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و ي ��رى امل�ؤلف �أن فل�سفة الأن ��وار ح�سبما �أ�سماها ،هي يف
حقيقته ��ا ،ج�س ��دت تيارا"فكريا"جدي ��دا"و متم ��ردا" ،قام
بتحطي ��م قوال ��ب الفل�سفة الغربي ��ة املنطوي ��ة و اجلامدة،
بعدم ��ا حررها م ��ن هذا االنطواء و اجلم ��ود ،و �أطلقها اىل
ف�ضاءات وا�سع ��ة من االجتهاد و التغيري و التالقح ،بعدما
�أ�ستط ��اع هذا الفكر ،متهيد الطري ��ق ،للق�ضاء على ال�سلطة
الدينية التي كانت تتمتع بها الكني�سة .
و الكتاب يف مقدمت ��ه �أو متهيده ،جاء تلخي�صا"ملحتويات
الف�ص ��ول الت ��ي ت�ضمنه ��ا عندم ��ا يق ��ول امل�ؤل ��ف ،وتتمثل
(فل�سف ��ة الأنوار) بتيار فكري جدي ��د و متمرد ،متلكته كلي ًا
نزع ��ة عقلي ��ة و نقدية كوني ��ة ان�سانية ،اخ ��ذت لديه مكانة
معي ��ار مطلق ال�صدق و وحي ��د ،االمر الذي قاده اىل اعالن
تب ّنيه اجل ��ريء ملو�ضوعة ان (الفكر ينبغ ��ي ان يكون حر ًا
مهم ًا كانت النتائج) .
حتمية الت�صادم

من هن ��ا ولدت حتمية ت�صادم ��ه العنيف احيان� � ًا مع �سلطة
الكني�س ��ة يف جم ��ال املعرف ��ة و االخ�ل�اق ،و م ��ع ا�ستب ��داد
حتالف النبالة -االقطاع يف جمال ال�سيا�سة و احلقوق .
ُ�شغف ��ت حرك ��ة االن ��وار مبغامرة ال�سع ��ي ال�ستئ�ص ��ال �أي
عقي ��دة دوغمائي ��ة و �أيّ يق�ي�ن ِق َيم ��ي موروث مهم ��ا كانت
ال�شرعي ��ة او امل�صداقي ��ة الت ��ي ي�ستن ��دان اليه ��ا و ال�ش ��كل
التاريخي الذي يتلب�سانه
 ،كم ��ا ل ��و ان هذا اال�ستئ�ص ��ال ب ��دا ،يف املح�صلة االخرية،
الطري ��ق الوحيد لتحرير الإن�سان م ��ن الأحكام اجلاهزة و
القناعات الثابتة و القيم االعتباطية و العبودية الفكرية و
ال�سيا�سية ب�شكل عام ،و (
الطري ��ق الوحي ��د نحو املج ��د احلقيقي) كما ق ��ال ارن�ست
كا�سرير يف كتاب له عن (فل�سفة االنوار) .
وم ��ع ذلك فان حركة االنوار مل تطم ��ح ابد ًا ان تكون جمرد
حرك ��ة هدّامة او متمردة .امنا ارادت اي�ض ًا ،بل خ�صو�ص ًا،
ان تقي ��م على انقا�ض ما تهدم ��ه� ،صرح ًا جديد ًا من املفاهيم
والقي ��م الواقعي ��ة وال�سامي ��ة يف �آن ،معتق ��دة ان االن�سان
بانعتاق ��ه من ا�س ��ر وحمدودية االفكار اجلام ��دة املوروثة،
�سينطلق نحو امتالك وعي ان�ساين وكوين حق ًا .
بال�ش ��ك ان انبث ��اق (فل�سف ��ة االن ��وار) اق�ت�رن تاريخي� � ًا
وجغرافي ًا بوالدة الربجوازي ��ة الليربالية كقوة اجتماعية
جدي ��دة و�صاعدة عربت هذه الفل�سفة اىل هذا احلد او ذاك
ع ��ن طموحاتها الذاتي ��ة ،املحلي ��ة و العاملية ،الت ��ي ما كان
له ��ا ان تتحق ��ق دومنا حتري ��ر امل�ؤ�س�س ��ات و الر�ؤو�س من

االغ�ل�ال التقليدية الت ��ي �صمدت لقرون طويل ��ة على �شكل
يقائ ��ن احيان ًا ،االمر الذي فر� ��ض تبع ًا ح�صول ذلك احلدث
ال�سيا�سي الكبري املتج�سد بالثورة الربجوازية الفرن�سية.
غري ان ��ه من التع�س ��ف باملقابل ،حتجي ��م (فل�سفة االنوار)
لت�صب ��ح جم ��رد حركة اجتماعي ��ة او اقت�صادي ��ة او حم�ض
غط ��اء ايديولوجي لهذه احلركة او تلك ،مهما كانت عظيمة
االهمي ��ة من وجه ��ة نظر التاري ��خ الفعلي ،امن ��ا البد كذلك
من االعرتاف ببعدها اجلوه ��ري الآخر ،االب�ستمولوجي،
ال ��ذي يق ��ف وراء ح�صول ذلك احلدث الأعظ ��م اهمي ًة لدينا
م ��ن الثورة الفرن�سي ��ة ،مبا ال يقا� ��س ،و املتمثل يف احالل
قطيع ��ة جذري ��ة داخ ��ل الفك ��ر االوروب ��ي بني (الق ��دمي) و
(احلديث) على �صعيد القيم املعرفية .
ثورة �ضد مزاعم احلق املقد�س

و يعتقد امل�ؤلف عرب كتابه هذا� ،أن �أفكار هذه الفل�سفة ،كان
له ��ا الف�ض ��ل يف حلول العقل حم ��ل الوحي ،فع�ب�ر �إحاللها
العقل حمل الوح ��ي ،و اال�ستفهام حمل االميان ،و احلرية
و الت�سام ��ح حم ��ل العبودي ��ة و التع�ص ��ب ،م ّثل ��ت (فل�سفة
االنوار) ثورة كربى �ض ��د مزاعم احلق املقد�س ،االلهي او
الو�ضع ��ي ،يف جتاوز �سي ��ادة العق ��ل او يف تكبيل نزوعه
نحو احلرية و الكونية و احلقيقة ،ثورة لوال انت�صارها ملا
امكن لأوربا ان تنتقل من عهد امل�سلمات الراكدة اىل عهدها
كعامل حديث .
ان تط ��ور املوقف الغربي من الثقاف ��ات االن�سانية االخرى
ين ��درج يف ه ��ذا االط ��ار كلي� � ًا بر�أين ��ا ،فبف�ض ��ل الروحي ��ة
اجلديدة التي ا�شاعتها (فل�سفة االنوار) ،و بف�ضلها ا�سا�س ًا،
ب ��د�أ املفكر االورب ��ي (الفرن�سي و االمل ��اين خا�صة) ،ي�شعر
بالتح ��رر من امل ��وروث الالهوتي – ال�سيا�س ��ي  -املعريف
املتعلق باحل�ضارات االخرى ال�سيما ال�شرقية منها .
فف ��ي القرن الثام ��ن ع�شر( ،كان ��ت �شعوب ال�ش ��رق هي من
يجتذب االهتمام مطالبة لثقافاتها الدينية بحق بامل�ساواة)
فط ��وال ع�ص ��ر االن ��وار كان االهتم ��ام بال�ش ��رق و ال�سعي
للدفاع عن كامل حقوقه
يف اخذ مكان ��ة مركزية الئقة يف التاريخ الكوين ،يقرتنان
دائم� � ًا ب�سج ��ال نق ��دي عنيف �ض ��د املعتق ��دات امل�سيحية و
تبعياته ��ا و انعكا�ساته ��ا عل ��ى القي ��م االخالقي ��ة واملفاهيم
ال�سيا�سي ��ة والآداب و الفن ��ون و العل ��وم ،اىل احل ��د الذي
اعلن في ��ه مفك ��رون غربيون عدي ��دون ا�صراره ��م ال�شديد
عل ��ى �ضرورة �شطب م�صداقية جمم ��ل الأحداث التاريخية
امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى ن�صو�ص (الكت ��اب املقد� ��س) ،و ا�ستبدالها

ب�أخ ��رى م�ؤ�س�سة عل ��ى املدون ��ات البابلي ��ة او امل�صرية او
احلوليات ال�صينية او كلها معا".
�إ�ستقالل الأخالق عن العقيدة

كما عمل �آخ ��رون على اثبات ايجابي ��ات ا�ستقالل االخالق
ع ��ن العقيدة الدينية امل�سيحية عرب التذكري بب�ساطة و نقاء
االخ�ل�اق الكونفو�شيو�سية او بطبيعة و براءة قيم البادية
العربية مث ًال .
كم ��ا غ ��دت اال�ستعان ��ة بال�ش ��رق والع ��ودة اىل عطاءات ��ه
احل�ضاري ��ة املختلف ��ة ،و�سيلة مثل ��ى لدى مفك ��ري االنوار
لدح� ��ض مفه ��وم الكني�سة الذي كان يب ��دو مطلق ال�صدق و
القائ ��ل ب�أن امل�سيحية هي الدي ��ن احلقيقي الوحيد ،و كذلك
لتفني ��د مزاع ��م امللكي ��ات االوربي ��ة املطلق ��ة ،بوربونية او
غريها ،بانها انظمة احلكم اال�سمى .
ل ��ذا مل يع ��د ن ��ادر ًا نعت ه ��ذا الطق� ��س الكاثوليك ��ي او ذاك
بال�س ��وء او االف ��راط يف الق�س ��وة او الفجاج ��ة ،و مل يع ��د
غريب ًا اج ��راء املقارنة ب�ي�ن الب�شاعات و املظ ��امل املن�سوبة
عادة اىل (امل�ستب ��د ال�شرقي) و بني ما مياثلها من ب�شاعات
و مظامل يف هذه او تلك من امللكيات املطلقة ،لكن امل�سيحية
جد ًا ،يف اوروبا .
و مل ين�س الكتاب الإ�شارة اىل امل�ساواة املطلقة بني الأفكار
ال�سيا�سية الت ��ي نتجت عن هذه الفل�سفة �أو هي ب�شرت بها
يف �أكرث من منا�سبة ،عندما جاء فيه ،من جهة اخرى كانت
فك ��رة امل�س ��اواة املطلقة ب�ي�ن الب�شر من االف ��كار اال�سا�سية
الت ��ي قامت عليه ��ا و ب�شرت به ��ا (فل�سفة االن ��وار) ،داعمة
اياه ��ا مبذه ��ب ما �سم ��ي (بالدين الطبيعي( ال ��ذي يرى ان
هن ��اك دين� � ًا ا�صلي ًا انبثقت منه كاف ��ة الديانات املعروفة يف
تاري ��خ االن�سان مب ��ا فيها الديان ��ات الك�ب�رى كاليهودية و
امل�سيحية و اال�سالم .
و عليه فـاليه ��ود و امل�سيحيون و امل�سلمون و الوثنيون..
ه ��م جميع ًا لي�س ��وا اال اتباع ديانات تفرع ��ت او ان�شقت او
انحرفت عن ذلك الدين الطبيعي االول .
ه ��ذه ه ��ي بكلم ��ة الأ�س� ��س والظ ��روف الت ��ي ا�ستن ��دت لها
(فل�سف ��ة االن ��وار) يف معركته ��ا للإطاحة بواح ��دة من �أهم

امل�س ّلم ��ات املقد�سة يف الفكر امل�سيح ��ي التقليدي ،و نق�صد
موقفه من االديان االخرى .
�إمتياز الإ�سالم

بامتياز الدي ��ن االجنبي الذي
لك ��ن اال�سالم خا�ص ��ة كان و
ٍ
متح ��ورت حول ��ه تل ��ك املعرك ��ة اك�ث�ر م ��ن غ�ي�ره ل�سبب�ي�ن
رئي�سيني هما قوة و�سعة االوا�صر الروحية و الثقافية بني
العامل�ي�ن الغربي امل�سيحي و ال�شرق ��ي اال�سالمي رغم حدة
الت�ص ��ادم بينهما من جهة ،و احل�ض ��ور الفعلي ،املتوا�صل
و احلي ��وي ،للإ�س�ل�ام يف احلي ��اة االوروبي ��ة ،الفكري ��ة و
ال�سيا�سي ��ة و غريه ��ا ،م ��ن خ�ل�ال وج ��ود االمرباطوري ��ة
العثماني ��ة التي ،اذا كانت قد تخلت نهائي� � ًا عن غزو املانيا
من ��ذ ف�شل ح�صاره ��ا االخ�ي�ر لفي ّن ��ا يف  ،1683فانها ظلت
ال�سيد املطلق يف ب�ل�اد البلقان و ال�شرق الأدنى ،و امتلكت
�شبك ��ة مهم ��ة م ��ن العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة و التجاري ��ة و
الثقافية مع دول غربية مهمة كفرن�سا مث ًال .
بكلم ��ة �أخ ��رى مل يك ��ن اال�س�ل�ام دين� � ًا جمه ��و ًال او غريب� � ًا
بالن�سب ��ة ملفكري االن ��وار ،امنا كان ،اىل جان ��ب اليهودية،
معروف� � ًا ب�شكل جيد ن�سبي ًا على �صعيدي عقائده اال�سا�سية
و تاريخه العام .
بي ��د ان هن ��اك �سبب ًا اخر لع ��ب دورا ال يق ��ل اهمية يف دفع
مفكري االن ��وار اىل اختيار اال�سالم اداة يف �صراعهم �ضد
الكني�س ��ة ،و هو متانة و عراقة الرتاث الفكري  -الالهوتي
الذي د�أبت االخرية على ترويجه �ضد اال�سالم .
و ينته ��ي الكت ��اب اىل الق ��ول ،بن ��اء عل ��ى �أف ��كار النخب ��ة
املذك ��ورة ،ف� ��إن الديان ��ة الإ�سالمي ��ة �س ��ارت عل ��ى �أعق ��اب
الديانت�ي�ن التوحيديت�ي�ن اليهودي ��ة و امل�سيحي ��ة ،فه ��ذه
الديانات الثالثة معا"هي التي ق�ضت على الوثنية .
الكتاب درا�سة مهمة لإجتاهات الفل�سفة الغربية التنويرية
الت ��ي �إ�ستعانت مبب ��اديء الدي ��ن الإ�سالم ��ي ،يف ت�صديها
ل�سلطة الكني�س ��ة (ال�سلطة الدينية) ،و بالتايل جناحها يف
انتزاع ال�سلطة ال�سيا�سية من براثني �سلطة الكني�سة.
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(ثورة حقيقية  -منظور مارك�سي للثورة ال�سورية)

سالمة كيلة يعلن إفالس اليسار العربي والعالمي
حول الكثري من الق�ضايا النظرية والعملية ،ال�سورية والعاملية ،ومتثل
جتربة ميكن �أن تقدّم الكثري من اخلربات.
يتط ��رق الكتاب يف عدد من ف�صوله �إىل �ض ��ع الثورة وواقعها ،لينطلق
من ��ه �إىل نقا�ش املنظ ��ور الي�ساري ال ��ذي مل ي�ستطع جت ��اوز مارك�سية
خ�ب�راء احلرب الب ��اردة ال�سوفييت ،الفت ��ا على �أن املوق ��ف من الثورة
ال�سوري ��ة وحّ ��د معظ ��م تي ��ارات «املارك�سية"التي ن�ش�أت خ�ل�ال القرن
الع�شرين ،والتي  -بح�سب كيلة  -يبدو �أنها فهمت املارك�سية بالطريقة
ذاتها رغم كل االختالفات والتناق�ضات التي حكمتها.
وي�ضي ��ف كيلة يف مقدمته �أنه ر�أى �ضرورة �أن يُ�شار يف عنوان الكتاب
�إىل املنظ ��ور املارك�س ��ي للث ��ورة ال�سوري ��ة ،و�أن ي�ش ��دد النق ��د ،ويقوم
بك�ش ��ف ال مارك�سي ��ة كل الي�س ��ار ال ��ذي يتن ��اول الث ��ورة ال�سورية من
منظ ��ور� :أن الإمربيالية"هي �أمريكا فقط"وكل من هو �ضد �أمريكا ،هو
على حق بغ� ��ض النظر عن كل واقعهم وتكوينه ��م الطبقي ومنظورهم
الأيديولوجي ،فهو املبد�أ التي د ّر�سته «املارك�سية ال�سوفيتية» ملعتنقيها،
وت�أثرت به تيارات �أخ ��رى كانت تعتقد ب�أنها تخو�ض �صراع ًا �ضد هذه
رب عن م�صالح الدولة ال�سوفيتية يف �صراعها
املارك�سية ،والذي كان يع ّ
�ضد الإمربيالية الأمريكية.
وله ��ذا ي ��رى �أن ��ه م ��ن ال�ض ��روري تن ��اول الو�ض ��ع العامل ��ي يف عالقته
بالث ��ورة ال�سوري ��ة انطالق ًا م ��ن �أن امل�س�ألة ال�سورية كان ��ت ت�ؤ�شر �إىل
ت�ش� � ّكل عامل ��ي جديد يتج ��اوز االنق�سام الذي حكم الع ��امل خالل احلرب
الب ��اردة ،ومن ث ��م بالتايل فق ��د �سقط الي�س ��ار ،لي�س العرب ��ي فقط ،بل
والعامل ��ي �أمام ال�س�ؤال ال�سوري ،م�ستخدم� � ًا تعبري لينني حني اندلعت
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل �إزاء الأممي ��ة الثانية ،حيث عن ��ون كتاب له ب
«�إفال� ��س الأممية الثاني ��ة» ،ليقول «�إفال�س احلرك ��ة ال�شيوعية العاملي،
وكل ان�شقاقاتها وتفرعاتها التي ت�أ�س�ست على �أ�سا�س منظور �ستاليني
�أو �أحيان� � ًا بال�ضد منه» .هذا ي�شمل �أي�ض ًا احلركة ال�شيوعية التي كانت
يف تبعي ��ة لالحتاد ال�سوفيتي ،واملاوية التي اعتمدت �ستالني ورف�ضت
االنح ��راف اخلروت�ش ��ويف ،و�أي�ض ًا بع� ��ض االجتاه ��ات الرتوت�سكية.
م ��ع الإ�شارة �إىل �أنن ��ا ن�شري �إىل �أن هناك من احلرك ��ة ال�شيوعية ،ومن
املاوين والرتوت�سكيني م ��ن ا�ستطاع �أن يتخذ موقف ًا �سليم ًا من الثورة
ال�سورية بعك�س االجتاه العام املهيمن.
يذك ��ر �أن ه ��ذا الكت ��اب ي�ص ��در �أي�ض� � ًا بالتزامن م ��ع �صدور كت ��اب �أخر
ل�سالم ��ة كيلة يحمل عنوان"العلماني ��ة  -املعنى والإ�شكالية يف الوطن
العربي"�أي�ض� � ًا ع ��ن دار نون للن�ش ��ر يف ر�أ�س اخليم ��ة و�سيكون �أي�ض ًا
�ضمن معرو�ضات الدار يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب.
�أخ�ي� ً
را ف� ��إن الكتاب يق ��ع يف � 190صفحة م ��ن القط ��ع املتو�سط� ،صمم
ً
غالفه و�أخرجه فنيا خالد النا�صري.

ر�أ�س اخليمة -

يق ��دم الكاتب واملفكر �س�ل�امة كيل ��ة يف كتابه ثورة حقيقي ��ة – منظور
مارك�س ��ي للث ��ورة ال�س ��ورية ،وال�ص ��ادر م�ؤخ ��ر ًا ع ��ن دار نون للن�ش ��ر
يف ر�أ� ��س اخليم ��ة ،ر�ؤية مغاي ��رة للر�ؤية اخلاطئة الت ��ي تبنتها �أغلبية
الي�س ��ار العرب ��ي والعاملي جتاه الثورة ال�س ��ورية ،معترب ًا �أن الي�س ��ار
العرب ��ي والعامل ��ي وق ��ع بت�أث�ي�ر منظ ��ور ي�س ��اري مل ي�س ��تطع جت ��اوز
ثقافة"املارك�س ��ية" ،التي عممها خرباء �س ��وفييت ت�أ�س�ست مارك�سيتهم
على فهم �صراعات احلرب الباردة.
يف مقدم ��ة الكت ��اب ـ ال ��ذي �س ��يكون �أول تواجد له يف الأ�س ��واق خالل
معر� ��ض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته اخلام�سة والأربعني ـ ي�شري
�سالم ��ة كيل ��ة �إىل �أن الثورة ال�سورية ثرية ،وفيها م ��ن البطولة قدر ما
فيها م ��ن الوح�شية التي مار�ستها ال�سلطة ،وهي ثورة حقيقية ،مبعنى
�أنها �شهدت �أق�سى املواجهة من قبل الطبقة امل�سيطرة �ضد ال�شعب الذي
ب ��ذل �أق�سى البطولة يف رف�ض �سلطة ممثل ��ة للطبقة املافياوية العائلية
الريعي ��ة امل�سيط ��رة التي ت�شن ح ��رب �إبادة على ال�شع ��ب املتمرد ،الذي
يريد اخلبز واحلرية.
كم ��ا �أن ��ه يو�ض ��ح �أن هذا الكت ��اب ي�ص ��در بع ��د كتاب ��ه ال�سابق"الثورة
ال�سوري ��ة ،واقعها ،م�شكالتها و�آفاقها" ،منطلق� � ًا بذات الوقت من فكرة
�أن الث ��ورة ال�سورية حتتاج لدرا�سات عديدة لأنها باتت تطرح الأ�سئلة

