اخلطاب خا�سة اإىل الب�سـرة 

والكوفة اللتني ابتنيتا حديثًا ، ولعل 
هذا مـا يف�سر الوجود ال�سيعي املكثف 

فيهما الذي بدا وا�سحًا يف اأواخر 
عثمان بن عفان .

اإن كثـريًا من اأ�سر ال�سيعة املتح�سرة 
ترجع يف اأ�سولها اإىل هذه القبائل 
العربية ، وان كـان املتح�سرون يف 
كل بالد الدنيا ال يهتمون باالأن�ساب 

واالعتـزاز بها ، وان العديد من 
�سكان االإح�ساء والقطيف يعرفون 

اأ�سولهم العرقية رغم اإنهم ال 
ي�ستطيعون اإثبات هذا االنتماء بذكر 

ات�ساله بفرع معروف من فروع 
القبائل العربيـة ، ويعترب الباحثون 

اإن هذا االأمر طبيعي جدًا ، وهو 
اإحدى �سفات التح�سر واال�ستقـرار 

. وبعك�س هذا جند البدو يعتزون 
باأن�سـابهم ويعرفون اأ�سولهم وكانت 

بادية االإح�ساء والقطيف تتلقف 
الكثري منهم وهم يف اغلبهم �سّنـة 
يفدون من و�سط وغرب وجنوب 

اجلزيرة العربية يف حني كان 
ال�سكان احل�سر وعلى الدوام �سيعة .

اإن ال�سـيعة عرب يف اأ�سلهم ، وهم 
ق�سمان : ق�سم ينتمي اإىل القبائل 

العربية االأ�سلية القدمية التي كانت 
تقطن املنطقـة قبل االإ�سالم ، وق�سـم 
ينتمي اإىل اأ�سول بدوية حت�سرت 

واعتنقت املذهب ال�سيعي اأو عوائل 
وفروع قبائل اأغراها ال�سكن والرفاه 
فوفدت من مدن ومناطق خمتلفة اإىل 

االإح�ساء والقطيف واندجمـت مع 
البقية وذابت ع�سبيتها .

معـظم امل�سادر العربية واالأجنبية 
جتمع على اإن �سيعة االإح�ساء 

والقطيف من ذوي االأ�سول العربيـة 
، واإنهم �سكان املنطقة االأ�سليني منذ 

قرون طويلة .
وبـرزت يف ال�سنوات االأخرية ، 
ادعاءات تقـول : اإن ال�سيعة غري 
عرب الأ�سباب طائفية و�سيـا�سية 

معروفة وكانت مثل هذه االدعاءات 
قد راحت قبل اأن ت�سبـح البحرين 
اإمارة م�ستقلة حيث طالب ال�سـاه 

االإيراين املخلوع بها ، وكان العداء 
ال�سيـا�سي مع اإيران ال�ساه وحماولة 
االأخري االدعاء بتمثيلها لكل ال�سيعـة 
يف البحرين بق�سميهم العربي وهو 

االأكرثية واالقليـة ذات االأ�سول 
االأعجمية التي وفدت قبل قـرون 

اأثناء �سيطرة فار�س عليها .. كـان هذا 
اجلواب هو الذي دفع بالقليل من 

الكتَّاب اإىل القول باأن ال�سيعـة غري 
عرب يف حني ت�سدى لهم اآخرون 

واثبتـوا عروبة البحرين من خالل 
عروبة الت�سيع وال�سيعـة وبالتايل 

عدم اأحقية فار�س يف متثيلهم .
وبـالن�سبة ملنطقتي االإح�ساء 

والقطيف ، فاأن احتكاكها بفار�س كان 
�سعيفًا عدا التوافق املذهبي ونـزوح 

جماعات من ال�سيعة اإىل اأقاليم فار�س 
املاأهولة بالعرب على امتداد �ساحل 

اخلليج ال�سرقي وباخل�سو�س 
اإىل ما عرف �سابقًا با�سم اإمارة 

عرب�ستان ، ومل يثبت املوؤرخون كما 
مل يعهد ال�سكان ال�سيعـة املحليون 

، اأن عنا�سر فار�سية ا�ستوطنت 
هذه املنطقة بعـك�س مناطق اخلليج 

االأخرى حيث تتواجد اأقليات اإيرانية 
�سيعية و�سنية يف االإمارات وقطر 

والكويت .
غيـر اإن ت�ساعد اخلالف بني اإيران 

بعد ثورتها على ال�ساه مع احلكومة 
ال�سعودية ، وعزف االأخرية على 
الوتر القومي الذي �سبق لها اأن 

حاربته بالعـزف على الوتر الديني 
يف العهد النا�سري ، هـو الذي �سوغ 
لبع�س الطائفيني الطعن فـي عروبة 

ال�سيعة وعروبة الت�سيع اأي�سا .
اإن قـ�سية التمييز الطائفي يف 

ال�سعودية كان يجب اأن تكون حمط 
اهتمام كل املخل�سيـن والعاملني 
من اجل رفعة الوطـن ، وكان من 

املفرت�س اأن يدافع هوؤالء عن اأبناء 
وطنهم وجلدتهم ، من اجل م�سلحة 

اجلميـع .. اإال اأن هذا مل يحدث ـ 
يتاأ�سف املوؤلف ـ اإال يف حدود �سيقة 

للغاية ، بل انخرط بع�س املثقفني يف 
م�سروع ال�سلطة الطائفـي ، وجتاهل 

بع�سهم االآخر املو�سوع ، حتى ال 
يورط نف�سه يف م�ساكـل �سيا�سية مع 
النظام ، ولـكن كانت هناك جمموعة 
من اأبناء ال�سعودية ـ يقول املوؤلف ـ 
رف�سوا التمييز الطـائفي وحاربوه 
جهد اإمكانهم بل ودفع بع�سهم ثمن 

موقفه ذاك .
بـديهي ، االنتماء اإىل طائفة ال يجعل 

املرء طائفيًا ، فـالطائفية لي�ست 
جمرد انتماء واأال اأ�سبح كل اإن�سان 
يف ال�سعودية بل ويف كل مكان من 

العامل طائفيًا .
كمـا اإن دفاع املرء عن طائفته التي 

انتمى اإليها بحكم الوراثة اأو بحكم 
التبني واالقتناع بفكرها لي�س اأمرا 
معيبًا خا�سة اإذا كانت تلك الطائفة 

تتعر�س ل�ستى اأ�سناف القهـر 
واالإذالل .. اإال اإذا كان الق�سد من 

ذلك الدفـاع ، ه�سم حقوق املواطنني 
االآخرين ، ماديًا ومعنويًا .

اإن التمـييز الطائفي ولي�س االنتماء 
الطائفي اأو الدفاع عن الطائفة التي 

ينتمي اإليها املواطن هــو الذي يجعل 
من االإن�سان طائفيًا . وقد حر�س 

املوؤلف على اإي�ساح معـامل �سيا�سة 
التمييز الطائفي التي ينتهجها احلكم 

ال�سعـودي �سد املواطنني ال�سيعة ، 
ودعـا اإىل اإلغاء تلك ال�سيا�سة التي 

اأحدثت توترات داخلية �سديـدة 
واأثرت يف االأو�ساع االأمنية يف اأهم 

منطقة من مناطق ال�سعودية .
اإن دفـاع املواطن عن طائفته التي 

تتعر�س لالأذى ، دفاع عن النف�س ، 
بــاعتباره اأحد اأفراد تلك الطائفة ، 

وهـذا اأمر طبيعي جدًا ، الأن املواطنة 
يف ال�سعودية اأخ�سعت منذ و�سول 
العائلة ال�سعودية اإىل احلكم ملعيار 
مذهبي .. فـاملواطن ال�سالح بنظر 
تلك العائلة هو ذلك املواطن الذي 

يتخلى عن هويته املذهبية ل�سالح 
هويتها هـي ، اأما من يتم�سك بهويته 
فال يوثق به وال يحق له حتى جمـرد 

املطالبة بحقوق املواطنة .
مـن خالل هذه الروؤية ، جـرى 

التعامل مع العديد من اأبناء 
ال�سعودية فنزعت حقوقهم الدينية 

والوطنية خا�سة ال�سيعة الذين 
اعتبـروا اأغلبيتهم يف مناطق النفط 

ذوي قيمة كمية �سئيلة .
والغـريب اإن العديد من اأركان 

النظام الطائفي يف ال�سعودية ـ 
الت�سمية للموؤلف ـ يعتربون دفاع 

ال�سيعة عـن اأنف�سهم ودعوتهم الإلغاء 
�سيا�سة التمييز املنتهجة �سدهم عماًل 

طائفيًا ، فاأ�سبح التمييز الطائفـي 
للذين ال ميلكون �سلطة وال قوة وال 

مااًل وال �سوتًا .. طائفيني .. واأما 
اأولئك الذين ميار�سون الطائفية 

بـالقول والفعل ومن مركز القرار 
وهم يف موقع امل�سوؤولية الوطنية 

.. اأولئك الذين يعتربون اأنف�سهم 
جنـودًا يف احلرب الطائفية التي 

اأ�سعلوها خدمة مل�سالح فئة اأو عائلة 
.. اأولئك الذين ميلكون ر�سائل 

االإعالم واأ�سلحة القتل واأموال النفط 
ويحتكرون الفتاوى والتحدث با�سم 
الدين ، اأولئك وحدهم هم الوطنيون 
الوحدويون ـ يعـلق �ساخرًا املوؤلف ـ .

اإن ال�سـيعة يف ال�سعودية ورغم 
اإنهم يتبعون املذهب االأثني ع�سري 
كاالإيرانيني والعراقيني واللبنانيني 
وغريهم ، اإال اإنهم عرب ويف بع�س 

االأحيان ي�سمون بـ )البـحارنة( 
ن�سبة اإىل البحرين القدمية داللة 

على اأ�سالتهم فـي هذه املنطقة 
وهم عرقيًا قريبون من ال�سيعة يف 

البحرين . ولفظة )البـحارنة( يطلقهـا 
الطائفيون لل�سخرية واالنتقا�س 

، ومفـرد البحارنة بحراين ، وهي 
�سيغة عربية �سحيحة لـالنت�ساب 

، فكل من �سكن البحرين )االإح�ساء 
والقطيف والبحرين احلالية( 

فهو بحـراين ، والن كل البحارنة 
تقريبًا هم من ال�سيعة ، لـذا اأ�سبحت 

الكلمة مرادفة يف املعنى لل�سيعي ، 
فـالبحراين تعني ال�سيعـي ، وتعنـي 

�ساكن املنطقة االأ�سلي اإال اإنها تعطي 
بالن�سبة للطائفيني معنـى دونيًا 

متييزيًا ، فـالبحراين ال�سيعي ابن 
املنطقة بالن�سبة لهم هو غري العربـي 

الذي يعني البدوي القبلي وال�سيد 
امل�سيطر .

اإن املـاآ�سي التي تعر�س لها ال�سيعة 
يف ال�سعودية تبدو مقاومة طغيان 

الطائفية اأمرا حمتمًا وواجبـًا 
�سرعيًا وم�سروعًا ، بـل اإن الواعني 

من اأبناء الطائفة يرون اأال �سبيل 
اأمامهم لتحقيـق احلياة احلرة 

الكرمية اإال مبقاومة �سيا�سة التمييز 

الطـائفي والنظام الذي يرعى تلك 
ال�سيا�سة ويعتربها اإحدى اأهم اأركان 

م�سروعة ال�سيا�سي . و يعرتف 
امل�سوؤولون بوجود م�سكلة متثلها 

االأقلية املذهبية ال�سيعيــة ال�سـاخطة 
على النظام القائم ولكنهم ال يقرون 
بحقها فـي الدفاع عن نف�سها واإعالن 

مظلوميتها .
لقـد كانوا وال يزالون ينظرون اإىل 

امل�سكلة باعتبارهـا ق�سية موؤجلة 
احلل وان الزمان كفيل بحلحلتها 

اأو جتاوزها ، وقـد ثبت باأن تاأجيل 
احلل اأو التاأخر عن املبادرة وال�سعي 

اإليه من قبل امل�سوؤوليـن و�سع 
اإعاقات جديدة اأمام حلها فاأ�سبحت 
مناطق تواجد ال�سيعة بوؤرًا للقالقل 

واال�سطرابات خا�سة فـي العقود 
االأربعة املا�سية .

اأراد االأمراء ال�سعوديون 
معاجلة الظواهر دون االهتمام 

بخلفياتها التاريخية واالجتماعية 
واالقت�ساديـة ، فتوجهت اأنظارهم 
لو�سع حلول اآمنة لتـلك الظواهر 

، وبـدا وا�سحًا اإن احلكومة 
ال�سعوديـة م�سرة على حل م�ساكلها 

مع مواطنيها ال�سيعة بـاعتبار اأن 
ق�سيتهم ق�سية اأمنية مقطوعة اجلـذر 

ميكن حلها بالطرق ال�سريعة عرب 
االعتقاالت واالإعدامات والتعذيب 
وممار�سة املزيد من الت�سييق يف 

املجال العقائـدي واملزيد من احلرمان 
يف املجال االقت�سادي واملزيــد من 

االإبعاد ملجمل اأبناء الطائفة ال�سيعية 
يف اململكة عن الواقع االجتماعي 
وال�سيـا�سي لعموم البالد ، وذلك 
باإثارة النعرات الطائفيـة ليكون 

بقية املواطنني مبناأى عن التاأثيـرات 
املعار�سة التي ميكن اأن ت�سل اإليهم 

يف ظل اأجواء االنفتاح والتـالقي .
ولـم تدخل الق�سية ال�سيعية منذ 

والدتها م�سار حل واقعي مقبول من 
ال�سلطة ال�سيا�سية واأجهزتها االأمنية 
. كل ما كان يعني ال�سلطة هو تاأجيل 

حـل امل�سكلة ومعاجلة االن�سقاقات 
التي تظهر بني احلني واالآخر بفـرق 

املباحث واحلر�س الوطني . ولـلحق 
فاأن عوامل عديدة �ساعدت على 

تكري�س معاناة االأقلية ال�سيعية يف 
اململكة ال تـرجع كلها اإىل النظام 

ال�سيا�سي القائم وان كان االأخري 
يتحمل اجلزء االأعظم من امل�سوؤولية 

جتاهها ، وهـذا دفع باملواطنني 
ال�سيعة النتهاج اأكرث من و�سيلة 

بحثًا عن م�سار يـوؤدي يف نهايته اإىل 
احلـل . كما اإن الكثري من االأطراف 

ال�سيعية الفاعلة ترى اإن احلل مل يعد 
مرهونًا بالظروف املحليـة فح�سب بل 
وبالظروف االإقليمية والدولية اأي�سا 

. لـقد انتهج ال�سيعة بعد اأن عجزوا 
عن حتقيق مطالبهم �سبيل املعار�سة 
ال�سيا�سية للنظام حيث ارتـاأت اأكرث 

زعاماتهم اأن م�سكلة ال�سيعة مع 
النظام ال�سعودي جزء من م�سكلة 
الوطن الكليـة ، تلك امل�سكلة التـي 

خلقها نظام �سيا�سي متخلف ـ على 

حد قول املوؤلف ـ قائم على منهج 
فكري ومذهبي اأحادي البعد ال 

يعتمد على اإرادة �سعب وال على 
قانون مكتوب حتكم البالد مبوجبه 

وال يوؤمن با�ستقاللية الق�ساء عن 
ال�سلطـة التنفيذية التي ُيطبق 

االأمراء عليها كامـلة . اإن نظامًا بهذا 
الواقع املتخلف ال يجحف من وجهـة 
نظر زعماء ال�سيعة حق عامة ال�سعب 
فح�سب بل ين�سحـب اإجحافه وظلمه 

ليخ�س طائفة معينة مبزيد من القهر 
واحلرمان والتمييز .

