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ملحق يعنى باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل  ي�سدر عن موؤ�س�سة

االحتفاﺀ بالحياة في
فلسفة ﺃلــﺒير ﻛامـــو
اﻹﺷتﻐاﻝ الشعرﻱ
ووحدة النﺺ
ﻛاميلو خوسية ﺛيال

في سلسلـة نوبﻞ
ﻗراﺀة نقدية لحقﺒة نصﻒ
ﻗرن من ﺗاريﺦ العراق

الﺨيﺒة والرمﺰ في "نﺠمة
الﺒتاوين" لشاﻛر االنﺒارﻱ
ﺗفكيﻚ العالﻗة الﺒنيوية بين
الملكية وعﺒودية المرﺃة
دﻛــتور ﺟيفاﻛــو
رواية ﺗﺠمﻊ بين الحب
والﻄب مﻊ بداية الثورة
الروسية

البرتو مانغويل شغوف بالكتب

هــل تعرضــت مكتبــة اإلســكندرية لعمليــة
تهريب نحو روما؟!!
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تكاد املجموع ��ة الق�ص�صية"اأعرا�ص" -والتي
ي�ص� � ر كاتبه ��ا الفرن�ص ��ي ال�صهري األب ��ري كامو
عل ��ى اعتبارها جم رد مقالت باملعنى احلريف
للكلمة – تكاد اأن تكون جمموعة من التاأمالت
التي راودت ذهن كاتبنا خالل زيارته ملوا�صع
ع� �دة يف اجلزائ ��ر واإيطالي ��ا وغريه ��ا ،فم ��ا
ه ��ي اإ ل تاأمالت عن احلياة وامل ��وت والأبدية
وال�صعادة وال�صمت والفن واأحوال ال�صعوب
املختلف ��ة وغريها من منظ ��ور الكاتب يف لغة
اأدب ي ��ة جميلة تاأ�صر الق ��ارئ وحت لق به بعيدا
ليزور تل ��ك الأماك ��ن وينعم بجم ��ال الطبيعة
ودفء ال�صم� ��ص ويتب ل ��ل بقط ��رات مي ��اه
ال�صواط �� ويختلط ذلك بالع ��رق الذي تو لده
حرارة اجلو قب ��ل اأن يج فف ��ه الن�صيم العذب،
ويغمر كل هذه امل�صاه ��د �صمت و�صكون يكاد
ل يقطع ��ه اإ ل �صوت الريح اأو اأمواج ال�صاط
اأو اأغ ��اين ال�ص ب ��ان يف اجلزائ ��ر وبالتاأكي ��د
تاأ م ��الت الكات ��ب وه ��و يق� ��ص علين ��ا فل�صفته
وروؤيت ��ه ع ��ن احلي ��اة وبحث ��ه ع ��ن ال�صعادة
واخلل ��ود يف لغة ج ذابة ب ��ذل املرتجم القدير
الأ�صتاذ جورج طرابي�ص ��ي جهدا وا�صحا يف
احلف ��اظ على جماليتها بحي ��ث ل ت�صعر معها
ن�صا مرتجما ،بل الن�ص الأ�صلي
وكاأ ن ��ك تقراأ 
بروحه و�صال�صته.
يف"اأعرا� ��ص يف تيبازه"يحتف ��ي الكات ��ب
بال�صع ��ادة وي ��رى فيه ��ا غاية احلي ��اة ويدين
امللل والرتابة ويعتقد باأ نه يف الإمكان النظر
اإىل الع ��امل 
كل يوم من منظور جديد من دون
اأن ي�صيبن ��ا املل ��ل وب� �اأن املل ��ل نتيج ��ة لغياب
ه ��ذه الق ��درة عل ��ى اقتنا�ص كل ما ه ��و جديد
يف م ��ا نعت ��ربه نف�ص امل�صه ��د ،فهو ل يرى يف
الطبيعة تكرارا ورتابة ،بل جمال ل ت�صتطيع
كل العي ��ون اإدراك ��ه .فالكات ��ب يعت ��رب العامل
وم ��ا مينح ��ه اإيانا م ��ن جم ��ال كفي ��ل بجعلنا
�صع ��داء و�صرورة م�صاركة ه ��ذه ال�صعادة مع

الآخري ��ن ،اإذ يقول"،ثمة وقت للحياة ،ووقت
لل�صه ��ادة على احلي ��اة".اأي اأ نه يتوج ب علينا
اأن نحي ��ا ون�ص ��ارك جتربة حياتن ��ا وندو نها،
وبذلك نحيا حياة كاملة ،ل ن�صف حياة.
ويف"الري ��ح يف جميلة"ينق ��ل لن ��ا الكات ��ب
اأج ��واء هذه املنطقة النائية التي تبدو وكاأ نها
نهاية العامل بعد طريق متع رج طويل ،ويلهمه
�صم ��ت املنطق ��ة – ع ��دا �ص ��وت الري ��ح الذي
يوح ��ي هو الآخر بالف ��راغ والعزلة – مينحه

كل ذل ��ك الفر�صة ليع � �رب عن خماوفه – والتي
تتك� � رر يف املق ��الت الأرب ��ع – ح ��ول الأبدية
والفن ��اء ،فهو يدين ق ل ��ة معلوماتنا عن املوت
وته� � رب الكثريين من مناق�ص ��ة هذا املو�صوع
وكاأن" كل م ��ا ه ��و ب�صي ��ط يتجاوزنا"وف ��ق
تعب ��ري الكات ��ب ،فجم ��ال الع ��امل يهبن ��ا �صببا
لل�صع ��ادة ولك نه يف الآن ذات ��ه يذ كرنا بفنائنا
ويعتق ��د الكاتب باأن كل الأرواح الطيبة تروم
اخلل ��ود ولك ��ن طرقها تختلف فيلج� �اأ البع�ص
للتخ لي ع ��ن املتعة كي يخلد وبالتايل قد يفقد
كل الفر�ص لال�صتمتاع.
وي�صتم ر املو�صوع ذاته يف مقاله"ال�صيف يف
اجلزائر"فبعد اأن ي�صرد الكاتب – املولود يف
اجلزائر اأ�صال – انطباعاته عن طبيعة احلياة
يف اجلزائر ،في�صف لنا البحر واملدن واجلبال
والكنائ�ص القدمية ومتع هذا ال�صعب و�صبانه
يف الأ�صا� ��ص وافتقارهم للدين والأ�صاطري –
كما يرى -و�صطح ي ��ة تفكريهم ،فاإ نه يرى يف
البل ��د عط ��اءا ل متناه ��ي وخري وف ��ري ملن هم
يف �ص ��ن ال�صباب وال�صب ��ا وما يلبث اأن يحرم
الطاعن ��ون يف ال�صن م ��ن 
كل �صيء ،فاجلزائر
كما ي ��رى الكاتب بلد ل يغ ��رق اأهله يف الأمل
لأ ن ��ه ل يعدهم باملزي ��د ولهذا يلج� �اأون لالأمل
يف حي ��اة اأخرى ،ويعترب الكاتب هذه امل�صاألة
خطيئ ��ة يف ح ��ق احلياة اأك ��رث م ��ن اأن نياأ�ص
منه ��ا ،فيق ��ول"،اإن كان ��ت هن ��اك خطيئة �صد

احلي ��اة ،فهي لي�صت الياأ� ��ص منها بقدر ما
هي الأمل يف حي ��اة اأخرى ،والته رب من
عظم ��ة هذه احلياة الدني ��ا التي ل ي�صفى
له ��ا غليل".فالكاتب يدع ��و للتم تع بهذه
احلياة وعدم تر قب حياة اأخرى – قد ل
يك ��ون لها وجود – كما اإ ن ��ه يرى غياب الأمل
حرية وواقعية ،فنقراأ"،الأمل ،خالفا ملا يظن،
يعادل الر�ص ��وخ .واأن تعي�ص ،فهذا معناه اأ ل
تر�صخ".فهو يرى احلي ��اة بال اأمل تعبري عن
الواقعية واأن نحيا اللحظة فقط ويبدو وكاأن
هذا تعبري عن فل�صفة كامو ومنظوره للحياة.
يف ه ��ذا املق ��ال اأي�صا جن ��د عب ��ارة بليغة عن
النو�صتاجليا وتع لق الإن�صان مبا يرف�صه ،مبا
يف ذلك الأوطان فنقراأ"،من املعروف اأن املرء
يتع رف الوط ��ن يف حلظة �صياع ��ه .وم�صقط
الراأ� ��ص بالن�صب ��ة مل ��ن تع ذبهم نفو�صه ��م اأ�صد
العذاب هو املوطن الذي يجحدهم".ويذ كرنا
هذا بقول الأديب اللبن ��اين الأمريكي جربان
خلي ��ل ج ��ربان باأن" املح ب ��ة ل ي ��درك عمقه ��ا
اإ ل �صاع ��ة الفراق".ل ��كاأن ه ��ذه ال�صفة اإحدى
مع�ص ��الت النف� ��ص الب�صرية الت ��ي يدركها ول
يج ��د ال�صبيل لتالفيها فتق ��ع فيها الأجيال تلو
الأخرى من بني الإن�صان.
يف"ال�صحراء"ي�ص ��ف انطباعاته ��ا ع ��ن مدن
اإيطالي ��ا ل �ص يم ��ا فلورن�ص ��ا و بي ��زا وغريها
ويغ ��رق يف و�ص ��ف لوح ��ات الف نان ��ن
الرتو�صكانين في�صف تك ��رار ون�صخ وجوه
املالئكة ونظ ��رة امل�صيح واجل� � الد الالمبالية
وي ��رى يف ذل ��ك تعب ��ريا ع ��ن فق ��دان الأم ��ل
واخل ��وف والذي مينح اللوح ��ة قو ة تخالف
الواق ��ع فالقل ��ق يل ��د م ��ن قل ��ب الأحي ��اء كما
يقول كام ��و ولك نه ي ��رى يف بع�ص اللوحات
والبت�صام ��ات بال ��ذات تعبريا ع ��ن دور الفن
احلقيقي األ وهو الحتفاء باحلا�صر – الزمن
املهم ��ل م ��ن قب ��ل الكثريي ��ن وفق م ��ا يرى –

وبالتايل هو
ي ��رى يف ذل ��ك جم ��ال الف ��ن
وبالتايل يح ثنا على الإحتفاء باحلا�صر وعدم
اجلري وراء الآم ��ال اأو التع لق بامل�صتقبل اأو
اخل ��وف من امل ��وت ،الكاتب يدع ��و لالحتفاء
يف�ص ��ل ذكر 
باحلي ��اة ولهذا 
ع�ص ��اق البندقية
"لورينزو وجي�صي ��كا" ويهمل ذكر "روميو
وجوليي ��ت" 
فيف�صل امل�صرح ي ��ة الأوىل على
الثاني ��ة م ��ن م�صرح ي ��ات �صك�صب ��ري ،لأ ن ��ه ل
يح ب ��ذ امل ��وت ح تى ولو كان م ��ن اأجل احلب،
فنق ��راأ"،ل �ص ��يء باط ��ل كاأن مي ��وت املرء من
اأج ��ل احلب .ا إمنا احلياة اأج ��در به".فاحلياة
اأوىل دائم ��ا وي ��رى يف الالمب ��الة الو�صيل ��ة
الوحي ��دة لال�صتم ��رار م ��ن دون اأن نعي ذلك،
فنقراأ"اجل�ص ��م يجهل الأم ��ل .اإ نه ل يعرف اإ ل
اخلا�ص ��ة به قائمة
نب�ص ��ات دم ��ه .اإن الأبدية

عل ��ى الالمبالة".كم ��ا مييل الكات ��ب لتمجيد
الحتفاء باجل�صد ويعقد مقارنة بن الفتيات
احل�صن ��اوات الالتي ي ��زرن كنائ� ��ص اإيطاليا
كل اأح ��د وجاذب ي ��ة اأج�صاده ��ن بالإ�صافة اإىل
حيوية ال�ص ب ��ان على ال�صاط وحال الرهبان
مم ��ن زار �صوامعهم ليالحظ اإطالل نوافذهم

عل ��ى جم ��ال مدين ��ة فلورن�صا واحلي ��اة فيها
ومنظر اجلمجمة املو�صوعة على طاولتهم،
لريم ��ز اإىل جت ��اور احلي ��اة وامل ��وت عل ��ى
الدوام ،ويك رر ب�ص ��كل مبتكر فكرته عن كون
العامل بح ��د ذاته يذ كره بفنائن ��ا واأن ال�صماء
والأر� ��ص اأبق ��ى م ��ن اأج�صادن ��ا ،وه ��و بذلك
ي�صيف عامال اآخر يربز جمال الفن وعظمته،
بالإ�صافة اإىل احتفائه باللحظات العابرة يف

الزم ��ن احلا�ص ��ر وجت رده م ��ن الأم ��ل
والقل ��ق ،فاإ ن ��ه وفوق ذل ��ك يحتف ��ي باجل�صد
وي ��ربزه وقد جت رد من ال ��روح .الكاتب يرى
يف مدن اإيطاليا اأماكن �صاحرة يعتقد الإن�صان
باأ نه قد اكت�ص ��ف جمالها منذ روؤيتها اأو ل م رة
قبل اأن يكت�ص ��ف باأ نها ته ��ب بهاءها لزائريها
تباع ��ا فتبق ��ى حتم ��ل يف ط ي ��ات كاآبته ��ا �ص ر
�صعادة من نوع خا�ص ول يعرف اإن كانت كل
ه ��ذه الأفكار قد نبعت م ��ن املكان اأم من داخل
قلب ��ه ولك نه يعرف باأ نها ولدت هناك ،وي�صري
الكاتب اإىل اأن درجة وعينا تختلف يوما بعد
يوم وقد ن ��رتك يوما ما ك نا نعتقد باأ نه هدفنا
الأوح ��د يف ه ��ذه احلي ��اة وباأ نن ��ا جميعا قد
نغري وجهة نظرنا لالأمور يوما ما.

ختام ��ا الكت ��اب دع ��وة لأن نحيا احلي ��اة كما
هي ،اأن ن�صتمتع بها ،واأن نرتك الأمل والأمل،
واأن نتج� � رد للزم ��ن احلا�ص ��ر ،فف ��ي التج رد
حر ي ��ة ،متاما كما يتج رد اجل�صد ،ولكن رغبة
الكات ��ب يف اخلل ��ود دلي ��ل على ح ب ��ه العميق
للحياة وع ��دم رغبته يف اأن ي�صدق ما يجعله
يعتق ��د بوجود م ��ا هو اأجمل من ه ��ذا العامل،
فه ��و ل ين�صد �صالم ��ا اإ ل فيه ،ولك ��ن ل ميكنه
اأن يتنا�ص ��ى م�صاألة الفن ��اء والتي حتيط بكل
ولرمب ��ا كان هذا الدافع
اأ�ص ��كال هذه احلياة ،
الفط ��ري الذي يعمر قلوب الكث ��ري م نا� ،صببا
لن�ص� �اأة الفن ،فه ��و تعبري عن التج� � رد للحظة
ولمب ��الة متك نن ��ا م ��ن املوا�صل ��ة يف ط ��رق
احلياة املجهولة.
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اعداد عالء املفرجي

رواية بداية ونهاية
لنﺠيب محفوﻅ
ت ��دور احداث الرواي ��ة املا�صاوية خالل احل ��رب العاملية
الثاني ��ة  ،وتعال ��ج الق�صاي ��ا الجتماعي ��ة الت ��ي عا�صرت
الأزم ��ة القت�صادية العاملية  ،حيث كان املجتمع امل�صري
فيها حاف ��ال بق�صايا الطبقات وخا�صة الطبقتن ال�صعبية
واملتو�صط ��ة  ،وحم ��اولت كل منهم ��ا يف ال�صع ��ود اىل
الطبقة الأرقى.
تبداأ الرواية مبوت العائل تاركا معا�صا ل يكفي ال�صرة،
وتب ��داأ جوان ��ب املاأ�ص ��اة الجتماعية والنف�صي ��ة .ويقدم
الكات ��ب �صخ�صي ��ات املاأ�ص ��اة الواح ��دة تل ��و الخ ��رى ،
فب ��دت اأمامنا ال�صرة كلها مبا فيه ��ا :الم والبنت نفي�صة
والخوة الثالث ��ة ح�صن وح�صن وح�صن ��ن .كان �صعور
اجلميع بالكارثة فادحا .الب كان املورد الوحيد لرزقهم
فكي ��ف يعي�صون بعد اليوم؟ هذه ه ��ي ال�صرة تتحكم يف
مقدراتها عوام ��ل الفقر والوراث ��ة والطموح .وتت�صدى
الم لقي ��ادة ال�صرة ب�صرب وعزم فق ��د باتت م�صوؤولة عن
عائلة بال معن.
هك ��ذا كانت البداي ��ة البائ�ص ��ة وتوالت الح ��داث .كانت
حياة الأ�ص ��رة حياة كفاح وجلد وياأ� ��ص وانحراف وندم
وخطيئ ��ة وطم ��وح وقناع ��ة واج ��رام وطيب ��ة .كان خط
ال�صراع مع الفقر هو اخلط ال�صا�صي  ،وكانت البدايات
كله ��ا� .صبب ��ا وا�صا�ص ��ا للنهاي ��ة .فح�ص ��ن يرف� ��ص فكرة
م�صاهم ��ة نفي�صة يف نفق ��ات املنزل باأن تعم ��ل كخياطة ،
ولك ��ن احلاجة اأخر�صته  ،والفقر هو الذي زاد من تعا�صة
نفي�ص ��ة فهي ل جتني م ��ن عملها ال مبال ��غ زهيدة ولذلك
اهتم ��ت بنف�صها لكي تلف ��ت انتباه حممد الفل فهي لي�صت
جميل ��ة فانحرف ��ت اىل طري ��ق الغواية ور�صي ��ت الهوان
يف �صبي ��ل النقود .وهذا ح�صن ي�صح ��ي بفر�صة التعليم
الع ��ايل ويعمل ليت ��م ح�صنن تعليم ��ه  ،وح�صنن يتخلى
ع ��ن بهية هروبا م ��ن الفق ��ر ويتطلع اىل جمتم ��ع اف�صل
 ،لكن ��ه مل ي�صتط ��ع الهروب من قدره لذل ��ك رف�صته ا�صرة
البا�صا زوجا لبنتها.
وتنته ��ي الق�ص ��ة وت�ص ��ل املاأ�ص ��اة اىل قمته ��ا مبط ��اردة
ال�صرط ��ة حل�ص ��ن بتهم ��ة املخ ��درات  ،وتن ��زل ال�صربة
القا�صية عل ��ى ح�صنن يف النهاية عندم ��ا يكت�صف وهو

ال�صاب ��ط املح ��رتم ان اخته نفي�ص ��ة متتهن البغ ��اء �صرا
حت ��ى قب� ��ص عليه ��ا يف اح ��د بي ��وت الدع ��ارة .في�صارع
ح�صن ��ن لإط ��الق �صراحه ��ا ويقودها اىل الني ��ل لتنتحر
غرق ��ا ثم ين ��دم عل ��ى فعلته ويقن ��ط وينتحر ه ��و الخر
ممثال الطبق ��ة الو�صطى التي يتغري اأفرادها يف حماولة
ال�صعود.
ال�صينم ��ا العربية كانت �صباقة يف معاجلة مو�صوع هذه
الرواية وتقدميها لل�صا�صة.
وكان اول فيلم من اإنتاج عام  ،1960ومن اإخراح �صالح
اأب ��و �صيف وبطولة فريد �صوقي وعم ��ر ال�صريف واأمينة
رزق و�صن ��اء جمي ��ل .الفيل ��م ماأخ ��وذ من رواي ��ة لنجيب
حمف ��وظ بنف� ��ص الإ�ص ��م وتعت ��رب اأول رواي ��ات جني ��ب
حمف ��وظ التي يتم حتويلها لفيل ��م �صينمائي ،مت تر�صيح
الفيلم لنيل جائزة مهرجان مو�صكو ال�صينمائي الدويل
عام  ،1961كما احتلت املمثلة �صناء جميل املركز الثالث
يف جائزة اأف�صل ممثلة بن ممثالت العامل وكانت هذه
ه ��ي اأول مرة حتتل فيها ممثلة عربي ��ة اإحدى املراتب
الأوىل يف املهرجانات الدولية ،كما مت ت�صنيف الفيلم
يف املرك ��ز ال�صابع �صمن اأف�ص ��ل  100فيلم يف تاريخ
ال�صينما امل�صرية يف ا�صتفتاء النقاد.
ومو�ص ��وغ الفيلم مل يبتعد كث ��ريا عن ن�ص الرواية
وتب ��داأ م ��ن م ��وت رب العائل ��ة ،فتع ��اين اأ�صرته من
�صظ ��ف العي�ص ب�صالة املعا�ص وينتهى ح�صن البن
الأكرب اإىل احلياة يف حي الرذيلة تاجر للمخدرات
والن�ص ��اء ،اأم ��ا ح�صن الأو�ص ��ط فيقبل العم ��ل ب�صهادته
املتو�صط ��ة ،حت ��ى يتيح الفر�ص ��ة لأخيه ح�صن ��ن ليكمل
درا�صت ��ه ويلتح ��ق بالكلية احلربي ��ة .اأما البن ��ة نفي�صه
فاقدة اجلمال فيطردها �صليمان البقال من حياته بعد اأن
زل ��ت معه ثم ت�صتمر ف ��ى ال�صري فى طري ��ق الرذيلة دون
اأن يع ��رف اأح ��د وت�صاع ��د اأخاها ح�صنن واأمه ��ا باملبالغ
القليل ��ة الت ��ى حت�صل عليه ��ا .يتخرج ح�صن ��ن �صابطا.
فيتنكر لأ�صرته وخطيبت ��ه وو�صطه الجتماعى ويتطلع
اإىل الرتب ��اط بالطبقة الرثية ،ع ��ن طريق الزواج منها.
يع ��ود ح�صن جريح� � ًا مطارد ًا من البولي� ��ص اإىل ا�صرته،

و ي�صتد ع ��ى
ح�صن ��ن يف نف� ��ص الوق ��ت
اإىل ق�ص ��م البولي�ص ليج ��د اأخته متهم ��ة بالدعارة .يدفع
ح�صن ��ن اأخت ��ه لالنتح ��ار غرق ��ا تخل�صا م ��ن الف�صيحة،
ويتذك ��ر حياته ويجد عامله ينهار فيلقي بنف�صه يف النيل
وراءها.
ال�صينما املك�صيكية تناولت روايتن من جنيب حمفوظ
هما هذه الرواية –بداية ونهاية -وزقاق املدق( ..بداية
ونهاي ��ة) ال ��ذي اأخرجه اأرت ��ورو ريب�صتن ع ��ام .1993
وق ��ال العري�ص يف درا�صة �صم ��ن كتاب (جنيب حمفوظ
�صينمائي ��ا) ان ريب�صتن راأى املك�صي ��ك من خالل رواية
حمف ��وظ التي مل يج ��د �صعوبة يف حتويله ��ا اىل فيلم.
واأ�ص ��اف اأن حمف ��وظ �صاه ��د الفيل ��م وملح"م ��ن دون اأن
يق ��ول �صراح ��ة (اىل) اأنه لال�ص ��ف وجد اأن ه ��ذا الفنان
املك�صيكي اأي ريب�صتن قد فهم اأدبه �صينمائيا اأف�صل مما
فع ��ل اأي �صينمائي عربي .تهذيب حمف ��وظ الفائق منعه
من قول هذا".
واملخ ��رج الكبري"ارت ��ورو ريب�صت ��ن" ،تلميذ"لوي� ��ص
بانويل"وم�صاع ��ده ف ��ى اإخ ��راج فيلم ��ه (امل ��الك املبي ��د)
ع ��ام  ،1962وح�ص ��ل ب�(بداي ��ة ونهاية) عل ��ى "ال�صدفة
الذهبي ��ة" ف ��ى املهرجان كاأف�ص ��ل فيلم ،وغزا ب ��ه غالبية
مهرجان ��ات الع ��امل الك ��ربى ،م ��ن كان اإىل برل ��ن
وميوني ��خ وتورونت ��و ولن ��دن حت ��ى نان ��ت وكوب ��ا
واملك�صيك وقرطاجنة الكولومبى ،خالل عامى  1993و
 ،1994وتنوع ��ت اجلوائز احلا�صل عليها ما بن اأف�صل
فيل ��م واأف�صل خم ��رج ،اإىل جانب اأف�ص ��ل ممثلة واأف�صل
ممث ��ل واأف�صل تاألي ��ف مو�صيقى واأف�ص ��ل ديكور ،ف�صال
ع ��ن جوائز نق ��اد ال�صينما وعلى راأ�صه ��م جائزة الحتاد
ال ��دوىل لل�صحفي ��ن ال�صينمائي ��ن (الفيربي�ص ��ى) ف ��ى
مهرجان هافانا ال�صينمائى بكوبا عام .1994
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يوميات من المنفى ...استكشاف الحياة
هـــــناك
هل ي�شكل املكان حافزا قوي��ا ال�ستثارة م�شاعرمن نوع
خا�ص..،؟وهل بو�سعه دائم��ا ان بعيد الذات احلا�ضرة
اىل ذكرياتها ،الذكريات املنجم الذي الين�ضب والقطب
ال��ذي يتمركز حول��ه املرتاكم م��ن احلي��وات والأ�شياء
والآثاروعنا�صرمت�شابك��ة ت�ش��كل يف جممله��ا �شريط��ا
�سينميا ي�أخذنا اىل البعيد.
ن�صري ال�شيخ

عالية طالب
يوميات من املنفى
عالية طالب
كتابات عراقية ـــ ط1ــ2011
�158صفحة من القطع املتو�سط.