في البدء
 عالء املفرجي

مشاهير ادباء العالم
رحلة طويلة للباحث واملرتجم اال�ستاذ كاظم �سعد
الدين ،ح�صيلتها قاربت املئة م�ؤلف بني الرتجمة
وكتب الرتاث ،وادب االطفال ..االدب الرو�سي كانت
له ح�صة كبرية يف ان�شغال اال�ستاذ �سعد الدين،
واالمر ينطبق على �أدب االطفال والفتيان ،ف�ضال عن
ادب الرحالت..
ان�شغاله االخري يف ترجمة اجلزء الثاين من كتاب
(وثائق بريطانيا عن العراق) من عام  1918حتى
عام  ،1922وهو عمل �ضخم مل مينعه من ان يقدم
للمكتبة احد اهم الكتب ال�صادرة حديثا وهو كتاب
(م�شاهري �أدب��اء العامل ..ذكريات وح��وارات) الذي
تكمن اهميته يف ان��ه يقدم م�سحا مذهال ملذكرات
وحوارات مع اكرث من  30اديبا عامليا اغنوا الفكر
االن�ساين بنتاجاتهم الرثة ..وهو جهد يوفر للقارئ
املتخ�ص�ص م��ادة غنية ت�شبع اهتماماته ..ورمبا
ه��ي التجربة االوىل �أو م��ن التجارب القليلة يف
هكذا النوع من الكتابات .ومل يكتف امل�ؤلف �سعد
الدين برتجمة هذه املذكرات واحلوارات بل تدخل
حتريريا مبا ي�سهم بجعل املو�ضوع قريبا من اهتمام
الباحثني والقراء على حد �سواء.
الكتاب يت�ضمن معلومات غزيرة وقيمة عن ه�ؤالء
االدب� ��اء يف م�ي��ادي��ن اب��داع �ي��ة خمتلفة (ال��رواي��ة،
الق�صة ،ال�شعر ..و غريها من الفنون) ..اما فيما
خ�ص احل��وارات فانها ت�سلط ال�ضوء على جتارب
يف االدب واحل �ي��اة وال �ع�لاق��ات االن���س��ان�ي��ة التي
تربطهم بغريهم من االدباء وغري االدباء ..كما انها
تك�شف ـ اي هذه احلوارات ـ عن الكثري من املكونات
االدبية االوىل التي �صنعت منهم ادباء مرموقني يف
دنيا االدب ،واال�سباب التي ا�سهمت يف اختيارهم
طريق االدب.
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المرئ��ي والالمرئ��ي ف��ي األدب والسياس��ة
�ضمن الأعمال الكاملة للمفكر
هادي العلوي �صدر عن دار املدى
كتاب جديد بعنوان (املرئي
والالمرئي يف الأدب وال�سيا�سة)
ويقع يف � 200صفحة من القطع
املتو�سط.
الكتاب يجمع ماكتبه العلوي يف
ال�سيا�سة والأدب مما �ضاقت به
منابر الوطن واملهجر .كتابات
مل يتمكن من ن�شرها يف حينها،
فوجد مت�سع ًا لها يف هذا الكتاب،
الذي يجمع �سل�سلة من املقاالت
كتبت خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،ومو�ضوعاتها اليزال
عليها حظر عند البع�ض .نختلف
معها او نتفق معها ،اال انها وجهة
نظر يجب ان تقال يف مرحلة نحن
ب�أم�س احلاجة اىل فتح االبواب
للكلمة احلرة ال�صادقة الهادفة
اىل التنوير وو�ضع االمور على
ال�سكة ،التي يرى امل�ؤلف انها �سكة
الي�ستقيم االمر من دون التم�سك
بها ،بخالف ال�سكك التي يريد
االمريكان او غريهم و�ضع االمة
والثقافة العربية اال�سالمية
عليها.
يقول العلوي يف مقدمته:ـ

م����ن اص��������دارات

العرب اخ ��ر االمم ال�ساميَّة الت ��ي هاجرت اىل
االمتدادي ��ن ال�شام ��ي والعراق ��ي ,ث ��م امت ��دت
م ��ع اال�س�ل�ام اىل �شم ��ال افريقي ��ا وبقي ��ت يف
جزيرته ��ا االم .وحت ��ى الي ��وم مل تظهر موجة
�سامي ��ة اخ ��رى .والعربي ��ة اح ��دث اللغ ��ات
ال�سامي ��ة واو�سعه ��ا واكرثه ��ا تط ��ور ًا .وقول
بع� ��ض القومي�ي�ن انها اق ��دم اللغ ��ات ال�سامية
هو م ��ن ب ��اب الفخرال�س ��اذج امللت�ص ��ق بعمى
االلوان .فاللغة االقدم يف ال�ساميات هي اللغة
االق ��ل تط ��ورا ،وه ��ذه العربية ه ��ي او�سع يف
قامو�سها واكرث تطورا يف ت�صريفاتها و�صيغ
جمموعها من اي لغة �سامية اخرى.
وي�ضيف :واحل�ض ��ارة العربية اال�سالمية هي
اخ ��ر احل�ضارات الغرب ا�سيوي ��ة واملأها من
ث ��م باالجن ��از العلم ��ي والثق ��ايف والعمراين،
وبه ��ا اكتمل ��ت املعرف ��ة (احلامي ��ة –ال�سامية)
فظه ��رت الفل�سف ��ة والت�ص ��وف وعل ��وم االدب
والفقه ،كما احرزت علوم الطبيعة والطب من
التقدم ما�شارف بها علوم الع�صر احلديث.
وي�شري اىل ان العامل العربي ميتد من العراق
اىل املغ ��رب االق�ص ��ى وجتمع ��ه وح ��دة لغوية
وتاريخي ��ة وثقافي ��ة لكنه ��ا وح ��دة م ��ن ب ��اب
وح ��دة الوج ��ود الوح ��دة املوج ��ود ،الن فيها
من التنوع بقدر ما فيه ��ا من التماثل وي�صعب
بالت ��ايل ح�شره ��ا يف كب�سول ��ة واح ��دة كم ��ا
يزاي ��د القومي ��ون .لك ��ن هذا التن ��وع مكبو�س
م ��ن جهة بالتماثل اىل ح ��د ت�شكيل امة واحدة
ولكن ل�شعوب �شتى .واالمة الواحدة التعني
الدول ��ة الواحدة اال باملفه ��وم االوروبي الذي

ي ��رادف بني االم ��ة والدول ��ة .ويجع ��ل من اي
كيان �سيا�سي يق ��ام ولو بال�صدفة واملوقوتية
قرين ًا لالمة.
وهن ��ا يج ��ب التفري ��ق ب�ي�ن القومي ��ة العربية
واالم ��ة العربي ��ة .فالقومي ��ة ترجم ��ة
( )nationalismوال وج ��ود له ��ا يف
القامو� ��س العرب ��ي االم .واالم ��ة العربي ��ة
غ�ي�ر مرتجم ��ة عن لغ ��ة اخ ��رى .وماينطق به
القوميون هو العربي ��ة املرتجمة ،وماينطبق
ب ��ه اي �شع ��ب عرب ��ي مت�سل�س ��ل م ��ن الع�ص ��ر
اجلاهل ��ي .ل ��ذا يك ��ره القوميون ال�ت�راث وال
يذكرون ��ه اال للمزايدة ،ومل ت�ستقم االمور اىل
ان ج ��اء املارك�سي ح�سني مروة لي�ضع االمور
يف ن�صابه ��ا وجع ��ل الرتاث جزء ًا م ��ن حياتنا
الفكرية.
ويذك ��ر العل ��وي �أن للع ��رب ع ��دوا قدمي ��ا هو
الغ ��رب .والعرب والغ ��رب متقاربان يف اللفظ
ح�س ��ب العربي ��ة فلي�س بينهما �س ��وى النقطة.
وه ��و تقارب �شكلي ولفظ ��ي واتفاقي .فالعرب
م ��ن العربي ��ة وه ��ي ال�صح ��راء يف ال�ساميات
االقدم ،والغ ��رب من عرب االرامي ��ة ،ب�سكون
ال ��راء فجعله ��ا العربي ��ة بالغ�ي�ن وه ��و حرف
ا�ضافت ��ه اىل اللغ ��ة ال�سامية .وم ��ن امل�صادفة
النح�س ��ة ان اخل ��ط العربي تط ��ور عن اخلط
ال�سري ��اين  -النبطي ذي احل ��روف املتقاربة
املت�شابه ��ة ومل يتطور ع ��ن املربعات االرامية
الت ��ي تكت ��ب بها العربي ��ة وهي اق ��ل التبا�س ًا.
وادى ت�شاب ��ه ر�س ��م احل ��روف اىل متييزه ��ا
بالنقاط.

يف مبحث ال�شعراء يقول امل�ؤلف ان ال�شعر يف
العربية متطور عن �شري ال�سامية بابدال الباء
عين� � ًا وجعلها هذا االبدال تتجان�س مع ال�شعر
بفتحت�ي�ن وه ��و لف ��ظ اال�صل ��ي يف ال�سامية.
ام ��ا ال�شع ��ور فاح�سبه م�شتق ًا م ��ن ال�شعر اذ مل
اجده فيما بعد بني يدي من قوامي�س اللغات
ال�سامية.وال�شاع ��ر من يكت ��ب ال�شعر واجلمع
�شع ��راء وه ��ي �شاع ��رة واجلم ��ع �شواع ��ر
ويجمعه ��ا كثريون بـ امل�ؤنث ال�سامل �شاعرات.
وتاري ��خ �شع ��راء الع ��رب مراح ��ل (اجلاهلي ��ة
و�ص ��در اال�سالم واالم ��وي والعبا�سي ومابعد
الع�صر اال�سالمي يف الع�صر احلديث).
وبخ�صو�ص الظاهرة الطائفية يف العراق يف
مبح ��ث كتبه م�شاركة مع الكاتب عالء الالمي.
يق ��ول الوطن هو نقي� ��ض الطائفي ��ة .فعند ما
ي�سود النظام الطائفي يغيب الوطن وعندما
يفر� ��ض هذا الوط ��ن نف�سه تت ��وارى الطائفية
كما يق ��ول بونان لبيب .وه ��و م�صيب متام ًا.
لك ��ن ال الطائفي ��ة ذات ماهي ��ة ثابتةومكتفي ��ة
بذاته ��ا وال الوط ��ن جوه ��ر ميتافيزيق ��ي يقع
خارج حدود التاري ��خ احلي ،انهما و�سواهما
من املتماثالت ،ظواهر ذات حيثيات ملمو�سة
متمرك ��زة اىل ا�س� ��س مادي ��ة ت�ؤل ��ف بجملته ��ا
وبحركته ��ا حلم ��ة التاري ��خ و�س ��داه .به ��ذا
املعن ��ى ي�ص ��ح االعتقاد ب� ��أن الوطن اليحتمل
مناف�س ��ة الطائفي ��ة له على ال�سي ��ادة اذ يف هذا
�ضياع ��ة للح ��ق .اما الطائفي ��ة فهي حني حتل
حم ��ل الوطن وحتتويه ف�أنه ��ا ت�ضفي �صفاتها
وخ�صائ�صها ووالءاته ��ا عليه .انها تنفيه اىل

الع ��دم لت�شي ��د عدمها اخلا�ص مكان ��ه يف هيئة
حروب تدمريية عقيمة واعادة انتاج حلروب
اخرى من ذات الطبيعة.
وهن ��ا الجم ��ال الي ��ة حل ��ول توفيقي ��ة تخرتع
توازن ��ات وهمي ��ة تلفل ��ف بها جوهره ��ا ك�أن
ت�سم ��ي الطائفي نف�سه ا�سالمي� � ًا او يدعي انه
تنوي ��ري مزي ��ف اىل �سي ��ادة الع ��دل واحل ��ق،
واىل ازال ��ة التميي ��ز الطائف ��ي ،لكن ��ه يرف�ض
البدي ��ل الدميقراطي يف نف�س الوقت .ان هذه
الدع ��وات رغم ما تت�سرت به من �شعارات �ضد
الطائفية هي تكر�س واقع الطائفية.
�إذن كي ��ف يغي ��ب الوطن وفقا له ��ذه القراءة؟
واملق�ص ��ود لي� ��س الغي ��اب اجلغ ��رايف او
التاريخ ��ي ب ��ل ح ��ن تتمك ��ن ع�صاب ��ة م ��ن
النا� ��س من ال�سيط ��رة على امل�ؤ�س�س ��ة القمعية
وم�ص ��ادرة الرثوة يف دولة ما فتلغى  -حكم ًا
 �سي ��ادة الوط ��ن  ,وغالب ��ا م ��ا يتحالف عدوخارجي حمتم ��ل وتدخل يف �ص ��راع مع جمع
مكونات الوطن التاريخية.
م ��ن هن ��ا الي�صح االدع ��اء ،كما ي�ص ��ادر حممد
ارك ��ون وزمال�ؤه امل�ست�شرق ��ون بان ال�صراع
الطائف ��ي ب�ي�ن ال�شيعة بحكم تاري ��خ اال�سالم،
ب ��ل ان ال ��ذي حكم تاريخ اال�س�ل�ام يف الع�صر
اال�سالمي هو ال�صراع بني ال�سلطة واملعار�ضة
,وهو �ص ��راع طبق ��ي اجتماع ��ي خال�ص .كما
حكمه لون اخر مكمل من ال�صراع هو ال�صراع
ب�ي�ن الدين والثقافة اي ب�ي�ن العقيدة ال�سلفية
اخلال�ص ��ة وب�ي�ن الفكر اال�سالم ��ي يف مناحيه
ومدار�سه املتنوعة .اما بعد الع�صر اال�سالمي

فقد ت�ضمن ال�صراع بتغلب ال�سلفية على الفكر
وانح�سار احل ��ركات االجتماعية واملعار�ضة
حل�س ��اب رك ��ود �سيا�س ��ي .وعندما نع ��ود اىل
�ساحات ال�صراعات الطائفية جندها مقت�صرة
على العالقات االيراني ��ة العثمانية وتنح�صر
�ساحته ��ا يف العراق .وه ��و البلد الوحيد الذي
عان ��ى معاناة �شديدة م ��ن التناحر بني ال�سنة
وال�شيعة.
وقد كان العراق من املراكز املعار�ضة االر�أ�س
للخليف ��ة الثالث عثم ��ان بن عف ��ان ،ومنه ومن
م�ص ��ر ج ��اءت الفئ ��ات الناقم ��ة عل ��ى اخللفية
والتي �ساهمت يف تاجيج التمرد الذي انتهى
بقتل ��ه .وب�سبب هذا الو�ضع فق ��د نقل اخلليفة
عل ��ي ب ��ن اب ��ي طالب خالفت ��ه م ��ن املدينة اىل
الكوف ��ة النها االكرث وال ًء ل ��ه ,وبعد مقتل علي
(ع) قام ��ت الدولة االموي ��ة فظهرت املعار�ضة
له ��ا يف الع ��راق وه ��ي معار�ض ��ة �شيعية غري
ال�شيعة االثني ع�شرية.
ويف مبح ��ث اخ ��ر ع ��ن �شيوعي ��ة االفندي ��ة
بق ��ول امل�ؤل ��ف االفندي ه ��و ال�سي ��د االكرب او
الربجوازي الذي يتميز عن الفالح ويتميز يف
العراق بلبا�س ��ه الغربي ال�سرتة والبنطلون.
وا�ستعمل ��ه ال�شيوعي ��ون للربجوازي�ي�ن عل ��ى
اخت�ل�اف مراتبه ��م .وق ��د اثر وج ��ود االفندية
يف االح ��زاب ال�شيوعي ��ة بت�شوي ��ه موقفه ��ا
الطبقي والوطني الن االفندي التعنيه م�شكلة
الفقر بحك ��م انه �شبع ��ان .وح ��االت االن�سالخ
م ��ن اال�ص ��ل الطبق ��ي ن ��ادرة .ان ه� ��ؤالء يف
اح�سن احواله ��م ا�شرتاكي ��ون ودميقراطيون
يوافق ��ون عل ��ى تا�سي� ��س قطاع ع ��ام واجراء
ا�صالح زراع ��ي ويعتربون ذل ��ك كافيا للتالزم
مع االيدلوجيا ال�شيوعية وااللتزام احلزبي.
فه ��م �شيوعيوعقيدة ولي�س وج ��دان واملعول
يف ال�صراع الطبقي لي�س على العقيدة بل على
الوجدان.
ويف معر� ��ض حديث ��ه ع ��ن الف�س ��اد يق ��ول
ان ال�شيع ��ة العراقي�ي�ن واملق�ص ��ود احل ��ركات
ال�سيا�سي ��ة لل�شيع ��ة العراقي�ي�ن ولي� ��س اه ��ل
مدين ��ة الث ��ورة ام املليون�ي�ن وه ��م مزدوج ��و
ال ��والء لل�شيوعي ��ة وعل ��ي بن اب ��ي طالب (ع)
وه ��م من نعمل على زرع النبتة امل�شاعية التي
�سوفتظلل العراق كل ��ه حتت عباءتها الوارفة.
فال�شيعة العراقيون بامل�صطلح ال�سيا– ديني
 فا�س ��دون كلهم .وهم اغنى فئ ��ات املعار�ضةبا�ستثن ��اء امل�ؤمتر الوطن ��ي .فاالموال تاتيهم
من جتار ال�شيعة يف كل مكان .اما ال�شيوعيون
فنجد اغلبهم يحاربون ال�شيوعية ويحا�صرون
كل من يدعو اليها بحيث انهم و�صفوا انتفا�ضة
الباني ��ا بانتفا�ض ��ة احلرامي ��ة بالرغ ��م م ��ن ان
ال�شيوعي�ي�ن قام ��وا بها .ويدع ��ون ه�ؤالء اىل
اقت�صاد ال�س ��وق ويخطئون لينني .واكت�شفوا
ان امري ��كا لي�ست بدولة ا�ستعمارية! هكذاهو
حال ال�شيوعيني يف احلقبة االمريكية!
ان اق�ت�ران ا�س ��م اال�سالم يف الع ��راق بالف�ساد
والل�صو�صية مع ك�ث�رة ظهور القطط ال�سمان
ب�ي�ن رج ��االت الدي ��ن والقي ��ادات الدينية البد
ان يبع ��د اجلماه�ي�ر ع ��ن تراثه ��ا وتقاليده ��ا
املحم ��ودة .وق ��د يفت ��ح الباب وا�سع ��ا لدخول
الثقاف ��ة الغربي ��ة بتداعياته ��ا وي�صب ��ح
جمتمعن ��ا م�سرح� � ًا للقي ��م االمريكي ��ة املعادية
لالن�س ��ان واملف�سدة يف االر� ��ض .ونحن امنا
نتو�سل بال�ت�راث ملواجهة اخلط ��ر االمريكي.
ويظه ��ر ذل ��ك م ��دى اخلط ��ر ال ��ذي ت�شكل ��ه
احل ��ركات الديني ��ة يف الع ��راق عل ��ى
حياتنا االجتماعية واالخالقية .ومل
�أر ب�ي�ن رج ��ال الدي ��ن العراقيني من
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ي�صل ��ح للح ��وار حول ه ��ذه املخاط ��ر .الف�ساد
ال�شيوعي �ساه ��م بدوره يف فتح باب للثقافة
الغربي ��ة م ��ع انت�ش ��ار االف ��كار االقت�صادي ��ة
الفا�س ��دة والت�شكيك باملبادئ اال�شرتاكية .ان
مهم ��ة حرجة تواجه الوطني العراقي ملقاومة
م ��د اخليان ��ة الوطنية والف�س ��اد امللتب�س �شتى
العقائد وااليدلوجيات.
وي ��روي العل ��وي كي ��ف ان االع ��دام وتعليق
اجلث ��ث عل ��ى امل�شان ��ق �ص ��ارت ظاه ��رة من ��ذ
ع ��ام 1958حني �سلم عب ��د ال�سالم عارف جثث
اركان النظ ��ام امللكي اىل الغوغاء لي�سحلوهم
ويعلقونهم على اعواد امل�شانق.وكذلك يف عام
 1963حني اعدم النظام ال�سابق جمموعة من
اليه ��ود بحجة انه ��م جوا�سي� ��س وعلقهم على
اعم ��دة الكهرب ��اء امام النا� ��س .كل ذلك مت من
دون ان يق ��وم اي مثق ��ف عراق ��ي ب�إدانة هذا
الفعل الهمجي .عل ��ى عك�س ذلك جاء الرد من
منظمة العفو الدولي ��ة التي دانت تلك االفعال
وه ��م ا�شرف من جميع املثقفني بال ا�ستثناء،
واج ��در احرتام ��ا .وي�ضي ��ف العل ��وي وكلم ��ا
ا�سمع بيانا من املنظمة احتقر نف�سي وزمالئي
املثقفني.
وع ��ن املثقفني يف ه ��ذا الزمان يق ��ول العلوي
املثق ��ف من اجليل احلا�ض ��ر الي�ستطيع تناول
غدائ ��ه او ع�شائ ��ه �إال عل ��ى انغ ��ام مبهم ��ة او
�صائته .وال ي�سعه النوم او القراءة اال وقنينة
الوي�سكي بجانب ��ه مع علبةاملارلبورو واذا مل
تتي�س ��ر له ه ��ذه الطلبات الن ��ه مل يح�صل بعد
عل ��ى ح ��ق اللج ��وء االن�س ��اين فان ��ه ينا�ضل
للو�ص ��ول اليه ��ا .ون�ضال املثق ��ف مندرج يف
ال�ص ��راع الطبقي ال ��ذي ينك ��ره املثقفون حني
يكون من اجل العمال والفالحني وميار�سونه
حني يكون حل�سابهم اخلا�ص! وهم يعتربون
�ص�ل�اح الدول بق ��در ماتقدم للثقاف ��ة واملثقفني
م ��ن دعم الن الثقافة همه ��م االكرب .وقد كتبت
ملثقفة عراقية ادعوه ��ا مل�ساعدة جمعية بغداد
امل�شاعي ��ة فتدع ��و يل بط ��ول العمر لك ��ي اقدم
االدب والثقاف ��ة! اين ارف� ��ض طلبات املثقفني
بتحوي ��ل ال�شيوعية اىل حركة ثقافية وادبية
النها حركة اجتماعية تهتم باملواطن وحاجاته
االجتماعية يف البحث عن عي�ش كرمي.
وع ��ن العراق ال�سومري يقول امل�ؤلف العلوي
ان الع ��راق اكت�س ��ب ا�سم ��ه م ��ن ا�س ��م املدينة
ال�سومري ��ة اوروك ،فع َّرب ��ه الع ��رب ب�إب ��دال
الهم ��زة عين� � ًا (عنعن ��ة متي ��م) وال ��كاف قاف ��ا
فيك ��ون عوروق ثم معاقبة ال ��واو الثانية مع
االل ��ف فيكون عوراق ،ويخفف الواو لي�صبح
�ضمه او عراق .ولعل العرب ا�ستثقلوا ال�ضمة
فك�س ��روا الع�ي�ن .وا�ستعم ��ل االغري ��ق ا�س ��م
مي�سو بوتاميا اي بالد مابني النهرين .وتوحد
الع ��راق على يد الع ��رب ككيان جغرايف وهم
ر�سم ��وا له حدوده وخارطته بعد اال�سالم من
املو�ص ��ل اىل عبادان ومنه املث ��ل القائل (ماكو
ورة عب ��ادان قري ��ة).ومل تت�ضم ��ن خارط ��ة
العراق كرد�ستان اجلنوبية امل�سماة كرد�ستان
الع ��راق وامنا حلقت به بع ��د اتفاقية �سايك�س
بيك ��و .وكان العرب ي�سمونها بالد اجلبال او
بالد االك ��راد وا�شهر بقاعها �شه ��رزور .واول
مدين ��ة ظهرت يف العراق هي مدينة الفراتني
التي تركت ت�أثرياتها اللغوية على ال�سومريني
ومنه ��ا عل ��ى ال�سامي�ي�ن واليهم ترج ��ع ت�سمية
دجل ��ة والف ��رات وا�سماء املهن ح ��داد وجنار.
وقد مرت بالعراق بالتعاقب املوجات ال�سامية
بعد ال�سومريني فجاء االكديون ثم العموريون
واال�شوريون والكلدانيون واالراميون .ومع
كل موجة يغري العراق هويته.

الس��ينما العربي��ة ..قضاي��ا وتجارب

حممد �سيد بركة
ي�شتم ��ل كتاب"ق�ضاي ��ا ال�سينم ��ا العربي ��ة"،
ملجموعة م�ؤلفني ،على جملة من املو�ضوعات
والق�ضايا التي تعاي ��ن حال وواقع وجتارب
ال�سينم ��ا اجلدي ��دة ،يف �أكرث م ��ن بلد عربي،
�سجلتها �أقالم نقاد وباحثني متخ�ص�صني يف
حقل النقد ال�سينمائي.