فـي ختام كتابه ، نبه املوؤلف اإىل 
حقيقة خطرية هي انـه على الرغم من 

وجود خا�سية لكل اإقليم من اأقاليم 
اململكة ال�سعودية التي توحدت 

ر�سميًا قبل كذا �سنة .. فـان النزعة 
االنف�سالية �سعيفة ولكنها موجـودة 

، ي�ساعد على ذلك ال�سيا�سات 
احلكومية نف�سها .

فـامل�سطهد لكونه من احلجاز اأو 
الأنه ينتمي اإىل مذهب الت�سيع فـي 

ال�سرق قد ال ي�سعر باحرتام للكيـان 
ال�سيا�سي القائم الذي ال يحرتم 

خ�سو�سيته اأو الـذي يريد اأن يلغي 
تلك اخل�سو�سية بالقوة واجلبــر .. 

ومن حق املواطن الذي يحر�س على 
وحـدة البالد اأن يخ�سى اأن يكون 
ال�سيف ، الذي وحدها هو نف�سه 

الـذي ينفخ فيها الـروح االنف�سالية 
ويجري كل ذلك حتت ال�سطح ، 

فاإذا مـا ارتفع �سلطان القهـر الـذي 
يعترب عامل التوحيد االأول واالأخري 

قد يكون ماآل ال�سيعـة مثل ماآل 
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق والدولة 

اليوغ�سالفية .
اجلميـع ـ يوؤكد املوؤلف ـ يف ال�سعودية 

يعي حقيقة اإن الوحدة اأف�سل من 
االنف�سال لكن الوحدة التي تعّر�س 
حقوق �سريحة وا�سعة من ال�سكان 
اإىل اخلطر وال�سياع ال ينظر اإليها 
باهتمام وتتف�سى يف امل�سطهدين 

الروح االنف�ساليـة .. وهذا بالقطع 
موجود يف مناطق ال�سيعة واحلجاز 

ورمبا يف مناطـق اأخرى من اململكة 
ال�سعودية ولي�س هناك من حلول 

للق�ساء على مثل الروح االآخذة يف 
االنت�سار اإال بالق�ساء على عوامل 

التذمر وان يكون توحيـد امل�سالح 
والنفو�س اأهم من توحيد االأرا�سي 

بالقوة ... ومن هنـا ينبع خطر 
ما جتره �سيا�سة التمييز الطائفي 

واملناطقي احلكومية .. اإنها جتـرنا 
ـ الكالم للموؤلف ـ  اإىل الت�سـرذم 

وتوؤجج يف نفو�س مواطنينا الروح 
اجلاهلية االنف�سالية ، رغـم اإن 

العائلة املالكة ال تزال تفاخر باأنها 
حققت الوحدة بال�سيف ، ولكـن اأمل 

يئن لهذا ال�سيف اأن يو�سع يف غمده 
قبل اأن يتحــول �سد ال�سيـاف نف�سه ؟

الكتـاب:
الشيعة في المملكة العربية السعودية، 
2جـ ، تأليف : حمزة الحسن ، ط1 ، دار 
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الشيعة
في المملكة العربية السعوديـة
ال يـقصد من هذا الكتاب المطول ألحوال الشيعة في المملكة العربية السعودية ولمدة تزيد على )120( عـامًا ، خالل 
عهدين متالحقين )العثماني والسعـودي( ، ال يـقصد منه المقارنة بين هذين العهدين ، وال ينـاقش الكتاب قضايا فكرية 
عقائدية ، وال يهـدف الكتاب إثارة قضايا طائفية تزيد في الفرقة وتضع المزيد من الحواجز بين أتباع الدين الواحد والوطن 
الواحد. والكتـاب إنما خصص للدفاع عن المواطنين الشيعة في السعودية ، فألنهم الفئة األكثر حرمانًا واضطهادًا في 
المجتمع السعودي ، حيث أدى الحرمان واالضطهاد إلى خلق توترات أمنية مزمنة ، آن لها أن تنتهي ، وآن لطالب اإلصالح من 
أبناء السعودية االهتمام بجذرها ومعالجته إذا كانوا يعملون فعاًل من اجل بناء وطن يشعر فيه كل أبنائه باألمن والطمأنينة 
واالحترام.

وليـد خالد احمد حسن

إن كثـيرًا من أسر الشيعة المتحضرة ترجع في أصولها إلى هذه 
القبائل العربية ، وان كـان المتحضرون في كل بالد الدنيا ال يهتمون 
باألنساب واالعتـزاز بها ، وان العديد من سكان اإلحساء والقطيف 
يعرفون أصولهم العرقية رغم إنهم ال يستطيعون إثبات هذا 
االنتماء بذكر اتصاله بفرع معروف من فروع القبائل العربيـة ، 
ويعتبر الباحثون إن هذا األمر طبيعي جدًا ، وهو إحدى صفات 
التحضر واالستقـرار . وبعكس هذا نجد البدو يعتزون بأنسـابهم 
ويعرفون أصولهم وكانت بادية اإلحساء والقطيف تتلقف الكثير 
منهم وهم في اغلبهم سّنـة يفدون من وسط وغرب وجنوب 
الجزيرة العربية في حين كان السكان الحضر وعلى الدوام شيعة.

إن الشـيعة عرب في أصلهم ، وهم قسمان : قسم ينتمي إلى القبائل 
العربية األصلية القديمة التي كانت تقطن المنطقـة قبل اإلسالم، 

وقسـم ينتمي إلى أصول بدوية تحضرت واعتنقت المذهب الشيعي أو 
عوائل وفروع قبائل أغراها السكن والرفاه فوفدت من مدن ومناطق 
مختلفة إلى اإلحساء والقطيف واندمجـت مع البقية وذابت عصبيتها.
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 اإنه ال�ساعر والطبيب امل�سري الدكتور اأحمد 
تيمور الذي يرى اأن هناك اأزمة ثقة بني 

ال�ساعر واملتلقي واأن ثقافة ال�ساعر وقفت عند 
حدود اللغة رغم اأن اللغة وحدها غري كافية 
ل�سناعة �ساعر ، ويطالب ال�سعراء ب�سرورة 

اإثرائهم لثقافاتهم العلمية واطالعهم على 
كافة العلوم ليتوا�سلوا مع معطيات الع�سر 
ويتعاطوا معها ويفهموها ثم يقوموا بنقلها 

اإىل املتلقي عرب ما يكتبونه . ورغم اأنه اأ�ستاذ 
ورئي�س ق�سم االأمرا�س املتوطنة بكلية طب 
جامعة االأزهر وطبيب �سهري اإال اأن للدكتور 

اأحمد تيمور باعا طويال يف ال�سعر وله  
حوايل ع�سرة دواوين �سعرية منها  ديوان " 

ثنائية الطفو والغرق " وديوان " امراأة من 
خزف وخرافة " و " قليل من احلب ال ي�سلح  

عربية  " و" مرثية  ا�سمي  توت  " �سجرة  " و 
اأخرى " و"احتماالت احللم واملراأة وكان من 
املمكن اأن تزداد هذه الدواوين لوال اأنه تعمد 
تاأخري االإعالن عن موهبته ال�سعرية ل�سنوات 

طويلة ومل يظهرها اإال يف بداية الت�سعينات 
مع اأول دواوينه من اأجل التفرغ للطب وذلك 

على عك�س ما كان ينوى فعله بعد التخرج 
.واإ�سافة لكل ذلك يحر�س الدكتور تيمور 

على امل�ساركة يف خمتلف الفعاليات الثقافية 
امل�سرية والعربية وحظي بالتكرمي من جهات 

متعددة ك�ساعر وكطبيب . وحول ال�سعر 
وع�سق الكتابة بالقلم الر�سا�س وحكاياته مع 
نهر النيل و�ساعات الفجر االأوىل وغريها من 

املو�سوعات الثقافية املهمة كان لنا معه هذا 
احلوار.

بين الطب والشعر
* ما �سر العالقة بني ال�سعر والطب والتي 

اأفرزت لنا فطاحل اأثروا االأدب العربي منذ 
�سنوات طويلة ؟

ـ رمبا الأن ال�سعر والطب كالهما يهتم 
باالإن�سان واإن اختلف منظور االهتمام 

بينهما؛ فالطب يهتم باجل�سد اأما ال�سعر فهو 
غذاء الروح وال غنى لالإن�سان عن اجل�سد 

والروح معا والطب بطبيعته مييل للتاأمل يف 
خلق الله  بحكمة وروية ولذلك كانوا يطلقون 
لقب احلكيم على الطبيب يف املا�سي وبالتايل 

فال�سعر لي�س بعيدا عن الطب يف راأيي  ومن 
خالل جتربتي الذاتية مع ممار�سة ال�سعر 

والطب معا اأعرتف اأن هذا االأمر اأفادين كثريا 
يف عملي كطبيب وجعلني اأ�ست�سعر م�ساكل 

واأوجاع املر�سى اأكرث وفى الوقت نف�سه اأتاح 
عملي كطبيب اأن اأطلع على العديد من االأ�سرار 
الب�سرية التي ال ميكن  الإن�سان اأن يف�سح عنها 

اإال للطبيب فقط  وهذا االعرتاف يكون مبثابة 
خمزون ي�سحن طاقتي ال�سعرية ويحفزين 
على االإم�ساك بالقلم  لت�سجيل خواطري اأو 

ق�سائدي ال�سعرية .
* رغم ولعك بال�سعر وما حققته من �سهرة 

كبرية فيه اإال اأنك مل تعلن عن هذه املوهبة اإال 
يف بداية الت�سعينيات .. ملاذا هذا التاأخر؟

ـ يرجع هذا التاأخر اإىل ان�سغايل بدرا�سة الطب 
واحل�سول على درجة االأ�ستاذية بكلية الطب 

وهو اأمر يحتاج لتفرغ تام . وال اأخفي �سرا 
اأنني كنت اأنوي يف بداية الطريق اأن اأكتفي 
باحل�سول على بكالوريو�س الطب ثم اأتفرغ 

لالأدب وال�سعر اإر�ساء لوالدي الذي رف�س اأن 
اأتخ�س�س يف درا�سة ال�سعر الأنه ال ي�ساعد يف 

فتح بيت كما اأن �سهادة الطب كانت حلمه لكنى 
فوجئت بحبي للعلم واجنرفت معه ل�سنوات 

حتى جاء الوقت املنا�سب للعودة اإىل واحة 
ال�سعر وال�سعراء من جديد . فقد كنت عا�سقا 

لل�سعر وللغة العربية منذ نعومة اأظفاري 
والف�سل يف ذلك يرجع لوالدتي رحمها الله 

التي كانت تعلمني قراءة ال�سعر وتغذيني 
بالكتب والدواوين ال�سعرية لكبار ال�سعراء 

واأنا تلميذ يف املدر�سة وكان لذلك اأثره الكبري 
يف ت�سكيل وجداين وميويل ال�سعرية .

أمي ملهمتي
* ما الذي يثريك لكتابة ق�سيدة �سعرية ؟

ـ غمو�س �سئ ما من حويل قد يدفعني للكتابة 
ولذلك فاأنا دائما اأحتفظ بورقة وقلم الأ�سجل 

اأي هاتف �سعري ميكن اأن يزورين يف اأي 
حلظة خارج البيت .

* وماذا عن املراأة التي تلهم الدكتور تيمور ؟
ـ امل�ساألة لي�ست بال�سكل الذي ي�ساع بني النا�س 

فم�سادر االإلهام ال ي�سرتط اأن ترتبط باملراأة 
واجلمال وخالفه واإمنا باالإح�سا�س الذي 

يغمرين يف حلظة معينة ب�سرف النظر عن 
امللهم وب�سكل عام فاإن اأول ملهمة يف حياتي 

كانت اأمي ومن بعدها زوجتي وابنتاي.
* ما اأقرب دواوينك ال�سعرية اإىل قلبك ؟

ـ كل ديوان مبا يحتويه من  اأ�سعار له تقدير 
يف نف�سي ولكن االأف�سل اأن ت�ساألني عن اأقرب 

الق�سائد لنف�سي .
* وما هي اأغرب اأو اأقرب ق�سيدة لنف�سك؟

ـ ق�سيدة " �سوفية " من ديوان " امراأة من 
خزف وخرافة"  وكانت لها موقف ال ين�سى 
اأبدا فقد عدت يف اإحدى الليايل من عيادتي 
واأنا متعب ومنت وفجاأة وجدتني اأ�ستيقظ 

يف حلظات الفجر واأنا اأبحث ب�سغف عن 
اأوراقي وقلمي الر�سا�س  الأ�سجل ب�سرعة 

كلمات  �سعرية راودتني يف نومي  وبالفعل 
اأم�سكت بالقلم واأخذت الكلمات تن�ساب على 

االأوراق من ذاكرتي وكاأنني اأحفظها عن ظهر 
قلب رغم اأنني اأول مرة كنت اأكتب كلماتها 

وانتهيت منها ثم عدت لفرا�سي اأ�ستكمل 
نومي وملا ا�ستيقظت يف ال�سباح مل اأكن 

اأدري ما حدث اأو مبعنى اأدق ن�سيت بفعل 
النوم وفوجئت بالق�سيدة مكتوبة يف الورقة 

وتذكرت ما حدث فاأطلقت عليها " �سوفية " 
الأنها ق�سيدة كتبت يف حلظات ذات روحانيات 

عالية فعال.
* هل ميكن اأن تقراأ لنا بع�س كلمات هذه 

الق�سيدة؟
ـ هذا ي�سعدين وهى من الق�سائد التي ال 

اأن�ساها اأبدا الأنها ولدت يف ظروف ا�ستثنائية 
وتقول كلماتها :