(..يومي ��ات م ��ن املنف ��ى) ه ��و الكتاب
ال ��ذي تقدم ��ه لن ��ا القا�ص ��ة والكاتب ��ة
(عالية طالب)،وي�شكل مبجمله �أوراقا
كتابي ��ة ر�ص ��دت رحلته ��ا اىل م�ص ��ر،
م�ص ��ر التاري ��خ العرب ��ي العريق ،وما
�أتاحت ُه معاملها من قدرة على ا�ستنطاق
الال�شع ��وري يف ذات الكاتبة ،ومن ثم
تهيئة املق ��درة الكتابي ��ة لر�سم اللوحة
الأكم ��ل عرب لغ ��ة ممزوج ��ة بتعبريية
عالية ،اختط ��ت زاويتها لنقل م�شهدية
الواقع اىل �صورة قلمية ادبية.
م ��ن هن ��ا يقودن ��ا ال ��كالم للبح ��ث عن
اجاب ��ة للت�سا�ؤل ع ��ن معادل ��ة نعي�شها
تخت�ص باملكان..
هل امل ��كان هو الذي ي�ستف ��ز م�شاعرنا
ويعيدن ��ا اىل نقط ��ة م ��ا يف عم ��ق
الالوع ��ي لدين ��ا�..أم ان ثم ��ة هاج�س ��ا
عل ��ى ال ��دوام يتملكن ��ا ،ب ��ل يعي� ��ش
دواخلنا ن�ستح�ضره كلما داهمنا مكان
ي�ستوقفنا..؟
اذن ،هل حتولت الكاتبة وهي ال�ساردة
العليم ��ة،اىل ال�شخ�صي ��ة املركزي ��ة
لرواي ��ة �سرديته ��ا اجلديدة�-أعن ��ي
رحيله ��ا اىل م�صرالعربية،ولأ�سب ��اب
خا�ص ��ة تق ��ف خل ��ف ظالله ��ا دموي ��ة
الأحداث يف بغداد.
ي�شري الكاتب واملفكر(حميد املطبعي)
اىل ان((الكاتب ��ة عاجل ��ت �أ�ش ��واق
واح�ل�ام االن�س ��ان بوع ��ي م�سل ��ح
وبوج ��ود عي ��اين مكث ��ف وجعل ��ت
الفعل الوج ��ودي يتكلم بدال من الفعل
اخليايل)).

الب ��د م ��ن القول،ه ��ل �شكل ��ت ه ��ذه
االنتقال ��ة املكاني ��ة اغرتاب ��ا �صميمي ��ا
و�ص ��م حياته ��ا اجلدي ��دة ،ف ��كان لفعل
الكتابة(الت�سجيلي ��ة) �أف ��ق حلري ��ة
انتم ��اء للكاتب ��ة ،مم ��ا انعك� ��س عل ��ى
ر�ؤاها وافكارها املن�سكبة على الورقة
البي�ضاء.
لذا جاءت هذه الكتابة ت�سجيال دراميا،
ا�سميه ��ا (كتاب ��ات مفتوح ��ة) ،وه ��ي
لي�ست بالطب ��ع مقاالت ،ذلك ان للمقالة
حدودها وفكرتها و�ضربتها املتج�سدة
لق ��ارئ ينتظ ��ريف م�س ��ارات �سيا�سية
واجتماعي ��ة وثقافية..لك ��ن الكاتب ��ة
هنا اخت ��ارت م�ساحته ��ا املظطردة يف
ق ��ول مات�ش ��اء ،منطلق ��ة بالطب ��ع م ��ن
ح�سها الرفي ��ع يف ر�صد املكان وقراءة
مالحم ��ه ،ومن ث ��م الكتاب ��ة على وفق
مايتقطريف احل� ��س والوجدان اللذين
ي�ش ��كالن مم ��را اىل ع ��وامل الكتاب ��ة
املمتزج ��ة فيه ��ا عنا�صرالفك ��ر والر�أي
والده�شة.
تفتت ��ح الكاتب ��ة عامله ��ا التعب�ي�ري/
ال�س ��ردي بورقتها((هليوبول� ��س
ودع ��وة مرمي)) حيث القول (�أول مرة
ر�أيت فيه ��ا ق�صرالبارون امبان ،كانت
ح�ي�ن اخرتنا ان تك ��ون منطق ��ة م�صر
اجلدي ��دة مكان ��ا لأقامتن ��ا يف القاهرة
وكان الوق ��ت لي�ل�ا وعمل ��ت الإ�ض ��اءة
لعبته ��ا اجلمالي ��ة مع ��ي ،متزامن ��ة مع
غراب ��ة و�سح ��ر وروع ��ة الق�صرال ��ذي
وقف ��ت امام ��ه و�أن ��ا لأاري ��د ان احترك
بعيدا).

تـ�أم ��ل انعكا�س ��ات امل ��كان عل ��ى الذات
وم ��ن ث ��م ال�شع ��ور املتنام ��ي ،و�صوال
اىل ان�س ��راب الزم ��ن اخل ��ارج م ��ن
ح ��دوده -الوقت-لي�صب ��ح زمنا كونيا
رمب ��ا المتزاج ��ه بال�ض ��وء و�سح ��ر
وروع ��ة امل ��كان ،لي�صب ��ح الو�ص ��ف
هنا(لعبة جمالية)..الكتابة هنا لي�ست
ريبورتاج ��ا �صحفي ��ا ،بل كان ��ت كتابة
مفتوحة �سكبت فيها الذات من �شعاعها
وبكل ما يندغم فيه ��ا من حنني ولوعة
ومقاومة.
ي�أخذ منح ��ى الكتابة يف "يوميات من
املنفى" طايعا �سردي ��ا لإفراغ �شحنات
جوانيات الذات الكاتبة ،ذلك انها ترتك
وراءها الفكرة املج ��ردة ملعنى الكتابة
وتنغم� ��س يف م�شهدي ��ة مايتواف ��ر
امامها،لت�صل احيانا لنقطة ما ،ت�شركنا
جميع ��ا معها،ورمبا اقول نقطة �ضعف
جتتاحنا جميعنا عندما نخلولأنف�سنا،
بفع ��ل ما�آل ��ت الي ��ه الأموروالأح ��داث
يف بلدن ��ا ،لتتخ ��ذ الكتاب ��ة يف معظ ��م
اوراقه ��ا �ش ��كل املقارن ��ة ب�ي�ن فو�ضانا
بعد التغيري،وب�ي�ن ما�شهدته م�صرمن
ا�ستقرارانعك� ��س عل ��ى التط ��ور
العم ��راين وكيفي ��ة ا�ستغ�ل�ال الأمث ��ل
للأمكنة(..كان ��ت عوام ��ات ال�سراي ��ا
والبا�ش ��ا تت�ل��ألأ باقوا� ��س وا�ش ��كال
جمالي ��ة مبهرة وه ��ي ت�ستلق ��ي داخل
النيل،فتعيد ت�شكيل لون املياه وك�أنها
لوحات حتمل ال�ص ��ور الرباقة لتمخر
به ��ا الني ��ل ب ��كل ات�ساعه ال ��ذي ت�سري
فيه قوارب وعوام ��ات �سائرة واخرى

ثابت ��ة لت�ش ��كل ال�ص ��ورة الفرعوني ��ة
القدمي ��ة لعرو� ��س البحروالأ�سطورة
الرتاثية).
ان حتليل ال�صورة مب�شهدها ال�سردي
الذي امامنا،يعك�س مدى مترئي امل�شهد
برمته على ذات الكاتبة ،ومبا ي�شعرك
متاما با�ستق ��رار ال�صورة الذي يحيل
اىل ا�ستقرارالو�ضع امنيا واجتماعياـــ
حل�ي�ن �صدور الكتاب بالطبع ـــ وكيفية
ا�ستغ�ل�ال قط ��اع ال�سياحة ب ��كل ماهو
ي�شكل متظهرا جمالي ��ا يعك�س احلياة
املدينية للقاهرة....
ا�شتغل ��ت كتاب ��ات عالي ��ة طال ��ب يف
معظمه ��ا عل ��ى املقارن ��ة ب�ي�ن حال�ي�ن
وم ��ا بينهم ��ا م ��ن قا�س ��م م�ش�ت�رك،
مثال(الأهرام ��ات ومدين ��ة باب ��ل
الأثرية)(،عي ��د �ش ��م الن�سي ��م وعي ��د
نوروز)�(،ش ��رم ال�شي ��خ وجزي ��رة
ال�سندب ��اد)( ،ق�ص ��ر عابدي ��ن وق�ص ��ر
الرح ��اب)( ،مكتب ��ة الإ�سكندري ��ة
واملكتب ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة) ..الخ،
ه ��ذه عنوان�ي�ن وف ��رت لن ��ا مداخ ��ل
للم�ت�ن الكتابي،وهواليخل ��و م ��ن
وج ��ع وح�س ��رة ،م�صدرهم ��ا �ضي ��اع
ال�شواخ� ��ص احل�ضاري ��ة املديني ��ة
العراقي ��ة مقارن ��ة مبثيالته ��ا يف
م�صرالت ��ي ظل ��ت تنب� ��ض باحلي ��اة
ك�أث ��ر وتاري ��خ و�سرية..وب�ي�ن م ��ا مت
جتاهل ُه بفع ��ل ال�سيا�سات والزعامات
الرعناء،وم ��ا جادت ب ��ه احلروب وما
رافقه ��ا م ��ن جه ��ل العوام مبث ��ل هكذا
�شواخ�ص.
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اﻻشتغاﻝ الشعرﻱ ووﺣدة النﺺ
يف ق�سائد (ال اأحد بانتظار اأحد) جلمال جا�سم اأم
التجربــة ال�سعريــة النا�سجة ،تعطي ل�ساحبها احلق يف الولو اإىل ابات ال�سعر وهو حم�سن من كل ما
ي�سادفــه من معرقالت.وهذه التجربة يجب اأن تتوافر على مزايا در االإ�سارة اإليها الأنها �ساعدت على
ديد مالحمها ،عرب منظومــات االنتقال من املوهبة املتوقدة اإىل املوهبة (ال�سنعة) احلقيقية اإن جاز
القول..وبالتــا فان الفرز(بكميــة) ال�سعر داخل الق�سيدة �سيكون �سهــال ،اإذا ما كانت املعرفة امل�سبقة
بهويــة ال�ساعر..الأنــه اأ�ستطاع ان تكون له �سجرة يف الغابة حتى لــو كانت بطول منا�سب يف حلظة اإنتا
املجموعة..لذلــك نرى اأن مالمــ التجربة ال�سعرية عند ال�ساعر جمال جا�ســم اأم ،وا�سحة املعامل..
را�ســة اجلذور..فيها من ال�سالبة مــا يجعلها تقاوم وتطالب ب�سالبة اأكرب..الأنــه جاء على ال�سعر من
خــالل ال�سعــر ذاته..مل ينبتــه على ما وراء..بــل على ما يعطيه ال�سعــر من داللة فل�سفيــة ايتها بث
لواعجــه واأ�سلته واأفــكاره وروؤيته..ومل ينظر علــى اأ�سا�ص االأجيال الأنه ي�ستطيــع اأن �سك جمرات
اأجيــال عدة بكــف واحدة ،الأنه تــر مهمة االأ�ســكال ال�سعرية على خانــة الفكرة التــي يت�سارع معها
لتكون بنيته الكتابية مبنية على اأ�سا�ص ما ذكرناه.

� س ام
فمجموعت ��ه (ل اأح ��د بانتظار اأحد) ت�ص ��ي
بجدي ��ة وا�صحة متعكزة على الغربة الذاتية
ال�صاعرة بالفراغ والبيا�ص..الغربة اأول من
املحيط ��ن ب ��ه والذي ��ن يبثون �ص ��مومهم يف
الوجوه والقفاء معا..ليكون مناديا ب�صوته
ال�صع ��ري و�صمته ل�صوته ،وهو �صمت خلقه
ال�صاع ��ر ليك ��ون املواجه ��ة احلقيقي ��ة بين ��ه
�صاعرا وبن اأن�صاف ما يراهم مثل الأ�صواك
تريد التحول اإىل ورود..فمقدمته اأرادها اأن
تكون مفتاحا لكل الأقاويل والهذيانات التي
ل توؤث ��ر في ��ه لأنهم بالأ�صا� ��ص اأميون  -هكذا
يق ��ول ال�صاع ��ر -ل يحفظ ��ون م ��ن ال�صعر اإل
الأ�صم ��اء ،فتكون اأ�صابعهم عب ��ارة عن فراغ
ل ت�ص ��ري اإىل اأحد وق�صائ ��ده الثماين ع�صرة
اعتم ��د فيها عل ما مينحه العن ��وان من دللة
تعط ��ي للف ��راغ اأهمي ��ة كب ��رية ليك ��ون دليال
اإىل م ��ا يخلف ��ه م ��ن ب�صم ��ة قابل ��ة للنقا�ص..
فالعناوي ��ن هن ��ا تاأخ ��ذ مدي ��ات اأبع ��د حتوم
حوله ��ا الق�صي ��دة املط ��رزة بلغ ��ة ب�صيط ��ة..
اأرادها اأن تكون تعبريا ملا يف داخله.
(احرتاز/م ��دن اأثرية�/صف ��ارة ان ��ذار/
قوار�ص/حر�ص ��ا عل ��ى ال�صجن/اأعدك ��م
بالري ��اح  /غي ��اب) وغريها.جنده ��ا ق ��د
ا�صرتكت بثيم ��ة تاأويلية غايتها طرح �صوته
ال�صعري اأو �صمت ��ه احلياتي ب�صراخ ال�صعر
الع ��ايل..ولأن الف ��راغ ل ياأت ��ي اإل بالعزلة..
النقط ��اع ع ��ن املحي ��ط ،فق ��د اآث ��ر اأن يكون
بعزلته املتج ��ردة الذاهب اإليها طوع اإرادته،
ليك ��ون عندها وحيدا م ��ع ق�صائ ��ده اللذيذة
ع ��ادا اإياه ��ا اأطفاله..معرتف ��ا ان ق�صائ ��ده /
الأطفال..م ��ا زالت جريدة يف ه ��ذه الدنيا..
اإذن فالعناية �صتكون كبرية،وعليه مراعاتها
اأك ��رث من النتباه على امل�صريي ��ن باأ�صابعهم
واملوجهن التهم غري اأدلة.
(لياأ�صنا الآخذ بالفطنة
للعزلة كاأثمن خ�صارة
ولهذا الفقدان الباذخ
�صاأمنح نف�صي
و�صاأجل�ص – طويال
كاأب...
بن يدي الق�صائد
كاأطفال جرحى)�ص17
اإن بني ��ة الكتاب ��ة ل ��دى جمال جا�ص ��م اأمن
تاأخ ��ذ طريقه ��ا الأول من العن ��وان ليكا�صف
في ��ه ا�صتهالل ��ه املنط ��وي على عب ��ارات دالة
عل ��ى الآت ��ي املعي� ��ص م�صتخدما في ��ه اإ�صارة
لع ��دة م�صتويات..اأ�صماء..ح ��روف جر او ل
الناهي ��ة لأنه يري ��د اأن يتع ��ب ا�صتهالله بلغة

خالي ��ة م ��ن املو�صيقى الت ��ي تعط ��ي انتباها
فل�صفيا غايته الو�صول بافتتاحه اىل ق�صدية
مبيت ��ة �صتاأت ��ي لحق ��ا فتك ��ون عب ��ارة ع ��ن
اإ�صارات للو�صول اىل املدلول الآتي..لن ما
يعرتيه من هموم يجعله ل ينظر اىل المور
مبنظ ��ار م ��ن ير ي ��د ان يركب �صفين ��ة الأمان
للعب ��ور فق ��ط برمق �صامل م ��ن العورات..بل
اأراده ت�صلي ��ال للهم ��وم م ��ن ان ��ه الوحيد اأن
با�صتطاعت ��ه اأن يوؤ�ص ��ر الب ��ى تل ��ك الويالت
باإ�صب ��ع من ن ��ار وثل ��ج ،وعليه ��ا اأي الهموم
اأن تختار ما تري ��ده ،لأنه �صيكون عندها يف
مواجه ��ة مقنعة مع نف�صه ،عندم ��ا تختار اأي
الطريقن ..احلرب اأو ال�صالم..الكراهية او

احلب..احل ��رب او ال�صعادة..لأن ��ه لن يكون
بانتظار اأحدج ليدلها على الطريق..ما دامت
كل الرف توؤدي اإىل النتائج نف�صها.
(ل ربغة
ول حاجة يل يف اأحد
اأنني فقط
اأريد اأن اأمرر هذه الأقوال
بفم اأعزل)�ص29
من هنا..تبداأ لعبة جمال يف بناء ق�صيدته،
لن ا�صتهالل ��ه ه ��و البواب ��ة ج ��اء متوافق ��ا
م ��ع تطلعات ��ه بو�صف ��ه فنان ��ا اخت ��ار طريق
الق�صيدة لتاأ�صري روؤاه مبا يراه ،وا�صتهالله
هو البوابة الأوىل بعد ريق العنوان.

(ال�صعراء
اأج�صادنا التي تتناف�ص
على الطعنة)�ص5
(غدا
عندما يكف اجلنود عن احلرب)�ص17
(ي ��وم نه�صنا عل ��ى �صوت"�صافرة"احلرب)
�ص9
(ا�صاأل احلرب
اأن ترتك ال�صماء بال لوثة)�ص25
(ثمة
من يدرب الأ�صئلة على امللل)�ص39
(كعادتنا
يف حفز ايامنا التالفة)�ص31
(ل غ�صق
ول فجر)�ص42
ع ��ن ه ��ذه ال�صته ��اللت وغريه ��ا تعين ��ا
م�صتوى اإخباريا ل يحتاج على تاأويل �صعب
بق ��در ما يحتاج على متاه مع اللغة الب�صيطة
لتكون مدلول اإىل دليل اآخر م�صمور ،ما على
املتلقي اإل فك رموزه عري م�صتويات تاأويلية
جتنح اإىل بناء ق�صديتها ح�صب قدرة املتلقي
وجهده يف ت�صلم ال�صفرات املبثوثة يف نهاية
الق�صيدة.
اأن ال�صاع ��ر ل ياأخ ��ذ طول الق�صي ��دة بقدر ما
يهم ��ه تكثيفها وتطويره ��ا لي�صتطيع املتلقي
اأن يفه ��م معاناته مع النتظ ��ار ،ومع الفراغ
ال ��ذي يف ��رزه النتظ ��ار ،لذلك نراه ق ��د انتبه
عل ��ى ج�ص ��د الق�صيدة الت ��ي تب ��داأ بالراأ�ص /
العن ��وان وتنتهي باخلامت ��ة..مل يعط جمال
يف بنائ ��ه هذا ان يثلم املتلقي �صيئا لريميه..
ف ��كان ط ��ول الق�صي ��دة يعني ثباته ��ا ويعني
فل�صفته ��ا ويعن ��ي تكامله ��ا وعندم ��ا تنته ��ي
مب�صت ��وى حتليل ��ي للم�صت ��وى الإخب ��اري.
فق�صائده ل ت�صكو العوق ولي�ص لها م�صتوى
ثالث..تب ��داأ وتنته ��ي بعم ��ق الزم ��ن ولعب ��ة
املف ��ردة على ح�ص ��اب املعنى..ولن ��ا اأن ناأخذ
مث ��ال لتكثي ��ف الق�صي ��دة املوج ��زة املع ��ربة
ع ��ن امل�صتوي ��ن الآنفن وه ��ي ق�صيدة (مدن
ل اثرية).فعنوان ��ه ه ��و الراأ�ص ال ��ذي ينظر
ويتنف� ��ص وي�ص ��ري اأي ان ��ه العق ��ل املحف ��ز
ملحت ��وى قادم..ف ��رنى ا�صتهالله عب ��ارة عن
امل�صتوى الول:
(غدا
عندما يكف جنودك عن احلرب
ويلم ق�صاتك عباءاتهم)
اإن �صيغ ��ة املخاطب ه ��ي م�صتوى اإخباري
وه ��ي مرك ��ز نح ��و امل ��دن ذاتها..منطلقا من
مفهوم ��ه امل�صتقبل ��ي ع ��رب كلمة (غ ��دا) بداية

ال�صتهالل..خمربا اإياها اأي املدن مبا يحدث
عندما تنته ��ي احلرب..موجها �صوؤال خميفا
حتت عب ��اءة ال�صعر ب�ص ��ورة مبا�صرة(مباذا
تنتهي احلروب؟)ثم ياأتي امل�صتوى الثاين:
(�صتدركن -متاما
اأن بقايا عظامك الباردة
لن تكفي جللب ال�صياح)
هنا تكمن الفل�صفة العميقة لروؤيته..عندما ل
يك ��ون اأحد ينتظر اأو ينظ ��ر اإىل مدن كهذه..
فياأت ��ي التحلي ��ل املرتب ��ط ارتباط ��ا وثيق ��ا
بالنهاية لن:
(وان املدن..
بال اأحد منا
لن ت�صبح اأثرية)
اإن وج ��ود الإن�ص ��ان اخلال ��ق واملع ��رب عن
�صيغ ��ة احلياة هو الذي يجعل م ��ن املدن اأن
تكون ذات ح�صارة بفعله اجلبار القادر على
منح احلياة دفق ��ا معنويا وماديا لإنتاجها
ل احلل الفكرة لأنها مرتوكة للقارئ.ولكن
اأردن ��ا اأن نو�صح بنية الكتابة والتي راأيناها
كذلك متتد على لغة ب�صيطة مفهومة لكنها يف
الوقت نف�صه معربة بعمق عن روؤيته وهو ما
ينت ��ج لنا ن�صا نرثيا يق ��وده اىل ال�صعر/لأن
م ��ا بن املفردة ول�صانها املو�صيقي تكمن قوة
التعبري.
اأن ال�صاع ��ر جمال جا�صم اأم ��ن ،اأمن على ما
يكتب ��ه بطريقة ل حتت ��اج اإىل قدر من امل�صقة
متلق
يف حتلي ��ل �صفراته بقدر ما يحتاج اإىل 
يفهم ه ��ذه ال�صفرات عندما يك ��ون حملقا مع
التاأوي ��ل املخف ��ي وكاأن احل ��رب بالن�صب ��ة له
ه ��ي تل ��ك املواجهة ب ��ن راأ� ��ص النعمة وبن
راأ�ص العنقاء..خا�ص ��ة عندما يكون ال�صوؤال
موجعا ،موجه ��ا اإىل اآلة املوت /احلرب لأنه
يريد لطفولته اأن تبقى معه..لأنها الرباءة:
(اأ�صاأل احلرب
اأن ترتك ال�صماء بال لوثة
واأ�صري اىل الطائرات
اأن حتط بعيدا عني)�ص25
اأن ق�صائ ��ده مت�ص ��ي يف كل الجتاه ��ات
ع ��رب بنية متما�صك ��ة ل ت�صري باجتاه ال�صوء
ب ��ل اأنها تقف على قدمن مت�صاويي الطول..
داعي ��ا م ��ن الأ�ص ��واء اأن تاأت ��ي اإليه ��ا ع ��رب
منظومة الفهم العمي ��ق لال�صتغال ال�صعري/
النرثي..ال ��ذي يفهم ��ه ال�صاعر ع ��رب ق�صائد
م ��ن ه ��ذا النوع..وق ��د يك ��ون ل ��ه راأي ،اأن
ق�صي ��دة النرث تاأتي عرب الطريق الأ�صهل لأن
املركبات �صتحمل عدته ��ا الفل�صفية للو�صول
اإىل غايتها.
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كرمي مروة يتذكر