ويف البداي ��ة ،ي ��رى الناق ��د ال�سينمائي ندمي
جرجورة� ،أن ال�سينما العربية تعاين �سل�سلة
�أزم ��ات ،ميك ��ن اخت�صارها بـ :غي ��اب املخيلة
الإبداعي ��ة ،و�ضع ��ف املعاجل ��ة الدرامي ��ة،
قل ��ة امل ��وارد املالي ��ة اخلا�ص ��ة بالن�صو� ��ص
وامل�شاريع ال�سينمائية اجلدية .ويو�ضح �أنه
لعل �أكرث الدالئ ��ل على ذلك ،ما ي�شاهده رواد
املهرجان ��ات م ��ن �أفالم تراجع ��ت م�ستوياتها
الفني ��ة والتقنية والثقافية والدرامية ،ب�شكل
خميف وخطر.
ويب�ي�ن جرج ��ورة ،يف حم ��اور بحث ��ه يف
الكت ��اب� ،أنه مع دخولن ��ا قرن ًا جدي ��د ًا ،مليئ ًا
بالتط ��ورات التقنية واحل�ضاري ��ة والفكرية
والعلمي ��ة ،ال ي�سعنا �إال �أن نت�ساءل عما ميكن
�أن تقدم ��ه لن ��ا �سينمان ��ا القومي ��ة .ويت�ساءل
هن ��ا :ه ��ل نتو�ص ��ل �إىل ح ��ل م ��ا لأزماتن ��ا
املتنوع ��ة؟ م ��ا الذي يفعل ��ه خريج ��و املعاهد
الأكادميية واجلامعي ��ة ،وهل ميكن املراهنة
عليه ��م ،ب�صفته ��م �سينمائي ��ي امل�ستقب ��ل� ،أو
�أنهم �سيبقون عاطل�ي�ن عن العمل ال�سينمائي
االحرتايف؟
ه ��ل �ستتفاقم �أزم ��ة الإنتاج والإب ��داع� ،أو �أن
التقني ��ات احلديث ��ة امل�ستخدم ��ة يف �أوروب ��ا
و�أم�ي�ركا تقنيات فيديو ديجيتال ،قادرة على
منح ال�سينما العربي ��ة نب�ض ًا جمالي ًا ودرامي ًا
م ��ا؟ ويخل� ��ص الناق ��د ال�سينمائ ��ي� ،إىل �أن ��ه
ت�صعب الإجابة .فاخلوف كبري من �أن تتفاقم
الأزمات يف ظل غياب �سيا�سات ثقافية وفنية
متكاملة..
�إم ��ا عل ��ى ال�صعي ��د الر�سمي ،ال ��ذي يفرت�ض
ب ��ه منح النت ��اج الثق ��ايف والفني مزي ��د ًا من
احلري ��ات الفردي ��ة واجلماعي ��ة� ،إىل جان ��ب
تقدمي ��ه خمتل ��ف الإمكان ��ات الإنتاجي ��ة
املطلوب ��ة� ،أو حت ��ى عل ��ى �صعي ��د ال�ش ��ركات
الإنتاجي ��ة اخلا�ص ��ة �أو امل�ستقل ��ة ،م ��ن دون
�إغف ��ال تراج ��ع القي ��م الإبداعي ��ة ،واملواهب
اجلدية ،واملخيل ��ة اخل�صبة والرثية بالوعي
واملعرفة والتجربة.
من جهته ،ي�شري الناقد خليل �صويلح� ،إىل �أن
ال�سينم ��ا ال�سورية� ،سينم ��ا املو�ضوع ولي�س
املمث ��ل ،مو�ضح� � ًا �أن ال�سينم ��ا يف �سوري ��ا
ب ��د�أت مبغامرة مبك ��رة� ،إذ يع ��ود �إنتاج �أول

الحياة ..مخ وعضالت ،ريش وفرو!
هن ��اك �ص ��ورة يف مذك ��رات امل�ؤلف ��ة ه ��ذه �أُخ ��ذت
حني كانت طالب ��ة يف جامعة اوك�سفورد يف نهاية
ال�ستين ��ات :قبع ��ة عري�ض ��ة احل ��واف ،ابت�سام ��ة
عارف ��ة ،و�إ�صب ��ع عل ��ى ذقنه ��ا .م�ش ��روح عليه ��ا:
((�أن ��ا ،ك ��وين مزعج ��ة يف اوك�سف ��ورد)) ،حلظ ��ة
هراء جدي ��رة باحلب ،يف كتاب مرتاع من معجزة
احلي ��اة �أكرث مم ��ا هو �سخرية م ��ن �سخافتها .جي
ه ��ي منذ البداية يف مواجه ��ة �إح�سا�سها باملعجزة
ـ� �ـ ((احلي ��اة! م ��خ وع�ض�ل�ات ،ري� ��ش وف ��رو!)) ـ� �ـ
وبرغم �أن اولئك الذين اعتادوا على موقف �ساخر
ع�ص ��ري �أك�ث�ر ف�إنه ��م �سيب ��د�أون بر�ؤي ��ة الكت ��اب
متخم ��ا بده�شاتها واكت�شافاتها التي ترد بت�ص ّلب.
انه ��ا واعية ب�ش ��دة ب�أ�صوله ��ا وانحدارها الطبقي

العم ��ايل ،والعديد من املقاط ��ع الأكرث ت�أثريا تنبع
من جتربتها م ��ع والديها ،وعلى وجه اخل�صو�ص
والدها �سريع االنفعال والعنيف احيانا ،وهروبها
نح ��و الدرا�سة والكتابة .تكتب جي(( ،االثنا ع�شر
كتابا خا�صت ��ي ،املكوّ مة على ال ��رف ،جعلت �شيئا
م ��ن الزم ��ن مي�ض ��ي خطاف ��ا ))،لكن رغ ��م عوائقه
املتح�ض ��رة ،يقب�ض"حيات ��ي البهيمية"على �شيء
من غرابة الوجود.

ا�سم الكتاب :حياتي البهيمية
ال�ؤلف :ماغي جي
دار :تلغرام

فيلم روائي �سوري �إىل �سنة � ،1928إذ وقف
وراءه �ش ��اب متحم� ��س ،ا�سمه �أي ��وب بدري،
لك ��ن املغام ��رة ،و�إن كان ��ت ت�صن ��ع املبادرة،
ف� ��إن اال�ستمرارية فيها ،تتطلب منط ًا �آخر من
ال�سع ��ي ،فكيف كان �سعي ال�سينما ال�سورية،
و�إىل �أي ��ن و�ص ��ل؟ ويلف ��ت �صويل ��ح �إىل �أنه
كان الفيل ��م ال�س ��وري الأول بعنوان"املته ��م
الربيء"..
والق ��ى جناح� � ًا باه ��ر ًا ،فت�شجع مغام ��ر �آخر
كان يه ��وى ال�سينم ��ا و�أقدم عل ��ى �إنتاج فيلم
بعنوان"حت ��ت �سم ��اء دم�ش ��ق" ،وكان ه ��ذا
املغامر هو ر�شيد جالل ،الذي تعاون مع هاو
�آخر هو �إ�سماعيل �أنزور ،ف�أجنزا الفيلم �سنة
 ،1932مع انتهاء عهد ال�سينما ال�صامتة..
و�أ�ضيف ��ت �إليه بع� ��ض املقطوعات املو�سيقية
املرافق ��ة لأحداث الفيلم ،ووج ��دت ال�سلطات
الفرن�سي ��ة الت ��ي كان ��ت حتتل الب�ل�اد ،ذريعة
لإلغ ��اء عر�ض الفيلم ،تتمث ��ل يف �أن �أ�صحابه
مل يدفع ��وا حقوق الت�ألي ��ف املو�سيقي فخ�سر
الفيلم ثالثمائة لرية ذهبية ،هي ر�صيد ال�شركة
التي �أطلقت على نف�سها ا�سم"هيلو�س فيلم".
كما ي�ش ��رح الناقد ال�سينمائي ال�سوري ،هنا،
تدرج وتطور مراحل ال�سينما ال�سورية.
وهناك �أي�ض ًا ،جملة من الدرا�سات والأبحاث
الدقيقة املو�سع ��ة ،حول الكثري من اجلوانب
الإبداعية ال�سينمائية يف العامل العربي.
وعموم� � ًا ،نطالع يف الكت ��اب� ،أكرث من قراءة
نقدي ��ة ،موزعة عل ��ى ثالثة �أب ��واب رئي�سية،
عاجل ��ت جميعها نتاجات وهم ��وم وتطلعات
ال�سينم ��ا العربي ��ة يف رب ��ع الق ��رن الأخ�ي�ر،
ب�شقيها الروائي والت�سجيلي..
وتعري ��ف ب�أب ��رز مبدعيه ��ا املخ�ضرم�ي�ن
وال�شباب .ومتحورت مو�ضوعات وعناوين
الكت ��اب ،ح ��ول ال�سينم ��ا يف :الأردن ولبنان
واجلزائ ��ر والع ��راق وتون� ��س واملغ ��رب
وم�ص ��ر و�سوري ��ا وفل�سط�ي�ن ،ب�أق�ل�ام النقاد
والباحثني� :سمري فريد� ،أحمد يو�سف ،ف�ؤاد
التهام ��ي ،خلي ��ل �صويل ��ح ،ن ��دمي جرجورة،
�صبح ��ي حليم ��ة ،رفي ��ق ال�صب ��ان� ،أ�ش ��رف
ال�صب ��اغ ،ر�ؤوف توفي ��ق ،حمم ��ود قا�س ��م،
�أحمد بي�ض ��ون ،حممد �ص ��وف و�أحمد بلية،
عدنان ح�سني� ،سعيد ال�شيمي.
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ن��ادي��ن غ��وردي��م��ر
ول��دت نادين غوردمير يف بلدة �سربينغز الواقعة يف �ضواحـ��ي جوهان�سبورغ ،وهي ابنة
�إيزي��دور غوردمير و ن��ان ،كان والداها م��ن املهاجرين اليهود على حد �س��واء ،والدها من
ليتواني��ا بالق��رب م��ن احلدود مع التفي��ا و�أمها من لن��دن ،و قد ا�ستح��وذت الظروف التي
تعي�شه��ا جن��وب �إفريقيا م��ن عدم امل�س��اواة العرقي��ة واالقت�صادية على ج��زء كبري من
اهتمامه��ا ،وق��د لعب��ت جتربة والدها كالج��ئ يهودي يف رو�سي��ا القي�صري��ة دورا هاما يف
ت�شكي��ل هوية نادي��ن ال�سيا�سية ،لكنه مل يك��ن يتعاطف ب�شكل خا�ص م��ع جتارب ال�سود
حت��ت نظام الف�ص��ل العن�صري ،وباملقاب��ل كانت ترى ن�شاط��ا من قبل والدته��ا التي كانت
ت�ستنكر الفقر والتمييز و عدم امل�ساواة و العديد من الظروف التي كان يعاين منها ال�سكان
ال�س��ود يف جنوب افريقيا ،و التي قامت بت�أ�سي���س ح�ضانة للأطفال ال�سود و �سرعان ما مت
قفله��ا من ط��رف ال�سلطات ،و قد داهمت ال�شرطة منزل عائلتـه��ا و �صادرت كل الوثائق و
الر�سائل يف املنزل.

تلق ��ت نادي ��ن تعليم ��ا كاثوليكي ��ا يف مدر�س ��ة الدي ��ر
الكاثوليك ��ي ،و كان ��ت تبق ��ى وحي ��دة ومنعزل ��ة يف
كثري من الأحيان ،و قد بد�أت الكتابة يف �سن مبكرة،
ون�ش ��رت ق�ص�صه ��ا الأوىل يف  1937و كانت حينها
يف �س ��ن اخلام�س ��ة ع�ش ��رة ،وقد قدم ��ت �أول عمل لها
املتمث ��ل يف ق�صة ق�صرية للأطف ��ال بعنـــوان"ال�سعي
لتواج ��د الذه ��ب" ،التي ن�ش ��رت يف جمل ��ة �شيلدرنز
�سانداي.
 در�س ��ت نادي ��ن غوردمي ��ر مل ��دة �سن ��ة يف جامع ��ةويتواتر�سران ��د ،حيث كانت خمتلط ��ة لأول مرة مع
الزمالء املهنيني من عرقيات عديدة ،و�أ�صبحت �أي�ضا
م�شارك ��ة يف نه�ض ��ة �صوفي ��ا ت ��اون ،لكنه ��ا مل تكمل
درا�ستها اجلامعي ��ة ،و انتقلت اىل جوهان�سربغ يف
 1948وكان ��ت مُدر�س ��ة هناك ،حي ��ث عا�شت منذ ذلك
احل�ي�ن و وا�صلت غوردمير الكتابة ،وقد نـُ�شر معظم
كتاباته ��ا يف املج�ل�ات املحلي ��ة يف جن ��وب افريقيا،
يف ع ��ام  1951قبل ��ت جمل ��ة نيويوركر ن�ش ��ر ق�صة
غوردمي ��ر التي كان ��ت بعنوان"مراقب م ��ن امليت"و
كان ذل ��ك مبثاب ��ة بواب ��ة ال�شه ��رة لـنادي ��ن وفر�ص ��ة
لتق ��دمي �أعماله ��ا جلمه ��ور عري� ��ض و كب�ي�ر ،و قالت
غوردمي ��ز انه ��ا تعتقد الق�ص ��ة الق�صرية ه ��ي ال�شكل
الأدب ��ي لع�صرن ��ا ،وا�صلت ن�شر الق�ص� ��ص الق�صرية
يف جمل ��ة نيويورك ��ر وغريه ��ا من املج�ل�ات الأدبية
الب ��ارزة ،وكان النا�شر غوردمي ��ر الأول هي ال�سيدة
ول ��و فريدم ��ان ،زوج ��ة النائ ��ب برن ��ارد فريدم ��ان،
ون�ش ��رت رواية غوردمي ��ر االوىل"ي ��وم الكذب"يف
ع ��ام  1953و يف  ،1954تزوجت راينولد كا�سرير،
وهو تاج ��ر الفن الذي يحظى باحرتام كبري و تويف
ع ��ام  2001ب�سب ��ب مر�ض انتفاخ الرئ ��ة ،ولد ابنهما
"هوغ ��و" يف ع ��ام  ،1955واليوم ه ��و املخرج يف
نيويورك ،و قد تعاونت معه والدته يف �إنتاج بع�ض
الأعم ��ال من الأفالم الوثائقية ،تزوج هوغو كا�سرير
يف وق ��ت الح ��ق �سارة بيرتيك ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ثالثة
�أطف ��ال هم :كيت ،روالن ��د ،وكون ��راد ،وكان لـ نادين
غوردمي ��ر �إبنة غري �شرعي ��ة با�سم"�أوريان"(مواليد
 ،)1950رزقت بها قبل زواجها الأول.
 القب�ض على �صديقتها"بيتي دو توا"يف عام 1960و كذلك جمزرة �شاربفيل كانتا ال�سبب احلقيقي وراء
دخول نادين غوردمير حيز احلركة املناه�ضة للف�صل

العن�ص ��ري وبعد ذل ��ك ،و �سرعان قررت اخلو�ض يف
غم ��ار الن�شاط ال�سيا�س ��ي يف جنوب افريقيا ،وكانت
تربطه ��ا عالق ��ة �صداق ��ة مع"ب ��رام في�شر"و"جورج
بيزو� ��س"و هما حمامي ��ا الدفاع لـ نيل�س ��ون مانديال
 ،1962وعندم ��ا �أطلق �سراح مانديال من ال�سجن يف
ع ��ام  ،1990كانت نادين غوردمي ��ر واحدة من �أوىل
النا�س الذين طلب ر�ؤيتهم.
 خ�ل�ال ف�ت�رة  1970 - 1960وا�صل ��ت العي� ��ش يفجوهان�س�ب�رغ ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنه ��ا ترك ��ت بلدها
�أحيان ��ا لفرتات ق�صرية من الوقت من �أجل التدري�س
يف جامعات عدة داخ ��ل الواليات املتحدة الأمركية.
وبقيت نادين توال� ��ص ان�شطتها االدبية وال�سيا�سية
م ��ن �أجل الإن�ساني ��ة و قالت حينها �أنه ��ا قد بد�أت يف
حتقي ��ق االعرتاف ال ��دويل ب�أعمالها  ،و ح�صلت على
جائزتها االوىل يف عام  ،1961وكانت دوما ت�صر من
خالل كتاباتها ون�شاطها على حد �سواء �أن على جنوب
�أفريقيا �إعادة النظر يف �سيا�ستها وتنهي عقدا زمنيا
طوي�ل�ا من الف�ص ��ل العن�ص ��ري ،وخالل ه ��ذا الوقت
حظ ��رت حكومة جن ��وب افريقيا العديد م ��ن �أعمالها
نذك ��ر منه ��ا كت ��اب"The Late Bourgeois
 "Worldوحظ ��ره يف  1976مل ��دة ع�شر �سنوات
م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة يف جن ��وب �أفريقي ��ا ،و كذل ��ك
كت ��اب""A World of Strangersعوق ��ب
بااليق ��اف مل ��دة اثن ��ي ع�ش ��ر عام ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
اعم ��ال اخرى مل نتطرق �إليها ،وظلت بع�ض كتاباتها
تع ��اين رقابة حت ��ى يف ظ ��ل حكومة ما بع ��د الف�صل
العن�ص ��ري ،و يف عام  2001ق ��ررت وزارة التعليم
باملقاطع ��ة كت ��اب""July's Peopleو �إزالت ��ه
م�ؤقتا من قائمة"قراءة املدر�سة"و هو نف�س امل�صري
ال ��ذي لقيت ��ه معظ ��م �أعمالها م ��ن الكت ��ب املناه�ضة
للف�ص ��ل العن�ص ��ري ،و ق ��د مت و�ص ��ف حمتوي ��ات
كت ��اب""July's Peopleب�أنها"عن�صري ��ة
عميقة" ،وهو الو�صف الذي ا�ستهجنته غوردمير
و �إعتربت ��ه �إهانة خط�ي�رة ،و ذلك ما دفع بالعديد
من ال�شخ�صي ��ات الأدبية وال�سيا�سية بالتنديد و
االحتجاج.
 ان�ضم ��ت نادي ��ن غوردمي ��ر اىل امل�ؤمت ��رالوطن ��ي االفريقي عندما كان ال ي ��زال مدرج ًا
عل ��ى انه ��ا منظم ��ة غ�ي�ر قانوني ��ة م ��ن قب ��ل
احلكوم ��ة يف جن ��وب �أفريقي ��ا ،يف حني كان
متثل االمل حلزب امل�ؤمتر الوطني االفريقي
لعك�س اجتاه اجلنوب �أفريقيا تـُجاه معاملة
املواطن�ي�ن ال�سود ،و قد كان ��ت منا�ضلة بكل

معنى للكلمة داخل هذه املنظمة ،وكان هدغها من وراء
الإنظم ��ام �إىل هـذه املنظمة ه ��و الت�صدي و الوقوف
يف وج ��ه حكومة جن ��وب �إفريقيا ،و ق ��د �سمحت يف
�إحدى املرات لقادة ح ��زب امل�ؤمتر الوطني االفريقي
بالإختبـ ��اء يف منزله ��ا مل�ساعدته ��م عل ��ى الهروب من
االعتق ��ال م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة ،و قال ��ت يف حماكمة
اخليان ��ة دملا� ��س � 1986إن الي ��وم مدع ��اة للفخ ��ر لها
وذل ��ك عندما �أدلت ب�شهادتها يف نيابة عن  22نا�شطا
يف جن ��وب �أفريقيا �ضد الف�ص ��ل العن�صري ،و طوال
ه ��ذه ال�سن ��وات كانت قد حققت العدي ��د من الأهداف
من خالل املظاهرات املناه�ضة للف�صل العن�صري يف
جنوب �أفريقي ��ا ،و �أو�صلت هذه الق�ضية �إىل م�سامع
املجتم ��ع الدويل و عما يحدث يف جنوب افريقيا من
التمييز والقمع ال�سيا�سي.
 بد�أت �أعماله ��ا الأدبية حتقق االعرتاف الدويل يفوقت مبكر من حياته ��ا املهنية ،مع االعرتاف الدويل
الأول لها يف عام  1961املتمثل يف جائــزة"W. H.
Smith Commonwealth Literary
 ،"Awardو بعده ��ا توال ��ت اجلوائ ��ز الأدبي ��ة
العديدة طوال العقود التي تلت ذلك التي
مثل ��ت

الإع�ت�راف الأدب ��ي و ذل ��ك ه ��و املق�ص ��ود م ��ن ني ��ل
اجلوائ ��ز و الأو�سمة الدولية ،و تقدي ��را لإجنازاتها
العظيمة توجت بجائزة نوبل للأدب يف عام .1991
 قام ��ت نادي ��ن غوردمي ��ر بالن�ش ��اط ال حم ��دود يفالكف ��اح و املقام ��ة �ضد الف�صل العن�ص ��ري ،و كذلك ال
ميكن �إن ��كار دورها يف تعزيز الفن ��ون الأدبية داخل
جنوب �إفريقيا و خارجها،و قد كان ترف�ض ال�سماح بـ
ب ��ث �أعمالها من قبل هيئة �إذاعة جنوب �أفريقيا خالل
فرتة التي كانت ت�سيط ��ر حكومة الف�صل العن�صري،
عمل ��ت غوردمير �أي�ضا يف اللجن ��ة التوجيهية للعمل
يف جن ��وب افريقيا و جمموع ��ة مكافحة الرقابة ،كما
�أنه ��ا تعترب ع�ض ��و م�ؤ�س�س للم�ؤمتر جن ��وب افريقيا
للكتاب ،وقد قامت نادين غوردمير �أي�ضا بدور ن�شط
يف املنظم ��ات الأدبية يف جن ��وب �أفريقيا و الر�سائل
والدولية ،و �شغلت كذل ��ك من�صب نائب رئي�س نادي
القلم الدويل.
 يف مرحلة � 1990أي ما بعد الف�صل العن�صري يفجنوب �إفريقيا� ،أ�صبحت غوردمير نا�شطة يف حركة
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية  /الإيدز ،و هو مر�ض
يعترب �أزمة �صحية عامة كبرية يف جنوب افريقيا ،و
يف ع ��ام  2004قامت بتق ��دمي كتاب جلمع التربعات
للعم ��ل عل ��ى عل ��ى �إع ��داد حملة للع�ل�اج �ضد
الإي ��دز ،و خ�ل�ال جوالته ��ا حما�ضراته ��ا
كان ��ت دوم ��ا تتحدث ع ��ن م�سائ ��ل ال�سيا�سة
اخلارجية والتمييز العن�صري خارج جنوب
افريقي ��ا ،عل ��ى �سبي ��ل املثال يف ع ��ام 2005
عندما �سقط في ��دل كا�س�ت�رو مري�ضا ان�ضمت
غوردمي ��ر ه ��ي و �ست ��ة �آخري ��ن م ��ن الفائزين
بجائزة نوبل يف ر�سالة مفتوحة اىل الواليات
املتحدة حمذرين من ي�سعون لزعزعة ا�ستقرار
حكومة كوبا ال�شيوعية ،و يف عام  2001قامت
بح ��ث �صديقتها"�س ��وزان �سونتاغ"ع ��دم قب ��ول
جائزة من احلكومة الإ�سرائيلية ،على الرغم من
انها اغ�ضب ��ت البع�ض من خ�ل�ال رف�ضها مل�ساواة
ال�صهيوني ��ة م ��ع نظ ��ام الف�صل العن�ص ��ري ،و يف
ع ��ام  2006هوجمت غوردمي ��ر يف منزلها على يد
ل�صو�ص ما �أثار غ�ضبا يف البالد و رف�ضت باملقابل
االنتق ��ال للعي� ��ش يف جمم ��ع م�س ��ور و حمرو� ��س،
وللعلم ف�إن نادين غوردمي ��ر معرتفة ب�أنها ملحدة و
لكنها مل تكن ن�شطة يف منظمات امللحدين ابدا.