للع�سق اإن�ساد .                 و...           ىل
اإن الذي ي�سدو باأورادي ..                  وىل

منذ ابتالين الع�سق بال�سوق                اأُبتلى 
ال ت�ساأليني عنه ..                  بل عني  �سلى

اأ�سرفت يف وجدي                ووجدي مقتلى 
حني اعرتاين ما اعرتاين          واأنا بعُد خلى
قل ا�سندانى مدداين              يف اأواين الع�سل
وُتنه�ساِنِ  حني يدنو             من اأواين اأجلى 

هِلِِ  حُت      قا�ساين الذي مل ميمٌ مل ُينه�ساين �سِ
اأهملُت  اأ�سجاين ففاجانى          بو�سل عجل
لو اأنه يا نا�س اأرجاين الأجنانى من احُل�سن 

اجللى
َمن يل بعني قطرها قطر ال�سماء          الأكتلى 

ُح�سنا بديع البعد اأودى بي  ..........         
طلى

للع�سق يف قلبي �سالة من ي�سليها ورائي 
ي�سطلى 

�سوقا ...                        ك�سوقي للزمان االأول  

الشعر العربي
* ما نوع الق�سيدة الذي ي�ستهويك؟

ـ اأنا اأف�سل الق�سيدة الطويلة التي تقع يف 
كتاب الأنها تتيح يل حرية التحرك بها �سعيا 

نحو الو�سول ل�سكل بنائي معني يتميز 
بال�سور اجلزئية متعددة االأفكار والتي تربط 

بينها القافية حيث ت�سدين القوايف الداخلية 
املتتابعة يف �سردية �سعرية اأوظف فيها 

االأ�سطورة اأو التاريخ اأو كليهما م�سطحبا 
معي �سوتا �سعريا اآخر وليكن �سوت �ساعر 

اأو �سخ�سية تاريخية بعدها يحدث الت�سعيد 
الدرامي و�سوال اإىل ذروته متاما كالق�سة التي 

حتمل مواقف درامية عديدة ما بني �سعود 
وهبوط  وهو ما ال يتيحه يل اإال هذا النوع 

من الق�سائد الطويلة التي ت�سبه عندي البناء 
ال�سعري والدرامي يف الوقت نف�سه الذي 

اأبنيه بيتا بيتا واأعرب من خالله عن م�ساعري 
واأحا�سي�سي التي تراودين يف تلك اللحظة.
* كيف ترى واقع ال�سعر العربي االآن؟ وهل 

مازال له جمهوره اأم اأن زمنه قد وىل؟
ـ ال ميكن اأن ينتهي ع�سر ال�سعر اأبدا الأنه فن 

اأ�سا�سي واأ�سيل وهو اأهم  موروثاتنا العربية 
ومازال له جمهوره بدليل هذا الكم الكبري 
من اجلمهور الذي ي�سرفني يف اأم�سياتي 

ال�سعرية وال�سعر موجود ولكن رمبا ما يطفو 
على ال�سطح هو ق�سرة من االهتمامات الفنية 

االأخرى التي تبدو وكاأنها �سحبت الب�ساط 
من ال�سعر ولكن احلقيقة ميكن اأن نتبينها 

عندما نرتاد اأماكن ال�سعر والثقافة واملنتديات 
ال�سعرية ومعار�س الكتاب وعدد ال�سباب 

الهائل الذي يحر�س على التواجد واملناق�سة 
واال�ستماع لكبار ال�سعراء . ومع ذلك فاإننا 

ال ننكر اأن ال�سعر كغريه من الفنون االأدبية 
الذي تبدو �سحته على غري ما يرام  فمن 

اأكرث ما يعانيه ال�سعر هو جلوء جمموعة من 
ال�سعراء ممن ا�ستنفدوا مواهبهم ال�سعرية اإىل 

التجريب ملجرد ك�سر املاألوف كما اأنني اأعيب 
على ثقافة ال�ساعر التي جتمدت ووقفت عند 
حدود اللغة فقط دون التعامل مع  معطيات 
الع�سر ومو�سوعاته  فال�ساعر يحتاج ملزيد 

من الثقافة وتنوع القراءات املختلفة واالطالع 
على ما يحدث يف املجاالت املختلفة. وهو ما 

يتطلب من �سعرائنا تثقيف اأنف�سهم واالقرتاب 
من العامل املحيط بهم وعدم العي�س يف عزلة اأو 

برج عاجي  فالكتابة البد اأن تنبع من االإدراك 
بالواقع املحيط  وااللتحام  بالبيئة املحيطة.

محنة العراق 
* كيف ترى الواقع الثقايف وال�سعري يف 

العراق؟
ـ  طبعا ال ميكن الإن�سان اأن ينكر امل�ساهمات 
العراقية العظيمة لي�س يف ال�سعر فقط بل 
يف كل فروع االأدب العربي وهناك اأ�سماء 

عظيمة اأثرت االأدب العربي باإبداعاتها اخلالدة 
. ولكنى يف الوقت نف�سه حزين اليوم على 

الواقع االأليم الذي يعي�سه العراقيون واخلطر 
الذي يتهددهم طول الوقت والذي بال �سك 

ينعك�س �سلبيا على اإجنازاتهم واإ�سهاماتهم 
الثقافية ولكن العراق �سي�سمد ويتجاوز 

حمنته اإن �ساء الله .
* هل مازلت حتر�س على اإقامة �سالونك 

ال�سهري ال�سهري رغم ان�سغاالتك الطبية؟ وكيف 
جاءت فكرته يف البداية؟

ـ  هذا ال�سالون جاءت فكرته عندما الحظت اأن 
وقتي اليومي ال ي�سمح يل اأن األتقي باأ�سدقائي 
وزمالئي وال اأن اأح�سر املحافل الثقافية فقررت 

اأن اأقيم �سالونا يف عيادتي اخلا�سة بالقاهرة 
يف يوم االأربعاء الثالث من كل �سهر األتقي فيه 

باالأ�سدقاء نتناق�س حول ق�سية ما وجنحت 
الفكرة والقت قبوال كبريا من كبار ال�سخ�سيات 

يف خمتلف املجاالت.

شاعر بدرجة طبيب وصاحب أشهر صالون ثقافي بمصر:

الدكتور أحمد تيمور:
ــي األدب عظيمة  الـــعـــراق ف ــات  لــإنــســانــيــة، وإســهــام الــطــب والــشــعــر وجــهــان 

جمع بين الشعر والطب فأصبح أشهر طبيب شاعر في مصر وأطلقوا عليه " إبراهيم ناجى العصر الحديث " بل وصاحب أشهر 
صالون ثقافي في عصرنا الحالي يعيد من خالله ذكريات صالونات مي زيادة والعقاد وطه حسين . تختلط مالمح الطبيب والشاعر في 
شخصيته .ففي حجرة الكشف على مرضاه تتيقن من أسلوب تعامله معهم أنه شاعر وفى محافل الشعر والشعراء تميزه شخصيته 
وأفكاره العلمية بحكم عمله كطبيب والطريف أنه يتعامل مع  مشاكل الشعر ويشخصها كما يشخص المرض في عيادته ويرى أن 
الشعر العربي يعانى من المتالزمة الطبية التي ينتج عنها مجموعة من األعراض المتفرقة من مرض واحد هو التجريب المستمر مع 

استنفاد المواهب الشعرية لمجرد كسر المألوف ..

حوار: محسن حسن

امرأة من خزف وخرافة  زارتني في المنام وسحرتني في لحظات الفجر

عامر صباح المرزوكتستهويني القصيدة الطويلة ألنها تتيح لي حرية البناء الشعري 

بعد اأن اأحتفنا الناقد واملخرج امل�سرحي ب�سار عليوي بكتابه االأول )قراءة ا�ستداللية يف 
امل�سرح الكردي( ، جاء منجزه الثاين )انطولوجيا امل�سرح  الكردي( ليكمل ذات النهج ، لكن 

هذه املرة نظر املوؤلف اإىل �سرورة االنفتاح اأكرث على جممل احلركة امل�سرحية يف باقي مناطق 
كرد�ستان ، وعقد العزم على ت�سمني منت الكتاب وتع�سيده بكل ما هو ذي فائدة لدار�سي 

امل�سرح الكردي يف العراق واملهتمني بِه . 
قدم الفنان والباحث االأكادميي الدكتور فا�سل خليل مقدمة للكتاب بعنوان )امل�سرح الكردي 

ح�سور متميز رغم الغياب( وجاء منه : "اإن هذه البادرة الطيبة من لدن الكاتب ب�سار عليوي 
، الذي باعرتايف هو االأقرب مني اإىل امل�سرح الكردي وله جتربة فيه وقد خربه عن قرب ، كما 
وال يفوتني من اأن اأقول باأنه اأ�ستاذ يف واحد من معاهد الفنون اجلميلة يف املنطقة ، مدر�سًا 

للم�سرح على وجه الدقة . هذه الرغبة من قبله يف م�سرية امل�سرح الكردي اأمنا تنم عن الرغبة 
يف الكتابة فيه عن قرب ودراية . ومن معرفتي بالباحث تنطلق فيه ثقتي باأنه �سوف يحمل 
اأمانة الباحث املن�سف للتجربة التي خربها عن قرب ، كما �سيكون تناوله لها تناواًل ر�سينًا 

ودقيقًا وفيه الكثري من املو�سوعية واالأن�ساف" .
وهياأ )عليوي( للقارئ العربي مادة جاهزة وملمة لكي يكون على دراية بالبدايات االأوىل 

للم�سرح الكردي ومنجزه عرب تعريفه مباهية امل�سرح الكردي يف العراق وتاأريخ ن�ساأته 
واملراحل التي مر بها . حيث مازال هذا القارئ وخ�سو�سًا داخل العراق ، يجهل الكثري 

عن امل�سهد امل�سرحي الكردي والذوات امل�ستغيلن فيه وهناك اأ�سباب كثرية تقف وراء هذا 
املو�سوع واأهمها هو جهل القارئ العربي باللغة الكردية احلاملة الرئي�سية ملنت النتاج 

امل�سرحي الكردي بكليته . بعدما تو�سل الباحث اإىل تعريف نحته يف كتابه االأول : )انه كل 
نتاج م�سرحي يقدم باللغة الكردية بو�سفه معربًا عن هوية البيئة احلا�سنة له ـ كرد�ستان ـ 

�سخو�سًا وتراثًا( .
ق�سم الباحث كتابه اإىل ثالثة ف�سول ، اأ�ستمل االأول منه والذي حمل عنوان )امل�سرح الكردي 

... تاأ�سي�س ومنجز( على خم�سة مباحث ، متحور االأول حول )ن�سوء امل�سرح الكردي( 
، والثاين حول  )بداية امل�سرح الكردي احلديث( ، اإما الثالث فهو )امل�سرح الكردي .. 

موؤ�س�ساتيًا( ، والرابع خ�س�س للحديث عن احلركة امل�سرحية يف حمافظة دهوك وبدايات 
ن�ساأتها باالإ�سافة اإىل ح�سر اأهم االأعمال امل�سرحية التي قدمتها فرقة زاخو الفنية بو�سفها من 

الفرق الفاعلة يف حمافظة دهوك .  
 بينما تناول املوؤلف الكرمي يف الف�سل الثاين من الكتاب والذي حمل عنوان )نظرات يف 

امل�سرح الكردي املعا�سر( متمثاًل يف نتاج نقدي ملجمل النتاج امل�سرحي الكردي املقدم داخل 
مدن كرد�ستان العراق خالل ال�سنوات االأخرية . وهي فرتة مهمة لكونها تنتمي اإىل مرحلة 
العراق اجلديد بعد التغيري ، وتكت�سب اأهميتها من اأن املوؤلف �سبق له واأن عاي�س جغرافيًا 

وزمانيًا امل�سهد امل�سرحي الكردي حيث قدر له اأن يكون جزءَاًً منه . حيث اأ�ستمل هذا الف�سل 
على ت�سعة مباحث ، االأول كان قراءة لدور معاهد الفنون اجلميلة يف حركة امل�سرح الكردي ، 
والثاين عبارة عن بانوراما نقدية خ�س�ست لعرو�س مهرجان م�سرح �ساالر . اأما الثالث فكان 
متابعة عن مهرجان م�سرح طه رميان ، والرابع مقالة عن اأيام امل�سرح الكردي يف ال�سليمانية 

. اأما اخلام�س ، فهو مقالة عن العر�س امل�سرحي )عامل االأموات( لفرقة زاخو ، واملبحث 
ال�ساد�س ، كان تغطية لزيارة فرقة م�سرح �ساالر اإىل ال�سويد بدعوة من امل�سرح الوطني 
ال�سويدي حيث قدمت هذه الفرقة ، م�سرحية "با�سوان" ، وال�سابع بعنوان عن عرو�س 

مهرجان دهوك امل�سرحي االأول ، اأما الثامن فقد كان متابعة عن مهرجان ال�سليمانية للفنون 
امل�سرحية 2008 . 

وراح يف الف�سل الثالث من الكتاب ب�سياحة وا�سعة حول نتاجاته النقدية وا�سماه )مقاالت 
ودرا�سات يف امل�سرح الكردي( متناواًل فيه ثمانية مباحث ، االأول )راهنية امل�سرح الكردي( ، 

والثاين )الذاتي واملو�سوعي يف النقد امل�سرحي ...امل�سرح الكردي اأمنوذجًا( ، اأما الثالث فكان 
درا�سة بعنوان )توظيف الرتاث يف امل�سرح الكردي ... االحتفالية عند اأحمد �ساالر اأمنوذجا( 

، والرابع )امل�سرح الكردي.. اأفكار يف املغايرة واالبتعاد عن احلقيقة( ، واخلام�س كان درا�سة 
نقدية بعنوان )جملة "�سانو / امل�سرح"... مدر�سة للثقافة امل�سرحية( ، اأما ال�ساد�س فقد كان 

بعنوان )كرميانية االأنفال ... م�سرحيًا( ، وال�سابع )مناذج خمتارة من امل�سرح الكردي( فيما 
كان  الثامن واالأخري عر�سًا لكتاب )انطولوجيا امل�سرح التجريبي الكردي( للكاتب الكردي نهاد 

جامي .  واآخر قولنا البد اأن نقف وقفة ابتهاج وغبطة اأمام هذا ال�ساب املبدع ب�سار عليوي الذي 
عرفته م�سعًا باالإبداع وااللق املعريف والهم الثقايف الذي اخذ منه الكثري ليقول قولته ، وهذه 

املرة فعلها بقوة لينري درب االإبداع الكردي و�ساركته يف ذلك فرقة زاخو الفنية ليت�سنى للقارئ 
العربي معرفة النتاج امل�سرحي الكردي الرث .