ﻗراﺀة نﻘدية لحﻘبة نﺼﻒ ﻗرﻥ من تاريﺦ العراﻕ
بغداد اأورا
مفك ��ر لبنالن ��ي اقام يف بغداد من ��ذ طفولته..
و�صهد احداث ًا تركت يف خميلته �صور ًا مكثفة
ا�صتعر�صها الكات ��ب �صقر اأبو فجر من خالل
ح ��وار يعد الأو�صع والأ�صمل من نوعه كر�صه
بكتاب حت ��ت عنوان (كرمي م ��روة يتذكر يف
م ��ا ي�صب ��ه ال�ص ��رية) وال ��ذي �ص ��در ع ��ن دار
(امل ��دى) للثقافة والن�صر ،مو�صح� � ًا ان كتابه
هذا لي�ص �صرية ذاتية ول �صجا ًل فكر ًا ،وامنا
ه ��و مزيج متداخ ��ل ملوا�صوعات متعددة هي
اأقرب اىل الق ��راءة النقدية حلقبة ن�صف قرن
م ��ن تاري ��خ �صمل ��ت العدي ��د م ��ن احل ��ركات
والأحزاب الوطنية وال�صخ�صيات ال�صيا�صية
والثقافي ��ة الت ��ي كان ��ت تع ��ج به ��ا بغ ��داد يف
مرحل ��ة النفت ��اح الن�صبي الت ��ي عا�صتها بعد
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،املفك ��ر واملنا�صل
اللبناين كرمي م ��روه لديه الكثري عن اأحداث
�صيا�صي ��ة ترك ��ت اأثره ��ا عل ��ى تط ��ور احلياة
ال�صيا�صي ��ة والفكري ��ة يف الع ��راق خ ��الل
الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن ع ��ام  1947وم ��ا عرف
مبرحل ��ة امل ��د الث ��وري الذي ب ��داأ بع ��د نهاية
احلرب العاملية الثانية ،وانت�صارات ال�صعب
يف وثبة كانون وانتكا�صات احلركة الوطنية
وهجوم احلك ��م الرجعي بع ��د نكبة فل�صطن
وال ��ذي بل ��غ ذروت ��ه يف النكب ��ة الت ��ي حل ��ت
باحل ��زب ال�صيوع ��ي العراق ��ي ح ��ن اأقدم ��ت
احلكومة على تنفيذ حكم العدام بحق قادته
فهد وزكي ب�صيم وح�ص ��ن ال�صبيبي ..ن�صف
قرن ونيف من حياته ون�صاطه مع �صخ�صيات
التقى بها وعمل معها ب�صفته �صيا�صي ومفكر
مع ��روف وقائ ��د ب ��ارز م ��ن ق ��ادة احل ��زب
ال�صيوع ��ي اللبناين من ��ذ ال�صتينات ،فهو من
موالي ��د جنوب لبنان ع ��ام �1930صليل عائلة
ديني ��ة عريق ��ة ،انح ��از اىل الفك ��ر ال�صيوعي
عندم ��ا كان يتاب ��ع درا�صت ��ه الثانوي ��ة يف
مدار� ��ص بغداد برعاية اب ��ن عم والده الأديب
واملفك ��ر املعروف ح�صن مروه ..انت�صب اىل
احل ��زب ال�صيوع ��ي اللبن ��اين ع ��ام ..1952
انتخ ��ب يف اأواخ ��ر ع ��ام 1964ع�ص ��و ًا يف
املكتب ال�صيا�صي للحزب ال�صيوعي اللبناين.
�ص ��ارك مع رفاقه من جي ��ل ال�صباب يف حركة
جتديد احل ��زب انتخب يف ع ��ام  1984نائب ًا
لالأمن العام للحزب .وا�صتمر يف ذلك املوقع
حت ��ى املوؤمت ��ر ال�صاد� ��ص الذي عق ��د يف عام
 1992ث ��م اعت ��ذر ع ��ن ال�صتم ��رار يف ذل ��ك
املوق ��ع القي ��ادي .وق ��رر يف املوؤمت ��ر الثامن
للح ��زب الذي عقد يف عام 1999عدم تر�صيح
نف�ص ��ه لأي من�صب قيادي ،بعد ان كان قد بلغ
التا�صع ��ة وال�صتن من عم ��ره مف�ص ًال التفرغ
للبح ��ث الفك ��ري ..م ��ن الدي ��ن اىل القومي ��ة
العربي ��ة فال�صيوعي ��ة ،ث ��م اىل الت�صالح بن
ال�صرتاكية والدين ،ل بن الدين واملارك�صية
والف ��رق كب ��ري ب ��ن الفكرت ��ن ..انه ��ا رحل ��ة
م�صني ��ة اجتازه ��ا ك ��رمي م ��روة يف �صع ��اب
ال�صيا�ص ��ة ويف م�صال ��ك الن�ص ��ال الجتماعي
ويف حقول الفكر والثقافة .خم�ص وخم�صون
�صن ��ة �صاخب ��ة اقتطعه ��ا م ��ن م�ص ��رية عمره،
ومنحها لالأحالم اجلميلة ولالأمل وللم�صتقبل
الباه ��ر .كان يحل ��م بالعدال ��ة للجمي ��ع،
وباحلري ��ة لالأف ��راد ،وبالدميقراطي ��ة
للمجتمع ��ات ،وبالتح ��رر لالأوط ��ان كله ��ا..
�صيوع ��ي برغم انه �صليل عائل ��ة دينية عريقة
م ��ن جن ��وب لبنان .فج ��ده لوال ��ده كان رجل
دين ،و�صقيق ج ��ده كان مرجعا دينيا ،وجده
لوالدت ��ه كان رجل دين اأي�ص ��ا ،و�صقيق جده

كان مرجع ��ا ديني ��ا يف اإي ��ران .لك ��ن ارتباط
جن ��وب لبن ��ان بامل ��دن الفل�صطيني ��ة اأدخ ��ل
الأف ��كار القومي ��ة اىل وعي ��ه يف وقت مبكر..
اأ�صباب جميئه للعراق تكمن يف �صوء الو�صع
امل ��ادي لأبي ��ه فاأر�صل ��ه م�صط ��ر ًا ملتابع ��ة
درا�صته ..ويف العراق تابع �صغفه بال�صيا�صة
والأدب برعاية قريبه ح�صن مروة الذي كان
للت ��و قد خل ��ع عمام ��ة رج ��ل الدي ��ن وحتول
ا�صت ��اذا لالأدب والفل�صف ��ة ،وتفتح وعي كرمي
عل ��ى الفك ��ر ال�صيوع ��ي ..يب ��داأ م ��روة ب�صرد
ق�ص ��ة تطور وعي ��ه ال�صيا�ص ��ي والفكري منذ
كان �صبي ��ا مراهق ��ا يف منت�ص ��ف اربيعينات
الق ��رن املا�صي وحت ��ى عودته م ��ن بغداد يف
مطلع اخلم�صينات ،فيقول :كانت تلك مرحلة
مليئ ��ة بالأحداث العاملية والعربية العا�صفة.
احل ��رب العاملي ��ة الثانية عل ��ى و�صك ان حتط
اأوزاره ��ا وانت�ص ��ار احللف ��اء عل ��ى اأملاني ��ا
الفا�صي ��ة �ص ��كل زخم ��ا قوي� � ًا وحاف ��ز ًا ل ��دى
ال�صع ��وب العربي ��ة لتعزي ��ز مطالبته ��ا الدول
الغربي ��ة بتنفيذ الوع ��ود الت ��ي قطعتها لهذه
ال�صع ��وب يف العم ��ل على منحه ��ا ال�صتقالل
وال�صي ��ادة .وكان لل ��دور البطويل الذي لعبه
الحت ��اد ال�صوفيت ��ي يف دح ��ر الفا�صي ��ة اأثره
الكبري على تنامي وعي ال�صعوب يف املنطقة
العربي ��ة .ويف املقاب ��ل هن ��اك الهجم ��ة
املت�صاع ��دة من اأج ��ل ت�صفية ق�صي ��ة ال�صعب
الفل�صطين ��ي واملتمثل ��ة بت�صاع ��د املحاولت
املحموم ��ة م ��ن قب ��ل ال�صهيوني ��ة العاملي ��ة
وال ��دول ال�صتعمارية من اأج ��ل اقامة الدولة
اليهودي ��ة عل ��ى اأر� ��ص فل�صط ��ن وا�صتفحال
ال ��دور الذي كانت تلعب ��ه احلكومات العربية
العميل ��ة لكب ��ح تنام ��ي الوع ��ي الوطني لدى
ال�صع ��وب العربي ��ة التواق ��ة اىل احلري ��ة
والعدال ��ة والعي� ��ص الك ��رمي كبقي ��ة �صع ��وب
الع ��امل احل ��ر ..وي�ص ��ري م ��روة اىل ان ه ��ذه
الأح ��داث املتتالية واملتناق�ص ��ة والرتاكمات
دفعت ��ه للبحث عن حل ،وق ��د ا�صتطاع العثور
عل ��ى هذا احل ��ل بنف�صه م ��ن خ ��الل الأحداث
ذاته ��ا الت ��ي اأثرت في ��ه ،فيقول :كن ��ت قومي ًا
عربي� � ًا باملعن ��ى العام للمفهوم وكن ��ت متاأثر ًا
اأي�ص ��ا بانت�ص ��ارات الحت ��اد ال�صوفيت ��ي يف
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،وكن ��ت يف حينها
اأختلف مع بع� ��ص زمالئي يف املدر�صة الذين
كان ��وا يعتق ��دون ان انت�ص ��ار هتل ��ر �صيكون
ن�ص ��ر ًا للعرب �صد اليه ��ود ،لأن من كان عدوا
للب�صري ��ة ل ميك ��ن ان يكون �صديق ��ا للعرب،
ومل يكتم ��ل وعي ��ي بالفك ��رة ال�صرتاكي ��ة اإل
فيم ��ا بع ��د ،اأي بعد ثالث ��ة اأعوام م ��ن انتهاء
احل ��رب ،وبع ��د خيب ��ات متتالي ��ة اأ�صبت بها
ج ��راء م ��ا كان يح�ص ��ل يف بلداننا م ��ن ف�صاد
وقمع وتاآمر وتواطوؤ مع الدول ال�صتعمارية
اإذ اعت ��ربت ان الفك ��رة ال�صرتاكي ��ة هي التي
ميك ��ن ان ت�ص ��كل مدخ� � ًال اىل ح ��ل املع�صالت
الت ��ي تواجهها الأمة العربي ��ة يف ن�صالها من
اأج ��ل التح ��رر وال�صتقالل والتق ��دم ،مبا يف
ذل ��ك اإيجاد ح ��ل عادل لق�صي ��ة فل�صطن ،لذلك
انتميت اىل ال�صيوعية كفكرة يف بادئ الأمر.
ول ب ��د ان اأ�ص ��ري اىل ان اجلانب التقدمي يف
فكر ح�صن م ��روة و�صلوكه وو�صوح الروؤية
يف فك ��ر �صديقه وزميل ��ه يف التدري�ص حممد
�ص ��رارة ،وكان يف ذل ��ك احل ��ن ينتم ��ي اىل
احل ��زب ال�صيوع ��ي العراق ��ي ،وقد اأث ��را من
دون �صك يف توجيهي ب�صورة مبا�صرة وغري
مبا�ص ��رة ،وكان كالهما يقيمان عالقة �صداقة
م ��ع قيادين يف احل ��زب ال�صيوع ��ي العراقي
وبالأخ� ��ص مع ح�ص ��ن ال�صبيب ��ي ،الذي كان

يعترب ال�صخ�ص الث ��اين يف احلزب بعد فهد.
واأدى ذل ��ك يف الن�صف الثاين من عام 1948
اىل انت�صاب ��ي لح ��دى منظم ��ات احل ��زب
ال�صيوع ��ي العراقي لف ��رتة ق�صرية جد ًا .لكن
ح�ص ��ن م ��روة وحمم ��د �ص ��رارة وبع� ��ص
اأ�صدقائهما م ��ن ال�صيوعين ن�صحوين بعدم
ا�صتمراري يف العمل املنظ ��م لأ�صباب اأمنية.
لذل ��ك ل اأعت ��رب اين كن ��ت ع�ص ��وا يف احلزب
ال�صيوع ��ي العراقي باملعنى الدقي ��ق للكلمة.
وكان م ��ن اأق ��رب اأ�صدقائ ��ي يف تل ��ك الف ��رتة
با�ص ��ل اجلادرجي ابن الزعي ��م العراقي كامل
اجلادرج ��ي رئي� ��ص احل ��زب الوطن ��ي
الدميقراط ��ي ،واأذك ��ر باعت ��زاز وامتن ��ان ان
اأ�صتاذ ًا يف كلي ��ة الهند�صة حممد عبد اللطيف
اأولين الكث ��ري من الهتمام فكنا نتم�صى معا
يف �ص ��ارع الوزيري ��ة ،وكان يطل ��ب من ��ي ال
اأتردد بال�صوؤال عن اأي �صيء يخطر يف بايل.
واأح�ص�ص ��ت انه رمبا كان يعم ��ل على تثقيفي
مبب ��ادئ ال�صيوعي ��ة ،اإل ان ��ه مل يطل ��ب من ��ي
النت�صاب اىل احلزب ،وم ��ا اأربكني حينذاك
ه ��و بع� ��ص الق�صاي ��ا الداخلي ��ة العراقي ��ة
املت�صابك ��ة ،وبع� ��ص ال�صع ��ارات الت ��ي كان
يطرحه ��ا احل ��زب ،وطريق ��ة تعام ��ل بع� ��ص
قياديي ��ه وكوادره م ��ع القوى الأخ ��رى ،كرد
فعل على املواق ��ف املت�صنجة عند هذه القوى
م ��ن ال�صيوعي ��ة وال�صيوعي ��ن .واأك ��رث م ��ا
�ص ��اءين يف موق ��ف احل ��زب يوم ��ذاك ،برغم
اإعجاب ��ي ب�صجاع ��ة منا�صلي ��ه وثقافتهم ،هو
طرح ��ه يف بع� ��ص بيانات ��ه �صع ��ار التاآخ ��ي
العرب ��ي اليه ��ودي �ص ��د ال�صتعم ��ار
وال�صهيوني ��ة والرجعي ��ة يف وقت مل تكن قد

جف ��ت اآث ��ار احل ��رب العربي ��ة اليهودي ��ة
وفجائعه ��ا ،فل ��م اأ�صت�صغ ه ��ذا ال�صعار وهذه
ه ��ي امل ��رة الأوىل الت ��ي اأف�ص ��ح به ��ا عن هذا
الأمر .اأقول ذلك مع انني كنت �صديقا للعديد
م ��ن ال�صيوعي ��ن ،وكن ��ت ممتنا ل ��دور حممد
عب ��د اللطي ��ف يف تثقيف ��ي ،وكن ��ت �صدي ��د
التقدي ��ر لالأم ��ن العام للحزب فه ��د الذي كان
يف ذلك الوقت �صجين ًا مع بع�ص رفاقه .وهذا
التقدير لفهد اكت�صبته من تقدير ح�صن مروة
وحممد �صرارة لهذا القائد ال�صيوعي الكبري،
وال ��ذي تعم ��ق فيما بع ��د لدى اطالع ��ي على
�صريت ��ه ،وبع ��د ان ق ��راأت اأعمال ��ه الفكري ��ة
وال�صيا�صية ..ومل يكن ح�صن مروة �صيوعيا
يف الع ��راق .لكنه كان على عالقة وثيقة بعدد
م ��ن قيادي ��ي احل ��زب ال�صيوعي ��ي العراق ��ي.
وكان يحظ ��ى باحرتامه ��م وتقديره ��م .وق ��د
قادت ��ه مواقفه التقدمية وتط ��ورات الأحداث
اىل الإق ��رتاب م ��ن الفك ��ر املارك�ص ��ي وم ��ن
ال�صيوعي ��ن ،اىل ان اأ�صبح ع�ص ��و ًا ممار�ص ًا
يف احلزب ال�صيوعي اللبناين ،ثم ع�صو ًا يف
اللجن ��ة املركزي ��ة يف اأواخ ��ر ع ��ام .1964
ومتكن ��ت م ��ن خالل ��ه ومب�صاع ��دة بع� ��ص
اأ�صدقائه من اإقامة عالقات عديدة يف الو�صط
الثق ��ايف ال�صيا�صي .وم ��ن خالله تعرفت على
حممد �صرارة الذي كان رجل دين مثل ح�صن

مــــن اص ـــــــدارات

م ��روة ،ون ��زع العمامة مع �صديق ��ه ،واأ�صبح
مثل ��ه اأ�صت ��اذ ًا ل� �الأدب العرب ��ي يف مدار� ��ص
الع ��راق .وبرغم من ان ��ه كان حادا يف الدفاع
ع ��ن اأف ��كاره اإل ان ��ه كان اإن�صان ��ا رائع ��ا يف
التعامل معنا نح ��ن ال�صباب .ول اأ�صتطيع ان
اأذك ��ر حمم ��د �ص ��رارة م ��ن دون ان اأ�صري اىل
�ص ��رية ه ��ذا الرج ��ل ال�صج ��اع يف موا�صل ��ة
ال�صع ��اب واملح ��ن واأ�صكال ال�صطه ��اد التي
واجهت ��ه وواجه ��ت عائلته .وق ��د كانت ابنته
حي ��اة �ص ��رارة من الطين ��ة ذاته ��ا التي ميزت
والدها ال ��ذي كانت له ا�صهامات فكرية كبرية
كان اآخره ��ا كتاب ��ه ال ��ذي �ص ��در قب ��ل وفات ��ه
(مقو�ص ��ات النظ ��ام الإ�صرتاك ��ي العامل ��ي
وتوجه ��ات النظ ��ام العاملي اجلدي ��د) .وكان
مقهى الزهاوي يف و�صط بغداد املكان الآخر
ال ��ذي تعرف ��ت في ��ه اىل العدي ��د م ��ن املثقفن
الآخري ��ن .وتلك اللق ��اءات مبجملها هي التي
بلورت عندي فك ��رة النتماء اىل ال�صيوعية.
اإل ان عالقت ��ي باجلواه ��ري كانت ق ��د ن�صاأت
اأول م ��ن خ ��الل قراءتي لق�صائ ��ده وجريدته
(ال ��راأي الع ��ام) ومن خ ��الل �صديق ��ه ح�صن
مروة ،ث ��م ربطت بيننا ال�صداق ��ة وا�صتمرت
حت ��ى وفات ��ه ..يوا�ص ��ل ك ��رمي م ��روة �ص ��رد
ق�صت ��ه العراقي ��ة التي ميزته ��ا مرحلة ما بعد
الهزمي ��ة واحلمل ��ة الإرهابي ��ة الت ��ي عرفه ��ا
العراق وما راف ��ق اعدام الق ��ادة ال�صيوعين
وتهجري اليه ��ود .فقد ا�صتلمت زم ��ام الأمور
حكومة رجعية .ويف الن�صف الأول من عام
 1949اأقدم ��ت ال�صلط ��ة عل ��ى اع ��دام ق ��ادة
احل ��زب ال�صيوع ��ي فه ��د ورفاق ��ه الثالث ��ة
ح�ص ��ن ال�صبيب ��ي وزك ��ي ب�صي ��م ويه ��ودا
�صديق .وهذا الأخري تخاذل وانهار قبل ان
ي�ص ��ل حبل امل�صنقة اىل عنقه يف حن واجه
الثالث ��ة الآخ ��رون حب ��ل امل�صنق ��ة ب�صجاعة
الأبطال .وعلقت م�صانق هوؤلء الأبطال يف
باب املعظم ،وهي املنطقة التي تنطلق منها
البا�ص ��ات يف اجتاه ال�صواحي .كنت عائد ًا
يف ذل ��ك الي ��وم امل�ص� �وؤوم م ��ع اب ��ن عم ��ي
و�صديقي ن ��زار مروة من الكرادة ال�صرقية،
حي ��ث كان يق ��ع من ��زل حمم ��د �ص ��رارة ،يف
طريقن ��ا اىل من ��زل ح�صن م ��روة يف مدينة
الكاظمي ��ة ،الواقع ��ة على �صف ��اف دجلة يف
اجلهة ال�صمالية من بغداد .ومل تكن امل�صانق
بعي ��دة عن م ��كان جتمع البا�ص ��ات ،اأي غري
بعي ��دة من املكتبة الوطنية ومن معهد امللكة
عالية .ومع ذلك كان �صعب علي وعلى نزار
ان نرى هذا امل�صه ��د الرهيب .وقد ت�صورت
يومه ��ا هوؤلء الأبطال وهم يهتفون مبثل ما
هت ��ف ب ��ه اأبط ��ال اآخ ��رون خ ��الل مقاوم ��ة
النازي ��ة يف اأوربا :لو اأتيح لنا ان نعود اىل
احلياة من جديد لكن ��ا �صلكنا الطريق ذاته.
وهذا بال�صب ��ط ما قاله الواح ��د تلو الآخر،
قبل ان ي�صغط حب ��ل امل�صنقة على اأعناقهم،
با�صتثن ��اء يه ��ودا �صدي ��ق .وق ��د اأح�ص�صت
يومه ��ا اين اأرى اأعناقه ��م ،م ��ن دون ان
اأ�صاهدهم ،ت�صد روؤو�صهم اىل الأعلى ،وهي
حتم ��ل اأفكاره ��م وم�صاري ��ع حتري ��ر بلدهم
الت ��ي تتلخ� ��ص ب�صع ��ار احل ��زب :وطن حر
و�صع ��ب �صعي ��د .اأما بقي ��ة اأج�صادهم فكانت
ت�صده ��م اىل اأر� ��ص وطنه ��م واىل جذورهم
العميق ��ة فيها ..ث ��م يذكر م ��روه موت حياة
�صرارة مع ابنتها مها بحادث �صري يف بغداد
 ..1997وعنده ��ا توقف الأم�صيات الأدبية،
والت ��ي ا�ص ��ارت بلقي� ��ص �ص ��رارة يف مقدمة
كت ��اب الأديب ��ة الراحل ��ة حي ��اة �ص ��رارة"اذا
الأيام اأغ�صقت".
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"ارحل عن هذا البلد ،وال تنظر اىل الوراء ،ابدا ،فالبلد يحرت
يــا �سديقي"هذا مــا اراد ان يقولــه الكاتب �ساكــر االأنباري ،على
ل�ســان �سديقه املطــوف (عمــران) املهند�ص ،يف نهايــة روايته
"مــة البتاوين" ،بعد ربة مريــرة عا�سها زاهر ،ال�س�سية
الرئي�سيــة يف الرواية ،اثر عودته اىل العــرا بعيد  ،200وكاأن
االأنبــاري يتحــد عن مــا جرى له ،فقــد خر من العــرا منذ
� 25سنــة مثل الكثري من مثقفي العــرا الذين فروا اىل منافيهم
بعــد ان حــول النظــام ال�سابــق العــرا اىل �سجن كبــري ،يديره
القتلة واملنحرفــون .فالل عودته للعــرا اكت�سف ،االأنباري،
ان العــرا مل يعد ي�سكل بنية ثقافية واحــدة ،بل بات نتيجة
لالأو�ساع القا�سية التي مر بها ،جزر ثقافية متعددة.
يو�سف علوان

الﺨيبة والرمﺰ ﻓﻲ رواية
"نﺠمــة البتاويــن" لشــاﻛر اﻻنبــارﻱ
وه ��ذه اجلزر له ��ا اليوم عالقة باملدين ��ة والدين والطائفة
والقومي ��ة ،وم ��ن اه ��م ا�صب ��اب ذل ��ك ،ه ��و التاأث ��ري الهائل
للح ��روب املتعاقبة الت ��ي مزقت ن�صيج املجتم ��ع العراقي،
ا�صاف ��ة اىل غي ��اب املوؤ�ص�ص ��ات الت ��ي تقوم عليه ��ا الدولة،
الأمنية والعالمية والثقافية والقت�صادية ،كل ذلك اف�صى
اىل مت ��زق يف الهوي ��ة الثقافي ��ة .وم ��ا يج ��ري يف الوقت
احلا�ص ��ر ،يعمق من الفروقات ب ��ن ابناء ال�صعب الواحد،
فمقابل �صعف ال�صعور باملواطن ��ة ،تعملقت افكار الطائفة
والدي ��ن والع ��رق .وتال�ص ��ى ال�صعور بالأم ��ان .واختلفوا
النا� ��ص يف تعابريهم والفاظهم وطريقة ردات فعلهم جتاه
احل ��وادث اليومية .وقد عا�ص بعد عودته رعب القتل على
الهوية الطائفي ��ة واحلزبية وال�صيا�صية ،ورعب الرهاب،
و�صاه ��د و�صمع عن القتلة وه ��م يتلذذون بقتل النا�ص ،ول
يفرق ��ون بن طفل و�صي ��خ وامراأة .وهذا م ��ا جعله ي�صور
هذه احلالت جميعها يف روايته"جنمة البتاوين"ويحدد
بال ��ذات الق�ص ��وة يف ال�صخ�صي ��ة العراقي ��ة ،وال ��ذي كان
لالحت ��الل اليد الطوىل فيها ،ولكن له ��ذه الظواهر ا�صباب
قدمي ��ة ،يف م ��ا عا�ص ��ه العراقيون خ ��الل حقبه ��م ال�صابقة
وبالأخ� ��ص املغام ��رات واحل ��روب العبثي ��ة ال ��ذي ب ��ات
املواط ��ن امل�صكن يدفع فاتورتها بعد  .2003تبداأ الرواية
يف الإخب ��ار ع ��ن اختط ��اف املهند� ��ص عمران":اختط ��ف
عمران املهند�ص يف اخلريف ،ولكن اأي خريف ،والف�صول
تت�صاب ��ه يف ه ��ذا البل ��د ،وكذل ��ك الأ�صه ��ر والأي ��ام"�( .ص
 )5ه ��ذا ال�صتب ��اق يف زم ��ن �ص ��رد الرواية ،بينم ��ا الزمن
املفرت� ��ص لهذا احلدث هو زمن اآخ ��ر منها ،فما الذي اراده
الكات ��ب يف هذا التالعب يف زمن الحداث؟ والأحداث يف
كل رواي ��ة غالبا ما تكون �صورة عن ما يجري يف الواقع،
غ ��ري ان الكات ��ب ينتقيه ��ا بعناي ��ة ،ويكثفها ،فه ��ي �صل�صلة
مرتابطة برباطن :رباط الزمن الذي ينظم هذه الأحداث،
ويجعلنا نعرف اأيهما حدث قبل الآخر ،واحلبكة التي هي
الرب ��اط املنطقي الذي يبن عالقة الأحداث بع�صها ببع�ص
م ��ن حيث اأن اأحدها �صبب لالآخ ��ر اأو نتيجة له ،لي�ص هناك
يف الرواي ��ة ح ��ادث عر�ص ��ي اأو اعتباط ��ي اأو م�صتق ��ل عن
الآخ ��ر فكلها مر�صومة بدقة- ،وهذا ما حتققه قدرة الكاتب
عل ��ى ال�ص ��رد -ومرتابط ��ة بعناي ��ة .ولك ��ن الأه ��م من هذا
وذاك ه ��و القيم التي حتملها الرواي ��ة فالأحداث ل ترتبط
بالزم ��ن واحلبك ��ة فقط ب ��ل باأهميتها وكثافته ��ا وت�صمنها
للقي ��م الإن�صاني ��ة .بالتاأكي ��د ان عملية الختط ��اف كان لها
وقع كبري على �ص ��ري الرواية ،التي تعر�ص لنا خيبة زاهر
(ال�صحفي) بعد عودته للعراق ،الذي كان ميني النف�ص يف
حتقي ��ق حلمه الذي ظل يعي�ص لجله ،غري ان الوقائع على
الر� ��ص تختلف عن �صور احالمه الوردي ��ة ،فما عاد البلد
مثلم ��ا ترك ��ه منذ ذلك الزم ��ن .فبغداد ،مل تع ��د ت�صبه بغداد
احللم ،ال ��ذي عا�ص عليه منذ خروجه م ��ن العراق ،والذي