عن /ويكيبيديا ،و�ستار تاميز
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رواي��������ة"دروب ال��ف��ق��دان"
ل��ل��ك��ات��ب ع��ب��دال��ل��ه صخي
نريان الربيعي
رواي ��ة"دروب الفقدان"للكات ��ب عبدالل ��ه �صخي
وال�ص ��ادرة ع ��ن دار املدى الطبع ��ة االوىل 2013
والت ��ي حتتوي على �287صفح ��ة ,رواية واقعية
 ,تنق ��ل لن ��ا بعد�س ��ة الكاتب �ص ��ورة حي ��ة ملدينة
الث ��ورة  ,فيرتجم ق�صة مدينة مهمل ��ة على الرغم
م ��ن كونها تعترب من �ضمن العا�صمة مدينة بغداد
 ,تعي�ش اجواءها اخلا�ص ��ة واعرافها الع�شائرية
وجتربتها بالهجرة من اجلنوب ومن ثم الرتحيل
من خلف ال�س ��دة بالر�صافة وال�شاكرية يف الكرخ
اىل املدينة الت ��ي �أ�س�سها عبدالكرمي قا�سم ف�أ�سبغ
عليه ��ا تكوينا اجتماعيا معين ��ا �شبه مغلق مقارب
مل ��ا يع ��رف بالغوتا ل ��ه طبيعت ��ه االجتماعية التي
تنف ��رد ع ��ن موطنه ��ا اال�صل ��ي اجلن ��وب العمارة
والنا�صري ��ة والك ��وت امل ��دن الت ��ي نزح ��وا منها
ب�سب ��ب ظروفه ��م اخلا�ص ��ة الت ��ي طبع ��ت عليه ��م
حي ��اة وطبيعة خمتلفة  ,لكنه ��ا ال ت�شبه باي �شكل
م ��ن اال�ش ��كال حي ��اة املدينة الت ��ي قدم ��وا اليها ,
فكون ��وا تاريخهم امل�ش�ت�رك وعقائدهم وافكارهم
ال�سيا�سي ��ة املختلف ��ة .رحل ��ة ينقلنا اليه ��ا الكاتب
عبدالل ��ه �صخ ��ي كي نكون عل ��ى مقربة م ��ن �آمال
وتطلع ��ات الطبق ��ة املعدم ��ة التي تعت�ب�ر القراءة
واملطالع ��ة قوته ��ا الي ��وم فيك�ش ��ف ا�سراره ��ا ,
وي�صف �شوارعها وقطاعاتها ومقاهيها وا�سواقها
ويتذك ��ر �شخو�صها ويدخ ��ل يف تفا�صيل احلياة
اليومي ��ة له ��ذه ال�شريحة وه ��و ال يخجل عن ذكر
مثالبه ��ا وتقدمي تفا�صيل دقيق ��ة العمال ميار�سها
ا�صحابه ��ا م ��ن ال�س ��راق واخلو�شي ��ة لكنن ��ا نقف
ام ��ام هذه ال�ص ��ور الواقعي ��ة موق ��ف احلياد وال
ن�ستطي ��ع ادانته ��ا ب�سهول ��ة فهو ي�ص ��ف لنا اي�ضا
خلفي ��ة ه�ؤالء اال�شخا�ص ومعاناة �شريحة مغيبة
لعقود م ��ن الزمن يعي�شون على اط ��راف مدينتنا
لكنن ��ا جنه ��ل جماهلها ه ��ذه الواقعي ��ة بال�سرد ال
ت�شب ��ة الواقعية الفرن�سية ومن ثم االيطالية التي
ت�ص ��ور احلي ��اة ت�صوير ًا واقعي ��ا دون اغراق يف
املثالي ��ات او جنوح �صوب اخلي ��ال لكنها مث�أثرة
ب�أدب امريكا الالتيني ��ة فت�سجل لنا بايقاع يومي
ح ��وادث املدينة من اعدام ��ات وتوقيف و�سجون
و�سق ��وط يف املب ��ادئ لبع� ��ض �شخو�صها وتنتقل
بالزمن بني احلا�ض ��ر يف مدينة الثورة واملا�ضي
خلف ال�سدة واحيان ��ا ينتقل بنا انتقاالت �سريعة
مث ��ل فل ��م �سينمائي اىل م ��ا قبل الهج ��رة  ,فيميل
اىل كل م ��ا هو جتريبي وذا طابع �سيا�سي وبذلك
يتناق� ��ض مع الواقعي ��ة االوروبي ��ة و يقرتب من
ادب الكاتب و ال�صحفي غابريل غاري�سيا ماركيز
هذا االق�ت�راب اليك ��ون موازيا لكتاب ��ات غابريل
وان اق�ت�رب يف بع� ��ض من مالحم ��ه  ,ف�شخ�صية
االم البطل ��ة مكية احل�سن وان اختلفت التفا�صيل
تق�ت�رب يف �شخ�صيته ��ا امللحمي ��ة والبطولية من
�شخ�صي ��ة االم يف رواية مك�سي ��م غوركي الكاتب
الرو�س ��ي وكما يلمح لنا الكاتب ذاته هذا التقارب
من خالل ال�سرد يف رواية دروب الفقدان.
تب ��د�أ الرواي ��ة مب�شهد اع ��دام (اخلو�ش ��ي) نايف
ال�ساع ��دي ،واخلو�ش ��ي م�صطل ��ح حمل ��ي ملدينة
الث ��ورة يطلق على ا�شقياء املنطق ��ة من العاطلني
الذي ��ن يقدم ��ون خدماتهم بعد ان يب ��د�أوا كالمهم

م����ن اص��������دارات
بعبارة"�آن ��ة خو� ��ش ولد"او"احن ��ة خو� ��ش
ولد"وعن ��د التق�ص ��ي مل ��ا كتب ��ه الكات ��ب الكب�ي�ر
عبدالل ��ه �صخ ��ي اكت�شفت ان كلم ��ة اخلو�شي غري
مرادف ��ة حرفي� � ًا ملعنى كلم ��ة ال�شقي البغ ��دادي اذ
يقول الكاتب يف �صفح ��ة  19عن نايف ال�ساعدي
ورفاقه"انه ��م نب�ل�اء ومت�سول ��ون � ,أوفي ��اء ,
وغ ��دارون � ,صاحل ��ون  ,وطاحل ��ون  ,يدافع ��ون
ع ��ن ال�شرف وينتهكونه  ,ميار�سون قيم الف�ضيلة
وينت�صرون للرذيل ��ة  ,يتطلعون اىل الفرح بقوة
وح�ي�ن ي�أت ��ي يحولون ��ه اىل م� ��أمت  ,ي�ستجيبون
لن ��داءات بع�ضه ��م يف حلظ ��ة �صفاء ن ��ادر  ,ويف
حلظ ��ات اخ ��رى ميزق ��ون اج�س ��اد ا�صدقائه ��م
ومعارفه ��م بال�سكاك�ي�ن او ي�شل ��ون اع�ضاءه ��م
باخلناجر"ثم ي�ستطرد الكاتب يف ال�صفحة ذاتها
فيق ��ول"و�إذا تكفل ��وا بالذود عن �س ��كان مناطقهم
عموم ��ا تبن ��ى ق�س ��م منه ��م حماي ��ة ال�شيوعي�ي�ن
املطاردين"م ��ن هنا يكون اع ��دام نايف ال�ساعدي
ب�سبب حمايته وتعاونه لتهري ��ب امر�أة �شيوعية

مط ��ارة يف �سبعيني ��ات الق ��رن املن�ص ��رم وكم ��ا
تبت ��دئ الرواي ��ة باع ��دام نايف ال�ساع ��دي تنتهي
مبوت البطلة كمدا وقهرا على ولدها علي �سلمان
املغيب يف �سج ��ون ال�سلطة ,دورة موفقة للكاتب
با�ستعم ��ال حرفي ��ة الرواية الدائري ��ة لهذا ال�سرد
االدب ��ي .الرواي ��ة ت�سج ��ل احداث مدين ��ة الثورة
وما جاورها من املدن بعد انهيار اجلبهة الوطنية
التي كانت قائمة ب�ي�ن حزب ال�سلطة حزب البعث
واحل ��زب ال�شيوع ��ي العراقي وتتعر� ��ض بجر�أة
ملعاناة الفقراء والكادحني الذين رف�ضوا االنتماء
حل ��زب البع ��ث ب�سب ��ب حبه ��م ملخل�صه ��م الزعيم
عبدالك ��رمي قا�س ��م ف�ن�رى االم حتتف ��ظ ب�ص ��ورة
الزعي ��م وتلفه ��ا بفوط ��ة قدمية مع �ص ��ورة البنها
التقطها له م�ص ��ور جوال وو�ضعتها يف �صندوق
عر�سه ��ا �ص  .32لك ��ن ال جمال للحي ��اد مع �سلطة
غ ��ادرة تعترب الغري منتمني �شيوعني رغما عنهم ,
�ص  202يقول الراوي العليم"يف نادي اجلامعة
�س�أله احد الطالب امل�س�ؤولني با�ستياء علي ملاذا ال

تنتم ��ي اىل االحتاد الوطن ��ي؟ ف�أجابه انه م�ستقل
ويف�ضل ان يبقى هكذا فقال امل�س�ؤول الطالبي"كل
ال�شيوعيني يقولون انهم م�ستقلون".
الرواي ��ة �سيا�سي ��ة وبامتي ��از وحقيق ��ة الكات ��ب
مل يلج� ��أ اىل الرمزي ��ة اب ��د ًا فه ��و ي�سط ��ر ملحمة
جماعي ��ة لف�ت�رة زمني ��ة مقرتن ��ة مب ��كان حم ��دد
تت�شع ��ب في ��ه االح ��داث وال�شخو� ��ص فينتق ��ل
ب�سرع ��ة احيان ��ا اىل ف�ص ��ول ليعرفن ��ا ب�شخ�صية
اخرى تتعر�ض لال�ضطهاد وهو ال يتوانى يف ان
ي�س ��رد احداث �سيا�سية تدع ��م فكرته ,ومنا�صرته
لتطلع ��ات الفق ��راء كم ��ا ح ��دث يف ال�صفحة 238
فيق ��ول"يف الثال ��ث م ��ن مت ��وز ع ��ام 1963ق ��اد
العري ��ف ح�س ��ن �سري ��ع حرك ��ة لالطاح ��ة ب�سلطة
البعثي�ي�ن والقوميني الذين ا�سقط ��وا عبدالكرمي
قا�س ��م واعدم ��وه م ��ن دون حماكم ��ة"اذن الكاتب
منج ��از اىل فكره منذ بداية الرواية لكنه مل يهمل
اجلان ��ب الفن ��ي والتقن ��ي يف البن ��اء ال�سردي بل
اعطانا �ص ��ورة اجتماعية رائع ��ة لطبيعة احلياة
االجتماعية الت ��ي تبدو للوهلة االوىل انها مغلقة
لكنه يدخ ��ل يف التفا�صيل لي�سرد عالقات عاطفية
اك�ث�ر انفتاحا م ��ن املدين ��ة ذاته ��ا فيجعلن ��ا نفهم
طبيع ��ة هذا املجتمع الذي يجم ��ع الريف واملدينة
يف �آن واح ��د � ,ص  150يق ��ول الكاتب عن ل�سان
الراوي"ك ��ن ينرثن �شعوره ��ن يف الهواء فينهمر
العبري لي�ستدل به الع�شاق على حبيباتهم اللواتي
ي�ضربن �أ�ضلعهن ب�سواعدهن واالر�ض ب�أقدامهن
وكان ال�شب ��اب يقرتبون منه ��ن باحرتا�س خ�شية
ان يعرت� ��ض عليه ��م �آب ��اء او �أخ ��وة �أو ازواج ,
ح�ي�ن ي�شعرن �أنهم اقرتبوا كث�ي� ً
را تطلق احداهن
ر�سال ��ة مقرتنة برنني جر�س نحا�سي �صغري يهتز
بيدها� :صويحبتك مو�ش ويانة وتكمل جمموعة
الفتيات :بذيج اللمة.
ه ��ذه ال�صورة جت�سيد لليل ��ة عا�شوراء يف احدى
زوايا القطاع املطلة على �ساحة مدينة الثورة.
اىل ان يقول"وق ��د تن�سح ��ب احداه ��ن خل�س ��ة
وتدخ ��ل يف رك ��ن معتم لتجد نف�سه ��ا يف مواجهة
حبيبه ��ا وه ��ي تنز عرق ��ا ورغب ��ة في�ض ��وع عطر
ال�شع ��ر ال�سبط واذا ي�ص�ل�ان اىل ال�ضفة اخلطرة
تن�سحب ,العا�شقة اىل م�أوى الليل فيهيم اجلوال
يف الطرق ��ات م ��ن جديد"ه ��ل هن ��اك اك�ث�ر روعة
وجمالية لو�صف احلي ��اة االجتماعية والطقو�س
الديني ��ة املقرتن ��ة باحلب ,وحده م ��ن عا�ش هناك
يع ��رف متعته ��ا ويرن ��و اىل احا�سي�سه ��ا ال�شجية
م ��ن غن ��اء ريفي وول ��ع ب�أهازيج ث ��ورة الع�شرين
وردات لطمي ��ة تعلو وتخبو عل ��ى نب�ضات قلوب
الفتي ��ات وال�شب ��اب املح ��روم م ��ن فر� ��ص احلياة
لكن ��ه مفعم باحليوية يفه ��م احلياة على حقيقتها,
فف ��ي الوقت الذي يعمل فية علي �سلمان ابن مكية
احل�سن البطلة عامل بن ��اء يحاول اكمال درا�سته
اجلامعية وممار�سة هواية الغناء وحماولة تعلم
املو�سيق ��ى والبحث عن طرقه ��ا و�آدابها  ,واخري ًا
الرواي ��ة مفعمة مبواقف امليلودرام ��ا القريبة من
الفن ال�سينمائي فيجعلن ��ا الكاتب عبدالله �صخي
نبك ��ي ون�ضحك يف �آن واح ��د او ن�ضحك اىل حد
البكاء.

8

العدد ( )2996السنة الحادية عشرة االحد ( )2شباط 2014
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حكايات الر�ؤ�ساء العرب وارتباطهم بزوجاتهم

نس��اء الزعم��اء ..أس��رار الحب في
قلوب أصحاب الفخامة
ير�ص ��د كتاب"ن�س ��اء الزعم ��اء� ..أ�س ��رار احلب
يف قل ��وب �أ�صحاب الفخام ��ة الر�ؤ�ساء وامللوك
العرب" ،ق�ص�ص حب الر�ؤ�ساء وامللوك العرب
لزوجاتهم .ويتحدث امل�ؤلف بداية ،عن �أنه كان
علي عبدالله �صالح راعي ًا للغنم يف مراعي بيت
الأحمر ،حني وقع يف غرام راعية فتزوجها يف
ع ��ام  .1964وكان عمره � 17سنة .ولكن رفيقة
�صب ��اه توفيت عام  1979بحادث �سري ،فرتكت
ل ��ه خم�س بن ��ات وولدين .وت ��زوج �صالح بعد
ذل ��ك ،مرتني ،م ��ن دون �أن يرى وج ��ه العرو�س
قبل ليلة الزفاف.
ويحك ��ي امل�ؤلف ع ��ن ق�ص ��ة زواج عبدالنا�صر،
مبين ��ا �أن ��ه كان ي�ت�ردد عل ��ى من ��زل �صديق ��ه
عبداحلمي ��د ،ح�ي�ن دخل ��ت علي ��ه فت ��اة رقيق ��ة
ا�سمه ��ا حتي ��ة ،قدمت ال�ش ��اي له .وح�ي�ن ر�آها
جمال ،للمرة الأوىل� ،أعج ��ب بها وكانت �شابة
�صغ�ي�رة ..هادئ ��ة ..رقيقة املالم ��ح ..ومل تكن
الفتاة �سوى ابنة �صديقه.
ومع تع ��دد الزي ��ارات ازداد جم ��ال �إعجاب ًا بها
ف�ص ��ارح والده ��ا برغبت ��ه يف االرتب ��اط به ��ا.
وطل ��ب يدها ،ورغم تردد عبداحلميد و�أ�شقائها
بحكم الوظيف ��ة الع�سكري ��ة لعبدالنا�صر ،التي
ال متنح ��ه �إال راتب ًا قلي ًال ،ولك ��ن حتية ح�سمت
املوق ��ف ،و�أغلق ��ت �أب ��واب الرتدد عندم ��ا �أ�صر
جم ��ال عل ��ى معرفة ر�أيه ��ا .فوافقت ب�ل�ا تردد.
واعلن ��ت اخلطوب ��ة وج ��رى الزف ��اف خ�ل�ال
�شهري ��ن .وظلت ام ��ر�أة متوا�ضع ��ة ،قبل وبعد
ت ��ويل عبدالنا�ص ��ر الرئا�س ��ة ،وظل ��ت حياته ��ا
مكر�سة خلدم ��ة زوجها و�أبنائه ��ا :هدى ومنى
وخالد وعبداحلميد وعبداحلكيم.
وير�ص ��د م�ؤمن املحمدي ،حكاي ��ة حب وزواج
(عم ��ر الب�ش�ي�ر ووداد) ،مو�ضح� � ًا �أن الرئي� ��س

ال�س ��وداين كان متزوج ��ا ،ح�ي�ن وق ��ع يف
ح ��ب ام ��ر�أة �سوداني ��ة فا�ضل ��ة ومثقف ��ة :وداد
بابكر.وا�ستطاع ��ت ان تك�س ��ب قل ��ب الب�ش�ي�ر
ب�شخ�صيته ��ا القوي ��ة ،وكان ��ت متزوج ��ة قب ��ل
ذل ��ك م ��ن اللواء ابراهي ��م �شم�س الدي ��ن �أحمد،
الذي قت ��ل يف حادث �سقوط طائ ��رة مروحية.
وجنح ��ت ب�سرعة يف ان تكت�س ��ب لقب ال�سيدة
الأوىل ،م ��ن خالل تقدميها امل�ساعدات ملنكوبي
دارف ��ور ،لكنها ع ��ادت لالختفاء بع ��د انتقادات
وجهت للب�ش�ي�ر ،يف انه ي�ستغل زوجته لتلميع
�صورته �أمام العامل� ،أما زوجة الب�شري الأوىل،
فال يعرف �أحد عنها �شيئ ًا.
وعن (عرف ��ات و�سهى) ،ي�ش�ي�ر امل�ؤلف اىل �أنه
نب� ��ض قلب الزعي ��م الفل�سطين ��ي الراحل يا�سر
عرفات باحلب ،للمرة الأوىل ،حني التقى �سهى
خ�ل�ال زيارت ��ه الأوىل اىل فرن�س ��ا يف .1989
وكان ��ت �سه ��ى لبق ��ة ذات حميا م�ش ��رق و�شعر
مت ��دل عل ��ى الأكت ��اف ،ح�ي�ن تول ��ت الرتجم ��ة
الفوري ��ة يف اجتماع ��ات عرفات م ��ع احلكومة
الفرن�سية.
ووق ��ع احلب يف قل ��ب عرفات ح�ي�ن طلب منها
املجيء معه اىل تون�س .ويف البداية ،ا�ستعان
عرف ��ات ب�سهى يف توجي ��ه العالقات العامة يف
منظمة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة خلربتها ،ثم ما
لبث ��ت ان �أ�صبحت م�ست�شارة عرف ��ات ل�ش�ؤون
االقت�ص ��اد .ولك ��ن احلقيق ��ة ،ح�س ��ب امل�ؤل ��ف،
ان عرف ��ات تزوجه ��ا �س ��ر ًا يف  ،1990واعلن ��ا
زواجهم ��ا بعد ذل ��ك بعام�ي�ن .وكان عمرها 27
�سن ��ة .واعتنقت الإ�سالم قب ��ل الزواج احرتام ًا
لزوجها الذي يعرف الإجنيل عن ظهر قلب.
وع ��ن (مبارك و�سوزان) ،ي�ش ��رح املحمدي� ،أن
ح�سني مب ��ارك كان يلب ��ي دعوة اح ��د تالمذته

يف الكلي ��ة اجلوية للع�شاء ،يف من ��زل �أ�سرته،
مبنا�سب ��ة جناحه .وهن ��اك وقعت عين ��اه على
�سوزان الت ��ي تزوجها يف عام  ،1958وتعرف
مب ��ارك على �س ��وزان م ��ن خ�ل�ال �شقيقها منري
ثاب ��ت ح�ي�ن التح ��ق بالأكادميي ��ة اجلوي ��ة يف
بلبي�س لدرا�سة الطريان.
وكان مب ��ارك وقته ��ا مدر�س� � ًا .وم ��ن هن ��ا جاء
تعارفه ب�أ�سرة من�ي�ر ثابت وب�شقيقته �سوزان.
وج ��رت اخلطوبة ،وه ��و يف رتبة م�ل�ازم ثان
طي ��ار يف القوات اجلوية .وتزوجت منه وهي
يف ال�سابع ��ة ع�ش ��رة من عمرها ،بع ��د �أن �أنهت
درا�ستها الثانوي ��ة يف مدر�سة"�سان كلري"عام
.1958
وحول (ال�سادات وجيه ��ان) ،يلفت امل�ؤلف �إىل
�أن ان ��ور ال�س ��ادات ت ��زوج مرت�ي�ن ،الأوىل من
�إقبال ما�ض ��ي ،و�أجنب منها ثالث بنات :رقية،
راوي ��ة ،كاميليا .ثم طلقها ليت ��زوج عام 1949
م ��ن جيهان ر�ؤوف �صفوت ،و�أجنب منها ثالث
بنات وولد :لبنى ونهى وجيهان وجمال.
ويب�ي�ن املحم ��دي� ،أن جيه ��ان وقع ��ت يف غرام
ال�س ��ادات من ��ذ الوهل ��ة الأوىل ،لك ��ن والدته ��ا
الإجنليزية رف�ضت ال�س ��ادات فور �سماعها� .إال
�أن ذل ��ك مل ي�ضعف من عزمية جيهان يف الدفاع
ع ��ن حبها ،وبالفع ��ل ،جرى ال ��زواج بعد �أ�شهر
عدة على ط�ل�اق ال�سادات م ��ن زوجته الأوىل:
�إقبال.
ثم ي�ستعر�ض امل�ؤلف ق�صة حب وزواج (حممد
ال�ساد� ��س و�سلم ��ى) ،مو�ضح� � ًا �س ��ر النظ ��رة
الأوىل التي جمعت ب�ي�ن ملك وفتاة فقرية ،يف
حفل ل�شركة متلكها العائلة املالكة املغربية ،عام
� ،1999إذ كانت �سلمى تعمل فيها كمهند�سة.
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قراءة العالم من خالل  196كتابا!!
الطريق��ة الوحي��دة للتع��رف على الع��امل هي الق��راءة .والذي��ن يق��ر�أون ملجموعة من
الكت��اب العرب او الربيطانيني او االمريكان اوحتى اال�سرتاليني ،هل يعتربون انف�سهم
قد اطلعوا على العامل ب�أكمله؟
اجلواب :ال يا �سيدي ففي العامل ما ال تتوقع.