ــــــــــــــ
* كتاب )انطولوجيا امل�سرح الكردي( تاأليف ب�سار عليوي ، واإ�سدار فرقة زاخو الفنية يف 

كرد�ستان 2010م ، بـ)168( من القطع املتو�سط .

كتب انطولوجيا المسرح 
الكردي*
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ن�سيج امل�سهد العراقي املتلون 
باأطياف خمتلفة يف فنلندا وخيوطه 
املمتدة اإىل ابعد من ذلك يف املهاجر 

االأخرى املحيطة ر�سده الكاتب 
يو�سف اأبو الفوز ب�سيء من 

التاأمل امل�ستفي�س، وهذا ما اأعطى 
للرواية بعدا اآخر، اإذ اأنها �سلطت 
ال�سوء على م�ساحات معتمة يف 

جتربة اجلالية العراقية يف فنلندا 
خ�سو�سا وان املجتمعات ال�سرقية 

يف املهاجر االأوربية والغربية ب�سكل 
عام متثل دوائر مغلقة يف واقع 
مفتوح اإىل ابعد احلدود. ولذلك 

ي�سعب حتى على اجلهات املعنية 
يف تلك البلدان االطالع عليها عن 

قرب من الداخل بحكم االأعراف 
والتقاليد التي حتكم اجلاليات 

ال�سرقية يف الغرب وهذا ما يعطي 
للرواية مزيد من االهتمام.  

 لقد تتبع الكاتب وا�ستق�سى معظم 
املنا�سبات التي كان العراقيون 

اأفرادا اأو جماعات على متا�س معها 
فوثقها بطريقة فنية �سيقة ومبخيلة 

اأدبية قادرة على التعامل مع 

خمتلف االلتقاطات بغ�س النظر عن 
اأهميتها، وعر�سها بطريقة منا�سبة 
و�سيقة على ل�سان اأبطال الرواية. 

اإن قيمة رواية "حتت �سماء القطب" 
، التي ت�سل اإىل قرابة الـ 500 

�سفحة ، ال تتمثل فقط يف طريقة 
واأ�سلوب كتابة الرواية من ناحية 
اأدبية �سرفة بل باالإ�سافة اإىل ذلك 

فان قيمتها االأ�سا�سية تكمن يف اأنها 
ت�سلط ال�سوء على ثالث منظومات 

معرفية خمتلفة وتر�سد طبيعة 
التعاي�س يف ما بينها ، واق�سد 
هنا املنظومة املعرفية العربية 

والكردية والفنلندية ، واإنها 
تف�سل بني التعاطي مع املعارف 

والثقافات باعتبارها قيمة اإن�سانية 
عامة تتالقى بعيدا عن الهويات 
ال�سيا�سية وهذا ما كان وا�سحا 

يف الق�سم الرابع الذي �سعى فيه 
الكاتب لطرح مقاربة ميثولوجية 

�سيقة جدا بني ملحمة كلكام�س 
وبني ملحمة الكاليفاال الفنلندية 

وبني املوروث الكردي واأ�سطورة 
النوروز. اوروك تلتقي الكاليفاال 

وانكيدو يعانق احلداد ايلماري ،  
فاينامو موينن يبحث عن كلكام�س 
وغري ذلك من اأحداث و�سخ�سيات 

امللحمتني . ورغم اإن الكاتب يو�سف 
اأبو الفوز يقدم تلك املنظومات 

الثقافية يف اإطارها االإن�ساين العام 
فانه من جهة اأخرى ال يلغي تاأطريها 

يف �سياق هوياتها اخلا�سة حينما 
يكون الكالم عن البعد ال�سيا�سي 
واإرها�ساته التي تفر�س نف�سها 
اأي�سا على معظم اأبطال الرواية 

وجوها العام. 
للقارئ الفنلندي فاإن رواية " حتت 

�سماء القطب " �ستكون فر�سة 
منا�سبة جدا للتعرف على الواقع 

العراقي مبا�سيه البعيد وبحا�سره 
املثقل باملتغريات ال�سيا�سية، كذلك 

فان القارئ العربي �سوف يكون مع 
وجبة د�سمة جدا جتعله على دراية 

كبرية مبا يجهله عن تاريخ وحا�سر 
فنلندا، الن اأبو الفوز ر�سد حا�سر 

ال�سعب الفنلندي ومعظم التحوالت 
االجتماعية وال�سيا�سية فيه مبهارة 
كاتب عا�س يف هذه البالد �سنوات 

طويلة وحر�س اأن يكون قريبا من 
كل ما حدث فيها من اأحداث. ولو 

كانت ر�سالة ابن ف�سالن حتظى 
باأهمية كبرية عند الباحثني الأنها 

�سجلت منذ قرابة االألف عام ووثقت 
طبيعة حياة ال�سعوب التي عا�ست 

يف ا�سكندنافيا اأو بالقرب منها فان 
رواية "حتت �سماء القطب " تكت�سب 
اأهمية كبرية هي االأخرى حاليا الأنها 

متثل م�سروعا فريدا غري م�سبوق 
يف ذات االجتاه، ومن ال�سروري 

اأن يلتفت اإليه النقاد املتخ�س�سون 
لت�سليط املزيد من االأ�سواء عليه .

بالطبع فان الرواية تتمتع مبميزات 
عديدة جدا وملفتة للنظر لكن ذلك ال 
مينع من ر�سد ما قد ي�سري جلوانب 

�سلبية يف الرواية خ�سو�سا ذلك 
الكم الهائل من ال�سخ�سيات الذي 
ت�سمنته الرواية. مما قد ي�سو�س 

مبدئيا على القارئ، لكن ما قد ي�سفع 
لذلك هو �سخامة العمل وطبيعة 
تعاطيه مع الف�ساء املفتوح الذي 

اختاره الكاتب والوا�سح من خالل 
م�سمى الرواية نف�سه لذلك فان كمية 

ال�سخ�سيات التي ت�سمنتها الرواية 
قد تكون مربرة من هذا اجلانب. 

كما اإن هناك نقطة فنية مهمة جدا 
يف الرواية وهي بع�س االأخطاء 
االإمالئية والنحوية ، بالرغم اأن 

مقدمة الرواية حملت �سكر خا�س 
ملن قام مبراجعتها لغويا ، فال 

اعرف كيف مرت عليه والكاتب ، 
واأمتنى يف الطبعات الالحقة اأن يتم 
االنتباه لذلك ، الأن ذلك قد يوؤثر على 
القيمة الثقافية الكبرية التي تقدمها 

الرواية .
ما تقدم هو جملة من االنطباعات 

التي تولدت لدي عند قراءة رواية " 
حتت �سماء القطب " لكاتبها يو�سف 

ب نف�سي ناقدا  اأبو الفوز. لن ان�سّ
اأدبيا ملنتج متفرد من هذا النوع ، 

ولكني كقارئ قبل كل �سيء من حقي 
ت�سجيل املالحظات من جهة ومن 

جهة اأخرى فان الرواية لي�ست حكرا 
على ال�ساحة االأدبية بل تتجاوز يف 

م�سمونها ذلك وتتحول اإىل منتج 
ثقايف ي�ستحق االهتمام من قبل 

اجلميع.

النا�سر ) �سيلف ميد هريو ( هو اكرث النا�سرين 
اجلدد طموحا يف هذا املجال ، و قد اأ�سدر 

اأعماال �سعبة مثل ) ال�سيد و مارغريتا ( و ) 
املحاكمة ( باال�سافة اىل العديد من ق�س�س 
�سارلوك هوملز املمتعة و ق�س�س �سك�سبري 

اللطيفة 0 و رمبا تكون ق�سة ) يولي�سي�س ( 
على قائمة الروايات التي �ستاأخذ طريقها اىل 

التحوير 0 
املوؤلف املحنك ديفيد زين مايرويتز قام بتحوير 

الن�س مب�ساعدة الفنانة ال�سويدية ، كينية 
االأ�سل ، كاثرين اأنيانغو – و هي وافد جديد 

اىل عامل الروايات ال�سورية – 0 ترجمة 
اأنيانغو ال�سورية للكتابة – با�ستخدام القلم 

الر�سا�س مبهارة يف التظليل باللون الرمادي 
غري  اخللفية  على  فحمية  مب�سحة  – تبداأ 

النظيفة متاما ، نتعرف عليها يف ال�سفحات 
الالحقة  على �سكل نقاط قطع الدومينو او على 

�سكل ن�سخة �سلبية ل�سورة �سم�سية 0 و هذا 
ي�سّكل جمالية الفنانة يف  الكتاب ككل : �سورة 

داكنة بدرجات لونية و ارتباطات ملهمة متاأثرة 
بال�سينما الرائدة ; تنافرات جتوزية للمعيار 

ت�سري اىل التحريف اال�ستعماري للمنظور 
االخالقي 0 

منذ زمن طويل و اخلالف يدور حول مدى 
م�ساركة كونراد ملاريو يف القيم اال�ستعمارية 0 

ماريو تاجر بّحار ي�سافر يف اأعماق الكونغو 
البلجيكية بحثا عن ال�سيد كرت�س الغام�س 

0 مارويتز ال يقدم متييزا بني املوؤلف و 
هذا املنا�سر للقيم اال�ستعمارية 0 ت�سري 

مقدمته اىل اآراء يتم�سك بها " مارلو 

كونراد " 0 
ال�سك ان كال الن�سني املتوازيني مرتبطني 

ببع�س ، لكن من احلكمة االقتبا�س من املذكرات 
فقط او من الق�سة فقط 0 ثم انه حّول تاأمالت 

و ملخ�سات مارلو اىل كالم مبا�سر يعطي 
لل�سخ�سيات �سمة ا�سطناعية ال ميلكونها يف 

الرواية اال�سلية 0 هذا الت�سّنع االي�ساحي 
مل يوؤثر على رواية ) املحاكمة ( و يتوافق مع 

نغمة كافكا غري املعقولة ، لكنه هنا يف هذه 
الرواية يبدو غريبا ، حتى عندما يقدم الن�س 
اال�سلي حمادثة تهز امل�ساعر – مثل املواجهة 

مع العابد املجنون او امل�سهد االخري مع خطيبة 
كرت�س احلزينة – فاأن اخلطوط اجليدة مل يتم 

ا�ستخدامها 0 من الغريب 
ان ترديد مارلو 
املعتاد لكلمة " 

زجني " 
يختفي 

، الأن 

الكلمة 

التي تبداأ باحلرف ) ز ( هي خمت�سر وا�سح 
الأنبعاث  الفرتة  ) و اجلدل املزعج ( 0 
الكونغو البلجيكية – مع انها دامية و 

جمهولة – مل تعد  ذلك املجون املوجع الذي 
ك�سفه كونراد 0 �سوريا ينجح الكتاب ب�سكل 
اف�سل 0 اأنيانغو هي ر�سامة موهوبة عكفت 

على التحول اىل الروايات الهزلية ب�سيء 
من اخلوف 0 بعد اعرتافها علنيا بقلقها من 

الت�سحية بالكثري من النرث الغزير الفاخر 
لكونراد ، حتاول التعوي�س عن تلك اخل�سارة 
من خالل جعل الر�سوم " غنية و مليئة" اكرث 
0 انها ر�سوم تنم عن جهد كثيف ، على عك�س 
الب�ساطة التي راأيناها يف كتب اخرى مثل ) 

اجلرمية و العقاب ( و 
) �سورة  دوريان غراي 

 0 )
اما ما اذا كان التزام 

اأنيانغو الدوؤوب يجعلها 
اأقرب اىل الرواية اال�سلية 
، فتلك م�ساألة فيها نظر 

0 و ب�سفتها متتلك 
موهبة تاأملية اكرث مما 
هي حركية فاأنها تفتقر 
اىل غرائز راوي الق�سة 

الطبيعي0 الكثري من ال�سور 
هنا ميكن عر�سها يف معر�س 

فني لتنال االعجاب الذي 
ت�ستحقه اذا ما جتردت من 

بالونات الكلمة �سبه ال�سفافة التي 
متر بوجل على �سطحها املحكم 0 

يف الواقع ان الكثري من الن�س ي�سيف القليل 
جدا للعمل الفني لدرجة ان الكتاب كان ميكن ان 

يكون اف�سل كمجموعة من امل�ساهد ال�سورية 
اخلالية من الكلمات 0 

رواية كونراد ت�سم حكايات تبدو فيها اال�سياء 
و كاأنها تتحرك لالأمام ، لقطات من الهزل ، 

وم�سات من االأثارة 0 اما  ن�سخة اأنيانغو فكل 
�سيء فيها معتم ب�سباب كثيف من الفحم 0 

قد يبدو هذا الكالم ا�ستهانة بعملها ، لكنه يف 
احلقيقة اإقرار باأن الكتاب مميز : رمزية معتمة 

خا�سة باأنيانغو ، اأدغالها و انهارها تركد يف 
العتمة كما لو انها حماطة مبجاري خفية حتت 

االر�س و بغرف تعذيب0 انها لي�ست جحيم 
كونراد نف�سه ، بل عامل جهنمي يق�سعر منه 

البدن حيث يكتنف الظالم كل �سيء 0 
انه حتوير �سوري موؤثر لكنه على العموم 

يعاين عند املقارنة مع عملني من و�سط 
خمتلف : احدهما رواية كونراد و االآخر فيلم 
فرن�سي�س فورد كوبوال ) ابوكاليب�س االآن ( 0 
ذلك التحوير اي�سا ينحرف بجراأة عن ن�سخة 

كونراد ، اال ان �سانعي االفالم جنحوا يف 
انتاج قلب ظالم حقق �سيئا اكرث من الرهبة 0 
) ابوكاليب�س االآن ( يت�سيد هياج اال�ستيطان 

باال�سافة اىل  الرعب 0 الت�سويق املاأ�ساوي 
لالمرباطوريات امليتة و اجلنون الذي يهيجه 

التي�ستو�ستريون اخلا�س بحروب العام القادم 
0 هذه الرواية ال�سورية حتب�س نف�سها  يف 

الظالل. 
عن الغارديان

تحوير الروايات الكالسيكية

قامت )كاترين أنيانغو( و )ديفيد زين مايرويتز( بتحوير رواية )قلب الظالم( لجوزيف كونراد الى رواية صورية هزلية. ويقوم 
)ميشيل فيبر( بالحكم على النسخة الصورية لهذه الرواية. ان تحوير الروايات الكالسيكية الى هزلية نادرا ما تنتج عنه روايات 

كالسيكية هزلية. جرت محاوالت لتحوير مئات الروايات الكالسيكية منذ االربعينات, لكنها تالشت في عالم النسيان بينما استمرت 
الروايات األصلية بالطبع. في العامين الماضيين رأينا تحويرات صورية لرواية ) الجريمة و العقاب ( و ) الكبرياء و الحقد ( و ) صورة 

دوريان غراي ( و ) موبي ديك ( و ) دكتور جيكل و السيد هايد(. 