ظل حمتفظ ًا يف ذاكرته مبناطقه ��ا اجلميلة":حي الف�صل،
البتاوين ،ال�صرطة ،ال�صدرية ،الك ��رادة ،بغداد اجلديدة،
ا�صم ��اء ت ��رتاءى كاأنه ��ا حلم ق ��دمي ،وثمة م ��وت يقطن يف
زواي ��ا ال�ص ��وارع ويقيم عل ��ى ا�صط ��ح البيوت�"..ص.67
كان م�صدوه� � ًا ،فال�ص ��ور ال ��ذي ظل حمتفظا به ��ا ل�صاحات
و�ص ��وارع بغداد مل يجده ��ا ابدا"ال�صج ��ار ذابلة ،وزحمة
ال�ص ��ري عل ��ى ا�صدها ،ثم ��ة جندي امريكي يق ��ف يف مدخل
ج�ص ��ر اجلمهورية ينظم ال�ص ��ري ،بندقيته احلديثة جاهزة
لالأط ��الق ،املكتبات الن ��ي يتذكرها زاه ��ر يف مدخل �صارع
ال�صع ��دون مغلق ��ة ،ال�ص ��ارع مل يع ��د اإل مم ��را �صيق� � ًا يف
الو�صط ت�صري في ��ه ال�صيارات"�ص .71ومثل الآخرين عاد
زاهر ويف ذهن ��ه روؤية ا�صدقائه الذي ��ن عا�ص معهم اأجمل
�صن ��وات عمره� صنوات �صباب ��ه ،وما زالت حالوتها عالقة
يف ذهن ��ه� ،صنوات الدرا�صة وزمالئهم واحالمهم حينذاك.
عندم ��ا يلتق ��ي زاهر ب�صديق ��ه عمران ،ال ��ذي مل يخرج من
الع ��راق ،ي�صاأل ��ه عمران"مل ��اذا رجع ��ت اىل البلد"فيجيب ��ه
زاهر �صاخرا:
"ان ��ت مث ��ل م ��ن ي�ص� �األ املري� ��ص مل ��اذا تتعاف ��ى ،ا�صباب
خروج ��ي م ��ن الوط ��ن انته ��ت ،تذك ��رت اأهل ��ي وع ��دت...
تذك ��رت وان ��ا ق ��ادم اليك اي ��ام اجلامع ��ة ،اعتربه ��ا ايامنا
الذهبي ��ة :مقهى م ��ام علي ،وابنه اآوات ،وه ��واء الر�صه به
وكل تلك النهارات التي ق�صيناها يف النقا�صات والغزل مع
الفتي ��ات يف ن ��ادي اجلامعة ،حتى يف م ��دن اوروبية كنت
اتذك ��ر مام عل ��ي و�صينما �ص ��ريوان وحياتن ��ا يف الق�صام
الداخلي ��ة"�( .ص )38فما ال ��ذي اراده الكاتب من التالعب
يف زم ��ن الحداث؟ والنب ��اري ،ميتاز به ��ذا ال�صلوب يف
اغل ��ب رواياته ،وكذل ��ك ميت ��از ب�صخو� ��ص رواياته الذي
يجيد اختيارهم ،ويجيد و�ص ��ف دقائق هواج�صهم ،القلق
ال ��ذي يت�صف ب ��ه اغلب �صخو�ص ��ه و�صراعاته ��م الداخلية
م ��ع ذواتهم ،هي عالم ��ات فارقة لنوعي ��ة ال�صخا�ص الذي
ي�صغل ��ون اغلب روايات ��ه ،الف�صل يف عالقاته ��م العاطفية،
والحب ��اط ال ��ذي يح�صونه ج ��راء ذلك .فعل ��ي حممد اأمن
املحرر ال�صابق لل�صفحة الأخرية يف جريدة (ال�صالم) التي
يعمل بها زاه ��ر بعد عودته ،ميالأه الغيظ من زاهر بعد ان
ياأخ ��ذ الأخري مكانه يف ادارة عمل ال�صفحة الأخرية":هذا
املدع ��و زاه ��ر كان و�صيم� � ًا ولبق� � ًا� ،صي�صت ��ويل عل ��ى قلب
(�صهى) مثلم ��ا ا�صتوىل على رئا�صة الق�ص ��م ،يتكلم مبقدار
وي�صحك مبق ��دار ،وكاأن الك ��ون يدور ح ��ول كلمة تنطلق
م ��ن بن �صفتيه ،هوؤلء القادمون من اخلارج حمظوظون،
راأوا الع ��امل كل ��ه ،اما هو علي حممد ام ��ن ف�صنوات عمره
حم�ص ��ورة بب�صط ��ال احل ��رب فق ��ط ،ال�صن ��وات الوحي ��دة
الت ��ي عا� ��ص جتربته ��ا بعم ��ق ،اما ما ع ��دا ذل ��ك فكوابي�ص
تل ��ك احلرب ل غ ��ري"� .ص((100ذلك ال�ص ��راع اخلفي بن
م ��ن غادر البالد م�صطر ًا للخال� ��ص من ال�صطهاد والقمع

البعث ��ي ،ول�صعوب ��ة العي� ��ص يف العراق ب�صب ��ب احل�صار
ال ��ذي ا�صتمر ل� 12عام ثم عاد وح�صل على كل المتيازات،
وب ��ن الذين بقوا يف العراق م�صطرين اأي�ص ًا ب�صبب عدم
قدرتهم على ال�صفر او مل ي�صعفهم حظهم يف مغادرة البلد،
لكنه ��م عا�صوا ا�صواأ �صنوات العراق بكل اهواله بحروبه
الت ��ي راح �صحيتها مئات الآلف ،واحل�ص ��ار الذي ح�صد
مئات الآلف من الأطفال والكبار على حد �صواء .ومع ذلك
مل ياأتي التغيري عليهم ب�ص ��وى امل�صائب والتهمي�ص ،لذلك
�ص ��ور لنا النب ��اري هذا الع ��داء الذي يخيم عل ��ى الفئتن
م ��ن خ ��الل �صخ�صي ��ة علي حمم ��د اأم ��ن وكوابي�ص ��ه التي
يعي� ��ص معها ليال .وه ��ذا ما يو�صحه ال�ص ��راع الذي يدور
يف اخلف ��اء ،بن زاه ��ر (العائد) وعلي حمم ��د اأمن للفوز
بقل ��ب �صهى زميلته ��م يف ال�صحيفة ،والت ��ي ترمز للعراق
وخرياته ،البلد امل�صتلب الذي يحاول اجلميع ال�صتحواذ
علي ��ه واحل�صول عل ��ى مغامن ��ه (ج�صده ��ا ،مفاتنها(الذي
ي�صفه ��ا زاهر":الأنث ��ى اخلال ��دة ،الكهف ال�ص ��ري اجلاذب
للذك ��ورة اإن كان يف ال�ص ��ن اأو يف نف ��ق ال�صرطة"� ��ص
(.)159
للو�ص ��ف اأهمي ��ة كب ��رية يف اجن ��از الن�صو� ��ص الروائية
مع ح�صور عن�صر امل ��كان ،فالو�صف هو":مكونا هاما من
مكونات الرواية والكتاب ��ة ال�صردية لنه يعو�ص الديكور
يف امل�صرحية"( )1وي�صكل للرواية عاملها احل�صي ،وير�صم
امل�صاح ��ة واخللفية التي تق ��ع فيها احداثه ��ا ،كذلك يج�صد
ال�صياء التي ت�صكل احليز والفراغ ويقدمها للقارئ ،ولأن
الرواي ��ة فن مق ��روء ،لذلك يعتمد هذا الف ��ن على ما حتدثه
الكلم ��ات م ��ن تاأث ��ريات يف اإيهام الق ��ارئ مبا ي�ص ��وره له
الكاتب م ��ن و�صف وتفا�صيل لج ��واء الرواية .وقد اأجاد
الكات ��ب يف و�صفه لبغ ��داد وما �صهدت ��ه �صوارعها وازقتها
من تغريات ب�صبب ظ ��روف البلد التي مرت به وبالخ�ص
�ص ��ارع الر�صيد الذي عده الكات ��ب من �صوارع العامل املهمة
يف العامل":اأغل ��ب عوا�ص ��م الع ��امل لديها �ص ��وارع خالدة،
وخلود �صارع ما له موا�صفات بعينها ،اأبرزها على الغلب
تع ��دد وجوه ذلك ال�صارع"�ص .86فم ��ن هذا ال�صارع وفيه
جرت اغلب النتفا�صات التي �صهدتها بغداد يف الكثري من
املنا�صبات وا�صخمها التظاهرات التي كانت تطالب برحيل
النكليز عن البالد .وظل ��ت مقاهي ال�صارع مالذا للمثقفن
واملفكري ��ن والع�صاق .وقيل ان الفراهيدي اخرتع بحوره
ال�صعري ��ة ح ��ن كان يتج ��ول يف �ص ��وق ال�صفاري ��ن ،وهو
واحد من اجنحة �صارع الر�صيد
".م ��ن يرغ ��ب يف معرف ��ة املدين ��ة علي ��ه ان يق ��راأ خارط ��ة
�ص ��وق الهرج .طبق ��ات املعرف ��ة ترتاكم هن ��اك كرامافون
من القاهرة ،عباءة م ��ن �صرياز ،نفنوف حريري عتيق من
حل ��ب ،مفكرة ذات يوميات غام�صة ر�ص ��ت هنا بعد تقا�صم
اإرث اأفن ��دي ترك ��ي من الف�ص ��ل ،زر بدلة عفيف ��ة ا�صكندر،

اع�ص ��اب م ��ن الطارمية ،جل ��ود غنم من اجلزي ��رة .هذا هو
ذراع �ص ��وق اله ��رج املمتد من �صارع الر�صي ��د .عا�ص �صارع
الر�صي ��د حروب� � ًا غام�ص ��ة ،بي ��ع �صري ��ع ملمتل ��كات ،اإغالق
حم ��الت ،دوري ��ات مباغت ��ة ،وغاب الم ��ان م ��ن العطفات
والبي ��وت العريق ��ة ،ودب الذع ��ر حتى و�ص ��ل اىل ا�صجار
�صارع النهر ،واأعمدة الر�صيد واملتحف البغدادي وخانات
ال�صن ��ك وبارات �صاحة امليدان� .ص ��ار �صارع الر�صيد يكتنز
ذاكرة اأخرى ،ذاكرة حروب وهجرات واغتيالت وتطرف
يف الفك ��ر والنظ ��ر ،وتدفقت عليه عمالة غ ��ري عراقية ،اىل
املربع ��ة واملي ��دان و�صوق ال�ص ��راي والبه ��ارات واملقاهي
واملطاع ��م ،غ�ص ��ت الفن ��ادق بالوافدي ��ن واأر�ص ��ل ابن ��اء
البل ��د اىل امل ��وت يف ق�صر �صريي ��ن واملحم ��رة والأهواز،
ولحق ��ا اىل الكويت وتخ ��وم ال�صعودية وجبال كرد�صتان
و�صحارى الرمادي"�( .ص.)93
ما ال ��ذي اأراده النب ��اري من ت�صمية روايت ��ه هذه"جنمة
البتاوين"فمعل ��وم ان العنوان الذي ي�صار به لعمل روائي
ما ،كث ��ريا ما ي�صاعد على ر�صم �ص ��ورة مقربة لهذا العمل،
حتدد هويته الإبداعية وثيمت ��ه العامة ،وقد ت�صهل معرفة
معامله يف �ص ��ورة تعتمد ال�صتعارة اأوالرتميز .ومن هنا،
فالعنوان عبارة ع ��ن �صيغة مطلقة للرواية وكليتها الفنية
واملجازية .وي�صاعد ذلك على جمع ال�صور امل�صتتة وروؤيتها
م ��ن جديد ،يف ثيمة عامة ت�ص ��ف العمل الأدبي .والعنوان
ه ��و الدلل ��ة اأو ال�ص ��ورة الأ�صا�صي ��ة ،الت ��ي ي�صتح�صرها
املتلق ��ي اأثناء التلذذ والتفاعل م ��ع جمالية الن�ص الروائي
معامله الرمزية .وه ��ذه ال�صورة"العنوانية"قد ت�صاهم او
ت�صاعد يف فهم الن�ص ومعرفة م�صبباته .بينما جند بع�ص
العناوين غام�صة ومبهمة ورمزية بتجريدها النزياحي،
مما يط ��رح �صعوبة يف اإيجاد �ص ��الت دللية بن العنوان
والن�ص.
�صحيح ان جزءا من اح ��داث الرواية ،وجزء �صغري جدا،
تدور يف املنطقة التي ت�صمى البتاوين وهي منطقة عريقة
يف مرك ��ز بغ ��داد وقد عانت ه ��ذه املنطقة مثله ��ا مثل باقي
م ��دن الع ��راق يف �صنوات احل�ص ��ار اهمال كب ��ريا من قبل
اجلهات امل�صوؤولة عن تقدمي اخلدمات لها ،حتى باتت بعد
ال�صقوط منطقة خربة بيوتها اآيلة لل�صقوط ب�صبب قدمها،
وكذل ��ك ا�صبحت من ��ذ زمن بعيد ماأوى لولئ ��ك ال�صائعن
وامل�صردين واملدمنن وع�صابات القتل والت�صليب ومركزا
للبغاء .فلماذا تتكرر هذه الماكن و�صخو�صها التي تعترب
م ��ن ق ��اع املدين ��ة يف رواي ��ات النب ��اري ومل ��اذا الهتمام
املفرط بهذه املدن ونا�صها وهوؤلء النا�ص؟ فلي�ص عبثا هذا
الهتمام بهوؤلء النا�ص وتلك الأمكنة!!
����������
 ار ن ا  اس اا. 
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البرتو مانغويل شغوف

هل تعرضت مكتبة اإلسكندري
ه��ذا كت��اب �آخ��ر م��ن كت��ب االدي��ب االرجنتين��ي
الربتومانغويل ،يقدمه لنا املرتجم العراقي املغرتب
عبا���س املفرج��ي ،واذا كان للمرتج��م العراقي اني�س
زكي ح�س��ن ،ف�ضل الريادة يف تقدمي منجزات الكاتب
الربيط��اين ،متع��دد اجل��والت وال�ص��والت يف عوامل
املعرف��ة ،واعني به كولن ول�سون ،ال��ذي قدم لنا اول
م�ؤلفات��ه ب��ـ (الالمنتم��ي) منت�ص��ف العق��د ال�ستيني
م��ن القرن الع�شرين ،ف�ضال عل��ى كتابه االخر املدوي
واملهم (�سق��وط احل�ض��ارة) واذا كان للباحث والقا�ص
والروائ��ي الدكت��ور �سهي��ل ادري���س� ،صاح��ب جمل��ة
(الآداب) ،ج��واز م��رور االدي��ب العرب��ي اىل الق��راء
العرب ،ف�ضل نقل م�ؤلف��ات الفيل�سوف الفرن�سي جان
ب��ول �سارت��ر ( )1980 – 1905تعاون��ه يف ذل��ك زوجته
عاي��دة مطرج��ي ادري���س ،ف��ان للمرتج��م عبا���س
املفرج��ي ،ف�ضل ال�سبق والريادة – كذلك – يف تقدمي
ابداع��ات ه��ذا الكات��ب االرجنتيني امله��م وال�شغوف
بدني��ا الكت��ب ،اذ �سب��ق ان ترج��م لن��ا كتاب��ه الرائع
املعن��ون بـ (يوميات الق��راءة .ت�أمالت قارئ �شغوف يف
عام من القراءة) الذي تولت (دار املدى) ن�شره للمرة
االوىل �سن��ة  2008ففي��ه �ش��ذرات جمي�لات حممالت
بالعظات واملعاين ،ا�ستوحاها من قراءاته خالل �سنة
واحدة ،ويبدو ان هذا الكاتب املفتون بعوامل القراءة
والكتب ،ما افرغ ما يف جعبته من التماعات و�شذرات،
فكت��ب كتابه الرائع واجلميل ه��ذا ،الذي اطلق عليه
عنوان (املكتبة يف الليل) و�صدرت طبعته االوىل عن
دار املدى – كذلك – �سنة .2012

ان العامل وجد كي ي�صب يف كتاب جميل
ال�شاعر �ستيفان ماالميه

واذا كان احل�ب�ر ي�سي ��ل م ��ن ا�سالت قلمي م ��درارا على �ضوء
الل ��ه ونوره نه ��ارا فانه ليكاد يج ��ف ،حني يب ��د�أ الليل ي�سدل
�سج ��ف ظالمه على الكون ،لذا اخ�ص� ��ص الليل للقراءة ونهار
الله للكتابة ،فان مانغويل يقول (مثل ميكافيلي ،اجل�س غالبا
و�س ��ط كتبي يف الليل ،بينما اف�ضل ان اكتب يف ال�صباح .يف
الليل انعم بالقراءة يف ال�صمت املطلق ،كل مكتبة هي مبثابة
�سرية ذاتية) �ص.155
براءة العرب امل�سلمني من تهمة �إحراق مكتبة اال�سكندرية
يف ه ��ذا الكت ��اب املمتع واملفيد ،ال ��ذي خ�ص�ص ��ه م�ؤلفه لدينا
الكتب واملكتب ��ات ،الذي يقرر وبتوا�ض ��ع العارفني القدارهم
وامكاناته ��م العالي ��ة يف الكتاب ��ة والبح ��ث( ،ال لك ��ي ا�صنف
ت�أريخ ��ا �آخ ��ر للمكتبات ،او ا�ضي ��ف جملدا �آخ ��ر للمجموعة
الوا�سع ��ة ب�شكل مرعب يف علم املكتب ��ات ،بل كي ا�سجل فقط
وقائ ��ع ده�شتي) �ص،10فان ��ه يقدم معلوم ��ات و�آراء جديرة
بالق ��راءة واال�ستيعاب والتفه ��م ،مانغويل الكات ��ب اليهودي
املن�ص ��ف ،م ��ا كان ��ت ديانت ��ه حائ�ل�ا بين ��ه وب�ي�ن قول ��ة احلق
واالن�صاف ،فلقد كرث اللغ ��ط باتهام العرب امل�سلمني باحراق
مكتب ��ة اال�سكندري ��ة الت ��ي كان لبطليمو� ��س ف�ض ��ل تو�سيعها
وزي ��ادة موجوداته ��ا من الكتب ،من خالل ا�ص ��داره املر�سوم
احل�ض ��اري االني ��ق ،ال ��ذي اوج ��ب و�ض ��ع احلج ��ز عل ��ى كل
كت ��اب يدخل ميناء اال�سكندرية ،م ��ع وعد مقد�س باعادته اىل
ا�صحابه بعد ا�ستن�ساخه .م ��ع هذا يقول مانغويل فان مكتبة
اال�سكندري ��ة اختفت من الوجود متاما ،وكم ��ا النعرف �شيئا
ع ��ن ال�شكل الذي كان ��ت عليه ،فاننا النع ��رف �شيئا م�ؤكدا عن
اختفائها ،هل حدث فج�أة ان بالتدريج؟
وينق ��ل مانغويل ر�أيا للم� ��ؤرخ االغريقي بلوت ��ارك مفاده ان
حريق ��ا كبريا �شب ايام اقامة يوليو�س قي�صر يف اال�سكندرية
�سن ��ة  47قبل امليالد ،وانت�شرت نريان ��ه من تر�سانة اال�سلحة
لت�ص ��ل اىل املكتبة ،لكن م�ؤرخني �آخرين معا�صرين لبلوتارك
ي�ؤك ��دون ان النار اتت على تر�سان ��ة اال�سلحة ،ومل ت�صل اىل
كت ��ب املكتبة ،بل ان �سب ��ب فقدان الكتب انه ��ا كانت قد هيئت
لل�شح ��ن اىل روم ��ا بال�سفن فيما ي�شبه اك�ب�ر �سرقة للكتب يف
الت�أريخ ،ف�ص ��ادف ان ا�شتعلت النريان يف تر�سانة اال�سلحة،
ف�أت ��ت على الكت ��ب املعدة لنقله ��ا اىل عا�صم ��ة االمرباطورية
الروماني ��ة ،روم ��ا ،وارى ان املكتب ��ة تعر�ض ��ت لعملية �سرقة
وتهري ��ب نحو روم ��ا ،وافتعل حادث احلريق ال ��ذي مل يعرف فاعله كي
تنط ��وي ا�سب ��اب اجلرمية ،لكن بعد �سبعة قرون م ��ن ذلك ي�أتي من يتهم
الع ��رب امل�سلم�ي�ن بح ��رق املكتب ��ة ،ويف مو�ضع ث ��ان من الكت ��اب ي�ؤكد
مانغوي ��ل ر�أي ��ه ب�ب�راءة الع ��رب امل�سلمني م ��ن جرمية االح ��راق قائال:
(ا�ش ��رت �سابق ��ا اىل اخلرافة التي تتحدث عن اته ��ام عمرو بن العا�ص،
ب�أمر اخلليفة عمر باحراق كتب اال�سكندرية) �ص.102
ان �سب ��ب ال ��ذي دفع امل�صري�ي�ن الن�شاء مكتب ��ة اال�سكندري ��ة ،هو جعلها
ذاكرة م�ص ��ر للدنيا ،يف مواجهة املوت والفن ��اء ،فاالن�سان باحث دائب
ع ��ن اخلل ��ود لذا راينا ح�ض ��ارة املومي ��اءات والتحنيط وبن ��اء االهرام
واقام ��ة امل�س�ل�ات يف الع ��راق الق ��دمي ،لك ��ن م ��ا درى ه� ��ؤالء ،واملل ��ك
بطليمو� ��س على ر�أ�سهم ،ان ذاكرة الورق ،التقوى على مقاومة �صروف
االي ��ام واللي ��ايل ال�سود ،فال ��ورق ه�ش �ضعي ��ف امام عوام ��ل الطبيعة
و�سريورة الزم ��ان ،ففي حني مازالت االهرام قائمة واملومياءات كذلك،
ذهب ��ت مكتبة اال�سكندرية التي ي ��راد لها ان تكون حافظة لذاكرة الدنيا،
مكتب ��ة اال�سكندرية واوراقه ��ا ما كانت قادرة على حفظ نف�سها بله حفظ
ذاكرتها!

�ضرورة الدقة يف �إيراد �أ�سماء الكتب

مكتبة اال�سكندرية

االمريكيون اجلنوبيني الالتيني ��ون ،حمبون للعرب وامل�سلمني ،وارى
ان ذل ��ك ناجت عن كون بلدانهم م ��ن امل�ستعمرات اال�سبانية والربتغالية،
وغ�ي�ر خ ��اف على الدار�سني مك ��وث العرب يف رب ��وع ا�سبانية اكرث من
�سبع ��ة ق ��رون ،تركوا فيها ح�ض ��ارة �شاخ�صة مازالت ،ل ��ذا نقل اال�سبان
وه ��م يتوجهون اىل تلك اال�صقاع ،م ��ا ت�أثروا به من ابداعات احل�ضارة
العربية اال�سالمية اذ وجدنا هذه الظاهرة ،وا�ضحة يف كتابات مبدعي
امريكي ��ة الالتيني ��ة ،والربتومانغوي ��ل لي� ��س ِب ْدع� � ًا عن الظاه ��رة ،واذ
ر�أين ��اه ينزه العرب م ��ن جرمية اح ��راق مكتية اال�سكندري ��ة فانه يذكر
العديد من منجزات هذا الفكر قدميا وحديثا ،واقفا عند كتاب الفهر�ست
الب ��ن الن ��دمي حممد بن ا�سح ��ق (ت  380ه� �ـ) وا�صفا عمل ��ه بانه اف�ضل

موج ��ز منلكه من عامل املعرفة العربية يف القرون الو�سطى ،فهو يجمع
يف جملد واحد (الذاكرة والبيانات املف�صلة) وهو (مكتبة قائمة بذاتها)
تراجع ال�صفحة .52
كم ��ا يذكر اب ��ن �سينا وابن خل ��كان والقلق�شندي ،وجني ��ب حمفوظ من
املحدث�ي�ن لكن ال ��ذي اود ت�أكيده ان املرتجم كان ينق ��ل ا�سماء امل�ؤلفات،
كم ��ا دونها امل�ؤل ��ف بلغته ،والدقة توج ��ب العودة اىل اال�ص ��ل العربي،
وتدوين ��ه كم ��ا ورد ،مث ��ال ذلك ما ج ��اء عل ��ى ال�صفحة  48قول ��ه( :قبل
ذل ��ك بخم�س ��ة قرون ،يف العراق ال ��ف القا�ضي ال�شه�ي�ر احمد بن حممد
ب ��ن خلكان ،م ��ر�آة للعامل مماثل ��ة ،دعاها �س�ي�ر ًا مل�شاهري واخب ��ار انباء
ع�صره ��م) ولي�س البن خلكان املتوفى �سنة  681هـ م�ؤلف بهذا العنوان
ب ��ل عنوانه (وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان) واف�ضل حتقيقات هذا
الكت ��اب املهم ،هو حتقيق اال�ستاذ الدكتور اح�س ��ان عبا�س –رحمه الله
–.
كم ��ا انه يرتجم الكتاب ال�شهري (�صبح الأع�شى يف �صناعة االن�شا) البي
العبا�س �شهاب الدين احمد بن علي بن احمد القلق�شندي الفزاري (756
–  821ه� �ـ) اىل (فجر ليلة ظلم ��اء) ولي�ست هذه من ا�ساليب الكتابة
يف تل ��ك القرون اخلاليات!! ب ��ل هو ما دونته انفا وه ��و من كتبه ذائعة
ال�صيت.
واذ ينزه ت�أريخ العرب وامل�سلمني من جرمية احراق مكتبة اال�سكندرية،
فانه يق ��ف طويال عند عمليات حرق الكتب التي بد�أها االملان النازيون،
من ��ذ ان �صع ��د ادولف هتل ��ر اىل ر�أ� ��س الراي ��خ االملاين الثال ��ث بفوزه
بانتخاب ��ات �سن ��ة  ،1933اذ ب ��د�أوا بح ��رق مكتبات اليه ��ود االملان ،بل
حول ��وا مكتبات عدة اىل مواد اولية ل�صناعة الورق ،اىل عجينة ورقية
ومن ��ع الدكت ��ور جوزيف غوبل ��ز وزير الدعاي ��ة حلكوم ��ة الرايخ وامر
باح ��راق م�ؤلفات :هايرني�ش مان ،و�ستيفان زفايغ الذي ا�ضطر للهجرة
اىل امريك ��ة الالتينية وانتحر يف �ساع ��ة ي�أ�س مع زوجته يف مغرتبهما
�سن ��ة  ،1942وفرويد ،وامي ��ل زوال ،ومار�سيل برو�ست ،واندريه جيد،

مــــن اص ـــــــدارات

ف بالكتب

ية لعملية تهريب نحو روما؟!!
ال�ص ��وري عاكف ��ا على القراءة وم ��ا ت�صله من خمت�ص ��رات ،وهذا المر
يذك ��رين ب�صدي ��ق ،كان يقراأ كتب ��ا يزوده به ��ا م�صوؤول مثق ��ف وكاتب،
ولن م�صاغل ��ه لت�صعفه بق ��راءة الكتب ،ولع�صقه للق ��راءة والكتاب ،فقد
كلف ��ه بالق ��راءة والتلخي�ص لقاء راتب �صهري ،فكان ��ت الفائدة ل�صديقي
مزدوجة مادية ومعنوية!!