بقلم الكاتبة �آن مورغان  ......................ترجمة:رعد طالب
الكاتبة �آن مورغان و�ضعت لنف�سها حتديا  -لقراءة
كتاب م ��ن كل بلد يف العامل يف عام واحد .وت�صف
يف هذا املقال جتربتها وما تعلمته.تقول �آن :اعتدت
ان اعترب نف�سي �شخ�ص ��ا عامليا"كوزموبوليتاني ًا"
لكن رفوف الكتب يف بيتي علمتني �شيئا اخر,حيث
و�ضع ��ت يف ح�ساباتي ان اقرا كتابا من كل بلد من
ال� �ـ  195بلد ًا املعرتف به ��ا الأمم املتحدة بالإ�ضافة
�إىل (تايوان) ملعرفة كل ما افتقده من معرفة.
مل تكن لدي ادنى فكرة عن كيفية القيام بذلك,فجم ُع
كت ��ب مما يقارب  200بلد هو ام ��ر �شاق،لذلك قمت
بعمل مدونة وطلبت من اال�صدقاء عرب كل الكوكب
االر�ض ��ي ان ي ��زودوين بعناوي ��ن اجنليزي ��ة م ��ن
خمتلف البلدان,
ا�سمي ��ت املدونة"�سن ��ة م ��ن القراءة"اال�ستجاب ��ة
كان ��ت مذهلة,فح�صل ��ت عل ��ى امل�ساعدة م ��ن جميع
انحاء الكوكب،وقد قام ا�شخا�ص بالبحث ل�ساعات
نياب ��ة عني ،بع�ض اال�شخا�ص ار�سلوا كتابات غري
من�شورة م ��ن رواياتهم,م ��ا ات ��اح يل فر�صة نادرة
لق ��راءة كتب غ�ي�ر متوفرة لـ %62م ��ن الربيطانيني
الذين ال يتحدثون �سوى اللغة االجنليزية.

املهم ��ة مل تك ��ن �سهل ��ة ف� �ـ  %4.5فق ��ط م ��ن االعمال
االدبي ��ة التي ن�شرت يف انكل�ت�را وايرلندا متوفرة
ومن�شورة باللغة االجنليزية.
الدول ال�صغرية:

هن ��اك دول كان م ��ن ال�صع ��ب ج ��دا العث ��ور عل ��ى
ترجم ��ات مل�ؤلفاته ��ا وخ�صو�ص ��ا ال ��دول االفريقية
الناطقة بالفرن�سية والربتغالية ،فهناك القليل جدا
م ��ن املعرو�ضات من دول مثل جزر القمر ،مدغ�شقر
وغيني ��ا بي�س ��او ،وموزمبيق ،ا�ضط ��ررت لعدد من
االعم ��ال غ�ي�ر املن�ش ��ورة لكتاب م ��ن ه ��ذه الدول،
وكذل ��ك احل ��ال بالن�سب ��ة للج ��زر ال�صغ�ي�رة الت ��ي
ت�شكل امما مثل �س ��ان تومي ،وبرين�سيبي ،وكذلك
�ساع ��دين فريق من املتطوعني م ��ن اوربا وامريكا
لرتجم ��ة بع�ض الق�ص�ص الق�ص�ي�رة لبع�ض الكتاب
اليجاد �شيئا ما لقراءته!.
ث ��م ان هنال ��ك اماك ��ن م ��ن الن ��ادر ان يدون ��وا
ق�ص�صه ��م وحكاياته ��م ،مث ��ل ج ��زر املار�ش ��ال،
حي ��ث يتطل ��ب ان تذه ��ب اىل الرئي�س"ي�سم ��ى
باملحلي ��ة االيرويجي"الخ ��ذ االذن ل�سم ��اع واح ��د
م ��ن رواة الق�ص� ��ص املحلي ��ة اللتقاطه ��ا وو�ضعها
يف كت ��اب ،وباملث ��ل اي�ضا يف النيج ��ر ،فاال�ساطري

التقليدي ��ة حكر على كب�ي�ر الرواة"ي�سمى باملحلية
الكرويت�س"فاال�ص ��دارات املكتوب ��ة قليل ��ة لذل ��ك
حتتاج اىل اال�ستماع بنف�سك وو�ضعها يف كتاب.
كما ا�ضطررت اىل االت�صال بالكاتبة جوليا دواين
م ��ن جن ��وب ال�سودان"الدول ��ة الت ��ي تفتق ��ر متاما
للبنية التحتية من مدار�س وم�ست�شفيات والطرق،
فق ��د ا�ستقل ��ت قريبا بع ��د حرب اهلي ��ة طويلة"وقد
كتب ��ت يل جولي ��ا ق�ص�ص ��ا ق�ص�ي�رة مف�صل ��ة ع ��ن
بالدها..
ا�ستغ ��رق تعقب ه ��ذه الق�ص�ص الكث�ي�ر من الوقت
للق ��راءة والتدوي ��ن ،وق ��د جل�ست غائم ��ة العينني
للي ��ال عدي ��دة ال ّ
مت هديف بق ��راءة كت ��اب كل 1.87
يوما.
لك ��ن اجله ��د كان ي�ستح ��ق كل العناء ال ��ذي بذلته،
فتجول ��ت يف طريقي"من خ�ل�ال القراءة"باملناظر
الطبيعي ��ة واالدبية لهذا الكوك ��ب ،لقد وجدت اين
اجت ��ول يف الف�ض ��اءات العقلي ��ة للك ّت ��اب ،جتولت
يف املعاب ��د البوذية الغريبة ،من خ�ل�ال ان�شغاالت
�صبي راعي يف جبال الت ��اي يف منغوليا ،جتولت
كذل ��ك مع ن ��و نو يي كدلي ��ل حملي ،كذل ��ك واجهت
االحتف ��االت الديني ��ة يف ميانيم ��ار م ��ن منظ ��ور

املتحولني جن�سيا!.
عل ��ى ي ��د الكتاب املوهوب�ي�ن ,اكت�شف ��ت اين ا�سافر
بدنيا وادخل اىل عمق افكار الذين يعي�شون بعيدا
يف الع ��امل وارى الع ��امل م ��ن منظاره ��م ،لقد كانت
التجربة اقوى م ��ن مئات التقارير االخبارية ،هذه
الق�ص� ��ص مل تفتح ذهني عل ��ى تفا�صيل احلياة يف
اماكن اخرى لكنها فتحت قلبي اي�ضا للطريقة التي
ي�شع ��ر بها النا�س وهذا بدوره غ�ّي�ررّ تفكريي ،فمن
خالل قراءة الق�ص�ص الت ��ي ت�شاركها معي الغرباء
ع�ب�ر العامل ،ادرك ��ت اين مل اك ��ن ان�سان ��ة معزولة
لولع ��ي بالكت ��ب ،لكني ج ��زء من �شبك ��ة متتد عرب
انحاء العامل ي�شاركونني ولعي بالكتب.
لق ��د بد�أت رحلتي كممار�س ��ة فكرية ثم حتول االمر
اىل �ش ��يء اك�ث�ر حيوي ��ة ،حيث زرت اماك ��ن مليئة
باحليوي ��ة واحل ��ب وال�ضحك والغ�ض ��ب واحلزن
واخلوف ،ا�صبح ��ت الأرا�ضي التي كانت بالن�سبة
يل بعي ��دة ونائية ،قريبة وم�ألوفة لدي ،لقد تعلمت
يف اف�ضل االحوال ،ان اخليال ميكن ان ير�سم عاملا
حقيقيا!..
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العدد ( )2996السنة الحادية عشرة االحد ( )2شباط 2014
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

م���ذك���رات ع��ب��د ال�����رزاق الظاهر
(رحـلتـــي مـــع األيـــــام)
الري��ب ان ادب املذك��رات ،يف البل��دان الت��ي مل تعن��ى بتاريخه��ا ووثائق��ه،
ا�صب��ح من م�ص��ادر الكتابة التاريخي��ة الرئي�س��ة .وعلى الرغم م��ن ان طبيعة
كتاب��ة املذكرات او الذكري��ات ،تبدو يف احايني كثرية ،بعي��دة عن املو�ضوعية
العتماده��ا اوال على الذاكرة ،ف�ض�لا عن �صعوبة التجرد واحلي��اد فيها .اال ان
االم��ر يف ذاته اليوجب على كاتب املذكرات ان يك��ون م�ؤرخا ،يظاهي الروايات
ويحل��ل االح��داث ،واليخط��و خط��وة يف الكتاب��ة اال ويعتم��د عل��ى مراجع��ة
املظ��ان التاريخية .ان ادب املذكرات كما و�صف حال��ة نف�سية تختلط بها القيم
ال�شخ�صية والقيم العامة ،ومن حق كاتب املذكرات ان ي�ضمن كتابه دفاعه �ضد
مناوئيه او منتقديه ،اذا اعتد ب�صدق الرواية وو�ضوح الفكرة.
عر�ض :رفعة عبد الرزاق حممد
ان كت ��ب املذك ��رات يف الع ��راق ،قدمت
خدم ��ة فائقة حلركة الكتاب ��ة التاريخية،
ل�سب ��ب رئي� ��س ه ��و فق ��دان الكث�ي�ر م ��ن
الوثائ ��ق املختلف ��ة ال�سب ��اب عدي ��دة،
فا�صبح ��ت املذك ��رات قريب ��ة ج ��دا م ��ن
الوثائق التاريخية ،بل و�صل االمر لدى
الكثريين اىل اعتماد املذكرات ،وال�سيما
يف كت ��ب الرتاج ��م وال�س�ي�ر ،كوثيق ��ة
رئي�س ��ة اليعتوره ��ا النق� ��ص واملبالغ ��ة
والتع�س ��ف!! .ورغ ��م ه ��ذا ف ��ان املكتب ��ة
العراقية بحاج ��ة م�ستمرة اىل ن�صو�ص
املذك ��رات ب ��كل ا�شكاله ��ا :الذكري ��ات
واليومي ��ات والتو�ضيح ��ات والتقاري ��ر
ال�شخ�صية .ولهذا ف�أن االحتفاء ب�صدور
كتب املذكرات له ما يربره بقوة.
ولع ��ل مذك ��رات اال�ست ��اذ عب ��د ال ��رزاق
الظاه ��ر املو�سومة (رحلتي م ��ع الأيام)
ال�ص ��ادرة ببغداد قريب ��ا ،وقد نهدت اىل
جمعه ��ا وتقدميه ��ا ال�سي ��دة ا�سم ��اء عبد
ال ��رزاق الظاه ��ر (دار الكت ��ب العلمي ��ة
 ،)2013تق ��دم اىل املكتب ��ة التاريخي ��ة
العراقي ��ة ا�ضاف ��ة جدي ��دة م ��ن ادب
املذكرات ،ل�شخ�صية �سيا�سية واجتماعية
مرموقة ،وكاتب المع ،كانت مقاالته يف
ال�سيا�س ��ة والتاري ��خ واالجتم ��اع حم ��ل
تقدير االو�ساط الوطنية.
ول ��د اال�ستاذ عبد الرزاق احمد الظاهر
ع ��ام  1907يف ا�س ��رة معروفة يف كرخ
بغ ��داد ،وعلى وجه التحدي ��د حملة باب
ال�سي ��ف املطلة عل ��ى نهر دجل ��ة جنوبي
اجل�س ��ر الق ��دمي .وكان وال ��ده احم ��د
الظاهر من وجهاء بغداد امل�شهورين وله
جمل� ��س رائ ��ق يف داره ،ومن امل�شاركني
يف اح ��داث ث ��ورة الع�شري ��ن ببغ ��داد،
وق ��د ذك ��ره اال�ست ��اذ عبا� ��س الع ��زاوي
يف كتاب ��ه ع ��ن الع�شائر وق ��ال ان ا�سرة
الظاهر تنتمي اىل ع�شائ ��ر البو �سلطان
يف احلل ��ة .ومن �أع�ل�ام اال�سرة املرحوم
عبد الهادي الظاهر ( 1898ـ  )1978من
رجال الق�ض ��اء واالدارة ،توىل منا�صب
نيابي ��ة ووزاري ��ة ،وه ��و الأخ الأك�ب�ر
للراحل عبد الرزاق الظاهر.
ودر�س عبد ال ��رزاق الظاهر يف كتاتيب

الكرخ ،قب ��ل ان يدخل املدار�س الر�سمية
(احل�سيني ��ة ث ��م امل�أمونية) ث ��م الثانوية
املركزي ��ة ،وكان اح ��د امل�شارك�ي�ن يف
مظاهرة الدفاع ع ��ن احلرية الفكرية يف
ق�ضي ��ة الن�ص ��ويل املدر� ��س يف الثانوية
املركزية .وبع ��د انتهاء املرحلة الثانوية
اراد �ساطع احل�صري مدير التعليم العام
ان ير�س ��ل الظاهر �ضمن البعثة العراقية
اىل انكلرتا ،غري ان والده احمد الظاهر
رف� ��ض ذل ��ك ،فدخل كلي ��ة احلق ��وق ملدة
ق�ص�ي�رة ،لت�صميم ��ه عل ��ى الدرا�س ��ة يف
خارج العراق ،فدخل اجلامعة االمريكية
يف ب�ي�روت ،اال ان ��ه مل يكم ��ل الدرا�س ��ة
فيه ��ا ،فم ��ا ان ع ��اد اىل بغ ��داد حتى اخذ
يكتب يف جري ��دة (النه�ض ��ة) البغدادية
مهاجما ال�سيا�س ��ة التعلمية يف اجلامعة
االمريكية.
ع ��اد اىل كلي ��ة احلق ��وق يف بغ ��داد
وتخ ��رج فيها ع ��ام  ،1934ودخل ال�سلك
الوظيفي بوظيف ��ة يف وزارة االقت�صاد.
وبع ��د انته ��اء احل ��رب العاملي ��ة الثانية،
ك�ث�رت اجتماعاته بعدد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة مم ��ن كان ��ت ره ��ن االعتقال
مل�شاركته ��ا او تاييده ��ا حكوم ��ة ر�شي ��د
ع ��ايل الكيالين ع ��ام  ،1941ومتخ�ضت
اللقاءات عن تا�سي�س حزب (اال�ستقالل)
بزعامة حمم ��د مهدي كب ��ة .ويف �أعقاب
وثبة كانون الثاين  ،1948ت�ألفت وزارة
ال�سيد حممد ال�صدر واجريت انتخابات
نيابي ��ة جدي ��دة ،كانت االك�ث�ر اثارة يف
تاري ��خ الع ��راق ،حي ��ث �شه ��دت �صراعا
�سيا�سي ��ا �شدي ��دا انتقل ��ت اج ��وا�ؤه اىل
االه ��ايل يف املناطق ال�شعبي ��ة .و�شارك
عبد ال ��رزاق الظاهر يف تلك االنتخابات
وف ��از ع ��ن منطقته الك ��رخ ام ��ام مر�شح
احلكوم ��ة حممد ح�س ��ن �سلم ��ان .وكان
الظاه ��ر من الن ��واب املقربني م ��ن ابناء
ال�شعب ،وا�ست ��وزر وزيرا لالقت�صاد يف
وزارة عل ��ي جودة االيوبي �سنة ،1949
اال ان ��ه ا�ستق ��ال يف اال�ستقالة اجلماعية
لنواب املعار�ض ��ة يف ال�سنة التالية ،وملا
تا�س�س ��ت حرك ��ة (اجلبه ��ة ال�شعبية) من
ع ��دد كب ��ار ال�سيا�سي�ي�ن املعار�ضني ،كان

الظاه ��ر م ��ن م�ؤ�س�سيه ��ا وا�شه ��ر كت ��اب
جريدته ��ا ،وان�صب ��ت مقاالت ��ه عل ��ى نقد
االو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية.
اعتق ��ل الظاه ��ر يف حمل ��ة االعتق ��االت
الكب�ي�رة الت ��ي طال ��ت رج ��ال املعار�ضة
ع ��ام  ،1952لنقداته ال�شدي ��دة لل�سلطة،
غ�ي�ر انه �آثر اعتزال العمل ال�سيا�سي يف
كانون الث ��اين  ،1953كما يذكر التقرير
الربيط ��اين ع ��ن ال�شخ�صي ��ات العراقية
قبل ثورة مت ��وز  .1958وبع ��د الثورة
اتخذ موقفا حياديا ومل يقبل �أي من�صب
من منا�صب الدولة ،ماعدا ع�ضوية جلنة
قانون اال�صالح الزراعي ،وكان الظاهر
ق ��د دع ��ا اىل ا�ص�ل�اح الواق ��ع الزراع ��ي
يف الع ��راق منذ االربعين ��ات ،وقد جمع
مقاالت ��ه النقدي ��ة واال�صالحي ��ة يف عدد
م ��ن الكتب ه ��ي (االقط ��اع والديوان يف
الع ��راق) ال�ص ��ادر ع ��ام  1946و(�صور
من الع ��راق) ال�صادر يف الع ��ام نف�سه و
(يف اال�ص�ل�اح الزراع ��ي وال�سيا�س ��ي)
ال�صادر عام  .1959ويذكر الظاهر
يف مذكرات ��ه ان وزي ��ر اخلارجي ��ة يف
حكوم ��ة الثورة عب ��د اجلب ��ار اجلومرد
طلبه م ��ع عبد الوه ��اب حممود وجنيب
ال�صائغ وطالب م�شتاق لتعيينهم �سفراء
للع ��راق ،غري انه اعت ��ذر وقبل االخرون
وا�صبحوا م ��ن كبار ال�سل ��ك اخلارجي.
وبق ��ي الظاهر بعيدا عن ع ��امل ال�سيا�سة
القل ��ق وامل�ضط ��رب يف ال�سن ��وات
التالي ��ة ،واكتف ��ى مبجل�س ��ه يف داره
وح�ض ��ور املجال�س االخرى واملنا�سبات
االجتماعي ��ة وال�سف ��ر اىل ان توفاه الله
يف العا�شر من كانون الثاين .2003
�ضمن الظاهر كتاب مذكراته العديد من
االنطباعات عن املراحل ال�سيا�سية التي
مر بها الع ��راق احلديث ،وكانت اوراقه
قد اودعها ل ��دى كرميت ��ه واو�صى بعدم
ن�شره ��ا اال بعد رحيله االبدي ،خوفا من
م�سائلة ال�سلطة .وق ��ال يف املقدمة :منذ
امد بعيد وان ��ا احاول ان اكتب نبذة عن
حيات ��ي وجتاربي واالط ��وار التي مرت
بي وعوامل البيئ ��ة التي تاثرت بها منذ

والدت ��ي عام  .1907الن حياة
االن�سان على ق�صره ��ا التخلو من العرب
والدرو�س التي رمبا ينتفع منها القارئ
الك ��رمي فتب�ي�ن ل ��ه بع� ��ض دروب احلياة
فه ��ي التخل ��و م ��ن الطراف ��ة والفائدة...
فتجربتي يف احلياة امتدت خالل عهود
�شهده ��ا امل�سرح ال�سيا�س ��ي العراقي منذ
اواخر العهد العثماين اىل عهد االحتالل
الربيطاين ثم احلكم الوطني وما تخلل
ذلك من احداث حملية وعاملية.
تالف كتاب مذكرات عبد الرزاق الظاهر
م ��ن اربع ��ة ف�ص ��ول وعدد م ��ن املالحق،
ت�ضم ��ن الف�ص ��ل االول حدي ��ث ن�ش� ��أة
الكات ��ب ودرا�ست ��ه االولي ��ة واجلامعية
ودخوله الوظيفة احلكومية ،ثم انغماره
بالعم ��ل ال�سيا�س ��ي حزبي ��ا ونيابي ��ا
وا�ستي ��زارا حتى اعتزال ��ه ال�سيا�سة اىل
النهاي ��ة ،واحلق ه ��ذا الف�ص ��ل بنظرات
حتليلي ��ة وانطباعي ��ة ع ��ن العه ��د امللكي
يف العراق .وحت ��دث يف الف�صل الثاين
ع ��ن ال�شخ�صي ��ات الت ��ي عرفه ��ا وعق ��د
معه ��ا �صالت خمتلفة ،مم ��ن كان يح�ضر
جمل�س ��ه يف داره او الذين عرفهم خارج
جمل�س ��ه ال ��ذي �سماه (احلديق ��ة) ا�شارة
اىل احلديق ��ة الكب�ي�رة العائ ��دة ال�س ��رة
الظاه ��ر يف الك ��رخ .اما الف�ص ��ل الثالث
فق ��د عر�ض فيه ملدينته بغ ��داد كما عرفها
بني احلربني العامليتني االوىل والثانية،
مت�ضمن ��ة ذكرياته ع ��ن حمالتها القدمية
وع ��دد م ��ن اال�س ��ر البغدادي ��ة العريق ��ة

واعالمها .ام ��ا الف�ص ��ل الرابع واالخري
فق ��د نق ��ل في ��ه خواط ��ر ومقتطف ��ات من
كتب ��ه املن�ش ��ورة او املخطوط ��ة وبع�ض
من اوراق ��ه اخلا�صة اطرفها هي ر�سالته
اىل اال�ستاذ املحقق عبود ال�شاجلي التي
ي�صف فيها م�شاهداته يف احدى �سفراته
اىل خارج العراق.
ان كت ��اب (رحلتي مع االي ��ام) لال�ستاذ
عب ��د الرزاق الظاهر ،ال�سيا�سي والنائب
واح ��د وجوه احلركة الوطنية يف العهد
امللك ��ي .م ��ن كت ��ب املذك ��رات اجلدي ��رة
بالق ��راءة والتنوي ��ه ،مل ��ا احتجنت ��ه من
م�شاه ��د تاريخية وانطباع ��ات �سيا�سية
وخواط ��ر اجتماعي ��ة ،كتبه ��ا م ��ن خ�ب�ر
احلي ��اة العام ��ة يف الع ��راق امللك ��ي
و�ش ��ارك يف العدي ��د م ��ن احداثه ��ا او
ع ��رف با�سرارها .وحتية اىل جامع هذه
االوراق ال�شائق ��ة ال�سي ��دة ا�سم ��اء عب ��د
ال ��رزاق الظاه ��ر ،الت ��ي عني ��ت بن�شرها
وتقدميه ��ا للقارئ املتعط� ��ش اىل معرفة
تاريخ ��ه احلديث،بع ��د املح ��ن التي املت
بهذا الوطن.