ترجمة: عبدالخالق علي

رواية " تحت سماء القطب " تكمل 
مسيرة ابن فضالن في توثيق 

طبيعة حياة الشعوب
بعد عمل دؤوب امتد على مساحة زمنية استغرقت أربعة أعوام أنجز الكاتب العراقي يوسف أبو الفوز ، المقيم في فنلندا 
منذ مطلع 1995 ، عمال أدبيا مهما هو األول من نوعه الذي يرصد حياة الجالية العراقية في فنلندا وما يحيط بها من 
مهاجر تلم شتات العراقيين . ما حمله عنوان الرواية من آفاق رحبة " تحت سماء القطب " جاء منسجما ومتطابقا مع 
مضمونها الشامل والغزير في عمل موسوعي يتخطى كونه عمال روائيا أدبيا فحسب بل يتجاوز ذلك إلى خانة األعمال 
التوثيقية النادرة القادرة على استيعاب ذلك المتراكم الهائل من األحداث والشخصيات وتوظيفها لصالح النص. 

جمال الخرسان
كاتب عراقي مقيم في فنلندا
gamalksn@hotmail.com

 �سدر حديثًا عن دار ال�ساقي اللبنانية كتاب جديد 
لل�ساعر عبا�س بي�سون يحمل عنوان "مرايا 

فرانك�ستاين"، والذي يقدم من خالله مالمح من 
�سريته الذاتية.

ويف مقاله ب�سحيفة "احلياة" كتب عبده وازن عن 
كتاب بي�سون اجلديد اأنه يقارب ال�سرية الذاتية 

ويبتعد عنها، واأن املوؤلف كتب هذه ال�سرية وكاأنها 
�سل�سلة من اللوحات اأو املقطوعات اأو الف�سول 

واختار لكل ف�سل عنوانًا، ولكن من دون اأن يقتن�س 
ذلك من �سيل الذكريات والتاأمل املندجمني بع�سهما 

ببع�س.
وعرب كتابه يقدم بي�سون مالمح من الطفولة 

وال�سباب ويقول عرب كتابه "ال افهم كيف ميكن 
لواحد اأن يوؤّرخ نف�سه"، ثم يتابع "كنت طفاًل 

فح�سب".
يف الف�سل الثاين من كتابه واملعنون بـ "�سوتي ال 
ي�سبهني" يتحدث الكاتب عن الفتى ال�سغري الذي 

كان يف الثالثة ع�سرة، فهذه الفتوة اخلارجة للتو 
من الطفولة عنت له غربة �سوته عن نف�سه، واأخذ 

ير�سم �سورة لنف�سه ولوجهه الذي "طال حتى غدا 
كاحلذاء" واأنفه الذي ت�سخم و�سعره الذي "ق�سا 

حتى غدا كالبالن".
ويف ف�سل اأخر بعنوان "�سرخة" يروي بي�سون 

كيف وقع فري�سة لالكتئاب واالغرتاب الداخلي 
وكيف اأنه اأطلق �سوته خالل اإقامته يف م�ست�سفى 

االأمرا�س النف�سية �سارخًا ويقول "انطلقت �سرختي 
ومنذ اأر�سلتها مل اأجد حاجة اإىل اإر�سالها، �سارت 

تتجدد من تلقائها وكل مرة ب�سوت اأعلى، كنت اأفرغ 
نف�سي وال نهاية ملا يخرج مني"، ثم تبلغ به كراهية 
الذات مبلغها حتى لي�سّبه نف�سه بالكائن ال�سينمائي 

امل�سّوه "فرانك�ستاين" فيقول "كنت يف الواقع 
فرانك�ستاين نف�سي ورعبها اخلا�س".

ويقول وازن يف مقاله بـ "احلياة": "مل ميل عبا�س 
بي�سون اإىل رمز فرانك�ستاين كما ج�ّسده ال�ساعر 

االأملاين �سيلي، كائنًا رومنطيقيًا ملعونًا ي�سعى اإىل 
االنتقام من �سانعه الأنه مل يختلق له رفيقة تقتل 

وح�سته وتنقذه من حال العزلة، بل ركز على رمز 
الرعب الذي يتمثله والذي اأ�ساعته ال�سينما الغربية. 

لكنه يظل فرانك�ستاين امللعون واملحروم من احللم 
باجلنة"

وعرب ف�سول كتابه ي�سرد بي�سون كيف انتقل من 
القرية اإىل املدينة وكيف تخّل�س ب�سرعة من لهجته، 

ثم يقفز اإىل ال�سابعة والع�سرين من عمره، ثم 
ينتقل اإىل حكايته الطريفة مع قريبته املحّجبة التي 

ي�سّميها من قبيل ال�سدفة اإكرام، ويف حماولة منه 
للتذكر متى بداأ يفكر يقول "ال اأعرف متى �سعرت 

اأنني اأفكر. ال اأذكر عمري اآنذاك، وال هيئتي وال 
طويل. كنت نحياًل ونحياًل جدًا... كانت اأمي تنظر 

اإيل كممرو�س...".
ومن خالل الكتاب يقدم بي�سون لقطات و�سذرات من 
�سريته الذاتية من خمتلف مراحله العمرية، وتعك�س 

فكره ومعتقداته وجتاربه التي مر بها.
يقول بي�سون يف كتابه بح�سب النا�سر: "... مل اأكن 

ثماًل لكن �سربُت كفايتي وهذه الدعوة و�سلتني 
وتقّبلتها ب�سرعة، درت معها يف الرق�سة، مل اأكن 

راق�سًا جيدًا لكن الرق�س يف هذه اللحظة مل يحتج 
اإىل اأكرث من اأن اأطّوق ظهرها بذراعي وتطّوق عنقي 
بيديها. كنا قد قطعنا وقتًا كافيًا من ال�سهرة والرق�س 
وال�سرب، لذا �سعرت باأن ال�سهرة مل تعد واحدة واأن 

ة،  كل اثنني اأو ثالثة وكل حلقة يف غيمتها اخلا�سّ
واأن �سيئًا من اخل�سو�سية يح�سل بني االأزواج 

واجلمعات. مل اأكن واعيًا الأحد واأفرت�س اأن اأحدًا مل 
يكن واعيًا يل.

كان الرق�س االآن هذا ال�سّم وجّر قدمني باأي خطوة 
ويف مو�سعهما تقريبًا فاحللبة يف هذه اللحظة كانت 

م�ساحة متحّركة واملو�سيقى كانت نوعًا من رحلة 
ة. و�سعت الفتاة فمها على اأذين وبداأت تغني  خا�سّ

ا�سهار" لفريوز...". بعد  "ا�سهار 

متكن كتاب الرئي�س االأمريكي 
ال�سابق جورج بو�س االبن املثري 

للجدل وال�سادر موؤخرًا من 
حتقيق مبيعات جتاوزت املليون 

ن�سخة وذلك ح�سبما ذكرت دار 
ن�سر كراون التي ن�سرت مذكرات 

بو�س بعنوان "نقاط القرار".
وقد اأعلنت دار الن�سر اأي�سًا اأنها 

باعت ما يزيد على 135 األف 
ن�سخة الكرتونية من الكتاب يف 

حني توجد حاليا نحو 2.1 مليون 
ن�سخة مطبوعة من الكتاب.

يتطرق بو�س يف كتابه للعديد من 
النقاط منها العالقات ال�سعودية 
االأمريكية، وقراره بغزو العراق 

ثم �سدمته عقب اكت�سافه عدم 
وجود اأ�سلحة نووية هناك، 
وهجمات احلادي ع�سر من 

�سبتمرب، واالأزمة املالية وتوقفه 
عن تناول اخلمر، وعالقاته 

بعدد من الروؤ�ساء وزعماء العامل 
وغريها.

وياأتي عنوان الكتاب "نقاط اتخاذ 
القرار" يف اإ�سارة اإىل القرارات 

املهمة التي اتخذها بو�س بعد 
هجوم 11 �سبتمرب، مثل اإعالن 

احلرب العاملية �سد االإرهاب، 
وغزو اأفغان�ستان، وغزو العراق.

ومن خالل كتابه ك�سف بو�س 
اأنه اأعطى االأمر لل�سالح اجلوى 

االأمريكي باإ�سقاط الطائرات 
املدنية امل�سبوهة يوم 11 

�سبتمرب، بعد هجوم الطائرات 
الثالث املخطوفة على نيويورك 
ووا�سنطن، م�سريًا اإىل اعتقاده 

باأن الطائرة الرابعة التي �سقطت 
يف والية بن�سلفانيا �سقطت ب�سبب 

�ساروخ من طائرات ال�سالح 
اجلوي االأمريكي، ويف وقت 

الحق، تاأكد اأنها �سقطت بعد اأن 

هجم امل�سافرون على اخلاطفني 
الذين ارتبكوا وفقدوا ال�سيطرة 

على الطائرة.
كذلك دافع بو�س يف كتابه عن 
غزو العراق بقيادة الواليات 

املتحدة وعن معلومات خاطئة 
اأفادت باأن احلكومة العراقية 

ال�سابقة كانت متتلك اأ�سلحة دمار 
�سامل وعن تعامل اإدارته مع 

االأزمة املالية.

مبيعات كتاب بوش تتجاوز المليون نسخة

"مرايا فرانكشتاين" تعكس سيرة عباس بيضون  
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تعترب ال�سلة بني اال�ستغال املفهومي 
والتجربة اليومية، ثابتة ال�سيما، 
عند املثقفني الغربيني، وباالأخ�س 
الكبار منهم؛ بحيث، ي�ستحيل اأن 

يف�سلوا بني م�سار خمترباتهم 
النظرية، وتاأثريات ذلك على 

التقاطعات اأو التباعدات التي 
توؤ�س�س لعالقاتهم مع االآخر والعامل، 

فالروؤية، متكاملة ومن�سجمة. لذلك، 
حينما ال�سعي للقاء مفكر، فاإننا 
نراهن حتما على التطابق بني 

املجرى الوجودي والفكري. غري، 
اأن هذا الطموح قد تتعقب خطواته 

�سوء الفهم اأي�سا، واالرتياب، حينما 
تتح�س�س قاعدة الوفاء ا�سطراب 

الفال�سفة، وان�سيابهم املنفلت 
واملتمرد عن كل تقنني. قد يف�سدون، 
بجرة ت�سريح اأو مقالة �سحافية اأو 
و�سية، ن�سوة كل من يدعي ر�سده 

القاطع لبيوغرافية عظماء الفال�سفة 
بني اأركان �سندوق زجاجي، نطمئن 
يف اإطاره، اإىل اأ�سماء تثري الرهبة، 

متوهمني باأننا ح�سرنا تعدد دالالتهم 
يف نواة را�سخة. لذلك، ينبغي اأن 

ناأخذ بعني االعتبار حتذير فيل�سوف 
حمرتف مثل ديريدا، كما اأورده 

يف كتابه االأكرث حميمية، املعنون 
بـ: "circonfession"، كابحا 

جموح، من يقّلبون �سفحات حياته، 
كي ينت�سلوا اعرتافات فل�سفية. 

تنبيهه ثاقب، حني قال: "بالتاأكيد، 
اإر�ساء احلقيقة، ال �سلة له مبا 

ت�سمونه حقيقة، الأنه كي يتحقق 
االعرتاف، ال يكفي اأبدا اال�ستناد 

اإىل املعرفة، واأن اأدرك مثال معنى 
اأن اأخربكم باأين اأم�سي اإىل املوت، 

اأخون، اأ�ستم، اأحلف كذبا. 
ال يكفي اأبدا، اأن اأقدم نف�سي للرب 

اأو لكم "...". اإذن، ماهية االعرتاف 
اجلوهرية، ال �سلة لها باحلقيقة". 
جزم كهذا، مل مينع باحثا مهوو�سا 

 Benoit" بجاك ديريدا، ا�سمه
بيرتز" من  Pecters" "بينوا 

جتميع خيوط اأول �سرية ذاتية 
تهم حياة ديريدا. منطلقا رمبا من 
م�سلمة، الفال�سفة يعي�سون اأي�سا. 
لكنه، يت�ساءل يف الوقت ذاته عن 

معنى حياة "فل�سفية" ؟ ، بناء على 
منطق ان�سجام اأطروحات الفيل�سوف 

مع واقعه.
منذ 2007، �سرع "بينوا بيرتز"، يف 

تهيئ بيوغرافية عن ديريدا �سدرت 
موؤخرا عن من�سورات "فالماريون" 

اأي�سا  Flammarion ، باملوازاة 
 Trois ans[ :مع درا�سته االأخرى

 avec Derrida les carnets
.]d’un biogaphe

ولد بينوا بيرتز بباري�س يوم 28 
اآب اأغ�سط�س 1956. بني 1974 

و1976، ولج ما ي�سمى يف النظام 

التعليمي الفرن�سي، ب�سلك االأق�سام 
التح�سريية لالأدب، وكذا اإعدادية 

املعهد العايل لالأ�ساتذة بثانوية 
 "  Louis-le-Grand "

التي مر منها ديريدا، قبل ذلك، 
كتلميذ داخلي. خالل هذه الفرتة، 

اكت�سف للمرة االأوىل كتابات 
 L’écriture et[ :ديريدا

 De la[و  ]la différence
 .]grammatologie

ثالث �سنوات، يف ما بعد، التحق 
بال�سوربون "باري�س1" فح�سل 

على االإجازة يف الفل�سفة، ثم ان�سم 
اإىل طلبة روالن بارت مبوؤ�س�سة 

العلوم  يف  العليا  "الدرا�سات 
االجتماعية" "EHESS"، حيث 

ا�ستغل على بحث حتت اإ�سرافه، 
وكان يح�سر من حني الآخر، احللقات 

العلمية جلاك ديريدا باملدر�سة 
العليا لالأ�ساتذة. ابتداء من �سنة 

1982، تفرغ كليا للكتابة، فتاأرجحت 
اهتماماته بني ال�سيناريو والنقد 

وميدان الن�سر وكذا مفهوم املََعار�س 
.

�سنة 1983، التقى ديريدا ثانية، 
لكن يف ظروف خمتلفة، بحيث 
اأنهى حينئذ تاأليفا م�سرتكا مع 

 marie-Françoise "
عنوان:  يحمل   ،"  Plissart

]Droit de regards[، اأراد 

تقدميه اإىل ديريدا، ملتم�سا منه 
كتابة توطئة الإ�سدارهما. لكن، بعد 

انق�ساء �سنوات ثالث على وفاة 
الفيل�سوف، اأ�سحى هاج�س اإكمال 

�سرية توؤرخ لرتاثه فكرة مالزمة 
الهتمامات بينوا بيرتز، يوؤكد هذا 

االأخري، بالتايل كر�س كل وقته لهذا 
الطموح. 