من بداأ باإيداع الكتب؟!

يف كل بل ��دان الع ��امل ،هناك ق ��رار اليداع ،الذي يوج ��ب على كل موؤلف
او دار ن�ص ��ر اي ��داع ع ��دة ن�صخ من كل كت ��اب يطبع يف املكتب ��ة الوطنية
للبل ��د .مانغويل يقدم لنا معلومة ان هذه ال�صرعة تعود اىل �صنة 1537
حيث �صدر املر�صوم امللكي القا�صي بايداع ن�صختن من كل كتاب يطبع
يف فرن�ص ��ة ،وبع ��د قرون حذت بريطانية حذو فرن�ص ��ة ،اذ �صدرت �صنة
 1842الرادة املكتبة باليداع.
قل ��ت ان الربتو مانغويل من ال�صغوفن بالكت ��ب واقتنائها مه انه واثق
ان العمر الن�صاين الق�صري لن ي�صعفه بقراءة كل كتبه ،لكن هو الن�صان
ورغبات ��ه ،مع ان هن ��اك من الكتاب من ل يرغ ��ب يف اقتناء كتب كثرية،
مع ��ول لي�ص على الق ��راءة فقط ،بل على امل�صاه ��دات وال�صفر اىل انحاء
الدني ��ا ،والطالع على عادات ال�صع ��وب وثقافاتها ،لكن مانغويل عا�صق
الكتب ،ما جعل غرفة من غرف منزله مكتبة ،بل حتول املنزل اىل مكتبة،
الم ��ر الذي دفع بابنائ ��ه اىل امل ��زاح والتندر من ان عليه ��م ا�صتح�صال
بطاقة الدخول اىل املكتبة قبل التفكري بالتوجه اىل منزلهم!

مانغويل عا�سق للكتاب الورقي

واج .ج ��ي ولز ،وهيل ��ن كيلر ،لن ح ��رق هذه الكتب كم ��ا يقول غوبلز
يتيح لروح ال�صعب الملاين ان تعرب عن نف�صها من جديد ،هذا اللهب لن
ي�صيء نهاية ع�صر قدمي فح�صب بل بداية ع�صر جديد اي�صا!!
وم ��ن ال�ص ��ور امل�صحك ��ة املبكي ��ة� ،صك ��وى اح ��د ا�صح ��اب املكتبات يف
العا�صم ��ة الفغاني ��ة كابل ،فحواها ان ال�صيوعي ��ن ايام حكمهم لبالده،
احرق ��وا مكتبت ��ه ،حت ��ى اذا ا�صتولت طالبان عل ��ى مقاليد الم ��ور �صنة
 ،1996ع ��ادت فاحرقته ��ا ثاني ��ة حت ��ى ل ��كان ب ��ن الن ��ار ،وورق الكتب
حتديدا ثاأر قدمي!
لق ��د قراأنا هذه احلكاية القدمية ،و�صمعناها مرارا ،التي تاأتي يف جمال
احل ��ث عل ��ى قراءة ما متكن قراءت ��ه ،وان من املح ��ال الحاطة بجوانب
املعرف ��ة كله ��ا ،حت ��ى يف ذلك الزم ��ان ال�صحي ��ق يف الق ��دم ،ب�صبب كرثة
ِ�ص ��ر العمر الن�صاين ،احلكاية تق ��ول ان ملكا اراد ان يقراأ
املع ��ارف ،وق َ
كل كت ��ب الدني ��ا ،فار�ص ��ل ر�صل ��ه اىل الف ��اق جللب الكت ��ب ،وظل طوال
�صن ��وات ينتظر ،حتى اذا جاوؤوا بالعمال اعم ��ال الكتب وجدها كثرية
ج ��دا ،فطلب من الن�صاخ اخت�صارها فانهمك اولء باخت�صارها ،وم�صت
�صن ��وات اخرى ،واملل ��ك املتبطل ليقراأ �صيئا انتظ ��ارا لخت�صارها لكنه
وق ��د اكته ��ل و�صع ��ف ،وج ��د ان �صحت ��ه ماع ��ادت ت�صعفه لق ��راءة هذه
املخت�صرات ،فام ��ر بالخت�صار ال�صديد ،فجاءته احمال ثالثة من البل،
لكن امللك كان يجود بانفا�صه الخرية ،فخرج من الدنيا من غري ان يقراأ
�صيئ ��ا ،فلو قارنا هذا احلال ،بحال ذلك امللك ال�صوري الذي ي�صرد علينا
مانغوي ��ل حكايته ،الذي نظ ��ر اىل مكتبة اآ�صور بانيب ��ال وكانت زاخرة
بالكتب مما لي�ص با�صتطاعة �صخ�ص واحد مهما كان ملكيا قراءتها كلها،
فجن ��د املل ��ك عيونا و�صواع ��د اخرى لدرا�ص ��ة اللواح الطيني ��ة وايجاز
حمتواه ��ا ،بحيث ا�صب ��ح بقراءة ه ��ذه امللخ�صات يفخر بان ��ه ملم بكل
حمتويات املكتبة!
الف ��ارق بن ذل ��ك امللك وبن املل ��ك ال�صوري ،الرغبة يف الق ��راءة ،فذاك
ام�ص ��ى العمر متبط ��ال بانتظار التي املجهول رمب ��ا ،يف حن كان امللك

رجل هذا �صاأنه مع الكتاب� ،صيكون موقفه �صلبيا ازاء الكتاب اللكرتوين،
انه ي�صعر بحميمية الورق ��ة ،وان مولد تكنلوجيا جديدة ،لتعني موت
�صابقاته ��ا ،اخ ��رتاع الت�صوي ��ر مل يلغ الر�ص ��م ،ظهور الرادي ��و ما الغى
الكرامف ��ون وامل�صجالت ال�صوتية ،كما تعاي� ��ص التلفزيون مع ال�صينما
ان الق ��راءة – غالبا – تقت�صي البطء والتاأمل ،وان اللكرتونيات تدفع
اىل ال�صرع ��ة والثقاف ��ة اله�ص ��ة ف�صال بالغ ��الط التاأريخي ��ة ،والخطاء
املعلوماتي ��ة ،فلما هاتفت ��ه اجابني ان لي�ص له �ص� �اأن يف هذه املعلومات
فلقد ا�صتقاها من ال�صبكة اللكرتونية لذلك انا ا�صف على الذين يعولون
عليها يف ا�صتقاء املعلومات من غري ال�صتعانة بالكتاب ،يقول مانغويل
مب ��ا انها دائمة التغري ،فغالبا ما يك ��ون من املحال ا�صرتداد ما كان يوما
خمزون ��ا يف امل�صتودع ��ات الت ��ي الغي ��ت وان ت�صف ��ح كت ��اب ،والتجول
ب ��ن الرفوف هما ج ��زء حميمي من القراءة ولميك ��ن ا�صتبداله بتقليب
�صا�ص ��ة فالمر �صي�صبه ا�صتبدال ال�صفر بدلي ��ل رحالت م�صور ،وا�صيف
ان ��ا او م�صاه ��دة فيلم �صيح ��ي او مطالعة م�صرحية م ��ا ،عو�ص م�صاهدة
امل�صرحي ��ة ت� �وؤدى حية على امل�ص ��رح ،او ال�صتعا�صة بق ��راءة �صيناريو
فيلم عن م�صاهدة الفيلم .فلكل امر متعته ،ومتعة قراءة الكتاب الورقي،
يف انتزاع ��ه م ��ن مكان ��ه يف رف املكتب ��ة وتقلي ��ب �صفحاته ،م ��ع كتابة
التعليقات واحلوا�صي ،التي تعن عليك خالل القراءة وتلك الورقة التي
ت�ص ��ري اىل ال�صفح ��ة التي توقفت عندها ،غري خائ ��ف من فريو�ص ياأتي
على كل املخ ��زون ،ثم هذه الألفة مع الكتاب الذي يبادلك ودا بود ،حتى
اذا فرغت منه ودعته ،معبدا اياه اىل مكانه الثري يف رف املكتبة ،حتى
اذا احتج ��ت اليه ثاني ��ة ،عدت اليه لو�صل ما انف�ص ��ل .مع الورق ت�صعر
بالأمن والألفة.
كث ��ريون يكتبون ،قب ��ل ان تكتمل ع ��دة الكتابة ،ي�صدع ��ون بها روؤو�ص
الق ��راء ،ه� �وؤلء ما اجدرن ��ا ان نطبق عليه ��م قانون ليون ،ال ��ذي ا�صدر
يف الق ��رن الول املي ��الدي ،الذي يوجب عل ��ى اخلا�صرين يف امل�صابقات
الدبية ،حمو كتاباتهم ال�صعرية بال�صنتهم كي لتظل كتابات من الدرجة
الثانية!
هن ��اك كت ��ب عاثرة احلظ ،واحلظ ي�ص ��دل جلبابه على كل ام ��ور الدنيا،
يق ��رر م�صوؤولو مكتبة �صان فران�صي�صكو يف الوليات املتحدة ،وب�صبب
ع ��دم قدرة رفوف املكتبة ل�صتيعاب العداد املتزايدة من الكتب الوافدة
اليه ��ا ،تقرر التخل� ��ص من هذه الكت ��ب ،قليلة الت ��داول ،ول ت�صتعار ال
قلي ��ال ،هنا يبادر ع�صاق الكتب – ولنهم علموا باملال الذي �صتوؤول اليه
– ب ��ادروا بحملة لنقاذها من خالل تنظيم عمليات ا�صتعارة جماعية
له ��ا وختمها لها باختام ال�صتع ��ارة فاجنوها من احلرق ،وعادت الكتب
مزهوة ملكانها الثري ..رف املكتبة!
وكم ��ا بداأت حديثي مبقول ��ة لل�صاعر الفرن�صي �صتيف ��ان مالرميه ،فاين
اختمه بقولة �صامويل جون�صون :لي�ص هناك مكان مينح اليقن الرا�صخ
بتفاهة الآمال الب�صرية اكرث من مكتبة عامة.
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ســــلــــﺴــــلــــة نــــوبــــل

والرباءة تنت�سر دائما اآخر االأمر

ﻗــراﺀة ﻓﻲ ﻛتاﺏ "ســحب ﻋابــرة" للمﺆلﻒ
"ﻛاميلو ﺧوسيﻪ ﺛيﻼ"
الن���ص��ان كال�صحب املمتلئة باملطر اإم��ا اأن
تنفع ال�ك��ائ�ن��ات مب��ا حتمله او ان ت�صيب
اجلميع ب�اأ��ص��رار مم�ي�ت��ة .ه��ذا ال�صتنتاج
ت�صرب من معاين كلماتي بعد ان ا�صتمتعت
بقراءة هذا الكتاب ،ول بد وان ي�صتخرجه
ال �ق��ارئ اي���ص��ا لق�ص�ص حملت يف طياتها
ن�ه��اي��ات مطلية ب��واق��ع ميت ت�ب��داأ ب�ع��ده يف
كل مرة ق�صة جديدة .حيث اأن الق�ص�ص يف
كتاب"�صحب عابرة" والتي كتبها"كاميليو
خو�صيه ثيال" باأ�صلوب واقعي ودراميات
خرجت �صخو�صها من احلياة الرتيبة داخل
ق�ص�ص ترجمها"علي اأ�صقر" لن�صتمتع بها"اذ
ترك اخليال يدور حول هذه امل�صائل"املوت
واحلياة وامل�صرية التي ل ميكن لها ان تغادر
ال��زم��ن ول��و رحلت الج�صاد تباعا م��ن هذه
احلياة.
ميتلك"كاميليو خو�صيه ثيال"مفاتيح ال�صرد
الق�ص�صي ،وتقنية الخ �ت��زال والتب�صيط
مع الحتفاظ بواقعية الق�صة ،والح�صا�ص
ب��امل �� �ص��داق �ي��ة يف ال �ق ����ص امل �ت �ن��وع ال� ��روؤى
واملحافظ على وح��دة املو�صوع الرئي�صي.
لنعرب من خالل نقطة ثابتة اىل نقاط متحركة
يف ال�صرد امليلودرامي "و�صاأ�صمح لنف�صي
ب �اأن اأق�ص بكلمات خمت�صرة ما ق�صه علي
كيما ان�ه��ي حديثي ".ان الن�صق احلكائية
التي قدمها كاميليو متيزت بنهاية توؤدي
اىل بداية جديدة يف كل مرة نقراأ فيها ق�صة
حت�ت��وي جماليات م��ن ف��ن ق�ص�صي حممل
بنفحة ان�صانية اجتماعية ،واقعية ذات وعي
ذاتي يدور حول املوا�صيع الجتماعية التي
جت�صد يف غالبها املحيط الن�صاين ،املختلف
مب�صتوياته الفردية والنف�صية ،ل�صخو�ص
لها �صلوكياتها و�صفاتها اخلا�صة مثل" دون
ان�صلمو ي�صدل جفنيه فوق عينيه عند الكالم.
وبذلك تكت�صب ق�صماته كل احلالوة والأهمية
ال �ت��ي مي �ك��ن ان ت��ر� �ص��م ع �ل��ى وج ��ه عجوز
وقبطان م��رك��ب جت��اري متقاعد ومم�صوق
الفوام وطيب القلب".
لينف�صل"كاميليو خو�صيه ثيال"عن الواقع،
ح�ت��ى وه��و يق�ص ل�ن��ا م��ا يعك�ص الح ��داث
املتخيلة داخل امل�صهد ال�صردي مع �صخ�صياته
ال �ت��ي ت �ع��اين م��ن ال�صعف النف�صي او من
ثقة زائ��دة او ما تختزنه من خوالج ذاتية
تتاأرجح بن ال�صعف والقوة وهذه املفاهيم
تت�صح يف اك��رث م��ن ق���ص��ة ،ل�ي��رتك بع�ص
الج��واء ال�صاعرية يف ق�ص�ص ل تخلو من
ال�صور اجلمالية ،املتخيلة التي ت�صفي نوعا
من الدراماتيكية"بكاء مرثيليو كان على مارتا
لأنه اأ�صبح ل يخط بها ،لنه ل ي�صتطيع اأن
يحدثها ويقبلها كما كان يفعل من قبل ،لنه ل
ي�صتطيع ان يغني معها على الغيتار ب�صوت
مزدوج وبرزانة ،تلك الأغاين احلزينة التي
غ�ن��اه��ا �صنن خلت".ان اهتمام"كاميليو
خو�صيه ثيال"بال�صورة الق�ص�صية الواقعية

املختلفة .مم��ا ينعك�ص على ذات املوؤلف،
وي��رتك اث ��اره م��ن خ��الل امل�صاعر الفيا�صة
بالحا�صي�ص العاطفية التي م��ن �صاأنها ان
تخلق تفاعالت ح�صية بن القارئ وابطال
الق�صة .فيتولد ال�صعور برف�ص ل�صخو�ص
ما وقبول اخرين ،رغم حتولت �صلوكياتهم
لتقرتب م��ن املثالية النموذجية التي جند
ا�صحابها يحاولون احلفاظ على هذه الهوية
ال �ت��ي ت �ق��ود �صاحبها اح�ي��ان��ا اىل العزلة،
ورف ����ص امل�ج�ت�م��ع او الل� �ت ��زام ب�صخ�صية
و�صطية حاملة تهرب من الواقع لتعي�ص �صمن
اح��الم يقظة ،ف�صخو�صه احلياتية متنوعة
اج�ت�م��اع�ي��ا ،وه ��ذا م��ا يجعل م��ن ال�صحب
ال �ع��اب��رة تختلف ت�ب�ع��ا ل�ل�م�ك��ان وال��زم��ان،
وماهية املحيط الجتماعي واملفهوم البيئي
وتاثرياته على الن�صان" ول يعلم ان امرءا
م��ا ق��د ي�صجر م��ن بقائه م��دة خم�صن عاما
متتالية ه��و ذات ��ه .ث��م يخطر ل��ه ف �ج �اأة انه
ب�ح��اج��ة اىل ال�ت�غ�ي��ري ،وي�ح����ص بنف�صه انه
ان�صان اآخر ،ان�صان خمتلف بل متناق�ص"فهل
الزمن وتراكمات البيئة املحيطة بالن�صان
توؤثر �صلبا او ايجابا على املفاهيم العامة؟ ام
ان ما نتعر�ص له من احداث يجعلنا يف طور
النمو الذهني دائما ،،فاإما ان نحافظ على
�صلوكيات معينة او ان نتخطاها وننحدر
نحو ال�صفل او اىل العلى"والرباءة تنت�صر
دائما اآخر المر".فلماذا نهايات الق�ص�ص يف

ك �ت��اب �صحب عابرة
ت�ن�ت�ه��ي ب ��امل ��وت؟ ان
م���ص��ي ال��زم��ن ل بد
وان ي�صيب ال�صياء
بال�صجر او الذبول
او الح � �� � �ص� ��ا�� ��ص
ب��الخ �ف��اق والف�صل
او الح � �� � �ص� ��ا�� ��ص
ب��ال�غ��رور والتعايل،
ويف ه��ذا التناق�ص
ه �� �ص��ا� �ص��ة ان�صانية
جتعل الن�صان مثقل
ب��امل �خ��اوف او مثقل
بالمل ال��ذي ل ميكن
ان ي�ح�ق��ق ال�صعادة
ال �ت��ي ي�ت�م�ن��اه��ا وفق
اه��داف��ه وم�ي��ول��ه .لنها ق��د ت�اأت��ي م�صروطة
ب��امل��ا� �ص��ي او احلا�صر".امل�صاألة ه��ي اأن
احلقيقة ابطاأت حتى تك�صفت ابطاء الزمن
بالعجوز ذاتها حتى ماتت".
ال�صحب العابرة تعطي انطباعات حركية
ل�صحب تتنقل كالزمنة من مكان اىل مكان،
وف��ق البعاد املدرو�صة حكائيا .لن�صعر ان
لكل ق�صة من ق�ص�صه زمانها اخلا�ص ومكانها
املختلف ،وكاأنه ي�صاير زمكانية الق�صة لي�صع
القارىء �صمن الح��داث مبختلف توجهاته

احلياتية ،وبو�صف �صاعري �صفاف يك�صف
عن ح�ص غني بالعاطفة ال�صردية ،وبعقالنية
ع�م�ي�ق��ة ج�ع�ل�ت��ه ي � ��درك ق �ي �م��ة امل�صتويات
الجتماعية ال�ت��ي اخ�ت��اره��ا لق�ص�صه التي
تتميز بفنية �صردية لها مداراتها وطقو�صها
واحداثها وخلفياتها"وقد حت�صب اأين اأت�صم
لأ�صفي الغمو�ص على نف�صي ،ولألقي على
روحك ظال من ال�صك حول ب�صاطتي"فالروؤية
الفكرية او امل�ف�ه��وم ال��واق�ع��ي ي�ت��واف��ق مع
ال�صكل الدب��ي ال��ذي و�صعه خوثيه ثيال يف
�صحب ق�ص�صه العابرة.
ميتلك"كاميليو خو�صيه ثيال"قدرة على
الن�صباط امل�ت��وازن يف الق�ص مع احلفاظ
ع �ل��ى خم �ي �ل��ة ت�ن�ع�ك����ص ب �ج �م��ال �ي��ات �ه��ا على
ال �ت �اأث��ريات امل�صهدية ال�ت��ي مينحها مالمح
�صيكولوجية تثري احلزن .كما تثري ال�صحك
او الفرح ،فهل يطوي الزمن كل"الرفاهية
الروحية واملادية لالن�صانية يف امل�صتقبل"ان
ال�صخ�صيات املتنوعة يف ال�صحب العابرة
كاملطر وحتولته من مكانه ملكان ،ومن لغة
الذات اىل لغة املجتمعات التي تقود الفكر اىل
نوعيات تن�صهر ثقافيا ،واجتماعيا ونوعيات
ترف�ص كل ه��ذا لأنها قد تتعلق مبوروثات
جتعلنا ن�صعر"به�صا�صة احل �ي��اة و�صرعة
زوالها"اذ تت�صح ال��روؤي��ة يف ك��ل �صورة
حن يكتمل امل�صهد بتجليات نهاية البداية،

وك �اأن دائ��رة ال�صحب كونية هدفها م�صايرة
احلياة يف جوانبها القدرية التي ت�صع رموز
اخل��ارط��ة اجلغرافية ام��ام الن���ص��ان .ليفك
ا�صاراتها وينخطى الزم��ات ،ولكن او�صح
خو�صيه ان الن�صان الذي ل يرتك اثرا خلفه
هو التعي�ص اذا ح��دد ه��ذه ال�صفة بعد �صرد
تو�صح بق�صايا خمنلفة"ما اتع�ص من ل يخف
ابنا يذكره! وما اتع�ص ال�صاعر ال��ذي يدفن
و�صعره".
تتناق�ص املفارقات يف كل ق�صة قدمها خو�صيه
م�صتجيبا بذلك مل�صارات الزمة النابعة من
الت�صاق يف البناء الق�ص�صي .لتت�صدر كل
ق�صة يف الكتاب درج��ة ادب�ي��ة ت��وح��دت مع
النهاية ،ليبقى ا�صم ال�صخ�صية الوىل يف
الق�صة ذي البعد الواحد ك�صوء م�صلط على
فكرة ت�صتعل مع ذي ال�صاق اخل�صبية ،حيث
املاأ�صاة الن�صانيه تتكرر يف اك��رث امل�صاهد
احل�ي��ات�ي��ة ال �ت��ي منحها"كاميليو خو�صيه
ثيال" و�صفا مكانيا ليتميز امل �ك��ان ب�صفة
زمنية توحي ب��دللت زمكانية اجتمعت يف
امل�صهد الواحد"ويعلو البيت على كال جانبي
الر�صيف ذلك الزجنار الذي ت�صفيه ال�صنون
وحدها".ال ان نقطة املوت هي نقطة النهاية
ال�ت��ي مل ت�ف��ارق ك��ل ق�صة م��ن ق�ص�صه التي
مل ت �خ � ُل م��ن ل��وح��ات ذات طبيعة �صامتة
منحها خا�صية فنية تزيد من جمالية املكان
ال��ذي ي��وح��ي بالكال�صيكية"وكانت املائدة
تبدو ملظهر براق بغطائها البي�ص واآنيتها
اخلزفية القدمية املنقو�صة ،و�صحونها املالأى
ب��ال�ن�ق��ل ،وف��واك�ه�ه��ا املجففة وح �ل��واه��ا من
املاثبان امل�صنوعة على �صكل دمى .وهذا ما
مينح الق�صة جمالية تنبع من البيئة الزمنية
نف�صها ال�ت��ي ح��دده��ا تبعا للمكان امللفوف
ب��ال��زجن��ار .ليوحي مبفرداته ه��ذه بزمنية
املا�صي لق�صة يرويها باأ�صلوب قا�ص امتلك
ادواته الكتابية.
ان فكرة املوت تبداأ مبوت الأ�صياء من حولنا
التي تفقد �صيئا ف�صيئا بهجة احلياة ،لي�صيح
املوت يف النهاية هو راحة تبداأ بها ال�صياء
الخ ��رى م�ت��ل ال���ص��اق اخل�صبية خلواكن،
وعن زوجته والقباحة وحتى"الميان دون
عمل امي ��ان ميت"ولكنه يف ال��وق��ت نف�صه
ي�صعنا ام��ام ف�ك��رة الن �ت �ح��ار ،وم��ا يرتتب
عليها يف احلياة الخ��رى من نتائج تودي
ب�صاحبها اىل اجلحيم"ت�صور نف�صك ان
دورك حان بغتة ومثلت ام��ام الله وار�صلت
اىل اجل�ح�ي��م لن ��ك منتحر"وا�صعا بذلك
القارئ امام اعرتا�صه لفكرة النتحار ،ولكن
ال�صحب العابرة �صتم�صي .لننا يف هذه
احلياة ما نحن ال مثل هذه ال�صحب املا�صية
وامل�ل�ت��زم��ة ب� ��دورة احل �ي��اة وف ��ق ا�صتدارة
الوجود وكينونة الن�صان احلياتية.