* �ص ��درت كت ��ب الظاه ��ر يف طبع ��ة ثاني ��ة
يف جمل ��د واحد بعن ��وان (تاري ��خ الإقطاع
والإ�ص�ل�اح الزراع ��ي وال�سيا�س ��ي يف
العراق) �س ��نة  1913بعناية ال�سيدة ا�سماء
الظاهر.
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"قصائد من غبار الطريق" ..ديوان يحاول تثبيت لحظات
هاربة وفجر الثورة المصرية
القاهرة (رويرتز) –
يف ديوان ��ه (ق�صائ ��د من غب ��ار الطريق)
ي�سع ��ى ال�شاع ��ر امل�ص ��ري م�ؤم ��ن �أحمد
�إىل جم ��ع م ��ا يتبقى م ��ن غب ��ار حلظات
هارب ��ة لي�ش ��كل من ��ه مع ��اين �أق ��رب اىل
ت�شيي ��د بنيان من ال�ص ��ور التي تتجاوز
حال ��ة االغرتاب لت�ضعنا يف قلب اللحظة
امل�صرية.
وتتواتر ثنائية اللي ��ل والنهار وال�ضوء
والظ�ل�ال يف الدي ��وان م ��ن الق�صائ ��د
الأوىل حت ��ى الق�س ��م ال ��ذي ي�ضم خم�س
ق�صائ ��د ميك ��ن اعتباره ��ا ت�أريخ ��ا فني ��ا
لتح ��والت االنتفا�ض ��ة امل�صري ��ة بداي ��ة
بالأم ��ل م ��ع انطالقه ��ا يف يناي ��ر كانون
الثاين  2011وانتهاء باالرتباك وفقدان
اليقني يف نهاية .2013
لك ��ن الق�صائد التي واكب بع�ضها احلالة
العام ��ة تتجن ��ب املبا�ش ��رة وتوح ��ي وال
ت�صرح ..ففي ق�صيدة (على مرمى حجر)
املكتوب ��ة يف  27يناي ��ر "2011فج ��ر
الث ��ورة امل�صرية"�إ�ش ��ارة �إىل �أول دم
�أريق يف االحتجاجات ملواطن يف مدينة
ال�سوي� ��س وتنتهي الق�صي ��دة مبا ي�شبه
الدع ��وة للقيام بفعل يتج ��اوز الع�صيان
املدين..
"ل ��ن يفه ��م الل� ��ص املدج ��ج بال�سيا�س ��ة
والنخا�س ��ة م ��ا نقول وم ��ا نري ��د�-إال �إذا

م ��ا حو�ص ��ر الق�ص ��ر النحا�س ��ي املنيف-
�سيحا�ص ��ر الق�ص ��ر املنيف-و�سي�سق ��ط
اجل�ل�اد يف و�ض ��ح النهار-حجر �صغري
�س ��وف يه ��دم طوده-حج ��ر �صغ�ي�ر من
عناد".
ويف ق�صي ��دة (غ ��ادر) الت ��ي كتبت اليوم
التايل جلمعة الغ�ض ��ب  28يناير 2011
وه ��و ي ��وم حا�س ��م يف حتدي ��د م�س ��ارالثورة وم�صري الرئي�س الأ�سبق ح�سني
مبارك -دعوة �صريحة �إذ تبد�أ مبا ي�شبه
الأمر"..غادر-وات ��رك �أ�صابعن ��ا تع ��د
جراحنا وتلم قتالنا ..وغادر".
وت�أت ��ي الق�صائ ��د الث�ل�اث الت ��ي كتبه ��ا
ال�شاعر يف �سبتمرب ايلول  2013تعبريا
ع ��ن حال ��ة �ضبابي ��ة يختلط فيه ��ا القتلة
والقتل ��ى ويزحف نح ��و الغنائم مماليك
ت�ؤذيه ��م �شم� ��س النهار حت ��ى �إن ق�صيدة
(مي ��م� ..ص ��اد ..را) وه ��ي ثالثة حروف
متثل (م�ص ��ر) تنتهي مب ��ا ي�شبه مناجاة
البالد..
"ه ��ل ميك ��ن جلراح ��ك �أن حت�ض ��ن كل
عيال ��ك؟ ومتي ��ط ع ��ن ال ��روح ت�ش ��رذم
�أطراف ��ك؟ ومت ��د �إىل النائ ��ي ب�صرا؟ هل
ميك ��ن حلديقة زيتون ��ك �أن ت�ؤوي با�سق
ع�ش ��ب ملت ��اع يتطلع �أن ي�صب ��ح �شجرا؟
يا بيت العائلة-وق�ص ��ر ال�سابلة-وباحة
متناق� ��ض كل الأ�سئلة�-أق ��م وجهك للنور
ال�صاعد م ��ن بني �أ�صابع �أطف ��ال ن�صبوا

للعتمة فجرا".
والدي ��وان ال ��ذي يق ��ع يف � 112صفح ��ة
�أ�صدرت ��ه دائ ��رة الثقاف ��ة والإع�ل�ام يف
ال�شارق ��ة �ضم ��ن �سل�سلة (كت ��اب الرافد)
ال ��ذي ي ��وزع جمانا م ��ع جمل ��ة (الرافد)
ال�شهرية الإماراتية.
وحت ��والت الزم ��ن ت�شغل دي ��وان م�ؤمن
�أحم ��د ال ��ذي يب ��د�أ ديوان ��ه بق�صي ��دة
(حلظ ��ة) وينهي ��ه بق�صي ��دة (هك ��ذا بلغ
الأربعني) التي ت�شبه مرثية رجل فوجئ
ب�أن ��ه يف منت�ص ��ف العم ��ر ومل ينج ��ز ما
كان يحل ��م ب ��ه ح�ي�ن كان متمردا"يهوى
ت�سلق الأ�س ��وار ال�شائكة-ير�سم ال�صبح
ظهرا وامل�س ��اء �ضحى والرج ��ال الق�ساة
عجينا"وح�ي�ن �أ�صب ��ح يف الأربع�ي�ن
ا�ستعر� ��ض عم ��ره و�أدرك"�أن تاريخ ��ه
مل ��يء بالن ��دوب احلية العاث ��رة ...ت�أكد
متاما من ع ��دم �صالحيته للنبوة-فف�ضل
�أن يكون �صديقا للقدي�سني".
ويكتم ��ل ه ��ذا املعن ��ى بق�صائ ��د �أخ ��رى
منها (على حاف ��ة) وفيها نقلة بني زمنني
للرج ��ل نف�س ��ه ..فف ��ي زم ��ن �ساب ��ق كان
ير�صد"ملع ��ات الأعني"ولكن"الوق ��ت
يج ��ول كحط ��اب �أعمى-يتقل ��ب ب�ي�ن
ت�ل�ال ال�ش ��وك ...وقفنا عند ن ��داء الفجر
ومل ن�صبح�-أم�سين ��ا وال�شم� ��س ت ��دق
الأجرا� ��س مبفردها-ونه ��ار جبلي ينمو
من دون �إرادتنا".

"أبابيل"

ير�ص��د حم��اوالت نظام��ي مب��ارك ومر�س��ي يف
ال�سيطرة على الق�ضاء وتعديله �أكثـر من مرة
بع ��د جتربت ��ه الأوىل الت ��ي ق ��دم فيه ��ا �أول
فيلم �سينمائ ��ي مقروء ،يقدم الكاتب �شريف
عبداله ��ادي هذه املرة رواية"�أبابيل" ،وهي
العمل الأول من نوع ��ه الذي يتناول الف�ساد
الق�ضائ ��ي ،وب ��طء املنظوم ��ة ب�ش ��كل مبالغ
فيه ،ما يدف ��ع املواطنني �إىل فقدان الثقة يف
احل�صول عل ��ى حقهم بالقان ��ون ،وجلوئهم
�إىل قانون الغاب.
و�أك ��د �شري ��ف عبداله ��ادي� ،أن �أي ��ة م�شكل ��ة
يف م�صر دائم ًا ما تك ��ون مرتبطة بالق�ضاء،
وه ��ذا لي�س تقلي ًال من �ش�أنه ،ولكن �أية غلطة
جت ��ري خالل ��ه يك ��ون له ��ا ت�أثري عل ��ى حياة
الب�شر ،خا�صة �أن"العدل �أ�سا�س امللك".
مو�ضح� � ًا �أن ��ه مبح� ��ض ال�صدف ��ة كان يتابع
�أزمة تيار ا�ستقالل الق�ضاء يف عهد الرئي�س
الأ�سب ��ق مب ��ارك ،الذين كان ��وا يرغبون يف
تعدي ��ل قانون ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة ،وتلقوا
وع ��ود ًا م ��ن النظ ��ام مت تنا�سيها فيم ��ا بعد،
وت�صعي ��د الأمور �ضد �أع�ض ��اء التيار الذين
كان بينهم امل�ست�شار ه�شام الب�سطوي�سي.

وه ��و م ��ا دفع ��ه �إىل �أن يق ��رر تق ��دمي ه ��ذه
الفكرة اخلا�صة ب�أو�ضاع ال�سلطة الق�ضائية
داخل عم ��ل روائ ��ي ،م�ستن ��د ًا �إىل درا�سات
ن�ش ��رت ت�ؤك ��د �أن  %96م ��ن الق�ضاي ��ا به ��ا
�أخط ��اء ،ومعتم ��د ًا عل ��ى مقاب�ل�ات �أجراه ��ا
م ��ع م�ست�شاري ��ن ومواطن�ي�ن ت�ض ��رروا من
الق�ضاء.

ثورة يناير تغري امل�سار

و�أ�ش ��ار امل�ؤلف �إىل �أن وقوع ثورة اخلام�س
والع�شرين م ��ن يناير جعلته يق ��وم بتعديل
الراوي ��ة ،حي ��ث كان يعتق ��د �أن الأو�ض ��اع
�ستن�صل ��ح يف جم ��ال الق�ض ��اء ،ولكن حدث
عك� ��س ذل ��ك  -ح�سبما قال  ،-وه ��و ما جعله
يعدل يف النهاي ��ة �إىل �أن جاءت االنتخابات
الرئا�سي ��ة الت ��ي فاز به ��ا الرئي� ��س املعزول
حممد مر�سي.
هن ��ا ق ��رر امل�ؤل ��ف �أن يجع ��ل النهاي ��ة تق ��ع
بو�ص ��ول وج ��ه ث ��وري للحكم يق ��وم بعمل
تعدي�ل�ات �إيجابي ��ة لقان ��ون ال�سلط ��ة

الق�ضائي ��ة ،ولكن حدث عك� ��س ذلك ،وهو ما
جعل ��ه يقوم بتعديل الرواي ��ة للمرة الثانية،
خا�صة بعدما قام الرئي� ��س املعزول بتعديل
القانون اخلا� ��ص بال�سلط ��ة الق�ضائية وفق ًا
لأهواء جماعته.

قا�ض �شاب يتمرد
ٍ

وح ��ول امل�س ��ار الدرام ��ي للرواي ��ة� ،أك ��د
عبداله ��ادي �أنه ��ا ت ��دور ح ��ول قا� ٍ��ض �شاب
يعتق ��د �أن و�صول ��ه ملن�صب ��ه �سيمكن ��ه م ��ن
تغيري الأو�ضاع ال�سلبية ،ولكنه يكت�شف �أن
امل�شكلة �أكرب منه ،وهناك فجوة بني القانون
والعدال ��ة ،وه ��و م ��ا يجعله يتم ��رد ويخرج
عل ��ى القان ��ون من �أج ��ل الإتي ��ان باحلقوق،
ولكنه يكت�شف �أن هذا لي�س هو احلل.
م�ش�ي� ً
را �إىل �أنه ��ا �ستط ��رح يف الث ��اين
والع�شري ��ن م ��ن ال�شهر اجل ��اري ،مبعر�ض
الكت ��اب ،معرتف� � ًا ب� ��أن �أك�ث�ر م ��ن دار ن�ش ��ر
رف�ض ��ت طرحها ب�سبب مو�ضوعه ��ا ،قبل �أن
تقرر دار"الربيع العربي"طرحها.
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إنيس حبيبة روحي

رحيل عبر المجهول للبحث عن الحب وتحقيق األمنيات
بغداد� /أوراق

م����ن اص��������دارات

ام ��ر�أة ا�سباني ��ة ب�سيطة تدع ��ى (�إني�س) تعمل يف
مهم ��ة اخلياط ��ة ..جنده ��ا تتم ��رد عل ��ى الع ��ادات
ال�سائدة يف بلدها فت�سل ��ك طريق املغامرة للبحث
ع ��ن فار�س احالمها ..اح ��داث م�شوقة نعي�شها مع
رواي ��ة �إيزابيل اللين ��دي (�إني� ��س حبيبة روحي)
ال�صادرة عن دار (املدى) للثقافة والن�شر برتجمة
�صال ��ح علم ��اين ..خم�سة ف�صول مفعم ��ة بال�صور
واللقط ��ات ب�صحب ��ة �إني� ��س �سواريث م ��ن مدينة
�سنتياغو دي ا�سرتميادورا يف مملكة ت�شيلي التي
ت�ش ��ارك يف فتحه ��ا و�إقام ��ة مدينة عل ��ى �أرا�ضيها
اخل�صب ��ة وت�شيي ��د ح�ض ��ارة جدي ��دة قادم ��ة م ��ن
ا�سبانيا بجانب ح�ضارة الأنكا يف عامل بالد الهند
ال ��ذي يت�شكل من قدي�س ��ون وبي�ض و�سود و�سمر
وهن ��ود وخال�سون ونب�ل�اء وخ ��دم ..الهجرة من
�أ�سبانيا �إىل اوي ��كا الالتينية وبالذات �إىل البريو
املحطة الأوىل ومن ثم الإنطالق �إىل ت�شيلي
حي ��ث مناجم الذهب والف�ض ��ة حتكي �إني�س خالل
�أربعني �سنة عا�شته ��ا ما بني حب يتمجد داخلها..
رج ��ال مرق ��وا يف حياته ��ا وا�سهم ��ت يف �إن ��ارة
�أجماده ��م واكت�شافاتهم يف ت�شيل ��ي وبني م�شاهد
مروعة م ��ن دن ��اءة الإ�ستعم ��ار وفظاع ��ة جيو�ش
ا�سبانيا
واملعارك التي تدور حتت راية كارلو�س اخلام�س،
وبه يتم فتح �أفق ��ر مملكة يف العامل اجلديد �صور
كثرية للج�شع والتكالب على الرثوات والأرا�ضي
التي تفت ��ح بت�صريح م ��ن املل ��ك الأ�سباين..وبعد
عملي ��ات �سط ��و م�سل ��ح يتح ��ول هن ��ود الكيت�شوا
ال�س ��كان الأ�صلي�ي�ن �إىل عبي ��د و�أع ��داء جلي� ��ش
الأ�سباين الفاحت لأر�ضهم� ..أربعون �سنة تعي�شها
�إني�س ع�شق ًا مع زوجها الأول خوان الذي هجرها
يف �إ�سباني ��ا ..ث ��م تعم ��ل عل ��ى تدري ��ب حياته ��ا
وتوطينها على العي� ��ش يف البريو لتقع يف ع�شق
املحارب والقائد
الإ�سب ��اين بي ��درو دي بالديبيا وتك ��ون له خليلة
وع�شيقة ت�شاركه فرا�شه لي ًال
ومعارك ��ه وطموحات ��ه يف فتح ت�شيل ��ي لت�أ�سي�س
مملك ��ة تق ��وم عل ��ى املدني ��ة ..وهكذا ع�ب�ر ع�شرة
�سن ��وات حمتدم ��ة الأح ��داث جنده ��ا ت�سافر معه

ع�ب�ر �صحراء قاحل ��ة وجبال وع ��رة وم�ستنقعات
رطبة وغاب ��ات كثيفة وكان احل ��ب يظللهما وهما
يرجتف ��ان عط�ش ��ا ويحارب ��ان ب�ش ��ر ًا متوح�ش�ي�ن
وي�ضع ��ان اللبن ��ات الأوىل لبن ��اء مدينتهما احللم
�سنتياغ ��و� ..إني� ��س ت ��روي احلقيق ��ة كامل ��ة بكل
جمالها وب�شاعتها ،فتل ��ك البطوالت اخلارقة التي
رددها التاريخ لقرون مل تكن جمرد �أعمال بطولية
�سامية ،بل كانت ملوثة بدماء لزجة ،جثث متعفنة
و�أعمال وح�شية ال ح�صر لها ..وهي �إذ حتكي ذلك
توقظ الإن�سان بداخلها ويقف قلبها ب�صدق مع ما
يفعله الوطنيون يف تلك الأرا�ضي ،فهم ي�ستميتون
دفاع ��ا ع ��ن �أر�ضهم الت ��ي ج ��اء غرب ��اء لي�سلبوها
منه ��م ،وم ��ن دون �أدن ��ى ح ��ق ينهب ��وا ثرواته ��ا
وي�ستعبدونه ��م فيه ��ا ..انها ملحم ��ة حب ال ينتهي
وهي ت�سعى بكل اخال�ص خلف زوجها الذي مات
وهو يبحث عن ذهب �أل ��دوراد ..جندها ت�ضع كل
حبها ملالغا يف �صندوق وترميه من ال�سفينة التي
�أبحرت بها وحتكم عقلها جيد ًا لتعي�ش ..ت�أ�س�ست
اني� ��س ت�شيل ��ي ب ��كل ا�ص ��رار وح ��ب يهبه ��ا وجه
بيدرو احلياة مع ��ه وبعده من خالل ر�سالة احلب
اليومي ��ة التي منحتها لنف�سها قبل �أن مينحها اياه
هو ببذخ و�سمو ،وليبقى هو حاكم �سنتياغو ..ثم
جندها تبد�أ �سرية ع�ش ��ق �أخرى مع القائد ونائب
حاك ��م ت�شيل ��ي رودريغ ��و وليكتب الق ��در زواجها
برودريغ ��و الذي �أحبته فع�ل ً�ا ..وان وارت اني�س
عاطفتها الأبدية لبيدرو باختبائها خلف رودريغو
ب�إخال� ��ص كم ��ا ذ َك� � َرت ,ون�سي ��ت انه ��ا بك ��ت ح� � ّد
اجلنون وهو يتعذب بيد املاوبوت�شي لإح�سا�سها
العمي ��ق وادراكه ��ا ب� ��أن ث ّم ��ة م ��وت ي�سلب ��ه منها
بوح�شي ��ة ،ي�سلبه منها رغم الثالثون عاما التي مل
تره فيها �س ��وى مرات قليلة ..ت�ب�رز الرواية دور
امل ��ر�أة يف الفتوح ��ات اجلغرافية للع ��امل اجلديد،
ذل ��ك الدور الذي مت جتاهل ��ه لقرون عديدة وبرغم
احل�ض ��ارات مل تكن لتنه�ض لوال وجود املر�أة �إىل
جان ��ب الرج ��ل ..حتبه وتدعم ��ه وت� ��ؤازره وهي
تطب ��خ له طعامه وتخيط ثياب ��ه وتداوي جراحه،
تبني بيته وحتارب معه �إن ا�ستلزم الأمر ..ت�صنع
الروائي ��ة ملحمته ��ا م ��ن خ�ل�ال تقني ��ة الت�شوي ��ق
ب�إتكائه ��ا على �ضم�ي�ر املتكل ��م �إني� ��س ال�شخ�صية
الرئي�س ��ة فلأنا هنا حتي ��ل �إىل الذات عرب املناجاة

رواية اثارة جديدة اليلمور ليونارد
ا�سم الكتاب :جيبوتي
امل�ؤلف :ايلمور ليونارد
دار :اوريون

"دارا بار"ه ��ي خمرج ��ة �أف�ل�ام وثائقي ��ة ،حازت عل ��ى جوائز عن عملها ح ��ول الن�ساء البو�سني ��ات و�إع�صار
كاترين ��ا ،وتن ��وي الآن ((القي ��ام بجولة ح ��ول ال�ساحل ال�شرق ��ي لأفريقيا لت�صوي ��ر القرا�صنة)) ــ م ��ن �أجل فلم
وثائق ��ي ،ال �أك�ث�ر .لكن لأن ه ��ذه رواية الإثارة الرابعة والأربع�ي�ن اليلمور ليونارد ،ف� ��إن دارا ت�أخذ معها �أي�ضا
مالحا �سبعينيا ،غام�ضا يدعى كزافييه ليبو والكثري من الذخرية احلربية .يتحول"جيب"اىل �أن يكون قر�صانا
معا�ص ��را يف خلي ��ج �صغري ،يقطنه انتهازي ��ون بياقات عري�ضة ،و�سيارات فارهة وفي�ل�ات على الطراز الغربي،
وي�ست�أج ��رون طباخ�ي�ن فرن�سيني لتح�ضري الطعام ل�ضيوفهم .رغم �أن الرواي ��ة حا�شدة بالأحداث ،تبدو احلبكة
الرئي�سي ��ة للرواية �إنها ال حتتمل غري تف�سري واحد .والف�ص ��ول الطويلة ،املليئة باحلركة مك ّر�سة لدارا ،تراجع
لقط ��ات فلمه ��ا ،مت�سائلة ما �إذا كانت عالقتها مع كزافييه �ستتطور اىل �أكرث من عالقة عمل ،والتي ت�صبح حتمية
حامل ��ا يق ��وم هو ب�شراء �شيء يدعى"ع�شبة املاعز العجوز ذي القرون" .ثمة �شيء من املاعز العجوز ذي القرون
ح ��ول فك ��رة ليونارد بكاملها لهذه الرواي ��ة ،مبا �أنه بلغ ال�ساد�سة والثمانني من العم ��ر ،جتعل من ال�صعب �أن ال
نعجب ب�أ�سلوب روايته.