قراأ ب�سغف البيبليوغرافية 
ال�سخمة التي تركها ديريدا، و�سرب 

اأر�سيفاته املحتفظ بها يف جامعة 
" بكاليفورنيا   Irvine " "اإيرفني"

و"معهد ذاكرة االإ�سدار املعا�سر" 
مبنطقة  "IMEC" املتواجد 

نورمنديا الفرن�سية، كما جمع ووثق 
مئات االعرتافات يف حق ديريدا... .

يتعلق االأمر، بفيل�سوف مو�سوعي، 
قارب م�سروعه ال�سخم، 60 

موؤلفا، دون اأن ناأخذ يف احل�سبان 
حما�سراته التي مل تن�سر بعد. 
جل ثقافات العامل، تعرفت على 

فكر ديريدا وترجمته. �ستطلعنا، 
�سفحات �سرية ذاتية رائعة، على 

حياة االإن�سان الكاتب: طفولته، 
عائلته، عالقاته الن�سائية، �سداقاته، 

جاذبيته، حمطاته، اأحزانه، اأذواقه 
االأدبية، تعليمه، م�ساره ال�سيا�سي، 

ع�سقه للمالب�س واهتمامه بفن 
الطبخ. اإنها، لي�ست درا�سة فل�سفية، 
وال مدخال جديدا لفكر ديريدا، عرب 

قناع "البيوغرافية الذهنية"، بل 
ي�سري االأمر اإىل �سرية ذاتية حقيقية، 
قائمة طبعا على قراءة متكاملة لعمل 

ديريدا، وتنقيبا حثيثا، م�ّس كثريا 
من البلدان والف�ساءات. �سرية، 

حددت بعمق روؤيتنا جتاه من �سيبقى 
بال �سك، اأهم فيل�سوف يف الن�سف 

الثاين من القرن الع�سرين.
اأعاد "بينوا بيرتز"، ر�سم امل�سافات 

ال�سرورية ملراحل حياة، قادت �سابا 
يهوديا علمانيا، ولد �سنة 1930 ب 

البيار على مرتفعات اجلزائر، وطرد 
من الثانوية �سهر اأكتوبر 1942، 
يف ظل النظام ال�سيا�سي لـ في�سي 

Vichy. غادر ديريدا، نحو باري�س 
�سنة 1949، كي يتابع درا�ساته 

 Louis-le-Grand " بثانوية
لالأ�ساتذة.  العليا  املدر�سة  دخل  ثم   ،"

لذا، فالكتابة عن حياة ديريدا، تعني 
اإجماال احلكي عن تاريخ يهودي 

جزائري �سغري، طرد من املدر�سة 
يف �سن 12 عاما، لكنه �سار اأهم 
الفال�سفة الفرن�سيني ترجمة اإىل 

لغات العامل.
�سنة 1966، وقد اأمّل باأطروحات 

هو�سرل، �سي�سارك ديريدا يف 
الندوة ال�سهرية عن البنيوية 

 Johns " التي نظمتها جامعة
املتحدة  " بالواليات   Hopkins
االأمريكية اإىل جانب روالن بارت، 

جون بيري فرينان، روين جريار، 
جون هيبوليت وجاك الكان. حلظة 

خ�سبة، بالن�سبة للتاريخ الثقايف 
الفرن�سي االأمريكي. �سنة 1967، 

 Paul de " "التقى "بول دومان
للنقد  حداثي  منظر  وهو   ،"  man

االأدبي، مهد الطريق لديريدا وجهة 
بع�س اجلامعات االأمريكية. هكذا 

وب�سرعة قيا�سية، عا�س جناحا 
باهرا، ال�سيما مع اإ�سداره لعمليه 

 ]De la grammatologie[:
 L’écriture[ 1967" و  "مينوي 

"�سوي   ]et la différence
."1967

واعُترب، يف ظرف ع�سر �سنوات، 
نّدا جليلني المعني من املفكرين، 

مل يتوقف قط عن حماورتهم : 
اإميانويل ليفينا�س، موري�س 

بالن�سو، جان جنيه، مي�سيل فوكو، 
بيري بورديو، لوي األتو�سري، جيل 

دولوز، جان فران�سوا ليوطار، 
بول ريكور، جاك الكان، كلود 

ليفي �سرتاو�س... . من ثمة، تعني 
ا�ستعادة ديريدا بهذا اخل�سو�س، 
اإعادة ت�سييد �سل�سلة جداالت غنية 
يف رهاناتها، لكنها غالبا قا�سية مع 
قامات يف حجم �سرتاو�س، فوكو، 

الكان، جون �سورل اأو يورغان 
هابرما�س... . ان�سبت اأحيانا على 

ق�سايا عديدة، جتاوزت الدوائر 
االأكادميية.

على امتداد االأعوام، التزم ديريدا 
بعمل قوي تراوح بني البحث 

والتدري�س والتاأليف. �سنة 1983، 
اأ�س�س مع اآخرين "الكوليج الدويل 

للفل�سفة"، والتحق مبدر�سة 
الدرا�سات العليا للعلوم االجتماعية.

بيد اأنه، كلما ازداد تاألقه، وتداول 
الراأي العام ابتداء من �سنة 1986 
نقده احلاد للمارك�سية والبنيوية 

وكذا النموذج االأعلى لتقوي�س 
النظام القائم اأي ما ي�سمى بـ "فكر 

1968". كلما، تعر�س ديريدا 
لهجوم حاد، اإىل درجة اأن االإعالم 

ر�سم له �سورة تناق�سه، والأنه غري 
مرغوب فيه، مل ُير�ّسح اأبدا لكوليج 

دوفران�س. ال�سعور، بالرف�س من 
قبل اجلامعة الفرن�سية، اأخذ �سيئا 
ف�سيئا �سكل قناعة ذاتية، عند رمز 

فكر االختالف.
اآمن ديريدا دائما، باال�سرتاكية 

الدميقراطية. كان، مناه�سا 
لال�ستعمار. منا�سرا، لق�سية املراأة. 

معار�سا، لعقوبة االإعدام. حامال، 
لواء ثقافة االأنوار. مت�سبعا بالنظام 

اجلمهوري، ومفتونا بديغول 
ونيل�سون مانديال. اأبدع، كتابة 

فل�سفة جديدة، اأراد بوا�سطتها تغيري 
احلدود، من هنا، اهتمامه باالأدب 

والقانون والتحليل النف�سي. 
وكذا خمتلف االأو�ساع املجتمعية، 

للمنبوذين واملثليني واالأقليات 
واملهاجرين ال�سريني وزواج 

املثليني، ثم، معاركه املناه�سة 
ملختلف اأنواع املعاناة والتمييز 

والعن�سرية ومعاملة احليوانات 
بق�سوة... . مع ذلك، اتُّهم ديريدا 
بالعدمية ورف�سه الدميقراطية، 

نتيجة اهتمامه االإيجابي باملنظرين 
النازيني "مارتن هيدغر" و"كارل 

�سميث"، حينما انكب على 
اأطروحاتهما �سارحا ومف�سرا. 

وما �سيع�سد، يف نظر خ�سومه، 
هذا الت�سنيف، دفاعه �سنة 1987 
ب�سكل جنوين عن �سديقه املنظر 

 Paul de" "االأدبي "بول دومان
وفاته  حني  تبنّي  " الذي   man

تعاونه خالل فرتات من حياته، مع 
جريدة بلجيكية معادية لل�سامية. 

ديريدا، اأي�سا، مل ي�سلم من نعته 
بالي�ساري املتطرف، ملا اأ�سدر كتابه: 
]Spectre de marx[ "غاليلي، 

1993"، الذي ت�سمن درا�سة اأ�سا�سية 
عن مفهوم الثورة... .

من بني االإ�سارات املثرية لهذه 
ال�سرية الذاتية، حكاية "ليلة براغ" 

ال�سلطات  اتهمت  عندما   ،"1981"
الت�سيكية ديريدا، كونه مهرب 

خمدرات. ثم، ديريدا، الذي األقى 
خطابا بجامعة القد�س يوم 25 

مايو 2003، وهو يعلم اإ�سابته 
ب�سرطان البنكريا�س، وي�سعب اأن 

نتقبل موته، فقد ترافع ب�سكل موؤثر 
ل�سالح الفل�سطينيني، حيث عّقب 

عليه "دومنيك دوفيلبان"، الوزير 
الفرن�سي اآنذاك لل�سوؤون اخلارجية، 

قائال: "جاك ديريدا، اإنكم متنحون 
زخما مغايرا لكلمات االإن�سانية، 
االأكرث قوة وب�ساطة منهج مبدع 
ومتحرر للغاية. تفكيك من دون 
تقوي�س اأبدا، كي نذهب اأبعد".

اأثار ديريدا، �سخبا نظرا لرتب�سه 
العقالين املفرط، بكل ما يبعثه 
الالمتوقع، الهام�س، واحلدود 

الق�سوى وكذا امل�ستت. هكذا تتجلى، 
القيمة املعرفية الهائلة، للمفهومني 

اللذين اأ�ساعهما عرب برناجمه العلمي 
الغني، غنى مفهوم التفكيك الذي 
جتاوزت اإجرائيته، الفل�سفة نحو 
حقول اأخرى كالدرا�سات االأدبية 

والهند�سية والقانون والتيولوجيا 
واحلركة الن�سائية وكذا مباحث 

اجلن�س والنوع اأو الدرا�سات ما بعد 
الكولونيالية. 

التفكيك، اأفق يبتغي خلخلة نظام 
فكري مهيمن ومقاومة ت�سلط 

الواحدية من اأجل التطور، اأف�سل 
�سوب امل�ستقبل. اأما، الرافد الثاين، 

فهو االختالف الذي يخول اإمكانية 
التفكري يف كونية لالآخرية. ديريدا، 

نف�سه نظر اإىل ذاته باعتباره يهوديا، 
عربيا، فرن�سيا واأوروبيا، ت�سكنه 

الفل�سفة اليونانية.
�سّكل، االأر�سيف لدى ديريدا �سغفا 

حقيقيا، وتيمة تاأملية، مثلما �سرح 
يف اآخر تدخالته العمومية: "مل 
اأ�سيع �سيئا اأو اأبدده، حتى تلك 

الوريقات ال�سغرى، التي جاءتني 
من بورديو اأوباليبار، واأنا مازلت 

بعد طالبا "..."، اأحتفظ بكل �سيء. 

�سواء االأ�سياء الثمينة اأو من تبدو 
ظاهريا بال داللة". 

لقد، كان ديريدا واعيا باأهمية هذا 
االأر�سيف، ومتنى اأن يتم االنكباب 

على درا�سته. يف حوار اأجراه �سنة 
 ،" Genesis " 2001، مع جملة

يف�سر اأي�سا: "احللم الكبري "..."، اأن 
كل هذه االأوراق والكتب والن�سو�س 
واالأ�سطوانات، مازالت تعي�س معي. 

هي �سهود، قبل ذلك. اأفكر طول 
الوقت يف االأمر. 

ذاك، من �سياأتي بعد موتي، وتتاح 

له مثال فر�سة م�سادفة كتاب قراأته 
�سنة 1953، البد اأن يطرح على نف�سه 
الت�ساوؤل التايل: "ملاذا و�سعت عالمة 

هنا، و�سهما هناك؟". اأنا، مهوو�س 
بالبناء امل�ستمر لكل ق�سا�سات هذه 

االأوراق واآثارها".
لذا، كان حظ "بينوا بيرتز" وافرا، 

الأنه اأول �سخ�س اأتيحت له فر�سة 
االإحاطة باأر�سيف هائل، احتوى ما 

يلي: 
1ـ تراث ديريدا، املتواجد يف مكتبة 

جلامعة  "langson" التابعة 

اإيرفني بكاليفورنيا : وي�سم 
ن�سو�س ديريدا، وهو طالب 

بالثانوية "1946-1952". املدر�سة 
العليا لالأ�ساتذة "1956-1952". 

م�سودات درو�س وحما�سرات 
موؤلفات  م�سودات   ."1995-1959"

ومقاالت وحما�سرات "1959-
1995". مذكرات �سخ�سية. وثائق، 

تتعلق بق�سية "بول دومان" 
مقاالت   . "Paul de man"

�سحافية "2002-1969".
2 ـ تراث ديريدا، الراقد مبعهد 

املعا�سر"  االإ�سدار  "ذاكرة 
على  داخله  نعرث   : "IMEC"

درو�س وحما�سرات، "1995-
2004". م�سودات، موؤلفات ومقاالت 

وندوات "1995-2004". مقاالت 
�سحافية "1963-2004". خمتلف 
املرا�سالت التي تو�سل بها "1949-

2004". موؤلفات عديدة، وكذا بع�س 
املجالت واملقاالت املكّر�سة لفكر 

ديريدا، واأر�سيفات �سمعية وب�سرية.
يف هذا ال�سياق، ا�ستح�سر الكاتب 
خمتلف مرا�سالت ديريدا مع لوي 

األتو�سري، غابرييل بونور، بول 
ريكور، موري�س بالن�سو، بول 

دومان، مي�سيل فوكو، هرني بو�سو، 
�سارة كوفمان، فيليب الكو البارت، 
جون لوك نان�سي، روجي البورت، 
اإميانويل ليفينا�س، كاترين ماالبو، 
اأفيتال رونيل، فيليب �سولري، اإلخ. 

و�سيبدو االأمر، ثمينا اأكرث حني 
االإحالة على الر�سائل املده�سة التي 
بعث بها ديريدا اإىل بع�س اأ�سدقاء 

فرتة ال�سباب، اأمثال مي�سيل مونوري 
ولو�سيان بيانكو، الأنها تلقي ال�سوء 

على �سنوات تكوينه العلمي.
كل هذا املجهود التوثيقي، 

�ساحبته لقاءات مبا�سرة، طويلة 
واأحيانا متكررة، لبينوا بيرتز، مع 

�سخ�سيات قريبة جدا من حميط 
ديريدا، وعلى راأ�سها زوجته 

ال�سيدة "مارغريت ديريدا" التي 
�ساعدت كثريا موؤلف ال�سرية، 

من خالل املعلومات املكثفة التي 
وفرتها له، وكذا جمموع الوثائق 

التي زودته بها. كما، التقى اأبناءه، 
واأخاه واأخته وابن عمه االأملاين، 

وزمرة من اأ�سدقاء ديريدا ميثلون 
مراحل عمرية خمتلفة، والنا�سرين، 

والطلبة، وزمالء التدري�س.
بداية �سهر ت�سرين االأول/ اأكتوبر 
2004، اأيام قبل االنطفاء النهائي، 
لهذا العقل اال�ستثنائي، رجل دائم 

الرتحال عرب بقاع العامل، مع اأنه كان 
يخ�سى و�سائل النقل اجلوية، علم 
بخرب اإمكانية ح�سوله على جائزة 

نوبل يف االأدب، فاأجاب بق�ساوة 
مرعبة، وهو الفيل�سوف الذي يقف 

عند حدود موؤ�س�سات اأكادميية دون 
رف�سها: "يريدون منحي نوبل، الأنهم 

يدركون، باأين �ساأموت".