بقلم �سحى عبدالروؤوف املل
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اﻷسلمة الﺴياسية ﻓﻲ العراﻕ..
رﺅيــــة نفﺴــــية
قراءة  قحطان جا�سم جواد

م ��ن كت ��ب وا�ص ��دارات امل ��دى اجلدي ��دة لع ��ام 2014
كت ��اب بعن ��وان (ال�صلمة ال�صيا�صي ��ة يف العراق..روؤية
نف�صية..للكات ��ب كم ��ال نظم ��ي ويق ��ع يف � 296صفح ��ة
م ��ن القط ��ع املتو�ص ��ط .ويتن ��اول العدي ��د م ��ن املباحث
الفكرية منها �صيكولوجية املنطقة اخل�صراء  ،والنزعة
العلماني ��ة يف ال�صخ�صي ��ة العراقي ��ة  ،والع ��راق..
املجتم ��ع الرهين ��ة  ،والنزع ��ة املا�صو�صي ��ة يف العقلي ��ة
العراقية  ،و�صيكولوجية العمامة والي�صماغ  ،والهوية
ال�صالموي ��ة العراقي ��ة والتدي ��ن الزائ ��ف  ،وع�ص ��اب
التفاو� ��ص ال�صيا�ص ��ي  ،وازم ��ة ال�صم ��ري املهن ��ي ل ��دى
الف ��رد العراق ��ي  ،و�صيكولوجي ��ا مواك ��ب ال�صلط ��ة يف
�صوارع بغداد  ،و�صيكولوجيا قطع الكهرباء عن الروح
العراقية  ،وجدل الهانة والكربياء يف احلياة العراقية
 ،والهوي ��ة البغدادية وماذا تبقى منها  ،وو�صمة الميو
واخل ��وف العراق ��ي املزم ��ن م ��ن احلري ��ة  ،والع ��راق
الفرتا�ص ��ي  ،وحتليل ال�صخ�صية ال�صيوعية العراقية ،
وحتليل ال�صخ�صية امل�صيحية العراقية  ،وال�صيوعيون
والتيار ال�ص ��دري وخيار الكتل ��ة التاريخية  ،والعراق
لي�ص عراق ًا ب ��ال امل�صيحن  ،وال�صالم ال�صيا�صي وعقدة
املراأة  ،وملحق عن الث ��ورات العربية املدنية وال�صالم
ال�صيا�ص ��ي  ،وح ��وار م ��ع املوؤلف (ه ��ل تال�ص ��ى الربيع
العربي يف متاهات ال�صلمة ال�صيا�صية)
املوؤل ��ف د .فار� ��ص كم ��ال م ��ن موالي ��د بغداد ع ��ام 962
دكت ��وراه يف علم النف� ��ص  ،ع�صو اجلمعي ��ة الوروبية
لعل ��م النف� ��ص الجتماع ��ي  ، EASPوجمعي ��ة العلوم
النف�صي ��ة المريكية واجلمعية الدولية لبحاث العدالة
وباحث م�ص ��ارك يف جامعة اوك�صف ��ورد وم�صت�صار يف
جامعة روبخريز يف نيوجر�صي
يقول املوؤلف يف مقدمته للكتاب-:
لميل ��ك اأي باح ��ث يف العلوم الجتماعي ��ة اليوم ال ان
يقف متاأمال اأمام حقيق ��ة ان الدين قد ا�صبح متمو�صع ًا
يف قل ��ب احلدث ال�صيا�صي املتحك ��م يف م�صائر مالين
النا�ص من لبالد ال�ص ��رق الو�صط .ونق�صد بذلك حتول
الهوي ��ة ال�صيا�صي ��ة لل�صلط ��ة احلاكم ��ة م ��ن العلماني ��ة
ال�صتبدادي ��ة التي ارتبط ��ت بالف�صاد والظلم اىل هوية
ا�صالموي ��ة تلهج دميقراطية �صبابية لترى يف ال�صلطة
ال خي ��ار ًا من خيارات احلكم اللهي الواجب فر�صه يف
املجتمع!
وا�ص ��اف -:فبع ��د الثورات وتغ ��ريات الربي ��ع العربي
ليك ��ون القطاف للثم ��ار النا�صجة يف �صل ��ة الالهوتين
و�صيوخ او منظري الدين ال�صيا�صي اخلارجن توا من
ظلم ��ة معابدهم الآمنة اىل نور احلياة والتغيري  ،وكاأن
التاري ��خ الجتماعي ا�صتدار اىل اخلل ��ف لي�صطر ق�صة
التقدم والتح ��رر والنعتاق بت�صل�صل معكو�ص! وي�صري
اىل ان �صوؤال جوهري ًا �صيظل يواجهنا لعقود ..اهو دين
ام تدي ��ن؟ اه ��و ا�صالم ام تاأ�صلم؟ اه ��و دين ايدولوجي
حمدد العقائد والغاي ��ات يف اذهان معتنقيه؟ ام �صورة
ادراكي ��ة �صيكولوجي ��ة حمال ��ة اوج ��ه ح ��د الت�صظ ��ي ،
ونح ��و كل وجه منها يتجه جمه ��ور حمروم ومتع�صب
ومتعط� ��ص لي يق ��ن يريح ��ه م ��ن ازمت ��ه الهوياتي ��ة
يف ع�ص ��ر عومل ��ي يتهيم ��ن علي ��ه ا�صن ��ام التكنولوجيا
وتنح�صر العقالنية وت�صود الالمعيارية؟!
الع ��راق افتتح بتجرب ��ة الدي ��ن ال�صيا�ص ��ي احلاكم بعد
�صق ��وط نظامه ال�صتبدادي ال�صابق عرب حملة ع�صكرية
قادته ��ا امري ��كا يف ع ��ام  2003وانبث ��ق منه ��ا نظ ��ام
الطائفي ��ة ال�صيا�صية القائم على ا�صا� ��ص ديني بالدرجة
الوىل وعرقي ثاني ًا.
اذ طفا املد الدين ��ي ال�صيا�صي وام�صكت الالهوتية بدفة
احلكم يف اجلزء العربي من العراق  ،يف حن ظلم اقليم
كرد�صتان حمكوم� � ًا باأحزاب قومي ��ة علمانية .اذا كانت

دولآ ا�صالمي ��ة اخ ��رى جنح ��ت يف ال�ص ��الم ال�صيا�صي
حي ��ث حافظت على هويته ��ا ال�صالمية مقاب ��ل علمانية
ادارة الدولة وال�صلطة كما يف تركيا وماليزيا .يف حن
ان الع ��راق عاي�ص توغال ا�صالمويا ابعد من ذلك.اذ بات
ي�صه ��د اليوم ما�صار ي�صطل ��ح عليه ب� ال�صلمة اأي �صعي
الحزاب واجلماعات الدينية اىل ا�صلمة الدولة وال�صلطة
والفرد واملجتمع يف ان مع ًا بكيفيات مدرجات متنوعة
م�صتعين ��ة ب�صنادي ��ق القرتاع.ونق�ص ��د بال�صلمة نزع
ال�صفة البيولوجية او الجتماعية عن احلدث وتطوره
والبا�صه هوية ماورائية مطلقة تتجاهل ن�صبية عنا�صر
املكان والزمان لينال قد�صية التاأ�صلم.وهذا يعني ان من
ح ��ق احلاك ��م املتاأ�صلم القي ��ام باأ�صلم ��ة كل �صيء حي او
جامد وما يجري يف الع ��راق لي�صت ا�صلمة �صمولية بل
�صراع ا�صلمات طائفية يدعي كل منها احقيته العقائدية
امل�صتمدة م ��ن اطالعه املتفرد على ا�صرار الدارة امللكية
ومع ذلك يقول املوؤلف ان ��ه �صياأخذ بال�صلمة ال�صيا�صية
متار� ��ص وظيفة �صيكولوجية مت�صابهة اىل حد كبري يف
نفو�ص العراقين عامة.
ان الطروح ��ة الفكري ��ة له ��ذا الكتاب توؤك ��د ان حماولة
فر� ��ص ال�صلمة ال�صيا�صي ��ة على املجتم ��ع العراقي هي
خي ��ار يقع يف ال�صد م ��ن النزعة العلماني ��ة الجتماعية
الرا�صخ ��ة للمجتمع .لذلك فاأن اح ��د ال�صباب الرئي�صية
املف�ص ��رة ل�صتم ��رار ال�ص ��راع ال�صيا�ص ��ي الدم ��وي يف
العراق هو نزعة الحزاب الدينية احلاكمة فيه لت�صكيل
املجتم ��ع عل ��ى �صاكلته ��ا  ،اأي حماول ��ة تطبيقي ��ة ق�صر ًا
ع ��رب اخراجه م ��ن هويت ��ه امل�صلم ��ة امل�صامل ��ة مبذهبيها
املتعاي�ص ��ن (ال�صن ��ة وال�صيع ��ة) وادخال ��ه يف هوي ��ة
تاأ�صلمية متع�صبة مبذهبيها املت�صارعن.
وي�صي ��ف -:لق ��د اثبتت التجرب ��ة العراقي ��ة احلالية ان
التدين ال�صيا�صي لل�صلط ��ة والدولة واملجتمع والفرد ،
ي�ص ��ع اجلميع يف موق ��ف ال�صراع م ��ع اجلميع  ،ي�صع
ال�صلط ��ة مبواجهة الفرد  ،كما ي�صع الدولة يف مواجهة
املجتم ��ع  ،والدين يف مواجهة الدي ��ن  ،والطائفية �صد
الطائفي ��ة ،وي�ص ��ع اف ��اق امل�صتقب ��ل يف مواجه ��ة قيود
املا�ص ��ي .وي�ص ��ع احلقائ ��ق ام ��ام الوه ��ام املتحذلقة ،
وي�صع احلري ��ة يف مواجهة اللزام ��ات القهرية لعقائد
لميكن اثبات مطلقيته ��ا ابد ًا  ،ويخلط املعايري في�صري
احل ��الل حرام� � ًا وتغ ��دو الق ��وة ال�صادي ��ة ام ��ور ًا ميكن
ت�صويقه ��ا و�صرعيته ��ا با�ص ��م الآله ��ة .كم ��ا ان ��ه ي�صط ��ر
ال�صخ�صي ��ة الب�صرية اىل رقيب ومراقب  ،وفائق و�صيد
 ،وكاتب ومكتوب.
ان مو�ص ��وع هذا الكتاب يناق� ��ص كيفية حتول ال�صلمة
ال�صيا�صي ��ة اىل اداة ا�صت ��الب للف ��رد وتغريب ��ه عن ذاته
وعامل ��ه عرب �صجن ��ه يف �صرنق ��ة الحادي ��ة وو�صعه يف
موق ��ف الت�ص ��اد احلتم ��ي م ��ع حقيق ��ة التن ��وع الفكري
وال�صلوك ��ي  ،خانق ��ه في ��ه اأي نزع ��ة عقالني ��ة ل�ص ��الح
واقع ��ه وا�صتع ��ادة حقوق ��ه املدنية على ا�صا� ��ص التمدن
والع ��دل والعدالة .ولال�ص ��ف ان ال�صلمة ال�صيا�صية يف
الع ��راق حققت ماتبتغي ��ه يف دفع العراقي ��ن ق�صر ًا اىل
اعادة ت�صنيف ذواتهم على ا�ص�ص طائفية وحتى عرقية
من�صحبن من �صاحة التناف�ص ال�صيا�صي ليمترت�صوا يف
حلبة ال�صراع ال�صيا�صي على ا�صا�ص المارات الطائفية
واملناطقي ��ة املتنازع ��ة .لك ��ن يبق ��ى ل ��دى العراقي ��ن
مايكتنزون ��ه م ��ن عنا�ص ��ر التماهي الوطن ��ي العقالين
الذي �صي�صلح املوقف يف حلظة ما.
يف مبحث ��ه اخلا� ��ص بتحلي ��ل �صخ�صي ��ة ال�صيا�ص ��ي
العراقي التابع يف املنطقة اخل�صراء والذي يطلق عليه
املوؤل ��ف ب� املع ��ومل واهم خ�صائ�ص ��ه (النزعة التربيرية
الدمياغوجي ��ة او النتهازي ��ة  ،ونظراته ��ا الرباغماتية
املفرطة  ،و�صع ��ف احل�ص الجتماع ��ي والوطني لديها
اجت ��اه �صعوبها  ،وتبعيتها الع�صابي ��ة اأي القلقة ملراكز
اتخ ��اذ الق ��رار خارج م�صال ��ح جمتمعاته ��ا  ،وافتقارها
لفل�صف ��ة �صيا�صي ��ة ان�صانوية حمددة املع ��امل بالرغم من
مرجعيتها التكنوقراطية.

مــــن اص ـــــــدارات
انطالق� � ًا م ��ن ه ��ذا الو�ص ��ف التحليل ��ي ميك ��ن الق ��ول
– ح�ص ��ب املوؤل ��ف ان تبل ��ور ًا ق ��د حدث ل � � �صخ�صية
�صيا�صي ��ة عراقي ��ة  ،ت�صرتك م ��ع ال�صخ�صي ��ة ال�صيا�صية
املعوملة باخل�صائ� ��ص امل�صار اليها قبل قليل  ،ف�صال عن
امتالكه ��ا خل�صائ�ص متفردة اخ ��رى .وهذه ال�صخ�صية
النتفاعية مل تكن وليدة لالحتالل بل هي نتاج تراكمي
لخ ��ر اربعة عق ��ود من تاريخ الع ��راق  ،وتزامن منوها
النف�ص ��ي ت�صاعدي� � ًا بالتوازي مع النم ��و الت�صاعدي ثم
التن ��ازيل لل�صخ�صي ��ة ال�صيا�صية الغا�صي ��ة التي حكمت
الب ��الد خالل احلقبة نف�صه ��ا  ،كل ذلك حدث على ح�صاب
غي ��اب ال�صخ�صي ��ة ال�صيا�صية املثقف ��ة العقالنية .وعلى
هذا ميكن تق�صيم ال�صيا�صي العراقي املعومل اىل ق�صمن
احدهم ��ا ال�صيا�صي املعومل الطائف ��ي وهوال�صيا�صي ذو
اليدلوجية الدينية ال ��ذي تعر�ص اىل التنا�صز املعريف
احل ��اد ب ��ن منظومت ��ه القيمي ��ة التقليدي ��ة القائمة على
رف� ��ص القي ��م الغربي ��ة الدميقراطي ��ة املوؤمن ��ة بت ��داول
ال�صلط ��ة  ،وعلى حتمية ان احلك ��م لل�صريعة ال�صالمية
وحده ��ا  ،وب ��ن �صلوك ��ه املتعط� ��ص لل�صلط ��ة وامل�صطر
ملجاراة ال�صع ��ارات الدميقراطية التي �صوقها الحتالل
المريكي ظاهري ًا.
ان التنا�ص ��ز م ��اكان له ان يحل من ناحي ��ة �صيكولوجية
ال على ي ��د افراد مبوا�صفات �صخ�صي ��ة حمددة �صكلوا
ب�صلوكه ��م النفع ��ي نخبة �صريع ��ة النمو خ ��ارج الهوية
الوطني ��ة العراقي ��ة .وه ��ذا ال�صن ��ف يتمي ��ز ب�صخ�صية
متزمت ��ة مت�صلبة تفتق ��ر للت�صامح ون�ص� �اأت يف مدار�ص
ديني ��ة مذهبية مغلقة .وتعاين م ��ن اعرا�ص ال�صخ�صية
الت�صلطي ��ة اأي الفتت ��ان بالق ��وة وال�صلط ��ة والق�ص ��وة
املفرط ��ة �صد م ��ن يراهم ا�صع ��ف �صاأن� � ًا .وتتوافر لديه
�صمات ال�صخ�صي ��ة ال�صيكوبائية اأي ال ��ربود النفعايل
امام م�صهد القتل اجلماع ��ي .واملفتون بعقد املوؤمترات
ال�صحفي ��ة والظه ��ور الرنج�ص ��ي يف و�صائ ��ل العالم.
والعاجز عن التفكري اجلديل وهيمنة الثنائيات احلدية
وال�صطحي ��ة على ادراك الوقائع .وخلوه �صخ�صيته من
هوية �صيا�صية..
ام ��ا ال�صيا�ص ��ي املعومل العلماين فقد من ��ت على الطرف

الخ ��ر م ��ن املعادل ��ة ال�صيا�صي ��ة العراقي ��ة �صخ�صي ��ة
ال�صيا�ص ��ي املع ��ومل العلم ��اين وه ��ي �صم ��ن تنظيم ��ات
�صيا�صي ��ة انفتح ��ت يف طروحاته ��ا عل ��ى التموي ��ل
املخابرات ��ي ل�صيم ��ا المريك ��ي .باملقاب ��ل ظ ��ل الط ��ار
الي�ص ��اري العراق ��ي يف املنفى حمافظ ًا عل ��ى طروحاته
اليدولوجي ��ة التقليدي ��ة و�ص ��ط ري ��اح التغي ��ري الت ��ي
ع�صف ��ت باملنظوم ��ة ال�صرتاكي ��ة العاملي ��ة .ولقد عانت
النخ ��ب العلماني ��ة م ��ن تبلد حتم ��ي يف بناه ��ا الفكري
بتاأث ��ري الك�ص ��ل الم ��ن والرفاهية نوع ًا م ��ا يف عوا�صم
الغ ��رب لربع قرن .وحن عادوا اىل العراق برومان�صية
الفر�ص ��ان وج ��دوا ان تاأثريهم يف قواعده ��م ه�ص َا  ،كما
مل�ص ��و ان الحت ��الل ق ��رر الع ��زوف ع ��ن متهي ��د ال�صبيل
له ��م نحو الم�ص ��اك بال�صلطة .وعقد ب ��دلآ من ذلك قرانه
الغرائب ��ي مع الطائفي ��ة .فاأ�صطر العلماني ��ون اىل عقد
حتالف ��ات غام�ص ��ة م ��ع ق ��وى اقليمي ��ة او مراك ��ز قوى
داخ ��ل امري ��كا نف�صه ��ا ع�صى ان حت ��ن عليه ��م .فيما اثر
اخرون العمل باحلكمة القائلة ان اف�صل ماتفعله و�صط
ال�صجيج هو ال�صمت والتغافل اىل حد فقدان الهوية؟!
يتعاجل ��ون م ��ن فوبي ��ا ال�صيوعي ��ة او الي�صاري ��ة التي
تن ��ادي بالع ��دل ورف�ص الظل ��م وتوزيع ال ��رثوات على
ال�صع ��وب لذا ا�صطفت م ��ع �صخ�صيات واح ��زاب دينية
طائفي ��ة ليهمها ان تاأخذ امريكا النفط وثروات العراق
دام ��ت هي باقي ��ة يف ال�صلطة .فتعطيه ��م امريكا الفئات
وناأخذ الهربة الكبرية كما يقال!
لق ��د حتال ��ف مع م ��ن اح ��رق هويت ��ه الوطنية م ��ن اجل
م�صلحته ال�صيقة .وهذا جعل العنف يت�صاعد لن هناك
الكث ��ري من العراقين يريدون ا�صرتج ��اع هوية الوطن
وايق ��اف الطائفية والعنف .وبن�صر مغلف امريكا لحق ًا
اىل ق ��رار بظاهرة عراقية تتج ��اوز ح�صاباته البرتولية
وه ��ي ظاهرة متقدم ��ة ومتمردة على الط ��ار العمائمي
ال�صي ��ق  ،و�صي�صط ��ر اىل التعامل م ��ع الي�صار العراقي
اجلدي ��د وم ��ع اجلماع ��ات التكنوقراطية وع ��ن �صفات
العلم ��اين العراقي يذكر املوؤلف نفتح ��ه العقلي وتدينه
غ ��ري ال�صويل  ،ونزعته النقدي ��ة اجلدالية التي متنعه
م ��ن اجلزميه  ،ويقظته التي جتعله م�صكك ًا بل و�صاخر ًا
م ��ن اأي �صلطة تدع ��ى القد�صية  ،و�صاح ��ب ح�ص وذوق
جمالين وينظ ��ر للفن كقيمة وحاج ��ة نف�صية  ،ونزعته
الدنيوية ممثلة بال�صتماع باخلريات احل�صية احلياتية
 ،وميل ��ه للتعب ��ري احل ��ر  ،والوع ��ي احل�ص ��اري بحكام
دينهم الع ��دل والقانون والعل ��م والنزاهة وبخ�صو�ص
مبحث (العراق ..الرهينة) يقول ان العوامل
املف�صومية التي ارتهنت العراقين يف م�صائرهم باتت
بديهي ��ات يعرفها اجلميع  ،اولها احلروب واحل�صارات
وال�صتب ��داد والحت ��الل والف�ص ��اد والتط ��رف الدين ��ي
الدموي والتهجري الطائف ��ي و�صادية حكومات اجلوار
و�صرقة املال العام وعن الهوية البغدادية يقول العلوي
ان اجلاحظ قال عن بغداد (ام الدنيا ومن مل يرها مل ير
الدني ��ا ول النا�ص) وقال ياقوت احلموي (مادخلت بلد ًا
قط ل عددته �صف ��ر ًا  ،البغداد فاين حن دخلتها عددتها
وطن� � ًا) كما غنت ف ��ريوز (بغداد وال�صع ��راء وال�صور).
والي ��وم �ص ��ارت – لال�ص ��ف – ح�ص ��ب تقري ��ر موؤ�ص�صة
مري�صر العاملية املدينة ال�ص ��واأ يف العامل! فهل اندثرت
الهوي ��ة البغدادية بعد ان �صحقت دميوغرافيتها النيقة
بتاأثري فظاظة الهجرات  ،وتنا�صل احلروب  ،ونرج�صية
الدكتاتورية  ،و�صادي ��ة الحتالل  ،و�صيكوبائية العنف
ال�صيا�صي الذي ي�صعى لتفتيت ماتبقى من ا�ص�ص الدولة
املدنية مبعاول اجلماعات الثيوقراطية ماقبل املدينة؟!
لكن يبقى اه ��ل بغداد يظلون اوفي ��اء لقيمهم ويعملون
م ��ن اجل ا�صتعادة هوية مدينته ��م و�صيظل هناك حراك
للجي ��ل احلايل والالح ��ق من اجل ذلك .عموم� � ًا الكتاب
�صي ��ق وفي ��ه تفا�صيل من ال�صروري الط ��الع عليها من
خ ��الل ق ��راءة الكت ��اب العلم ��ي والثق ��ايف والجتماعي
ال ��ذي يناق� ��ص الظواهر املوج ��ودة يف جمتمعنا والتي
ظهرت بعد عام  2003وحلد الن.
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حدائق الن�ساء يف نقد االأ�سولية

تفكيﻚ العﻼﻗة البنيوية بين الملكية وﻋبوﺩية المرﺃة
بغداد اأورا
حت ��اول الباحثة امل�صرية فريدة النقا�ص معاجلة ظاهرة القمع التاريخي للمراأة
عل ��ى م�صتوى التقاليد الجتماعية والثقافية والدينية من خالل كتابها (حدائق
الن�ص ��اء يف نق ��د الأ�صولية) وال�ص ��ادر عن دار (املدى) للثقاف ��ة والن�صر ،كا�صفة
ع ��ن دللت ت�صفه ��ا بالفحولية مازالت تقيدها ب�صال�ص ��ل العبودية ،كما توجه
نقد ًا لقوان ��ن الأحوال ال�صخ�صي ��ة امل�صرية امل�صتمدة م ��ن ال�صريعة الإ�صالمية
بحج ��ة انه ��ا ح�صرت ج�صد امل ��راأة يف املتعة ،وتتو�صع يف ط ��رح م�صائل تتعلق
بالفق ��ه الإ�صالم ��ي والثقاف ��ة واملنظوم ��ة البطركية مرك ��زة على ت�صري ��ح الفقه
الذك ��وري التقليدي ب�صفته ينظر لن�صاء الإ�ص ��الم من موقع اجل�صد العورة مما
يجع ��ل الأ�صولية لديها ذات اأبع ��اد اجتماعية وثقافية تط ��رح اإ�صكالية اأ�صا�صية
عن كيفي ��ة امكان تغيري الذهني ��ة ال�صرقية املتمركزة حول الذك ��ر الفاعل مقابل
تهمي� ��ص الأنث ��ى املفعول بها ،وتعود بن ��ا اإىل الع�صر الأموم ��ي رمز اخل�صوبة
وال�صتقاللية معتربة اأن ن�صوء امللكية عرب التاريخ هو الذي قونن ج�صد املراأة
وحوله ��ا اىل اأداة يف يد الرجل .وهي بذلك تعم ��ل على تفكيك العالقة البنيوية
بن امللكية وعبودية املراأة معتمدة على بع�ص التقارير والإح�صاءات ال�صادرة
عن جمعي ��ات مدنية م�صرية ومنظم ��ات دولية لإ�ص ��اءة مو�صوعاتها كح�صور
امل ��راأة يف النقابات والقت�صاد والربملان ،برغم ان جزء ًا من تلك الوثائق قدمي ًا
اىل ح ��د م ��ا ..وعن منزل ��ة املراأة بن الفك ��ر الفل�صف ��ي والفكر الدين ��ي ،تن�صغل
بتنظريات الليربالين للم ��راأة وتعرج على الن�صوية الليربالية الغربية باإيجاز
وتتوقف عند الفرن�صي بيار بورديو �صاحب الأطروحة املهمة الهيمنة الذكورية
لتطبي ��ق نظرياته على املجتمعات العربية ،م�صتندة على م�صطلحات الراأ�صمال
الرمزي والعنف الرمزي كي تعرف بنى الذكورة ومدى هيمنتها ،واي�ص ًا ت�صتند
على طروحات كتاب ومفكرين راحل ��ن طالبوا بحق املراأة وم�صاواتها بالرجل
مث ��ل اأطروحة امراأتنا يف ال�صريعة واملجتم ��ع للطاهر احلداد ،ودوائر اخلوف
ق ��راءة يف خط ��اب املراأة لن�صر حامد اأبو زيد ،وحمم ��د عبده لكون بع�ص اآرائه
فقهي ��ة ثورية م ��ن بينها م ْنع تعدد الزوج ��ات .وبذلك تكون النقا� ��ص قد اأنتجت
م ��ادة كتابها من خ�ص ��م �صراع ممتد مع اف ��كار �صائعة وقوية لكت ��اب ومفكرين
و�صي ��وخ ون�صاء ورجال قاوموا العملية التاريخي ��ة املو�صوعية لتحرير املراأة
الت ��ي بداأت يف نهاية الق ��رن التا�صع ع�صر وما تزال جاري ��ة م�صتهدفة الو�صول
بامل ��راأة اإىل و�صع املواطن الكامل وحتريرها من ال�صتغالل .فهي تقول :تقوى
حركة التحرير الن�صائية اجلديدة يف بالدنا مبا يجري يف العامل من منو هائل
لالجتاهات الن�صائية التقدمية بتياراتها املختلفة وبنقدها لبع�صها وا�صتداد عود
حرك ��ة مناه�صة العوملة على نحو خا�ص التي دخلت اإليها منظمات الن�صاء بكل
ق ��وة �صد �صيا�صات البنك الدويل ومنظم ��ة التجارة العاملية ،التي تنتهك حقوق
ال�صع ��وب وت�صتغ ��ل الكادحن عل ��ى امتداد املعم ��ورة ويف القلب منه ��م الن�صاء
والأطفال ،وتناق�ص يف اأحد ف�صول الكتاب على اأن الي�صاريون لي�صعرون باأي
تناق� ��ص لكونهم ينتمون للثقاف ��ة العربية الإ�صالمية العقالني ��ة ولكل منجزات
الب�صرية التقدمية يف الوقت نف�صه ،ويوؤ�ص�صون نظرتهم للعامل ولق�صية حترير