والتكلم م ��ع �إيزابيل �إبنة زوجه ��ا رودريغو التي
احت�ضنها منذ �إن كانت طفلة ..واملت�أمل يف اجواء
الرواية ال يجدها جمرد �سرد �أحداث تاريخية يف
�إط ��ار �س ��ردي ممل بل تبن ��ي �شخ�صي ��ات حقيقية
واقعي ��ة حتك ��ي �سريه ��م وكي ��ف عا�ش ��وا حياتهم
يف ظ ��ل املع ��ارك واحل ��روب الت ��ي خا�ضوه ��ا
لإقام ��ة م�ستعمراته ��م ..وم ��ن ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ات
الكث�ي�رة ت�ب�رز �شخ�صي ��ة �إني�س املحوري ��ة ،فهذه
البطل ��ة وبعد �أن نتعرف عل ��ى ن�ش�أتها يف �أ�سبانيا
وزواجه ��ا يف ريع ��ان �شبابه ��ا برغ ��م �أن ��ف جدها
والعائل ��ة ب�أكمله ��ا وادعاءاته ��م ب� ��أن موا�صفاتها
اجل�سماني ��ة واجلمالي ��ة ال ت�صل ��ح لتك ��ون زوجة
م ��ع ذلك ت�ستطيع جذب انتباه دون جوان �أ�سباين
ال ��ذي ال يجي ��د يف حيات ��ه �س ��وى ممار�سة احلب
والإيق ��اع بالفتيات فت�ؤدي جمموع ��ة ظروف �إىل
ال ��زواج بها بعدم ��ا خطبه ��ا ل�سنوات علمه ��ا فيها
التع ��رف عل ��ى ج�سده ��ا و�أماكن الل ��ذة فيه ..ويف
النهاي ��ة ال حت�صد من ��ه �سوى هذه اخل�ب�رة �إذ �أنه
�سرع ��ان م ��ا يق ��رر ال�سف ��ر �إىل الأر� ��ض اجلدي ��دة
املكت�شف ��ة يف �أم�ي�ركا ..وبعد �سن ��وات من رحيله
والعذاب ��ات التي حلقت بها ب�صفتها زوجة مهاجر
تقرر املغادرة �إىل �أمريكا لي�س للحاق بزوجها يف
حقيقة الأمر و�إمنا للتخل�ص من الغنب الالحق بها
والذي من املمكن �أن ميتد حتى وفاتها.
لهذا تعمل للح�صول على �إذن ملكي بال�سفر بحجة
اللح ��اق بزوجها ال ��ذي كان �أر�سل �إليه ��ا ر�سالتني
�أو �أكرث بقلي ��ل يعلمها فيها عن �أحواله ..وتقع لها
�أحداث كثرية خالل رحلته ��ا وهي تتق�صى �أخبار
زوجها حتى ت�صل الب�ي�رو فتعلم بوفاته ..عندها
تقي ��م يف املدين ��ة تعي ��ل نف�سه ��ا م ��ن بع� ��ض املهن
الت ��ي اكت�سبته ��ا يف �إ�سباني ��ا مثل طه ��ي الفطائر
واخلياط ��ة وم ��داواة اجلرحى ..ث ��م تتعرف على
الرج ��ل ال ��ذي تقود مع ��ه معركة فت ��ح ت�شيلي بعد
حماول ��ة فا�شلة قام بها �أحد القادة الإ�سبان و�أعدم
بع ��د هزميته يف حرب �أهلية جرت يف البريو بني
الإ�سب ��ان �أنف�سه ��م ..ت�ص ��ف �إيزابي ��ل الليندي يف
ه ��ذه الرواي ��ة الإمكان ��ات الت ��ي تتمتع به ��ا املر�أة
والت ��ي ال تقل عن �إمكانات الرجل وتفوقها �أحيان ًا
من خالل �سرية ذاتية المر�أة ناجحة ا�ستطاعت ان
ت�صنع التاريخ.
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عتبـــ��ات الروايـــة فـــي (اس��ــم
العربــة) لزيـــد الشهيــد
ا�سم الكتاب :انتقام
امل�ؤلف :فيليب روث
ينزع الروائيون اىل البحث عن طرق وا�ساليب �شتى لكتابة
ن�صه��م الروائ��ي ،ما ي�ضعه��م يف �صف التجري��ب يف الأ�شكال
التي �ستق��دم مو�ضوع��ات روائية جدي��دة ،وتطرح عوامل
و�شخو�صا جدي��دة على ذائقة الق��ارئ احل�صيف ،فتعددت
ا�سالي��ب كتاب��ة الرواي��ة ،ونهج��ت نهجا خمتلفا ب�ين رواية
واخرى ،حتى بات من ال�صعوبة مبكان تعداد تلك اال�ساليب
والطرق يف تقدمي عواملها واحداثها و�شخو�صها.

داود �سلمان ال�شويلي
الرواي ��ة التي �سنتحدث عنها يف �سطور هذه الدرا�سة
ه ��ي واحدة من الروايات الت ��ي �سلكت ا�سلوبا ونهجا
جدي ��دا عل ��ى الرغ ��م من ع ��دم جدت ��ه تاريخي ��ا اال انه
ا�سل ��وب ميك ��ن ان نقول عن ��ه انه ا�سل ��وب مركب بني
الق ��دمي واحلدي ��ث .فهو قدمي مب ��ا ي�ضع م ��ن عناوين
لأق�س ��ام ف�صوله ،وجديد مبا ي�ضع من مقوالت �شهرية
يف بداي ��ة الرواي ��ة وكل ف�صوله ��ا ميك ��ن ان ن�سميه ��ا
عتب ��ات كعتبات اب ��واب ال ��دار والغرف الت ��ي ت�ضمها
تل ��ك ال ��دار ،فلكل ب ��اب عتبته التي ه ��ي الق�سم اال�سفل
من اطار الباب املثبت يف اجلدار ،والدخول اىل الدار
او اىل �أي ��ة غرفة فيه تتم من خ�ل�ال عبور عتبة الباب،
وه ��ذا العب ��ور يتطل ��ب �سلوكي ��ات وافع ��ا ًال وع ��ادات
وتقالي ��د خا�صة لي� ��س عند جمتمعن ��ا ال�شرقي العربي
اال�سالم ��ي فح�س ��ب ،ب ��ل عن ��د جمي ��ع �شع ��وب الع ��امل
وب�صي ��غ خمتلفة ومتعددة .وقد تع ��ددت هذه العتبات
يف الرواي ��ة ،فهن ��اك عتب ��ات رئي�سة خا�ص ��ة بالرواية
ككل ،وهن ��اك عتب ��ات فرعي ��ة ،اذ ل ��كل ف�ص ��ل عتبات ��ه
اخلا�ص ��ة ب ��ه ،واذا كان عبور عتبة ب ��اب يف الواقع
يتطلب �سلوكيات واقوال فه ��و عند قراءة الرواية،
او قراءة ف�ص ��ل منها يتطلب مثل تل ��ك ال�سلوكيات
واالق ��وال من خالل قراءة ما هو مكتوب يف بداية
الرواي ��ة او الف�صل كعتبة دخول يف عامل الرواية
او الف�صل .ه ��ذه العتبتات �ستجع ��ل ذهن القارئ
م�ستع ��دا لقراءة ما مكتوب م ��ن احداث من خالل
ا�ست ��ذكار احداث املقول ��ة املكتوبة ،وما اليها من
امور اخ ��رى ،اذ تتداع ��ى املخيلة مب ��ا اختزنته
م ��ن ذكري ��ات لها عالق ��ة بتل ��ك املقول ��ة .م�صادر
عتب ��ات الرواية التي بني ايدين ��ا متعددة ،منها
م�ص ��ادر دينية من الق ��ر�آن ،او الكتاب املقد�س،
ومنه ��ا اقوال لأدباء وفنان�ي�ن و�سيا�سيني كلها
له ��ا عالق ��ة مبا يح ��دث يف الرواي ��ة .الرواية
تتحدث عن حياة حممد بوعزيزي ال�شخ�صية
التون�سي ��ة الذي فج ��ر احراق نف�س ��ه الثورة
عل ��ى زي ��ن العابدي ��ن ب ��ن عل ��ي يف تون�س.
ت�ضم الرواية اربعة ف�صول ،كل ف�صل ي�ضم
جمموعة من االق�سام املرقمة واملعنونة،عدا
الق�سم االول من كل ف�صل فقد تركه الكاتب
ب�ل�ا رق ��م وال عن ��وان .تب ��د�أ رواي ��ة (ا�سم
العربة – او الرجل الذي حتاور مع النار)
لزيد ال�شهيد بعتبت�ي�ن ن�صيتني ،احداهما
م ��ن الفك ��ر اال�سالمي غري امل�ص ��ادق عليه
قر�آنيا،وه ��ي تق ��دم ح ��وارا ب�ي�ن النب ��ي
يو�سف و�شخ�ص ي�س�أله(( :قيل ليو�سف
علي ��ه ال�س�ل�ام :مالك جت ��وع وانت على
خزائ ��ن االر� ��ض؟ اج ��اب :اخ ��اف ان
ا�شب ��ع وان�س ��ى اجلائع�ي�ن)) .تتحدث
ه ��ذه املحادث ��ة ع ��ن اجل ��وع وال�شبع،
وروايتن ��ا ه ��ي االخ ��رى تتح ��دث عن
املو�ض ��وع ذات ��ه ب�صورة عام ��ة دون ان

ت�ص ��رح بذلك ،م�س�أل ��ة اجلوع يف املجتمع ��ات العربية
خا�ص ��ة وه ��ي تعي�ش على بح ��ر من النف ��ط .االحداث
تر�س ��م لنا �ص ��ورة لبوعزيزي وهو يح ��ا َرب يف رزقه
اليوم ��ي ،وي�سج ��ن ،وت�صادر عربته الت ��ي يبيع عليها
اخل�ض ��روات والفاكه ��ة .والعتب ��ة الن�صي ��ة الثاني ��ة
للرواي ��ة ،ق�صي ��دة تتح ��دث ع ��ن رج ��ل ي�أت ��ي بالآمال
الت ��ي تتولد منها الث ��ورة ،ورواية (ا�س ��م العربة) من
بدايته ��ا حتى اخر �سطر فيه ��ا تتحدث عن االرها�صات
االولي ��ة بالث ��ورة ،وكي ��ف ب ��د�أت .هات ��ان العتبت ��ان
لتهيئ ��ة ذه ��ن الق ��ارىء لأح ��داث الرواي ��ة ،والقب ��ول
ب�أفع ��ال ال�شخو� ��ص الذي ��ن �سيديرون تل ��ك االحداث،
او ان االح ��داث تدور عنه ��م .يف الف�صل االول ،يثبت
الروائي يف بدايته مقولة الرئي�س االمريكي"ابراهام
لنكولن"عندما ر�أى"هرييت �ستاو"م�ؤلفة رواية"كوخ
الع ��م ت ��وم"( )1852اذ ق ��ال عنه ��ا( :ه ��ذه اذا ال�سيدة
ال�صغ�ي�رة التي ا�شعل ��ت احلرب الكب�ي�رة) .وكان هذا
الف�ص ��ل يتح ��دث ع ��ن ال�شخ�ص ال ��ذي �سي�ش ��كل حرق
نف�س ��ه ايذانا ببدء �ش ��رارة الثورة يف

تون� ��س .الف�صل الثاين تكون العتب ��ة الن�صية االوىل
هي قول العامل امل�ص ��ري د .احمد زويل احلا�صل على
جائزة نوبل للفيزي ��اء التي مفادها ان":الغرب لي�سوا
عباق ��رة ونحن اغبي ��اء ...ه ��م فقط يدعم ��ون الفا�شل
حت ��ى ينجح ،ونح ��ن نح ��ارب الناجح حت ��ى يف�شل".
ه ��ذه العتبة  /املقول ��ة تتحدث عن �سيا�س ��ة واخالقية
وتفكري الغ ��رب ،الذين يدعمون الفا�ش ��ل – ومل يحدد
ف�شل ��ه يف اي عمل – يف عمله ،و رواية (ا�سم العربة)
تتح ��دث كيف ان بو عزيزي حمارب يف ان يقدم جهدا
ك ��ي يعي�ش .اما العتبة الثانية الت ��ي كانت مدخال لهذا
الف�ص ��ل ،فهي مقولة الروائي"مي�ل�ان كونديرا"والتي
مفاده ��ا :ان"االنظمة املجرم ��ة مل ي�شكلها جمرمون...
امن ��ا �شكله ��ا متحم�س ��ون مقتنع ��ون بانه ��م اكت�شف ��وا
الطريق االوحد اىل اجلنة" .هذه املقولة تالم�س اوتار
قل ��ب امل�سلم ب�صورة عامة ،اذ ان اغلب ال�شعب العربي
م�سلمون ،والذي يتحم�سون له ،مهما كان ،هو االف�ضل
عنده ��م ،الن ��ه ح�سب اعتقاده ��م ،هو الطري ��ق االوحد
اىل اجلن ��ة .الف�ص ��ل الثالث يفتتح ��ه الروائي مبقولة
النح ��ات العاملي"غوغان"":غالب ��ا م ��ا يك ��ون ال�شهي ��د
�ضرورة حتتمه ��ا الثورة�...أي ��ة ثورة".
تب ��د�أ ث ��ورة تون� ��س بحرق ب ��و عزيزي
نف�س ��ه  /ا�ست�شه ��اده – ح�س ��ب الر�ؤي ��ة
اال�سالمية  ،-حي ��ث كان هذا اال�ست�شهاد
كلمة ال�سر يف ب ��دء الثورة ال�شعبية التي
اطاحت بابن عل ��ي .ويبد�أ الف�صل الرابع
بعتبة ن�صي ��ة من الكت ��اب املقد�س – �سفر
املزام�ي�ر – مت ��دح ال�شع ��ب ال ��ذي يع ��رف
الهت ��اف ،اي يعل ��و �صوته":طوبى لل�شعب
الذي يع ��رف الهتاف"�سف ��ر املزامري .وهي
دع ��وة لرفع ال�ص ��وت واملطالب ��ة باحلقوق،
وباحلرية .ام ��ا العتبة الن�صي ��ة الثانية لهذا
الف�صل ،فهي قول �سيا�سي":الكفاح ال يتحقق
ب�أدوات القناعة او مبفردات اجلمود .الكفاح
يتوالد فك ��رة ويتكر� ��س حقيق ��ة عندما تكون
هناك ارادة مثلى للتجاوز وا�صرار مكني على
اخللق ...الكفاح كت ��اب مقد�س ي�ضم بني دفتيه
�س ��ور الت�ضحي ��ات العظم ��ى و�ص ��ور املع ��اين
الكربى"ج ��ورج �سورا .وهك ��ذا يكتب الروائي
زي ��د ال�شهيد ف�صله هذا يف رواية (ا�سم العربة)،
ويبني عوامله ��ا واحداثها ،وي�ص ��وغ �شخو�صها
بن ��اء عل ��ى ه ��ذه املقولة الت ��ي ت�ؤكد ب ��ان القناعة
اجلام ��دة ال ت�صنع �شيئا ،امنا الذي ي�صنع الثورة
التي �ست�أتي بالتغري هي فكرة وتطبيق تلك الفكرة
ب� ��إرادة وا�صرار .كان ��ت رواية زي ��د ال�شهيد (ا�سم
العرب ��ة) او(الرجل الذي حتاور مع النار) العنوان
الثانوي لها ،هي حماولة لتوثيق الثورة التون�سية
بقل ��م عراقي ،انها ال تكتب تاريخ ��ا ،بل تكتب رواية
ت�ستجيب ل�شروطات الرواية الفنية.

ان�سحبت كارمن كاليل من هيئة حتكيم
جائزة بوكر الأدبية العاملية ،عندما قرر
احل ّكام منحها اىل فيليب روث .روث ،كما
تقول(( ،يثابر على تناول نف�س املو�ضوع
يف كل كتاب تقريبا .كما لو انه جال�س
على وجهك وال ت�ستطيع �أن تتنف�س)).
وهو �شيء من املفارقة قوله ،لأن مو�ضوع
حب�س الأنفا�س يرد ب�شكل متكرر يف
روايته الأخرية .حب�س الأنفا�س ،امل�شار
اليه ،هو نتيجة ملر�ض �شلل الأطفال ،وباء
�ضرب نيو�آرك ،نيوجر�سي يف �صيف
 .1944وهو ال يفوقه �إال املوت فقط ،بل
لأن �ضحاياه من الأطفال �أ�سا�سا .البطل
هو بكلي كانتور 23 ،عاما� ،شاب ريا�ضي
يُعفى من اخلدمة الع�سكرية ل�ضعف
ب�صره ،وهو مدير ملعب للأطفال ،الذي
يُنظر اليه من قبل ه�ؤالء بتعظيم وكم�صدر
لال�ستقامة والطيبة .يتعذب ب�شدة ب�سبب
الأقدار املروّ عة التي تنتظر ال�ضحايا ،لكنه
الميكن ان يفعل �شيئا ملنع انت�شار املر�ض
اخلطري .ب�ش�أن املثابرة مرارا على نف�س
ال�شيء ،ميكنك الزعم �أن روث ،مرة ثانية،
يوا�صل احلديث عن املوت ،لكن ما يفعله
يف هذا الكتاب هو احلديث عن النزوية
املاكرة للقدر ،وال ع�صمة للرب .هذا هو
روث الكال�سيكي ،الذي يرجع هنا ،بطريقة
ما اىل م�شهد طفولته .انه َم ْرج روث وهو
يتملكه تقريبا بعدوانية.
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رواية إليانور كاتون ثورة على الثوابت
ترجمة � /أحمد فا�ضل
مل تنتظ ��ر ال�صحاف ��ة وبقي ��ة القن ��وات الإعالمي ��ة ف ��وز
الروائي ��ة النيوزيالندي ��ة ال�شابة �إليان ��ور كوتن  28عاما
بجائ ��زة م ��ان بوك ��ر املعروف ��ة له ��ذا الع ��ام ع ��ن روايتها
ال�ضخمة"الأجرام امل�ضيئ ��ة" � 832صفحة ،حتى �سارعت
لاللتق ��اء بها ول ��و لدقائق معدودة حتقيق ��ا للفوز بال�سبق
ال�صحفي ال ��ذي ينتظره القارئ يف كل م ��كان ،كوتن كان
قد �أ�شاد بها وبروايتها رئي�س جلنة بوكر يف ليلة الثالثاء
التي �شهدت تقلدها اجلائزة حيث قال :
 يكمن ن�ضج ه ��ذه الرواية يف كل جملة تطالع كل عبارةفتتوالك الده�شة ملا ت�ضمه من معرفة واتزان.
ولرمبا هذا التعبري قد يبدو كبريا عليها عندما كنت �أذكره
لها ،لكنها �أ�ضافت على قوله �أنها حتب اخرتاع �أمناط غري
متوقعة ل�شخ�صيات رواياتها.
حديثي معها جرى الذي تال فوزها ،مع �أنني ميكن �أن �أقول
ان �آث ��ار احتفاالت الليلة ال�سابق ��ة ومنها ماكياجها اليزال
يعط ��ي بريقا خا�صا على خديها ،مع �إ�شراقة وا�ضحة على
عينيها� ،إنه ��ا تلتقي بي بحيوية كب�ي�رة ل�شعورها كم هي
�سعي ��دة وفرحة كما قالت منذ فج ��ر ال�صباح حتى ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف وهو موعد لقائنا.
�س�ألتها:
 كي ��ف كان �شع ��ورك بهذا الف ��وز ،مع �أن ��ك �أ�صغر من فازببوكر من �أي وقت م�ضى؟
قالت:
 �إن ��ه �شع ��ور رائع ،م ��ع �أنني كن ��ت �أعي� ��ش يف حالة منالقل ��ق انتابني طيل ��ة الأ�شهر القليلة املا�ضي ��ة التي علمت
برت�شح ��ي للجائزة ،ومع فوزي به ��ا بعدئذ ال تزال بع�ض
علي ،بعدها قلت
�آث ��ار القلق والع�صبية ميكن مالحظته ��ا ّ
لنف�سي ال داعي لهذا كله فقد حتقق ما كنت �أ�صبو �إليه.
كان ��ت رواية كات ��ون الأوىل هي"الربوف ��ة" ،2008وهي
خمتلفة متاما عن روايته ��ا الثانية لتعاملها مع مو�ضوعة
اجلن� ��س يف املدار�س الثانوية ،بعدها �أرادت �أن تكتب يف
مو�ض ��وع �آخ ��ر مغاير هو حم ��ى الذهب و�شراه ��ة الب�شر
يف احل�صول علي ��ه ب�شتى الو�سائل حت ��ى و�إن كان القتل
�أحدها.
يف الف�ص ��ل الأول م ��ن روايته ��ا الطويلة"الأج ��رام
امل�ضيئة"الت ��ي تب ��د�أ فيها الأحداث يف ليل ��ة عا�صفة ي�صل
خالله ��ا من �إدن�ب�رة ولرت م ��ودي �إىل نيوزيلنده بحثا عن
الذه ��ب ليزيد م ��ن ثروته في�أخذ �أول فن ��دق يعرث عليه يف
طريقه بعد نزوله من �سفينته ليلتقي داخله باثني ع�شرمن
الرجال ي�سكن ��ون بتلك املنطقة وليب ��د�أ نقا�شهم بداية يف
�أم ��ور عامة خا�ص ��ة منها م ��ا يتعلق بالذه ��ب و�صوال �إىل

ع ��دد من اجلرائم الت ��ي �شهدتها املدين ��ة والتي ا�ستع�صت
عل ��ى احل ��ل ،منها فق ��دان �أح ��د ال�شب ��اب الأثري ��اء ،ووكر
الأفي ��ون ،والعاهرة املتورطة تقريبا ب ��كل رجال الرواية
التي تتعاط ��ى املخدرات وحتاول االنتحار ،وثروة هائلة
يت ��م اكت�شافها يف بي ��ت �سكري ،و�أع ��داد الي�ستهان بها من
ال�شخ�صي ��ات املبهم ��ة ،كالق�سي� ��س وال�سيا�س ��ي والعراف
وال�سج ��ان ،ه�ؤالء جميعا يت�شابك ��ون يف �أحداث الرواية
مع علمهم �أنهم يخفون �أ�سرارهم عن كل واحد منهم .
وم ��ع كل �سطر من الرواية نقر�أه جن ��د كاتون ت�ستوحي
�أحداثه ��ا �إبان الع�صر الفيكتوري من القرن التا�سع ع�شر،
وم ��ع �أن معظم الروائيني الآخري ��ن لهم نظرتهم يف �صنع
�أحداث قد تب ��دو غريبة للقارئ وهو ي�ستعر�ض مرحلة ما
م ��ن التاريخ ،كاتون تقول عن نف�سه ��ا �إنها دائما ما ترغب
يف ق ��راءة التاري ��خ ق ��راءة مت�أني ��ة كونه يح ��وي �أ�سرارا
كث�ي�رة الميك ��ن فت ��ح مغاليقه ��ا �إال با�ستيع ��اب مرحلته ��ا
بهدوء ،م ��ن هنا و�ضعت �شخ�صياته ��ا الإثنى ع�شر كحالة
�سلبي ��ة للعالق ��ات ال�سائ ��دة �آن ��ذاك و�شخ�صي ��ات �أخ ��رى
تتح ��رك دون �أن تع ��ي حركته ��ا يف حماول ��ة للخروج من
دائرتها املغلقة.
�إليان ��ور كات ��ون وظف ��ت يف روايته ��ا وبطريق ��ة واقعي ��ة

واح ��دا من العل ��وم ال ��ذي �أثار جدال
من ��ذ وج ��وده يف احلي ��اة ه ��و علم
التنجي ��م معت�ب�رة �إياه �أم ��را واقعا
الميك ��ن �إخفاءه بحي ��ث جعلت من
�شخ�صياته ��ا االثن ��ى ع�شر تتوافق م ��ع ما هو
موج ��ود يف الأب ��راج االثنى ع�شر كما ه ��و معروف حيث
تقول عن ذلك:
 مل اك ��ن �أع�ي�ر �أي اهتم ��ام ملو�ضوع ��ة الفل ��ك والأب ��راجحت ��ى �أفردت لها يف كل ف�صل م ��ن الرواية حدث ما يتعلق
ب�شخ�صياته ��ا م ��ا �أعطاها قوة و�شرا�س ��ة ،وجدت ذلك يف
اعمال هيالري مانتيل.
قلت لها:
 كيف ت�أخذين على حمم ��ل اجلد علم التنجيم وجتعلينهنظاما داعما ل�شخ�صيات الرواية؟
قالت:
 لق ��د ا�ستدعي ��ت هذا النظ ��ام لأنني اعتقد بت�أث ��ر �أعمالناب ��ه من خ�ل�ال عالم ��ات جنومه وه ��و به ��ذا ين�سحب على
الطريق ��ة التي �أراها به كم�ستودع للفكر وعلم النف�س ن�ش�أ
كثقاف ��ة وو�سيلة جلع ��ل الأمور تعني �أ�شي ��اء للكثري ممن
ميتهنونه ويعدونه حقيقة ولي�س خيال.