سيرة جاك ديريدا..

سعيـد بوخليـط

ــق دائـــمـــا ــق ــح ــت ي ــن ال  ــي ــت م ـــري  ـــك ف مــــشــــروع 
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اأولئك املولعون بالكتب يعرفون مرارة التخلي عن الكتاب 
ا�سطرارًا.. وكان �سارع املتنبي، يف ت�سعينيات احل�سار، �ساهدًا على 

حكايات موؤ�سية عن مثقفني جلبوا كتبهم لبيعها على اأر�سفته، من 
اأجل �سراء الطعام الأطفالهم.

   مرة واحدة حملت كي�سًا كبريًا مملوءًا بالكتب لبيعها هناك.. كان 
ذلك يف منت�سف الت�سعينيات.. كنت اأحلم بعر�س �سراء جيد ومبلغ 
يعينني يف تلبية حاجات عائلتي الأيام قليلة.. كنت اأبحث عن م�سرت 

من�سف.. قّلب اأول بائع على الر�سيف حمتويات كي�سي واختار �ستة 
عنوانات.. قال فقط لهذه الكتب �سوق، وكان يق�سد اأن عليها طلبًا 

وميكن بيعها.. كان من �سمنها ن�سخة من رواية ) ال�سخب والعنف 
( لوليم فوكرن، الرواية الوحيدة التي قراأتها حتى ذلك الوقت خم�س 

مرات. وكان هو عار�سًا ن�سخة منها بالطبعة نف�سها.. �ساألته بكم 
تبيع ن�سختك.. قال باألف دينار.. قلت وبكم ت�سرتي ن�سختي هذه 

قال؛ مبائة دينار.. بقيت �سافنًا يف وجهه ال اأعرف ماذا اأقول.. قال؛ 
هذه هي ال�سوق، لن يدفع لك اأحد �سعرًا اأعلى.. مللمت كتبي واأعدتها 

اإىل الكي�س وخرجت من هناك �ساعرًا باإحباط �سديد.. بخيبة اأمل 
جارحة، وب�سيء من االإذالل.. و�ساعتها اتخذت قراري؛ لن اأبيع 

كتبي ما حييت. لكنني، قبل ذلك وبعد ذلك، ومع تقلبات االأحوال 
والظروف فقدت كتبًا كثرية، مئات واآالف الكتب.. فمع كل انتقال من 
دار اإىل اأخرى كنت اأ�سحي بجزء من كتبي.. اأهديها اأو اأتركها اأمانة 
عند االأ�سدقاء واأن�ساها، اأو ال اأ�ستطيع الرجوع اإليها. ف�ساًل عن كتب 

ي�ستعريها بع�سهم وال يعيدونها..  
   الكتب هي االأخرى كانت �سحية احلروب.. وحني يلحق الدمار 

مبدينة ما حترتق املكتبات.. يف تقرير على اإحدى القنوات الف�سائية 
عن لندن يف اأثناء احلرب العاملية الثانية كانت ثمة بناية مكتبة 
كبرية مهّدمة، غري اأن بع�س اأعمدة الرفوف كانت ما تزال واقفة 

و�سط االأنقا�س مملوءة بالكتب.. هناك وقف رجال ون�ساء يقراأون 
العنوانات ويبحثون يف �سفوف الكتب ويقلبون ال�سفحات.. اإنهم 

املم�سو�سون بالثقافة، ع�ساق الكتب ين�سغلون عن التوج�س من 
الغارة التالية بالبحث عن كتاب للقراءة.

   ثمة ق�س�س عن جلوء اأمهات وزوجات معتقلني اإىل اإحراق الكتب 
املوجودة يف مكتبة البيت خ�سية مداهمات رجال االأمن لبيوتهن 

بعد عملية االعتقال.. جرى مثل هذا االأمر يف العهد امللكي، ومن ثم 
ب�سورة اأكرب يف العهد اجلمهوري الالحق، حتى و�سل الذروة يف 

�سبعينيات وثمانينيات القرن املا�سي.. وغالبًا ما يجري اإحراق 
الكتب كلها املمنوعة منها وغري املمنوعة ال�سيما اإذا كانت الزوجة اأو 

االأم ال جتيد القراءة. هكذا انتهت مئات اآالف الن�سخ من اأف�سل الكتب 
زادًا للتنانري امل�ستعلة. 

   ودائمًا ن�سطر للتخفف من �سطوة الكتب على م�ساحة البيت. 
ونعرف كيف اأن اأمهات البيوت ي�سقن ذرعًا بالكتب التي تزحف �سنة 

بعد اأخرى لتحتل م�ساحات اأكرب يف الغرف واملمرات.. يقول باولو 
كويلو اأن الكتب التي تهدى له هي  مبعدل �ستني كتابًا يف اليوم 

لكنه االآن ال يحتفظ يف مكتبته ال�سخ�سية باأكرث من اأربعمئة كتاب، 
طاملا اأن الكتب التي قراأها يف �سالف االأيام لن يعود اإليها ثانية اإذ كم 

بقي من العمر؟ ولذا من االأف�سل التخل�س منها.. اأعتقد اأن قلة مّنا 
غات كويلو ويتخلون عن كتبهم؟ يقتنعون مب�سوِّ

   حدثني الناقد الدكتور فا�سل التميمي اأنه كان مع جمع من اأ�سدقاء 
وتالمذة املرحوم الدكتور علي جواد الطاهر 

يف اأثناء خروجه من البيت اإىل املطار من 
اأجل اإجراء تلقي العالج خارج العراق.. 
كان ذلك قبل وفاته بب�سعة اأ�سهر.. حني 

غادروا الدار طلب الطاهر العودة اإىل 
الداخل لب�سع دقائق، وحني تاأخر عليهم 

دخلوا الدار ثانية فوجوده واقفًا اأمام 
مكتبته يبكي.. يبكي ح�سرة على كتبه 

التي يخ�سى فراقها اإىل االأبد.

فقدان الكتب
سعد محمد رحيم

قال رئي�س دار الن�سر العاملية 
بنجوين اإنها �ست�ستهدف القارئ 

العام واملتخ�س�س يف العامل العربي 
مب�سروع م�سرتك جديد �سيطرح 

اأعماال كال�سيكية عاملية باللغة 
العربية يف �سورة ورقية ورقمية.

وقال جون ماكين�سون رئي�س جمل�س 
االإدارة والرئي�س التنفيذي لبنجوين 

على هام�س احتفال مبنا�سبة توقيع 
اتفاق امل�سروع امل�سرتك مع دار 

ال�سروق امل�سرية اإنه يرى "فر�سة 
وا�سحة جدا" يف �سوق الن�سر 
العربية "رغم �سعوبتها ب�سبب 

االختالفات من بلد الآخر".
و�سيعمل م�سروع "�سروق 

بنجوين" على ترجمة اأعمال من 
�سل�سلة "كال�سيكيات بنجوين" اإىل 

اللغة العربية، باالإ�سافة لرتجمة 
اأعمال كال�سيكية عربية اإىل اللغة 

االنكليزية. و�سبق اأن دخلت بنجوين 
يف م�سروعات مماثلة مع �سركاء 

نا�سرين يف الربازيل وال�سني 
وكوريا اجلنوبية لكن م�سروع 

من  االأول  بنجوين" هو  "�سروق 
نوعه لدار الن�سر العاملية يف العامل 

العربي.
وقال ماكين�سون اإن بنجوين ودار 

ال�سروق تبحثان كيفية اإتاحة 
االإ�سدارات العربية باأ�سعار معقولة.
واأ�ساف "مل نحدد �سقفا لل�سعر لكن 

ال اعتقد ب�سرورة وجود تعار�س 
بني ال�سعر والنوعية اجليدة." 

واأ�سار اإىل اأن ال�سري اآالن لني الذي 
اأ�س�س بنجوين عام 1935 �سعى 

جلعل الكتاب بثمن علبة ال�سجائر 
وجنح يف ذلك بالفعل.

وقال اإن اأ�سعار الكتب حاليا ارتفعت 
كثريا لكن خف�س ال�سعر مع احلفاظ 

على النوعية اجليدة ما زال هدفا 
لل�سركة.

واأ�ساف "التحدي �سيكون كيف 
نوا�سل االإنتاج ذا القيمة العالية 

لكتب بنجوين وجنعل اأ�سعارها يف 
املتناول بالن�سبة لل�سوق املحلية.. 

وكيف ن�سل لي�س فقط للقارئ العام 
واإمنا اأي�سا للقارئ املتخ�س�س 
وطلبة املدار�س واجلامعات."

وقال اإبراهيم املعلم رئي�س دار 
ال�سروق اإن م�سروع "�سروق 

بنجوين" �سيتيح ترجمة عربية 
للمرة االأوىل لبع�س االأعمال يف 

بداأ  بنجوين" التي  "كال�سيكيات 
ن�سرها عام 1946 واأ�سبحت ت�سم 

اأكرث من 1200 عنوان.
وقال ماكين�سون اإنه حتى االأعمال 

التي �سبق اأن �سدرت لها ترجمة 
عربية ف�سوف تكون يف �سكل خمتلف 

من خالل امل�سروع اجلديد يعني 
باإ�سافة هوام�س وتعليقات ومقدمات 

باالإ�سافة لطرح ن�سخ رقمية 
�ستت�سمن مواد فيديو م�سورة.

واأ�ساف اإن �سوق الكتب الرقمية 
يف العامل العربي "رمبا لي�س ناميا 
بالدرجة الكافية لكن ما تعلمناه من 

االأ�سواق االأخرى اإن هذا ال�سوق 
ينمو ب�سرعة والبد اأن يكون 
املحتوى لديك جاهزا لذلك."

واأ�سار اإىل اإن الكتب الرقمية 
اأ�سبحت متثل خم�سة باملئة من 

اأعمال بنجوين على ال�سعيد 
العاملي كما اأن مبيعات هذه الكتب 

و�سلت اإىل ع�سرة باملئة من ال�سوق 

االأمريكي.
وقال اإن م�سروع "�سروق بنجوين" 

�سي�سدر بالعربية حوايل 20 كتابا 
�سنويا واإن اأول العناوين �سيطرح 

يف املكتبات العام املقبل.
واأ�ساف انه "�سيكون هناك حوار مع 

دار ال�سروق حول اختيار العناوين 
التي ترتجم من خالل امل�سروع."

وقال م�سوؤول بدار ال�سروق اإن 
العناوين املر�سحة للبدء بها ت�سم 

من االأدب العاملي "االودي�سا" 
لهومريو�س و"االأمري" ملكيافيللي 

و"حلم ليلة �سيف" ل�سيك�سبري 
و"ق�سة مدينتني" لت�سارلز 

ديكنز و"مغامرات األي�س يف 
بلد العجائب" للوي�س كارول 

و"بجماليون" لربنارد �سو 
و"عناقيد الغ�سب" جلون �ستاينبك. 

و�ست�سم من االأدب العربي "كليلة 
ودمنة" لعبد الله بن املقفع وطوق 

احلمامة البن حزم و"تخلي�س 
االبريز يف و�سف باريز" لرفاعة 

الطهطاوي و"يوميات نائب يف 
االأرياف" لتوفيق احلكيم و"ليايل 

األف ليلة" لنجيب حمفوظ.
واأثناء حفل التوقيع بح�سور كوكبة 

من االأدباء والعاملني يف جمال 
الن�سر واالإعالم حذرت ر�سوى 
عا�سور االأديبة واأ�ستاذة االأدب 

االنكليزي من اأن تنح�سر العناوين 
املرتجمة من العربية يف دائرة 

ال�سورة النمطية عن العرب التي 
يروج لها بع�س امل�ست�سرقني. ودعت 

اإىل �سرورة تنوع االختيارات مبا 
يربز تعدد جوانب االأدب العربي 

وال�سخ�سية العربية."

شوقي بدر يوسف
االأوىل  الرواية  عودة" هي  "ذهاب 

للقا�س يحي ف�سل �سليم، �سبقها 
�سدور جمموعة ق�س�سية حتت 
عنوان "حدود �سيقة"؛ الرواية 

واملجموعة يعزفان على وتر وحلن 
اأ�سا�سي واحد وينهالن من واقعية 

جديدة بداأت ت�سق طريقها يف ال�سرد 
الروائي املعا�سر بكل قوة متاأثرة 

يف ذلك بتيار جديد زحف على 
واقع الرواية العربية لريفد حالة 

من حاالت جتليات الواقع املاأزوم، 
وتاأزمات احلالة الال اإن�سانية 

ومت�سّيدة ال�ساأن االجتماعي االآين 
بكل ما يحمل من �سراعات ومغاالة 

وت�سّكل نحو جمموعة من القيم 
املتهرئة وجدت طريقها نحو ن�سيج 
املجتمع ب�سخو�سه واأفراده داخل 
االأ�سرة ويف املدار�س واجلامعات 

وال�سوارع واالأزقة وكافة التجمعات 
الب�سرية. 

وال �سك اأن احلالة ال�سردية الن�سية 
يف ق�س�س املجموعة ويف ن�سيج 
هذا الن�س الروائي هي كما تبدو 
من ن�سيج الن�س حالة ال اإن�سانية 

بالدرجة االأوىل، فتجربة الكاتب يف 
جمموعته االأوىل وروايته ينهالن 

معا من واقع مهم�س واحد يتعاي�س 
معه الكاتب ويغو�س يف دقائقه 

ويحاول اأن ي�سع فيه خال�سة روؤيته 
االإن�سانية جتاه هذا الواقع.