امل ��راأة يف روؤي ��ة متكامل ��ة تختلف جذري� � ًا عن الروؤي ��ة ذات املرجعي ��ة الأحادية
للفري ��ق الآخر .كما اأنها تقول عن العلماني ��ة اإنها لي�صت الإحلاد بل هي التاأويل
العلم ��ي والواقع ��ي للدين الذي يجع ��ل منه طاقة حترر وتق ��دم ل عامل نكو�ص
وتقوقع ..وهي بذلك ترى اأن قوى الإ�صالم ال�صيا�صي ت�صجن املراأة يف ج�صدها
الذي تراه رمز ًا لل�صرف القومي وال�صخ�صي وتعتربها لذلك عورة فاإن �صيا�صات
الليربالية اجلدية والتكيف الهيكلي وما �صمي بالنفتاح القت�صادي الذي كثف
ال�صتغ ��الل عامة تعت ��رب املراأة �صلعة على اكرث من م�صت ��وى� ،صواء يف العالن
التجاري والرتويج للب�صائع يف العامل ال�صتهالكي القائم على املنفعة العارية،
او ح ��ن تدفع بها اىل �ص ��وق العمل كايد عاملة رخي�صة قليلة التعليم والتدريب
ل �صمان ��ات لها ،موؤكدة ان الليربالي ��ة املتوح�صة تلتقي مع الأ�صولية املتطرفة،
اذ انه حن تتفاقم البطالة يجري �صحب املراأة من ال�صوق بحكم �صعفها ويكون
ذلك م�صحوب ًا بتمجيد الأمومة والبيت كمملكة للمراأة ،وبذلك تلتقي الليربالية
اجلدي ��دة م ��ع نقي�صه ��ا الظاهري الإ�ص ��الم ال�صيا�ص ��ي الذي ميدها ب ��دوره بكل
التف�صريات الفقهية الالزمة لإعادة املراأة اإىل البيت الذي تخرج منه حيث تكمن
ف�صائ ��ل املراأة يف اخل�ص ��وع والطواعية وروح الت�صحي ��ة وقهر الذات ..وهذا
الواق ��ع يولد مقاومة ت�صت ��د حينا وتخفت حينا اآخر يف ارتب ��اط وثيق بق�صية
احلق ��وق والدميقراطية واحلريات العام ��ة والكفاح من اجلها ..ولعل اهم ثمار
ه ��ذه املقاوم ��ة هي احلرك ��ة الن�صائي ��ة التي تطمح لبن ��اء عامل قائ ��م على العدل
وامل�صاواة واحلرية وهي تطرح ق�صية املراأة يف كليتها و�صموليتها باعتبارها
مواطن ��ا وان�صانا اهدرت حقوقه وكرامته ،وهذه احلركة بداأت يف اوائل القرن
الع�صري ��ن يف م�صر وعدد من دول الع ��امل العربي وهي كما يقول خ�صومها من
غ ��ري املن�صفن لي�صت ال تقليد ًا اأعمى ملو�صة او نه ��ج ن�صاأ يف الغرب او �صدره
لن ��ا الغرب ،وترى املوؤلفة هذا الكالم احتياج ناجت عن حقيقة ان مالين الن�صاء
يف �صائ ��ر القط ��ار العربية قد تعلم ��ن وانخرطن يف العم ��ل وح�صلن على حق
امل�صاركة ال�صيا�صية وا�صطدم ��ن باأو�صاعهن املتدنية يف املجتمع بحكم الثقافة
ال�صائ ��دة ويف ال�ص ��رة بحكم قان ��ون الأح ��وال ال�صخ�صية القائم عل ��ى التمييز
�ص ��د املراأة وفر�ص الو�صاي ��ة عليها ،وحيث يفو�ص النظ ��ام ال�صيا�صي الطبقي
الأب ��وي ال�صرة لقهر و�صبط ن�صف املجتمع نيابة عن ��ه ..هل املراأة يف عواملنا
وعوا�صمن ��ا العربية مبعزل عما يجري للن�صاء وحركاتهن حول العامل ام اأن ما
تذه ��ب به التي ��ارات الجتماعية والثقافية الفكري ��ة والنه�صوية اجلديدة توؤثر
ول �ص ��ك على �صريورة العمل الن�صوي العرب ��ي يف احلال وال�صتقبال ..تذهب
املوؤلفة اإىل اأن هذه احلركة الن�صائية اجلديدة يف الدول العربية تقوى ول �صك
يف بالدن ��ا بتاأث ��ريات وجتاذبات ما يجري يف العامل م ��ن منو هائل لالجتاهات
الن�صائي ��ة التقدمية بتياراتها املختلفة وبنقدها لبع�صها البع�ص ،وبات وا�صح ًا
كال�صم� ��ص ان التحري ��ر ال�صام ��ل للن�صاء م ��ن كل �صنوف اخل ��وف وال�صتغالل
عل ��ى ال�صعيد العامل ��ي مرتبط بتج ��اوز العومل ��ة الراأ�صمالي ��ة اىل عوملة جديدة
تق ��وم على الت�صامن وامل�ص ��اواة والعدالة واعادة توزي ��ع الرثوات على �صعيد
الكوك ��ب ويف كل بلد على حدة ..والنقد اجل ��ذري لثقافة التمييز واحالل ثقافة
بديل ��ة لتح ��رر املراأة العربية هو حلن مل يتم ،فق�صي ��ة املراأة تدخل يف �صلب كل
الق�صاي ��ا الكربى الت ��ي عرفها كل بلد عرب ��ي على حدة ،وعلى تف ��اوت م�صتوى

مــــن اص ـــــــدارات

تباين ال�صكال التي اتخذها م�صار هذا التطور يف ما اجنزه وما اخفق به عاملنا
العرب ��ي لن يكون منف�ص ًال او يتم مبعزل عن حتري ��ر ال�صعب كله وبناء جمتمع
جديد قائم عل ��ى امل�صاواة وتوزيع ثروات البالد بالعدل بن منتجيها من رجال
ون�صاء وا�صتكمال حتديث املجتمع العربي وحتريره بدحر م�صروعات الهيمنة
ال�صهيوني ��ة والإمربيالي ��ة والطبقية عل ��ى مقدراته ومثلها مث ��ل ق�صايا الوطن
وحتري ��ر الن�صان وبناء الدميقراطية والعدال ��ة الجتماعية ومكافحة الت�صلط
وال�صتبداد القبل ��ي والع�صائري واجلمهوري ،وعليه ف�صوف تبقى معنا ق�صية
حتري ��ر املراأة يف القرن اجلدي ��د ،وقد ا�صتوعبنا درو�ص الق ��رن املا�صي لنكون
جميعا ا�صياد ًا حقيقين على م�صرينا الذي ل ينف�صل عن م�صري الب�صرية وهي
ت�صعى ل�صتكمال حتررها واخلال�ص من تبعات الحتالل.

داود القرم ..سيرة ﺗشكيلي لﺒناني راﺋد
يتف ��رد كت ��اب (داود الق ��رم -1852
 ،)1930ملوؤلفت ��ه ندي ��ن ح .حما�ص ��ب،
بجملة من اخل�صائ�ص الفنية (عدا ورقه
املمت ��از ،وطباعت ��ه الفاخ ��رة ،واإخراجه
وجتلي ��ده الراق ��ي ،واجلي ��ب املتمي ��ز
الذي احت ��واه) ،منه ��ا :الن�صو�ص التي
�صمه ��ا ،تركي ��زه على اأعمال ه ��ذا الفنان
الت�صكيل ��ي اللبناين الرائ ��د ،تقدميه من
قبل اأحد روؤ�صاء لبنان ال�صابقن .الكتاب
مو�صوع بكل ن�صو�صه و�صروح �صوره
ولوحاته وتواريخ ��ه ،باللغتن العربية
والإجنليزية .كم ��ا ذيلت لوحاته ب�صرية
كامل ��ة عنه ��ا ،ت�صمن ��ت ا�ص ��م املر�ص ��وم
فيه ��ا وقيا�صه ��ا ومكان وجوده ��ا ،ونوع
الأل ��وان املنفذة منه ��ا وتاريخ اإجنازها.
وه ��و اأم ��ر ن ��ادر احل ��دوث ،ولأن الفنان

القرم م ��ن الرعي ��ل الأول ،تطلبت عملية
جتمي ��ع اأعماله الفن ي ��ة و�صريها الذاتية،
جهود ًا كبرية� ،صاهم ��ت فيها �صخ�صيات
اعتبارية رفيع ��ة ،وموؤ�ص�صات جمتمعية
ودين ي ��ة واإعالم ي ��ة لبنان ي ��ة و�صور ي ��ة،
اإ�صافة اإىل اأحفاد الفنان.
بعد مقدمة الكتاب ،التي كتبها �صارل حلو
رئي� ��ص اجلمهور ي ��ة اللبنان ي ��ة الأ�صبق،
وب � �ن فيه ��ا اأهمي ��ة ه ��ذا الفن ��ان الرائد،
تو�ص ��ح موؤلف ��ة الكتاب ندي ��ن حما�صب،
الدواف ��ع الت ��ي ح ر�صته ��ا عل ��ى البح ��ث
يف �صرية ه ��ذا الفنان ،برغ ��م املعلومات
ال�صئيلة ،واملراجع �صبه املفقودة.
وتو�ص ��ح املوؤلف ��ة اأن الفن ��ان داود القرم
ول ��د يف بل ��دة غو�صط ��ا (ك�صروان)ع ��ام
 1852وت ��ويف يف ع ��ام  .1930كم ��ا

در�ص الفن يف الأكادمي ي ��ة الفنية امللكية
بروم ��ا ،وانتقل بعدها اإىل بلجيكا 
ليعن
ر�صام الأ�صرة املالك ��ة البلجيكية يف عهد
املل ��ك ليوبول ��د الث ��اين .وبعده ��ا انتقل
اإىل ب ��ريوت ،وكان يتنق ��ل ب ��ن �صوري ��ا
وفل�صط ��ن وم�ص ��ر والع ��راق وتركي ��ا،
لري�ص ��م (بورتريه ��ات) لكب ��ار الق ��وم
واملتنفذين فيها.
ويع ��د داود الق ��رم رائ ��د ف ��ن الر�ص ��م يف
لبن ��ان .اإذ كان ه ��ذا الفن م ��ن قبله جمرد
موهبة فطرية ،فهو اأول من در�ص قواعده
واأ�صوله الأكادميية ،ونقلها بالتايل اإىل
العديد من رواد الفن الت�صكيلي اللبناين
املعا�ص ��ر ،اأمثال :ج ��ربان خليل جربان،
حبيب �ص ��رور ،م�صطفى ف ��روخ ،قي�صر
اجلميل.
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"تﺠليــات التــراﺙ ﻓــﻲ الفكر
العربﻲ واإلسﻼمﻲ"
ه�سام بن ال�ساوياملغرب

يت�صم ��ن تراثن ��ا العرب ��ي والإ�صالم ��ي
الكثري من التوجهات واملواقف الفكرية
اجلديرة بالق ��راءة وال�صتله ��ام� ،صواء
يف الفل�صف ��ة الأخالقي ��ة القدمي ��ة اأم
يف الفك ��ر الت�صريع ��ي الق ��دمي� ،صريطة
التفكري يف تاأ�صي�ص قراءة نقدية جديدة
للتعام ��ل مع هذا ال ��رتاث ،بغية توظيفه
يف احلا�ص ��ر اأو امل�صتقب ��ل ،وم ��ن اأج ��ل
حاجي ��ات الإن�صان الت ��واق اإىل اجلديد،
ومن هنا ل ينبغي اأن نحكم على اأنف�صنا
بال�صج ��ن يف ال�صي ��اق التاريخ ��ي له ��ذا
الرتاث .فبهذه القراءة النقدية اجلديدة
ميكنن ��ا اأن نغ ��ري منظورن ��ا م ��ن اجلدل
املج ��رد حول ال ��رتاث ،والذي يطغى يف
ال�صاحة الفكرية العربية منذ زمن طويل
يف ��وق ثالث ��ة عق ��ود م ��ن الزم ��ن ،نح ��و
منظور عملي مع الرتاث لتاأ�صي�ص روؤية
اإ�صالحي ��ة يف ال�صيا�ص ��ة والفكر والعلم
والأدب وال�صلطة...
ه ��ذه الروؤية ت�صتدعي التفكري يف اإيجاد
منهجي ��ة جدي ��دة لإع ��ادة ق ��راءة تراثنا
املك ��ون م ��ن اأمن ��اط واأن�ص ��اق قد�صي ��ة،
ف ��ال جن ��د معن � ً�ى حقيقي� � ًا تام� � ًا للرتاث
والتاري ��خ الإ�صالم ��ي دون ذك ��ر ه ��ذه
القد�صية .وهذه املنهجية �صتقودنا حتم ًا
اإىل جت ��اوز النف�ص ��ال احلا�ص ��ل ل ��دى
�صعوبنا عن الوع ��ي برتاثهم وتاريخهم
يف اإطاره الفكري والثقايف والديني...
هذا الوعي بقدر م ��ا ارتبط باملقد�ص يف
ف ��رتة من ف ��رتات العمر الإن�ص ��اين لدى
الف ��رد العرب ��ي الي ��وم ،بقدر م ��ا اأ�صبح
بع ��د ذلك اأم ��ر ًا تافه� � ًا ومتج ��اوز ًا بحكم
الثقافة اجلديدة ،الت ��ي دفعت هذا الفرد
اإىل التم ��رد على هذا املقد� ��ص واعتباره
منطلق� � ًا للتخل ��ف والتاأخ ��ر العلم ��ي
واحل�صاري.
ويعت ��رب الرجوع اإىل ال ��رتاث يف قيمته
العلمي ��ة والفكري ��ة �ص ��رورة ملحة لفهم
م�صتقبل الإن�صانية عرب ما�صيها وتراثها
فهم� � ًا علمي� � ًا وقيمي ًا وفكري� � ًا ،ومن اأجل
البح ��ث يف م�صام ��ن ه ��ذا ال ��رتاث عن
اأب ��رز املنج ��زات واأعظ ��م الكت�صاف ��ات
لالإفادة منها م�صتقب ًال.
اإن ت ��راث الب�صري ��ة جميعه ��ا ،متي ��زه
جتلي ��ات ديني ��ة وعقائدي ��ة ،وحتيط به
قيم اإن�صاني ��ة اأخالقية وجمالية عظيمة،
وترف ��ع م ��ن �صاأنه هذه املمي ��زات جتعله
�صيئ� � ًا عظيم� � ًا يف حاج ��ة اإىل الهتم ��ام
ب ��ه والرف ��ع م ��ن �صاأن ��ه واإع ��ادة قراءته
والتفك ��ري في ��ه .وه ��ذا ل ��ن يتاأت ��ى اإل
بوا�صطة مناهج علمي ��ة حديثة تظهر ما
فيه من اإيجابي ��ات ،وطرح �صلبياته ،مع
احلفاظ على ما ميثل املقد�ص فيه والذي
يحت ��اج اإىل تف�ص ��ري يتما�صى مع الع�صر
اجلديد واإن�صانه.
فمن خالل ال ��رتاث ميكنن ��ا اإدراك اأنه ل
وج ��ود لثواب ��ت يف الإنت ��اج الإن�صاين.
وبالتايل ،فاحلديث عن قد�صية القوانن

والقي ��م واملفاهي ��م والتقالي ��د والعادات
والثقاف ��ات املختلف ��ة ،ق ��د جتع ��ل م ��ن
الرتاث �صيئ ًا قد�صي ًا يحرم القرتاب منه
ومقاربته نقدي ًا وعلمي ًا.
ويتطرق هذا الكتاب لهذا املو�صوع املهم
وال�صائك ،من خالل البحث يف درا�صات
وموؤلف ��ات مفكري ��ن عربي ��ن �صاهم ��ا
بالكثري يف هذا املج ��ال املعريف املتعلق
بال ��رتاث ،حيث ق ��ام م�ص ��روع كل واحد
منهم ��ا على العديد من املقومات الفكرية
والعلمية واملنهجي ��ة يف البحث العلمي
احلدي ��ث .ففي املدخ ��ل ،يتطرق الباحث
املغرب ��ي عزي ��ز العرب ��اوي اإىل م�صاأل ��ة
تاأ�صي ��ل الرتاث العرب ��ي الإ�صالمي ،من
خ ��الل املنظ ��ور الإ�صالم ��ي ،و املنظ ��ور
التاريخ ��ي ،وم ��ن املنظ ��ور املعا�صر يف
روؤيته للرتاث عامة.
ويعال ��ج الف�صل الأول جتلي ��ات الرتاث
يف الفك ��ر العرب ��ي الإ�صالمي عند بع�ص
الكت ��اب واملفكري ��ن الع ��رب ،ويخ�ص�ص
الف�صل الثاين لدرا�صة الرتاث واحلداثة
عند املفكر الدكتور حممد عابد اجلابري
فيق ��دم مفه ��وم ال ��رتاث من خ ��الل روؤية
اجلاب ��ري وحتدي ��ده ل ��ه ولأن�صاق ��ه
واأمناط ��ه ،وللمقارب ��ة الر�صدي ��ة الت ��ي
اأمعن اجلابري فيه ��ا بالدرا�صة والبحث
داعي ًا لإعادة العتبار لبن ر�صد...
بينم ��ا الف�ص ��ل الثال ��ث يق ��ارب الرتاث
الإ�صالم ��ي عن ��د املفك ��ر العرب ��ي حمم ��د
اأركون ،وجتليات هذا الرتاث الإ�صالمي
عنده ،ونقد العقل /الوعي الإ�صالمي يف
جتلياته املختلفة واملتنوعة.
وي ��رى عزي ��ز العرب ��اوي اأن ال ��رتاث
يحظ ��ى الي ��وم باهتم ��ام كب ��ري وبح ��ث
دقي ��ق وكثري ،يف وقت نحن بحاجة اإىل
اإع ��ادة النظر يف العديد م ��ن اأمناط هذا
ال ��رتاث واأن�صاقه وقيم ��ه املتعددة .وقد
حاول بع�ص املفكرين والباحثن العرب
اأن يدل ��وا بدلوه ��م يف ه ��ذه الق�صي ��ة
ال�صائكة التي تعترب �صيف ًا ذا حدين ح د
يتميز بالقد�صية يرى اأن�صاره األ حاجة
لإع ��ادة النظ ��ر يف تراثن ��ا ،وح� � د اآخ ��ر
يتمي ��ز بالروؤية ال�صتالبي ��ة الغرتابية،
ويدعو اإىل القطيعة النهائية مع الرتاث
باعتب ��اره  -ح�ص ��ب منظوره ��م -ميث ��ل
املا�صوي ��ة والرتاثي ��ة والقدام ��ة الت ��ي
عف ��ا عنه ��ا الزم ��ن ،ولحاج ��ة اإىل اإعادة
القراءة والنق ��د والت�صحيح .وبالتايل،
الإفادة منها كما فعل ��ت العديد من الأ
الأخرى.
والدع ��وة القائل ��ة مب ��وت ال ��رتاث
وما�صويت ��ه ،والداعي ��ة اإىل القطيع ��ة
مع ��ه ،ه ��ي دع ��وة قا�ص ��رة ،مادامت ل
تق ��وم على اأ�ص� ��ص منهجي ��ة اأو علمية
وا�صح ��ة .فال ��رتاث ي�صتم ��د قوت ��ه
وبق ��اءه عرب الزمن من قيمه املتعددة
وم ��ن الأجي ��ال املتعاقب ��ة املمثل ��ة له
فكري� � ًا وعلمي� � ًا واأدبي� � ًا و�صيا�صي� � ًا.
واأكرب دليل على ذلك ،تلك الفعاليات
الثقافي ��ة والفكرية الت ��ي تقام على
م ر ال�صن ��ة باأغلب ال ��دول العربية،
والتي تكر�ص ال ��رتاث بكل اأمناطه
واأن�صاقه املختلفة..

وم ��ن منطلق الهتمام بال ��رتاث واإعادة
قراءت ��ه ،فقد عمل املفك ��ر املغربي حممد
عاب ��د اجلاب ��ري عل ��ى تق ��دمي اب ��ن ر�صد
فكري� � ًا و�صيا�صي� � ًا وديني� � ًا ،فكتب حوله
اأبحاث� � ًا قيم ��ة ومتمي ��زة دع ��ا فيه ��ا اإىل
الأخذ منه ومن فك ��ره العظيم ،بل كانت
دعوت ��ه ا�صتح�صار ابن ر�ص ��د واحلاجة
اإلي ��ه اليوم ،دع ��وة �صريحة لعتبار ابن
ر�ص ��د يف م�صروع ��ه مل ياأخ ��ذ حق ��ه يف
زمن ��ه ،ول ب ��د من اإع ��ادة العتب ��ار اإليه
بتبن ��ي فكره وثقافته النقدية .اأما حممد
اأركون فقد �صاهم يف اإغناء وبناء خطاب
م�صتوع ��ب لأ�صئل ��ة ال ��رتاث الإ�صالم ��ي
وعالقته باحلداث ��ة ال�صيا�صية والفكرية
ب ��روح نقدية وجهد جتل ��ى يف املحاولة
الفل�صفية اجلذرية التي تطورت وتنامت
يف م�صروع نق ��د العقل الإ�صالمي ،حيث
اخت ��ار طريق النق ��د الفل�صف ��ي اجلذري
متوقف� � ًا ب�ص ��ورة رئي�ص ��ة ح ��ول مفهوم
العلماني ��ة ،وذل ��ك بتحليل ��ه املرجعي ��ة
الأنواري ��ة له ��ذا املفه ��وم ،وحمدوديت ��ه
التاريخية.
ومل يتجاهل اأركون يف م�صروعه النقدي
حتديد خ�صائ�ص العقل الإ�صالمي على
اأ�صا� ��ص اأنه حدث لغوي تاريخي ي�صتمد
ذلك م ��ن الرتاث والتاري ��خ ،واأنه متعدد
الأبع ��اد وال ��دللت الفكري ��ة والديني ��ة
الت ��ي تتج ��اوز م�صاأل ��ة القطيع ��ة م ��ع
التاريخ ،م ��ع التاأكيد عل ��ى التخلي على
مُ�ص لمة التعايل والقدا�صة امل�صتقرة فوق
التاري ��خ ،وعلى الكربياء

املحن ��ط ،والعتماد فقط عل ��ى الب�صاطة
وعلى الو�صوح والنفتاح اجلريء على
التاأري ��خ الإ�صكايل ،من خالل ال�صتعانة
مبفاهي ��م تنتم ��ي اإىل جم ��الت معرفي ��ة
وعلمية متعددة...
ويخل� ��ص الباح ��ث اإىل اأن الأعم ��ال
الفكري ��ة ملحم ��د عابد اجلاب ��ري وحممد
اأركون مع ًا ،تتميز مبالمح م�صرقة للبعد
التنوي ��ري يف م�صروعيهم ��ا الفكري ��ن،
رغ ��م تن ��وع النتائ ��ج واخلال�ص ��ات من
اأبحاثهم ��ا املتع ��ددة .فدعوتهم ��ا اإىل
التوج ��ه العق ��الين النق ��دي يف مقارب ��ة
ال ��رتاث وقراءت ��ه ،ق ��د �صاهم ��ت يف
اإب ��داع ح ��وار فك ��ري عق ��الين تنويري
حول ال ��رتاث واحلداثة ،وح ��ول الذات
وال ��رتاث ،كم ��ا �صاهم ��ت قراءتهم ��ا
النقدي ��ة لل ��رتاث يف اإن�ص ��اء جدل يهدف
اإىل التح ��رر ورف ��ع الق�ص ��ور الذات ��ي،
وال�صتيع ��اب النقدي ل�ص ��ريورة تاريخ
الفل�صف ��ة .وبالتايل فاإن اجلابري يذهب
اإىل الإحل ��اح يف م�صروع ��ه الفكري على
اأهمية تد�صن ع�صر تدوين جديد ،يتيح
لن ��ا ك�صر بني ��ة العق ��ل العرب ��ي ال�صائد،
ويجعلن ��ا ن�صاه ��م يف اإغن ��اء وتو�صي ��ع
دائرة العق ��ل الكوين بينما يهدف حممد
اأرك ��ون داخ ��ل دائ ��رة م�صع ��اه الفك ��ري
والنقدي اإىل جتاوز املركزية الأوربية،
حتطيم التفرد الالهوتي ،وبلورة بحث
علم ��ي ينطل ��ق م ��ن اعتب ��ار اأن الوح ��ي
واحلقيق ��ة والتاري ��خ ،اأم ��ور مرتابط ��ة
ومتفاعلة ب�صكل حمايث.