قلت لها:
 فالدميري نابوكوف كان برجه الثور.�أجابتني ب�سرعة:
 لأن طبيعته غام�ضة.و�أنت؟
 احتفل ��ت بعي ��د مي�ل�ادي ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،برج ��ي ه ��وامليزان.
قلت:
 بالت�أكي ��د ،ف�إن ��ه لي� ��س من قبي ��ل امل�صادف ��ة �أن مواطنكالنيوزيلندي"ك�ي�ري هومل"ف ��از ببوك ��ر قي ��ل  28عام ��ا،
واليوم تفوزين بها عن عمر  28عاما ،يبدو �أن اجلائزة قد
دخل ��ت هي �أي�ضا عامل الأبراج والنجوم وهي يف ت�صاعد
كما يروج لها.

عن � /صحيفة الديلي تلغراف الربيطانية

افالم العصابات في كتاب
بُني ��ت الواليات املتحدة على ((ال�شجاعة ،الر�ؤي ��ا� ،إراقة الدماء وجزء كبري من اجلرمية))،
يكت ��ب �آنا�ستا�سي ��ا وماكن ��او يف احتفاله ��م املمت ��ع ب�أكرث الأن ��واع ال�سينمائي ��ة ر�سوخا يف
هولي ��وود ـ� �ـ �أف�ل�ام الغانغ�سرت [ الع�صاب ��ات ] .بد�أ ه ��ذا اجلن�س من الأف�ل�ام يف وقت مبكر،
يف ع ��ام  ،1912مع فلم دي دبليو غريفيث"فر�سان بي ��غ �آيل" ،لكن انطالقته احلقيقية كانت
يف الثالثين ��ات .فل ��م مثل"لتل �سيزار"( )1931ـ� �ـ احتل املرتبة ال�ساد�سة م ��ن العد التنازيل
يف قائم ��ة �أف�ل�ام القمة املئة ـ� �ـ �ساهم بتحوّ ل خارج�ي�ن على القانون امثال ج ��ون دلنجر اىل
�أبط ��ال �شعبيني .ا�صبحت �أفالم الغانغ�سرت املقابل املديني لأفالم الو�سرتن ،متيحة ملرتادي
ال�سينم ��ا �أن يهربوا اىل وهم املتعة بان يغدو الف ��رد جمرما .الفلمان اللذان يت�صدران قائمة
امل�ؤلف�َي نَ�ن هما اجل ��زء الأول والثاين من"الع� � ّراب" .بالإ�ضافة اىل مقاب�ل�ات وغزوات داخل
اف�ل�ام الغانغ�سرت الفرن�سية ،ي�ستك�شف امل�ؤلف ��ان كل فلم و�صناعته يف مقالة خمت�صرة� ،إمنا
مميزة ،قبل �أن يوردا بتف�صيل بع�ض مقاطع من حوارات انطبعت يف الذاكرة لأفالم تافهة،
مث ��ل ((دع امل�سد� ��س ،وخذ كعكة)) ،وجمموع ��ة �إح�صاءات .من الوا�ض ��ح ان ر�أ�س احل�صان
يف �سري ��ر ج ��اك وولتز كان واقعيا ــ فلم كوبوال ،لكن حق ��ن االدرينالني يف القلب هي لي�ست
الطريقة لإعادة احلياة ل�شخ�ص تناول جرعة زائدة من الهريويني ــ فلم تارانتينو.

ا�سم الكتاب:
الكتاب الأ�سا�سي لأفالم الغانغ�سرت
امل�ؤلف:
جورج �آنا�ستا�سيا وغلني ماكناو
دار :رننغ بر�س
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العطر ..حكاية ملك الروائح الذي ال رائحة له
بغداد� /أوراق

م����ن اص��������دارات

عند �أو�سخ و�أقذر الأماكن انت�شار ًا للروائح
النتن ��ة واملقززة للنف�س ب�ي�ن �شارعي �أوفري
وفريونريي من العا�صمة باري�س �أكرب مدن
فرن�سا يك�شف لنا الروائي باتريك زو�سكيند
ع ��ن حكاية لقي ��ط تعود للن�ص ��ف الثاين من
الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر يف روايت ��ه (العط ��ر)
ال�ص ��ادرة ع ��ن دار (املدى) للثقاف ��ة والن�شر
برتجمة نبيل احلفار حيث
ير�س ��م م�شاه ��د النتان ��ة يف اب�ش ��ع حاالته ��ا
و�صوره ��ا ب ��دء ًا م ��ن ال ��روث املنت�ش ��ر يف
ال�ش ��وارع ورائحة الب ��ول يف زوايا الطرق
والأزق ��ة م ��رور ًا بعفن البيوت م ��ن ف�ضالت
اجل ��رذان واملطاب ��خ و�شح ��م احلم�ل�ان
واملالب� ��س والفرا�ش وحت ��ى روائح املدابغ
وامل�سال ��خ وغريه ��ا ،وو�سط ه ��ذه االجواء
يجعل والد َة بطلِه ج ��ان بابتي�ست غرينوي
بع ��د ان ي�أتي املخا�ض لأم ��ه العاملة يف احد
دكاكني بي ��ع ال�سمك وه ��ي من�شغلة بتق�شره
غري �شاع ��رة برائحته فقد كان انفها حم�صن ًا
�ضد الروائح ..لنجدها تتكور حتت الطاولة
وت�أخ ��ذ بتولي ��د نف�سه ��ا للم ��رة اخلام�س ��ة..
ت�ضع ��ه وه ��ي يف ا�ش ��د ح ��االت التع ��ب
واالره ��اق والأمل فتقوم بقط ��ع حبل ال�سرة
ب�سكني تنظي ��ف ال�سمك ..ولكن ما ان ا�صدر
املول ��ود �صوت� � ًا حت ��ى كان �سبب� � ًا يف موتها
لترتك ��ه يعي� ��ش عل ��ى هام� ��ش احلي ��اة كابن
غ�ي�ر �شرع ��ي لأم اعت ��ادت �أن تقت ��ل �أبناءها
يف امل ��كان ذات ��ه ل ��وال ان �صراخ ��ه ك�ش ��ف
�أمرها لل�سلط ��ات فاعرتفت بجرائمها ليكون
م�صريها االع ��دام ..بعده ��ا يتنقل غرينوي
بني ع ��دة مر�ضع ��ات رف�ض ��ن اال�ستمرار يف
�إر�ضاع ��ه لأنه ج�شع ير�ض ��ع ب�شراهة ،الأمر
ال ��ذي ح ��دا مبر�ضعت ��ه الرابع ��ة �أن تر�سل ��ه
�إىل الأب تريي ��ر م�ب�ررة رف�ضه ��ا ار�ضاع ��ه
بابن احل ��رام الذي لي�ست له �أية رائحة على
الإط�ل�اق ،الأمر ال ��ذي حم ��ل الأب تريير �أن
ينقل غرينوي �إىل م ��دام غايار املر�أة امل�سخ
الت ��ي تل ّق ��ت �ضرب ��ة م ��ن والدها عل ��ى �أنفها
فما ع ��ادت ت�شم �شيئ ًا ،احتملت ��ه عندها �ست
�سن ��وات� ،أر�سلته بعدها للعم ��ل عند الدبّاغ

غرمي ��ال للتخل�ص م ��ن عادت ��ه يف �إيجاد كل
�ش ��يء و�أي �ش ��يء حت ��اول �إخفاءه عن ��ه� ،إذ
مل تك ��ن تعل ��م �أنها حتت�ض ��ن يف بيته ��ا ملك
وحا�سته �آالف
الروائح الذي يحفظ بذاكرته
ّ
الروائح ،في�ستدل على الأماكن ال بعينيه بل
ب�أنفه احل�سا�س ..غرينوي الذي اختزن يف
روح ��ه �آالف الروائ ��ح و�أ�سمائها ،كان واثق ًا
م ��ن نف�سه �أنه �سيعمل ل ��دى �أف�ضل عطار يف
باري�س بالدين ��ي الذي �أدركت ��ه ال�شيخوخة
وق�ضت على حا�سة ال�ش ��م لديه ،وكاد يُفل�س
ل ��وال �أن �أنقذه غرينوي ب� ��أن ابتكر له مئات
العطور حتى راج �سوقه وا�سمه يف باري�س
مرة �أخ ��رى ،ومل ي�سمح لغرينوي مبغادرته
حتى احتفظ بطريقة �صنع �ستمائة نوع من
العطور ،قرر غرين ��وي بعدها �أن يبتعد عن
النا�س فاختار كهف ًا عا�ش فيه �سبع �سنوات،
وخالل عزلته يف جوف اجلبل �صدمته حقيقة
عدم ف ��رز ج�سده لروائح خا�صة به ،وهو ما
خلف رج ��ة قوية يف خاطره خ�صو�صا و�أنه
ال ي ��درك العامل اال ع�ب�ر حا�سة ال�ش ��م ،فكان
اح�سا�س ��ا �شبيه ��ا بعدم الوج ��ود حفزه على
مغ ��ادرة الكه ��ف وا�ستئن ��اف رحلت ��ه ..بعد
مغادرت ��ه جب ��ال كانت ��ال التق ��ى باملاركي دو
الطاي ��اد ا�سبينا�س �أحد النب�ل�اء الفرن�سيني
وال ��ذي ب ��دوره ح ��اول ا�ستغ�ل�ال غرينوي
كدليل ب�شري الثبات احدى نظرياته العلمية
ح ��ول الت�شبيب لكن غرين ��وي اغتنم فر�صة
زيارت ��ه ملونبيليي ��ه لي�صن ��ع عط ��ر ًا مينح ��ه
رائحة ب�شرية ويح�س�س ��ه بوجوده ك�إن�سان
ب�ي�ن الب�ش ��ر .ويف ه ��ذه املرحل ��ة ي�ستنت ��ج
�أن م ��ن ي�سيطر عل ��ى الروائ ��ح ي�سيطر على
قل ��وب النا�س ،ف�سعى مثاب ��ر ًا للو�صول �إىل
ابت ��كار عط ��ر ميكن ��ه م ��ن اال�ستح ��واذ على
الب�ش ��ر وتركيعهم م�ستعين� � ًا باحلياة املليئة
بالروائ ��ح الت ��ي �سكنه ��ا و�سكنت ��ه ..ويف
خ�ض ��م ذلك تده�ش ��ه رائحة فت ��اة ي�شمها عن
بع ��د مئات الأمتار عن ��ه ،وحني تبع رائحتها
ق ��رر �أن ميتلكها فقام بقتله ��ا وا�ستن�شاق كل
�شرب م ��ن ج�سدها ..لق ��د �أدرك غرينوي ملك
الروائ ��ح �أن ��ه ال ميتل ��ك رائح ��ة خا�ص ��ة به،
وقد حلم �أي�ض ًا بحل ��م �أرعد فرائ�صه ،فحمله
�أن يع ��ود �إىل عامل الب�شر م ��رة �أخرى ،وهنا

الرواية العربية الجديدة ..السرد وتشكل القيم
ه�شام بن ال�شاوي
يف كتاب ��ه اجلديد":الرواي ��ة العربي ��ة اجلدي ��دة..
ال�سرد وت�شكل القي ��م"(دار النايا� ،سوريا 2014م)،
يعت�ب�ر الدكت ��ور �إبراهيم احلج ��ري الرواية �إحدى
القن ��وات الأ�سا�سي ��ة الت ��ي تنب ��ه املب ��دع العرب ��ي
�إىل �أهميته ��ا يف تو�صي ��ل خط ��اب ال ��ذات ،وك�ش ��ف
امل�ست ��ور ،وتعرية اجل ��روح املتعفنة الت ��ي تراكمت
يف ه ��ذه الذات ،عرب قرون ،فر�ضا من قوى خارجية
حا�صرته ��ا ،جاعل ��ة منه ��ا ذات ��ا مفرغ ��ة ،تعي�ش ،يف
ا�ست�ل�اب تام ،حلظ ��ة تاريخية غ�ي�ر حلظتها ،وتعرب
م ��ن خ�ل�ال �إبداعه ��ا مكتوب ��ا �أو �شفهي ��ا ،ع ��ن �أ�سئلة
متوهم ��ة ال مت� ��س من بعي ��د �أو من قريب م ��ا ي�ؤرق
ه ��ذه ال ��ذات العربية ،وما يطرح عل ��ى الآخر واقعها
الفعل ��ي ،لذلك ظلت خ ��ارج تاريخها .لك ��ن مع ظهور
املد العوملي احلداثي واالنفجار املعلوماتي والدفق
التكنولوج ��ي ،انك�شف الغطاء ع ��ن الغطاء ،والحت
يف الأف ��ق الروائي مطب ��ات �أقنعة احلك ��ي ،فلم تعد
يف الإم ��كان ا�ستعادة جتارب املا�ض ��ي �أو ا�ستن�ساخ
املك ��رور ،ف�أزال ��ت ال�شخ�صي ��ة الروائي ��ة �أقنعته ��ا

بالكام ��ل ،ومزقت حجب الطابوه ��ات ،وغا�صت يف
يوميه ��ا وحمكيه ��ا معري ��ة وجهه ��ا وم ��ا يج ��ول يف
خاطرها املك�س ��ور و�أحالمها املجه�ض ��ة ،ملمحة �إىل
مواط ��ن اجل ��رح العميق يف دواخله ��ا دون خجل �أو
خوف.
لق ��د فتح له ��ا املتخي ��ل الروائ ��ي ،مبا يتمي ��ز به من
مرونة ،وما يت�سع ل ��ه من م�ساحات القول و�أ�ساليبه
�آف ��اق الب ��وح على م�صراعي ��ه ،كما �أتاح ��ت للروائي
�أي�ض ��ا فر� ��ص ت�أم ��ل الواق ��ع وحتوالت ��ه وتداخالت
مكونات ��ه و�أ�سئلت ��ه ،وت�شري ��ح ال ��ذات �سيكولوجيا
و�سو�سيولوجيا و�سيا�سيا وفكريا ،وو�ضع الإن�سان
على طاول ��ة الدر�س ،مع تقليبه م ��ن خمتلف زواياه
يف حماول ��ة لر�ص ��د هموم ��ه وتطلعات ��ه ،والقب� ��ض
عل ��ى خلجات ��ه وانفالتاته الزئبقية بغي ��ة بلوغ ما ال
ت�ستطيع ذات الفرد الإعراب عنه مبا�شرة.
ويرى د .احلج ��ري �أن هذه التجارب قد تفاوتت من
حي ��ث قيمة ال�ص ��وغ الفني مثلم ��ا تفاوتت من حيث
ال�ب�روز ال ��داليل ،لكنه ��ا يف جمملها تع�ب�ر عن ح�س
�إن�س ��اين مف ��رط يت�سامى عم ��ا تغرق في ��ه الإن�سانية
املعا�ص ��رة م ��ن عف ��ن ،وتن�ش ��د قيم ��ا جدي ��رة بخلق
توازن عاملي عل ��ى م�ستوى العي� ��ش الكرمي .ويبدو
�أن اله ��دف الأ�سمى لهذه التج ��ارب هو �إثبات الذات،

و�صد العوائق التي جتابه هذا احللم.
وبامل ��وازاة م ��ع التعوي ��ل عل ��ى اجلان ��ب القيم ��ي،
كان ��ت هناك نداءات عميقة للج�س ��د� :شعرية اجل�سد
الأنث ��وي كما تراها امل ��ر�أة ،حيث ت�صبح اللغة ر�سما
باحل ��روف جل�سد م�شتع ��ل ال يهد�أ .وق ��د كان ال�سند
يف ه ��ذه الن ��داءات �سخري ��ة عميق ��ة بالأ�شي ��اء التي
مته ��د لتف�سخ عام ،وجر�أة ح ��ادة تفوق جر�أة الرجل
يف كث�ي�ر من احل ��االت .ف�ضال عن ذل ��ك ،جند بع�ض
الأ�سماء ت�سعى جادة للبحث عن �أ�شكال فنية جديدة
ت�ستقطب حمكي املر�أة.
ويخل�ص الباحث �إىل �أن الرواية العربية اجلديدة قد
ع�ب�رت عن رف�ضها للقوالب والأ�شكال واملو�ضوعات
اجلاه ��زة وامل�ستهلك ��ة من ��ذ �إرها�صاته ��ا الأوىل� ،إذ
ظل ��ت تعرب عن قلقها ال�شكل ��ي وامل�ضموين من خالل
التجديد ،الذي تخ�ضع من قبل ك ّتابها الذين يكادون
ال ي�ستكين ��ون �إىل خ ��ط معني حت ��ى يفارقونه بحثا
عن �أثر �آخر ،وظل احلفر عن البديل ديدن الروائيني
العرب �إىل درجة �أن دار�س الرواية العربية اجلديدة
ي�ستحي ��ل علي ��ه �إيج ��اد تنمي ��ط م ��ن �أي ن ��وع له ��ذه
الرواية ،ب�سب ��ب االختالف والتنوع بني ن�ص و�آخر
لنف� ��س الكاتب ،فقد �أ�ضح ��ى �س�ؤال التمي ��ز والتفرد
والبحث عن �صوت جديد مي�سم الكتاب اجلدد.

يق ��رر �أن ميتل ��ك �أجم ��ل رائح ��ة يف الك ��ون
لتك ��ون رائحت ��ه ،فعم ��ل بج ��د كب�ي�ر وب�أجر
زهي ��د ل ��دى م ��دام ارنول ��ويف الت ��ي ت�صنع
العط ��ور فتعل ��م كيفية ا�ستخال� ��ص العطور
م ��ن النباتات والأزه ��ار مُتخ ِّي ًال ا�ستخال�ص
عطره اخلا� ��ص من �أج�س ��اد الب�شر ..و�صار
يبح ��ث عن ع ��ذراء جميل ��ة فيقتله ��ا ب�ضربة
على الر�أ�س ثم يجز �شعرها وميزق مالب�سها
م ��ن دون �أن مي�س ج�سده ًا ،الأمر الذي خلق
بلبل� � ًة يف البلد ..ويختت ��م غرينوي جرائمه
بقتل لور ري�شي التي مل ينفع حد�س والدها
�أنط ��وان واحلماية ال�صارم ��ة التي حتيطها
يف تف ��ادي نف�س م�صري الع ��ذارى ال�سابقات
والالتي بلغن خم�س ًا وع�شرين فتاة ،ومتكن
م ��ن تركي ��ب �أك�ث�ر العط ��ور كم ��اال بتوليف
العط ��ر امل�ستخل�ص من ج�س ��د لور بالعطور
امل�ستخل�ص ��ة م ��ن �أج�س ��اد بقي ��ة ال�ضحاي ��ا.
وبع ��د افت�ض ��اح �أم ��ره الق ��ى علي ��ه القب� ��ض
ليحك ��م بالإع ��دام ،وعن ��د اقتي ��اده ل�ساح ��ة
املدينة لتنفيذ احلكم حتت �أنظار الآالف من
�سكان املدينة يتعطر بعطره ال�سحري ليفقد
�آالف احلا�ضرين �صوابهم ..وبف�ضل عطره
يغدو بريئ ًا حتى يف �أعني جالديه ويكت�سب
قدا�س ��ة ل ��دى النا� ��س م ��ن حول ��ه ..يغ ��ادر
غرين ��وي عائدا �إىل باري�س بعد ان ا�ستطاع
ا�ستمالة حمبة وعط ��ف الب�شر بف�ضل عطره
ال�سح ��ري .وبرغ ��م ذل ��ك مل ي�ستط ��ع جتاوز
كراهيت ��ه للب�شر ناهيك ع ��ن احباطه وحنقه
الناجتني ع ��ن عدم امت�ل�اك ج�س ��ده لرائحة
خا�ص ��ة والذي يول ��د لديه �شع ��ور ًا م�ستمر ًا
بالالوجود وبعبثية كينونته ..وعند عودته
لباري� ��س يتجه ال�شعوريا �إىل م�سقط ر�أ�سه،
�أن�ت�ن �أمكنة العا�صمة� ،س ��وق ال�سمك .هناك
يفرغ ق ��ارورة عطره ال�سحري فوق ج�سده،
مم ��ا يحول ��ه �إىل م�ل�اك يف �أع�ي�ن الع�شرات
من الأ�شخا�ص املتواجدي ��ن يف عني املكان،
والذي ��ن �أغلبهم م ��ن العاه ��رات وال�سكارى
واملت�شردين ينجذبون اليه بعنف ووح�شية
لدرجة نه�شهم جل�سده وافرتا�سه بوح�شية.
بع ��د ذلك مل يبق جلان باتي�ست غرينوي من
وجود على وجه الأر�ض خالل ن�صف �ساعة
فقط من و�صوله اىل مكان والدته.

من اصدارات

غابرييل غارسيا ماركيز
* ول��د غابرييل غار�سي��ا ماركيز ع��ام  1932يف اراكاتاكا� ،شمال كولومبي��ا ،ودر�س يف بوغوت��ا العا�صمة يف مدر�سة
ي�سوعية ،لينتقل بعدها اىل اجلامعة.
* عمل �صحفي ًا وجاب كثرياً من بلدان العامل اهمها روما ،وباري�س ،عام  1960كان بال مال �سوى ثمن تذكرة العودة
الذي ا�ستعاده ،فا�ضطر اىل بيع الزجاجات الفارغة واال�شرتاك مع اخرين من مواطني امريكا الالتينية يف تبادل
العظ��ام لي�صنعوا منه احل�ساء! كتب حينذاك روايته"لي�س ل��دى الكولونيل من يكاتبه" ،كما انه اقام يف مك�سيكو
وكت��ب عدة �سيناريوهات �سينمائية ،ن�ش��ر ماركيز اول ق�صة له عام  1955وكانت"غرب��اء املوز"ومل يتجاوز وقتها
عدد ن�سخها االلف ن�سخة.
* ذاع �صيت��ه بع��د ن�شره لرائعته"مائة عام من العزلة"عام  ،1967والتي ن ّبه��ت العامل اليه ككاتب متميز"ترجمت
فجرت اهتمام ًا ا�ستثنائي ًا ب�أدب امريكا الالتينية ككل.
اىل  32لغة بينها العربية" ،ال بل ّ
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ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

تحرير عالء املفرجي
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