ويف الوقت نف�سه يتعاي�س مع 
�سحنات ذاتية ونف�سية ي�ستدعيها من 

الذاكرة ومن املكان املهم�س ليج�سد 
من خاللهما جتلياته اخلا�سة نحو 

هذا الواقع الذي يعاي�سه وي�سهد من 
خالله تعاظم حقبة مهم�سة ن�ساأت 

نتيجة تاأزم الواقع وت�سظي وتفتت 
معامله يف ج�سد املجتمع، مثل دمار 

وت�سّيد القيم املنحطة واالرتزاق 
الال اأخالقي والنزوع اإىل اال�ستئثار 

بال�سلطة االجتماعية و�سطوتها 
داخل دهاليز املجتمع واأركانه 

املختلفة، وم�ساعي كثري من االأفراد 
للو�سول اإيل م�سادر املال بكافة 

الطرق امل�سروعة وغري امل�سروعة، 
و�سعي العديد من العنا�سر الفا�سدة 

لركوب املوجة، وتكاثر اجلهلة 
ومدعي العلم واملعرفة، مما وّلد حالة 

من حاالت الال مباالة واال�ستهتار 
والف�ساد يف دهاليز املجتمع وجنباته 

املختلفة.
الراوي يف كل ق�سة من ق�س�س 

املجموعة اأو يف ن�سيج ن�س الرواية 
يحاول اأن يج�سد بوؤرة من تيمة 
خا�سة نابعة من الذات العائ�سة 

حقيقة واقع له اأبعاده اخلا�سة يف 
الن�سق واملعي�سة واحلياة، وهي 
تاأخذ من الوجع االإن�ساين بع�س 

مظاهره، وجت�سد �سخب احلياة، 
ومظاهر ال�سعف يف الذات الب�سرية 

وانفعاالتها وم�ساعرها التلقائية، 
واأعتقد اأن رواية "ذهاب عودة" 
يف حد ذاتها كمظهر من مظاهر 

الرتميز لواقع املجتمع، هي اأي�سا 
جت�سيد حلالة ا�ستنفار نف�س ال�سكل 
الق�س�سي الق�سري يف ن�س الرواية 

بدليل ا�ستخدامه لتيمة اأ�سا�سية 
حتتل فيها االأزمة بعدا رئي�سيا 

يف دراما الن�س، واالأزمة هي من 
العنا�سر الرئي�سية لن�سق الق�سة 

الق�سرية.
كما اأن تيمة امل�ساعر املتاآلفة بني 

ال�سخ�سيتني الرئي�سيتني يف الن�س 
وهما الراوي والكلب "الكي" جاءت 

لتحدد روؤية خا�سة للكاتب رمبا 
يكون جتربته ال�سردية حتاول يف 

حمكياتها - املعر�سة ن�سيج الن�س - 
تاأ�سيل جوانب ما يدور يف دهاليز 

املجتمع من ممار�سات وتفاعالت 
خا�سة. وال �سك اأن الن�س الروائي 
االأول عند كل كاتب له حالة خا�سة 
من حاالت الرتقب والوقوف على 
مقومات هذه احلالة يف بواكريها 
االأوىل. وحماولة النظر عن كثب 

لردود الفعل النا�سئة عن ظهور هذا 
الن�س يف ال�ساحة ال�سردية، خا�سة 
واأن ال�ساحة ال�سردية قد بداأت فيها 
مظاهر حتوالت اخلطاب الروائي 
نحو الواقعية اجلديدة االآخذة من 

النبع نف�سه الذي ا�ستقت منه الرواية 
ن�سيجها وخطوطها ومالحمها. 

ور جانبا  ون�س "ذهاب عودة" ي�سّ
من جوانب احلياة املثارة يف داخل 
ال�سخ�سية ويف حميط حياتها ويف 
حدود النظرة والروؤية املتماهية مع 

واقع هذه احلياة. وال �سك اأن �سدور 
هذه الرواية بعد جمموعة ق�س�سية 
اأولية هو مبثابة حّتول عند الكاتب 

من اللحظة الكا�سفة يف اإبداعه 
الق�س�سي الق�سري اإيل امل�ساحة 

االأفقية للرواية الطارحة للعديد من 

اأ�سئلة الرواية وانعكا�س الظروف 
التي اأثارت هذه االأ�سئلة عليها.
اإنه نوع من التو�سع يف الروؤية 
فبعد هذه النظرة القا�سرة يف 

جمال الق�سة الق�سرية امل�ستمدة من 
واقع الذات و�سريته اخلا�سة، جند 

الرواية ب�سكلها التي جاءت عليه 
وهي من الروايات الق�سرية من نوع 

النوفيال، وا�ستخدام الكاتب لهذا 
الن�سق من الكتابة الروائية، الرواية 
الق�سرية املعروفة بنمط "النوفيال" 

والقريبة يف بنيتها و�سيغتها من 
ن�سق الق�سة الق�سرية حيث حلظة 

االأزمة تخيم على ن�سيج الن�س، وهو 
فن ي�ستفيد باأح�سن ما يف الق�سة 

الق�سرية والرواية من تقنيات 
وعنا�سر ومقومات.

وقد ا�ستخدم الكاتب تيمة ثرية يف 
املعنى واملبنى وهي تيمة العالقة 

بني االإن�سان والكلب، كما ا�ستخدم 
اأي�سا وحدة االنطباع املحققة من 

الرتكيز على اأزمة واحدة وهي اأزمة 
التخل�س من هذا الكلب الإ�سابته 

بداء اجلرب، وحماولة اإبعاده عن 
دائرة الواقع املعي�سي ب�ستى الطرق 

واالأ�ساليب، كما حاول الكاتب 
االإيجاز يف املعنى مع خلق مناخ 

�سعبي ن�ساأ من ا�سكت�سات وحمكيات 
اجتماعية اعرت�ست بها بنية الن�س 

وهي حمكيات حاول فيها منح الن�س 
ذائقة خا�سة دالة من خالل و�سف 

العالقات االجتماعية داخل هذا 
املجتمع حمدد الهوية وال�سمات.

كما اختار اأي�سا نوعية خا�سة 
من االأبطال ،بطالها الرئي�سان 

هما الراوي والكلب اأما باقي 
ال�سخ�سيات فهي �سخ�سيات 

م�ساعدة تكمن يف االأ�سرة املفككة 
االأب العائ�س يف عامله اخلا�س ويف 

نومه الدائم امل�ستمر، واالأم دائمة 
ال�سجار مع االأب والتي تغ�سب 

الأتفه �سبب وترتك لهم البيت، واالأخ 
نا�سر ب�سماته الذاتية املحتقنة 

دائما، وال�سيد املجنون بثقله 
الذاتي على واقع الراوي، واأخته 

مبالحمها الباهتة والكامنة يف 
ال�سرفة املقابلة ل�سكن اأ�سرة الراوي، 

وبع�س ال�سخو�س امل�ساعدة 
االأخرى اخلارجة من ق�سوة احلياة 

وتعا�ستها. 
وقد حدد الكاتب من عنوان الن�س 

ذهاب وعودة، من خالل هاتني 
املفردتني حيث يبدو اأن ن�سيج الن�س 

متحلق حول كل منهما، فالذهاب 
يبداأ منذ العتبة االأوىل حني راودت 

الراوي فكرة التخل�س من هذا الكلب 
الذي اأ�سابه اجلرب جراء ات�ساله 

بكلبة اأم مي�سو املري�سة بهذا الداء، 
لقد اأراد له اجلميع الذهاب من 

املكان، ويحاول الراوي التخل�س 
منه باأي طريقة من الطرق، ولكن 

العالقة بينهما كانت اأقوى من هذا 
الهاج�س": اأثبت عيّني يف عينيه، 

اأراقب غفلته، اأحدثه حديثا �سامتا: 
جتل�س هادئا ال تعلم ما �سيحيق بك. 

اأحيانا تت�سرف بغباء، ف�سحتني، اأال 
يكفيك جربك املت�سلق احلوائط، اأمي 

ملّت املو�سوع، لكن معاملتها معي 
تغرّيت ب�سببك" "�س16". 

ثم ما لبثت اأن حتلقت بعد ذلك كل 
املحكيات واملرويات التي �ساقها 

الكاتب ليدلل من خاللها للحالة االآنية 
التي اأ�سبح عليها الواقع االآن، وهو 
ترميز لهذا الواقع املتدين واملهم�س 
للمجتمع الذي اأ�سابه وباء اجلرب 

واالنهيار ومن ثم بات عليه اأن يتغرّي 
واأن تتبدل معامله حتى يعود الواقع 
اإىل ما كان عليه. من هذه املحكيات 

املتوالية تن�سج الرواية اأحوالها 
امل�ستمدة من ممار�سات احلارة 
وبيوتها و�سخو�سها من خالل 

�سخ�سية الراوي احلاكي االأول ملا 
يحدث فيها.

ولعل اأن�سنة احليوان الواعي 
واملدرك لكل ما يحدث حوله خا�سة 

التوجهات الق�سدية املتوجهة 
للتخل�س منه. هو امللمح الذي وجهه 

الكاتب ليحقق من خالله واقعية ما 
يحدث داخل االأ�سرة وخارجها، ثم 
ما يحدث مع الكلب من ممار�سات 

وتهوميات هو يف ن�سيج الن�س 
يفهمها ويدرك مغزاها من كرثة 

معا�سرته للراوي ومعاي�سة اأحواله 
هو يدرك اأنه قد اأ�سبح �سيئا غري 

مرغوب فيه": اأمام باب ال�سقة، 
وجدت "الكي" – كعادته – راقدا، 
ي�ستقبل �سباحا جديدا، اكتفى بهز 
ذيله، مل يتبعني اإىل ال�سور، ينظر 

يل، ويف عينيه حرية ووجل، كاأمنا 
انتظر ق�ساء الليل �ساحيا لي�ساألني. 
�سر؟!.. من  له  ت�سمره  ما  يعلم  "اأو 

اأيح�س مبا خططت ونويت علي 

فعله؟!.. هو كلب ذكي، يفهم جيدا ما 
اآمره به اأو اأطلبه منه، اأراقبه، يزيح 

ب�سره عني، يهز ذيله، ثم ما يلبث 
اأن يراوغ بب�سره. مل يقبل علي ما 

و�سعته اأمامه من اأكل" "�س10" يف 
املرة االأخرية لعبت ال�سدفة دورها 
يف اأن ي�سقط الكلب يف ماء الرتعة 

بني خ�سرة ورد النيل الكثيفة يف 
ترعة املحمودية، اأمام نظر املجنون، 

الذي �سبب للراوي حالة من الرعب 
اإىل  والكمامة  باحلبل  قذفت   :"

الرتعة، رفعته بيدي اإىل اأعلى ال�سور 
احلديدي، ورد النيل م�سرئبا، يغطي 

وجه الرتعة، يف احتجاج �سامت، 
يرفع مئات االأكف الراف�سة، هممت 
باإلقائه، ظهر املجنون اأمامي فجاأة، 
بنظراته اجلامدة، ماتت يدي عليه، 

على حجر، ال اأ�ستطيع اإلقاءه.
ارتبكت حلظة، اأخ�سى من اإفالته، 

اأ�سابني التحجر، �سرت متثاال 
اأخرق من�سوبا فوق الكوبري" 
الدرامي  امل�سهد  بهذا  "�س63"، 

يتوقف الزمن للحظات ويهوي الكلب 
اإىل االأر�س. لقد كان ا�ستنطاق الذات 
يف هذه اللحظات الرثية من الن�س، 
لقد حدد الكاتب خالل هذه اللحظات 

الق�سار، حلظات ثرية ي�ستنطقها 
الن�س وهي حلظات االإخفاق 

واالنهيار على امل�ستوى الذاتي 
والعام. �سقوط الكلب و�سقوط 

املجتمع.
وعلى الرغم من ذلك فاإن العمل 

الروائي االأول عند الكاتب ال حمالة 
له هناته �ساء اأم مل ي�ساأ وتلك �سنة 

الكتابة االأوىل يف بواكريها االأولية 
وبداياتها. وعلى الرغم من اأن يحيى 

ف�سل �سليم قد مار�س هذا الن�س 
الروائي بهذه اجلراأة حماوال فك 

اال�ستباك بني الق�سة الق�سرية وفعل 
الرواية الذي مار�سه يف هذا الن�س، 

اإال اأنه قد اأفاد كثريا من فن الق�سة 
بدليل اأنه قد منح عمله الروائي 
االأول �سكل النوفيال اأي الق�سة 

الطويلة. 
وال�سكالن الق�سة الق�سرية والنوفيال 

قد اأفادتا من اجلدل ال�سكالين الذي 
خا�سته الق�سة الق�سرية طول قرن 

م�سى. وقد كان ن�س "ذهاب عودة" 
للكاتب يحي ف�سل �سليم حماولة 
لكتابة روائية ناجحة حاول فيها 

اأن يكون العمل على امل�ستوى العام 
متوائما مع جماليات ال�سرد الروائي 

ب�سورته املاألوفة. واأنا على ثقة 
وكلي قناعة باأن املحاولة االأوىل 

طاملا بذل فيها هذا اجلهد وهذه 
الروؤية فاإن الثانية �ستكون متوائمة 

مع جماليات ال�سرد وعلى ذائقة 
املتلقي بكل املعايري والتطابق. 

عن العرب اون الين

كالسيكيات بنجوين تتحدث 
العربية ورقيًا ورقميًا

»ذهاب عودة«.. تمرد وفضح للقيم المتهرئة
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التصحيح اللغوي  محمد عبود شهاباالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

موضوع هذا الكتاب- فلسفة الحب في تطورها 
التاريخي. وهو يبحث في نشوء التصورات األولى عن 

الحب وطبيعته ومعناه في سياق الفكر الفلسفي 
األوروبي، بدءًا بالفكر اإلغريقي وانتهاء بالثقافة 

األوروبية المعاصرة، وتأثيرات هذه التصورات على 
األخالق، والفلسفة وعلم الجمال، واألدب والشعر 

والفن.
إن فلسفة الحب هي علم قديم، والحب موضوع خالد، 
كان دوما موضع اهتمام اإلنسان. انه مسألة فلسفية 

مهمة ومعقدة، مثلها مثل معنى الحياة، والموت 
والخلود. والحب وثيق الصلة باألخالق وعلم الجمال 
وعلم النفس، فالحب من أسمى العواطف اإلنسانية 

وأقواها واشملها. وقد أدركت الفلسفة األوروبية 
الصلة الوثيقة التي تربط بين الحب والمعرفة، 

وعلى أساس هذه الصلة ولدت نظرية اإليروس 
األفالطوني، حيث ينظر الى الحب كطريق الى 

"المعرفة اإليروسية"، كعروج إلى الحقيقة، إلى قيم 
الوجود اإلنساني الشمولية.

ويتناول الكتاب مفهوم الحب عند كبار المفكرين 
والفالسفة والفنانين بدءًا بأفالطون وانتهاء بالفالسفة 

والمفكرين األوروبيين المعاصرين.
إن فلسفة الحب جزء ال يتجزأ من حياة أوروبا 

الروحية والثقافية، وان االطالع على مراحل تطور 
الحب وأفكاره الرئيسة، ورموزه وصوره، واألعمال 

الفلسفية الفنية واألدبية المكرسة لموضوع 
الحب يسمح بفهم أعمق لخصائص هذه الثقافة 

وخصوصيتها.