النﺰوﻉ اﻷسﻄورﻱ في
الرواية العربية
يُع رف كتاب"النزوع الأ�صطوري يف الرواية
العربية املعا�صرة" ،ملوؤلفه الدكتور ن�صال
�صالح ،الرواية باأنها :تف�صري لعالقة الإن�صان
بالكون اأو بنظام اجتماعي بذاته ،اأو عُرف
بعينه اأو بيئة لها خ�صائ�ص تنفرد بها .وحول
ن�صاأة الأ�صطورة فريدها املوؤلف اإىل الطقو�ص
التي كان الإن�صان يف املجتمعات الأوىل يوؤديها،
ا�صرت�صاء لقوى الطبيعة.
ويرى اأنه اإذا كانت الأ�صطورة �صك ًال من اأ�صكال
الن�صاط الفكري ،فهي بهذا املعنى تلتقي بالأدب
بو�صفه ن�صاط ًا فكري ًا اأي�ص ًا ،وميثل ال�صعر
احلا�صن الأدبي الأو ل لالأ�صطورة ،والذي
فيه وعربه ،
متت �صياغتها ،وبف�صلها اكت�صب
نفحة احلكمة ،وعلى النحو ذاته تتج لى عالقة
الأ�صطورة بامللحمة التي تعرف باأنها ،ق�صة
مكتوبة �صعر ًا ،تتناول الآلهة ،خلقها و�صراعها،
كما تتناول �صرية بطل"ملحمي"ومغامراته.
ومن ثم بامل�صرح الذي ن�صاأ يف اأح�صان عبادة
الآلهة الأ�صطورين ،ول�صيما عالقتها باملاأ�صاة.
واأخري ًا ب�"الرواية" ،التي متثل ا�صتطالت
لل�صرد امليثولوجي ،بو�صفها و�صيلة تعبري 
تدل
على خ�صب املخيلة الب�صرية وتراثها.
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ﻓﻲ رواية )مداﻡ بوﻓارﻱ(
ﺣياة )ﺇيما( من ﻋالﻢ الكنيﺴة ﺇلى بيت الﺰوﺟية ﺛﻢ
التحليﻖ ﻓﻲ ﺃﺟواﺀ العشﻖ والغراﻡ
بغداد اأورا

ﻫوامﺶ فــي الثقافة
واالدﺏ والحب
�صدر عن دار الفارابي للكاتب
والعالمي طالل �صلمان كتاب (هوام�ص
يف الثقافة والدب واحلب)
مل نتعو د التخاطب كتابة اإل يف حالت
الغياب التي تتجاوز املاألوف ...ولكنها
كانت تقراأين دائم ًا يف �صمتي ،كما يف
ثرثرة ال�صباح التي غالب ًا ما كان يغيب
عنها الطابع ال�صخ�صي ،مف�صح ًا يف
املجال لنقد لغة التوجه اأو م�صمونه
الذاهب اإىل العامة .اأما هم�صات الليل
فكانت ت�صدر ملو نة بفجر نهار التعب
الآتي ،والذي غالب ًا ما ن�صينا بداياته
ومل نهتم باأن نعرف نهاياته بقدر ما
كان ي�صغلنا ال�صوؤال املفتوح بالقلق:
هل اأجنزنا ما كنا نفرت�ص يف اأنف�صنا
القدرة على اأدائه وبامل�صتوى الالئق
بالطموح اإىل املختلف لأنه اأف�صل
ولي�ص ملجرد التباهي بلغة اأكرث اأناقة
واأقل

ت�صي ��ق اأج ��واء الكني�صة بالراهبة ال�صبي ��ة اإميا وهي ترى
طموحه ��ا اأك ��رب م ��ن ترنيم ��ات الأنا�صي ��د املقد�ص ��ة ،فتفك ��ر
بالتحرر م ��ن قيود الرهبنة والنط ��الق خارج حدودها يف
رحلة حاملة �صحبنا فيها الكاتب الفرن�صي غو�صتاف فلوبري
ع ��رب اج ��زاء روايت ��ه (م ��دام بوف ��اري) ال�ص ��ادرة ع ��ن دار
(املدى) للثقاف ��ة والن�صر برتجمة الدكت ��ور حممد مندور..
نتع ��رف عل ��ى ال�صبي ��ة الراهبة اإمي ��ا وهي تن�ص ��د الأغاين
يف درو�ص املو�صيقى وت ��رتاءى لها مالئكة �صغار باأجنحة
ذهبي ��ة وع ��ذارى مقد�ص ��ات ،فتتو له بال�ص ��ور والتخيالت،
وتلته ��ب عواطفها يف ظالم الليايل بينما الراهبات ي�صرفن
يف تلقينه ��ا التبجي ��ل الواج ��ب والن�صائح الت ��ي ت�صتهدف
اإخ�صاع اجل�صد وخال�ص ال ��روح من ال�صهوة والتطلع اىل
الرغبة ،لكنه ��ا هربت من �صيطرتهن كالفر� ��ص التي انفلتت
م ��ن عنانها ،وت�صارب يف اأعماقه ��ا الوعظ باخليال والدين
بال�ص ��رد ،فاإذا كانت الكني�صة قد اأرادت اأن تنمي فيها ً
ن�صاطا
دين ًي ��ا ،فق ��د مت ��ردت على ذل ��ك النظ ��ام ال ��ذي يتعار�ص مع
مزاجه ��ا ..غادرت مراهقة ي�صف بها ذل ��ك ال�صحر احلا�صن
لهوي ��ة الأنثى الت ��ي تتخيل ع�ص ًق ��ا �صاخ ًنا م ��ع زوج ترحل
مع ��ه اإىل بالد ذات اأ�صماء ر نانة ،حي ��ث ال�صرتخاء والل ذة،
فت�صل ��ك مع حبيبها طر ًقا وعرة يف عربات ذات �صتائر زرق،
وترى عل ��ى جانبيها املراعي ومناظر الغروب ،وخيل اإليها
اأن الدني ��ا بقعة وا�صعة مفعمة بال�صع ��ادة تعي�صها مع رفيق
يف مغام ��رة حب متوا�صلة ..ويتحق ��ق حلمها بالزواج من
طبي ��ب يدعى �صارل بوفاري يكربها يف العمر ،ي�صغل عمله
اأكرث اهتماماته ،وكان قد ترمل قبل اأن يقرتن بها ،فتكت�صف
انه ل يتوافق م ��ع مزايا طموحها وما متنته فت�صكلت لديها
عق ��دة نف�صي ��ة ت�صعرها باأنها مل حت�صل عل ��ى ال�صعادة التي
حلم ��ت به ��ا ون�صدته ��ا ،مم ��ا جعله ��ا تت�ص ��اءل :م ��اذا تعني
عب ��ارات الن�ص ��وة والعاطفة والهي ��ام التي ق ��راأت عنها يف
الكت ��ب ..وبد ًل من اأن تن�صرف اإىل العناية بالزوج والبيت
�ص ��ارت ت�صرتجع ذكرياتها يف �صنن طفولتها عندما دخلت
الدي ��ر واقبلت عل ��ى العبادة والإجابة ع ��ن الأ�صئلة الدينية
ال�صعب ��ة حت ��ى اقرتب ��ت م ��ن ال�صاد�ص ��ة ع�ص ��رة و�ص ��ارت
تبح ��ث ع ��ن العاطفة اأك ��رث من بحثها ع ��ن املناظ ��ر الريفية
اخلالب ��ة التي كان ��ت تتاأملها م ��ن حولها ،و�ص ��ارت تعجب
باأبطال وبطالت الكت ��اب الكال�صيكين ولحظت الراهبات
اأنه ��ا اأخ ��ذت تفلت من رعايته ��ن ،بعد اأن كن ق ��د بالغن يف
مواعظهن له ��ا واأ�صرفن يف تلقينها الح ��رتام للقدي�صين
واخ�ص ��اع اجل�صد ..ومل تاأ�صف الراهب ��ات على خروجها
م ��ن الدير عندم ��ا ج ��اء اأبوه ��ا واأخرجها من ��ه ..وي�صل
بها النفع ��ال حد ًا يجعلها تردد مع نف�صه ��ا :يا اإلهي ملاذا
تزوج ��ت ..وي�صتم ��ر احل ��ال ت�ص ��ل لزوجها دع ��وة من
مركيز اأورفيليه ،وال ��ذي كان قد اأجرى له �صارل عملية
�صغ ��رية ،وم ��ن جانبه ��ا كان ��ت اإمي ��ا يف غاي ��ة ال�صوق
لروؤي ��ة ما ه ��و جديد ..ف�صعدت بروؤي ��ة ق�صر فاخر فيه
ما يروقها من البذخ يف الأثاث والوجوه املرتفة ويف
املائدة العامرة با�صناف الطعام والفاكهة .واأ�صعدها
ا�صتقب ��ال ماركي ��ز وزوجته حتى انه ��ا رق�صت خالل
حفل ��ة باذخة الهبت فيها م�صاعر ال�صعادة والغبطة..
وعلى اأث ��ر ذلك بداأت جذوة احل ��ب تخمد من جانب
اإميا لزوجها ،و�صارت تتوق اإىل الأجواء املخملية،
حلم ��ا منها باأن تكون واحدة م ��ن بنات تلك الطبقة
خا�ص ��ة ،انها من النوع ال ��ذي يزهو يف احل�صول
عل ��ى الأ�صي ��اء القريب ��ة ،وتطم ��ح اإىل م ��ا بعدها.
كان ��ت تبح ��ث ع ��ن ع ��امل الل ��ذات والنفع ��الت
العنيف ��ة ،وتتمنى احل�صول عل ��ى ال�صيء و�صده
بينم ��ا وجدت �ص ��ارل ما�صي ًا يف خدم ��ة مر�صاه
والرحت ��ال يومي ��ا لزيارته ��م .لذا مل ��ت احلياة
الرتيب ��ة حت ��ى ب ��دت مري�ص ��ة وه ��ي يف حملها
الأول ،وهن ��ا �ص ��رع �ص ��ارل بتغيري م ��كان اإقامة

الأ�ص ��رة والنتق ��ال اإىل مكان اآخر ،و�صل �ص ��ارل واإميا اإىل
القرية ال�صغرية وا�صتقبلهما فيه ��ا ال�صيديل هوميه واأقام
احتفا ًل لهما يف الفندق الوحيد الأ�صد الذهبي ،واأعدت لهم
حفل ��ة ع�صاء ،وعلى مائ ��دة الع�صاء جل�ص اأربع ��ة اأ�صخا�ص
�ص ��ارل واإمي ��ا وهوميه وليون �ص ��اب و�صيم اأع ��زب يدر�ص
القان ��ون يف باري� ��ص ،ويف اثن ��اء حدي ��ث دار بينهم وافق
لي ��ون راأي اإمي ��ا وه ��ي تط ��رح م�صاأل ��ة ال�صاأم ال ��ذي ي�صب
الإن�ص ��ان نتيجة وجوده يف م ��كان واحد .واأعجبه قبل ذلك
جمالها ومظهرها الأني ��ق ..وعندما ان�صغل �صارل وهوميه
بتن ��اول الطعام ،بداأ ليون يتبادل الأحاديث العامة مع اإميا
فب ��دا له ��ا اأنه �صغ ��وف باخليال ويح ��ب املناظ ��ر الطبيعية،
وبخا�ص ��ة تلك الت ��ي حدثه عنها اب ��ن عمه ال ��ذي �صافر اإىل
�صوي�صرا ،ووجد كل من اإميا وليون اأ�صياء م�صرتكة بينهما
عل ��ى مدى �صاعتن م ��ن احلديث اأثناء الع�ص ��اء ..كان ليون
ي�صك ��ن يف البيت نف�صه الذي ي�صكن فيه ال�صيديل واأ�صرته،
وق ��د كان م ��كان �صك ��ن اإمي ��ا وزوجه ��ا يف نف� ��ص املوقع يف
بي ��ت اآخر لل�صيديل ..وبعد مدة و�صع ��ت اإميا حملها وكان
بنتا ا�صمته ��ا (بريت) اأقامت الأ�صرة حف ��ال دعي اإليه معظم
اأه ��ل البلدة ومن �صمنه ��م ليون .ويف اإح ��دى زيارات اإميا
لبنتها عند املر�صعة �صادفت ليون ودعته اإىل �صحبتها يف
الزي ��ارة ،وذهب ��ا معا اإىل بيت املر�صعة .وق ��د �صعرا ب�صيء
م ��ن اخلدر العجيب ي�صري فيهم ��ا ،وكان من عادة اجلريان
اأن يجتمع ��وا يف بع� ��ص الأم�صي ��ات حيث يلع ��ب ال�صيديل
والطبي ��ب لعبة ال ��ورق والدومينو ،وكان ي ��روق لإميا اأن
جتل�ص اإىل جانب ليون ،ليقراأ لها بع�ص الأ�صعار العاطفية،
وبخا�ص ��ة عندم ��ا كان النعا� ��ص يغل ��ب عل ��ى ال�صي ��ديل
والطبيب ..وقد �صار لي ��ون يهدي الطبيب وزوجته بع�ص
التح ��ف والكت ��ب الطبية .و�ص ��ار يرافق �ص ��ارل يف بع�ص
رحالته ،لزيارة مر�ص ��اه .وقد بدا يف نف�ص ليون اأنه يحب
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اإمي ��ا ولكنه مل ي�صتط ��ع اأن ي�صرح لها بذل ��ك ،وانتظر حتى
حت ��ن الفر�ص ��ة املنا�صب ��ة ،ومع بداي ��ة تفكري اإمي ��ا وليون
بح ��رارة الل ��ذة الت ��ي �صيح�صل عليه ��ا كل منهم ��ا اإذا حتابا
حاول تاجر لرييه اأن يت�صلل اإىل جيوب اإميا ليعر�ص عليها
خدمات ��ه يف جل ��ب املالب� ��ص واأدوات الزين ��ة لها م ��ن اأ�صهر
امل ��اركات يف باري�ص ..ويالحظ لي ��ون �صيئ ًا غريبا من اإميا
الت ��ي حتدثه ع ��ن طيبة زوجه ��ا ،واأن ربة البي ��ت ال�صاحلة
لبد اأن ترعى زوجها وبيتها وتهتم بهما ،وعندما ت�صرتجع
بنتها من عند املر�صعة يقول يف نف�صه :يا له من جنون كيف
ال�صبي ��ل اإليها .ولكن اإمي ��ا يف احلقيقة كانت تخفي يف هذا
الزه ��د والرقة ما يحرق ذاتها من �صهوات وغيظ وكراهية.
كان ��ت تهوى ليون وتن�ص ��د العزلة لت�صع ��د بطيفه ..والعفة
الت ��ي ات�صفت بها كانت ب�صبب كونه ��ا زوجة للطبيب ،واأن
هذه العفة وقفت حائال دونها ودون حتقيق �صهواتها ،واأن
زوجه ��ا ل ي�صتحق كل ذلك ،واأنه من واجبها اأن تواجه هذا
النفاق العف ��ة التي تتظاهر بها .لب ��د اأن تنتهي بالهرب مع
ليون من اجلحيم الذي تعي�ص فيه .ويف الوقت نف�صه ت�صاأل
نف�صه ��ا ماذا لو مل ي�صتمر ليون يف حبي ،ثم تخل�ص اإىل اأن
مر�صه ��ا تعا�صتها بداأ بعد الزواج .وتخ ��ال اأن ما ي�صاعدها
يف اأزمته ��ا ه ��و اللج ��وء اإىل الكني�صة من اأج ��ل العرتاف،
ولكنه ��ا مل تكن ق ��د اأخطاأت حتى تع ��رتف ..وتذهب بالفعل
اإىل الكني�ص ��ة ..وعندما تعود اإىل البيت تكون اأ�صد ع�صبية
وث ��ورة .وحتاول ابنتها ال�صغرية الق ��رتاب منها فتدفعها
ب�ص ��دة .وتت�صب ��ب يف اإحداث جرح يف خده ��ا وحن يراها
زوجه ��ا يف توترها يتجه �صوب ليون الذي يتوج�ص خوف ًا
م ��ن �صارل ،ولكنه يتنف�ص ال�صع ��داء عندما يعرف اأنه يريد
راأيه يف تقدمي هدية لزوجته ..وعلى حن فجاأة يبدي ليون
رغبته يف الرحي ��ل اإىل باري�ص ليكمل درا�صته يف القانون،
ف ��ودع اإميا وم�ص ��ى ..وقد مر�صت اإميا بع ��د �صفره ..ولكن
حب ��ا اآخر هب ��ط على قلبها وه ��و رودل ��ف بولجنيه مغامر
اأعزب ابن الرابع ��ة والثالثن �صار ح�صر اإىل بيت الطبيب
قا�صد ًا ال�صت�صف ��اء لغالم ي�صتغل عنده .ويفن بجمال اإميا
عندم ��ا وقفت ت�صاعد الطبي ��ب اأثناء عالج ��ه الفني ،وياأخذ
بال ��رتدد على الطبيب لروؤية اإميا ،وتك ��ون الفر�صة مالئمة
للق ��اء اأثن ��اء اقام ��ة املعر� ��ص الزراع ��ي يف اأونفي ��ل .وقد
�صحبها اإىل ذلك املعر� ��ص .وحتدثا عن ال�صعادة ،و�صرح
لها باأنها لن جتدها ما دامت يف ع�صمة ذلك الطبيب .وانها
�صتج ��د ال�صعادة مع ��ه وهو �صاح ��ب الق�ص ��ر واملزرعة
واخليول ..ومع انتهاء احلفل يرافقها اإىل منزلها.
وحدث اأن متر� ��ص اإميا ،ويح�ص ��ر رودلف في�صاأله
�ص ��ارل الطبيب اإذا كان ��ت ريا�صة اخلي ��ل �صتفيدها
ويهي �� لها �ص ��ارل مالب�ص ركوب اخلي ��ل ويبلغه اإن
زوجت ��ه حتت ت�صرف واأنه يعل ��ق الأمل على لطفه..
وم ��ع عودته ��ا م ��ن ق�صر رودل ��ف �صاح ��ب اخلربات
الن�صائية اأخذت اإمي ��ا ت�صيح� :صار يل ع�صيق ًا .وراأت
اإمي ��ا يف ع�صقها لرودلف نوع ًا من النتقام من زوجها،
ولك ��ن رودلف ل يلبث اأن ميلها ويعل ��ن لها اأن زيارتها
ل ��ه قد ت�صب ��ب بع�ص الأقاوي ��ل حول ��ه ..وكانت جتربة
اإمي ��ا م ��ع ليون ورودل ��ف جترب ��ة فا�صلة ،اأم ��ا جتربتها
املادي ��ة مع لرييه التاج ��ر فكانت �صبب ًا يف دم ��ار الأ�صرة
امل ��ادي فق ��د اأغراه ��ا بال�صتدان ��ة وم ��ن ثم انق� ��ص عليها
يف اللحظ ��ة املنا�صب ��ة ،اإذ كان يع ��رف بعالقته ��ا مع ليون
ورودلف وكان ��ت تخ�صى من اأن يف�صي اأ�صرارها واأغراها
بتدوير الكمبيالت وباحل�صول على توكيل مايل عام من
زوجها بالت�صرف يف اأمواله .وت�صوء حالة اإميا ال�صحية
واملالية وذلك عندما يعلن احلجز على اأمالك زوجها فتلجاأ
اإىل لي ��ون الذي تلتقيه م ��رة اأخرى يف اإح ��دى املنا�صبات
وتعا�صره معا�ص ��رة الأزواج وتطلب منه املال لكنه يعتذر
وكذل ��ك الأمر مع رودلف ..فتعود خائبة لتتناول ال�صم ول
يلب ��ث زوجها اأن يكت�صف ر�صائ ��ل عا�صقيها فيموت وحيد ًا
وتت�ص ��رد ابنته ��م ال�صغ ��رية لتعمل عامل ��ة يف م�صنع عند
خالتها الفقرية.
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رواية تﺠمﻊ بين الحب والﻄب مﻊ بداية الﺜورة الروسية
بغداد اأورا

الأي ��ام ومي�ص ��ى عائ ��د ًا اإىل لرا .وعنده ��ا تكت�صف زوجت ��ه باأنه مل يعد
يف خمي ��م ال�صجن وباأن ��ه اتخذ لنف�صه ا�صم ًا قلمي ًا ه ��و �صرتيلنك ،وباأنه
�ص ��ار ع�ص ��و ًا يف احلكوم ��ة اجلديدة املح�صن ��ة ،وبرغم م ��ن ا�صتقراره
هن ��اك لفرتة وجي ��زة اإل اأن ��ه مل يقم بزيارته ��ا اأو بزيارة ابنت ��ه معتزم ًا
اإنهاء املهمة اأو ًل .تنتق ��ل لرا للعي�ص مع يوري ،لكنهما يكت�صفان باأنهما
مالحقان في�صافران اإىل مزرعة كان يوري قد عا�ص مع عائلته فيها �صابق ًا،
حي ��ث يعود اإىل كتابة ال�صعر معرب ًا عن خماوفه و�صجاعته وحبه لالرا،
وتظهر ل ��ه خماوفه اأخرى مع ظهور حبي ��ب لرا القدمي كوماروف�صكي،
الذي يخربهما ب� �اأن الثوار يعلمون مبخبئهم ��ا وباأنهم �صيقتلونهما من
دون ري ��ب ،ون�صحهما با�صطحابهم ��ا اإىل اخل ��ارج ،كان باإمكان يوري
اللح ��اق بعائلت ��ه ،كان باإمكانه قبول ذل ��ك نظر ًا ل�صتياق ��ه لعائلته ،لكنه
يرف� ��ص امل�صاعدة من اأجل اإنق ��اذ حياة لرا .وبالرغم من ذلك ،يخرب لرا
باأنه �صوف يلح ��ق بها وهكذا تركته وراءها .ويف وحدته ،بداأ بال�صرف
املف ��رط ..ويف اإح ��دى الليايل ،يهجر با�صا احلكوم ��ة اجلديدة .وعندما
يعل ��م مبدى حب ي ��وري ولرا واأحدهم ��ا لالآخر يق ��رر النتحار ويطلق
النار على نف�صه ،حينه ��ا يعود يوري اإىل مو�صكو ويبداأ كتاباته الأدبية
يج ��د له اأخوه وظيفة يف اإحدى امل�صت�صفيات ،لكنه ميوت بعد يوم عمله
الأول ،وتع ��ود لرا لرتاه ..تدخل املن ��زل لتجد ج�صده م�صجى هناك من
دون ح ��راك فت�صاب بالنهيار اإل اأنها ت�صاعد اأخ ��اه على جمع كتاباته..
ويعم ��ل اأ�صدقاء جيفاغ ��و على جمع اأ�صع ��اره .وتنته ��ي الق�صة مب�صهد
ق�ص ��ري يحدث بع ��د مرور ع�ص ��ر �صنوات على احل ��رب العاملي ��ة الثانية،
حينم ��ا فكر اأ�صدقاء جيفاغو القدامى ملي� � ًا مب�صري بالدهم ،وهو ظهور
جيفاغو كتج�صيد لبا�صرتن ��اك ولرا كتج�صيد لرفيقته اأولغا اإيفان�صكايا
الت ��ي مت اعتقاله ��ا مع ابنته ��ا اإثر م ��وت الكاتب ..وبذل ��ك جمعت رواية
دكت ��ور جيفاغو ب ��ن الفل�صف ��ة والأدب والط ��ب واملح ��ور الرئي�ص فيها
كان ��ت الثورة ،والتي تناولها م ��ن وجهة نظر ت�صمنت نقد ًا لذع ًا للنظام
ال�صم ��ويل يف رور�صي ��ا حت ��ى انه مل ي�صتط ��ع ن�صر الرواي ��ة يف الحتاد
ال�صوفيت ��ي فهربها اىل ايطاليا ون�ص ��رت هناك عام  ،1957واثري حولها
ج ��دل وا�صع حتى ان بع�ص النقاد هاجمها من دون الطالع عليها ،لكنها
يف العام الت ��ايل فاز كاتبها بجائز نوبل للقيمة الفنية يف روايته ب�صكل
عام ،ومن خاللها اأو�صح ان احلب ل ميكن ان يتغري بالرغم من الظروف
الت ��ي مير بها املحبن وقد جت�صد ذلك يف العالقة بن يوري ولرا فعلى
الرغم من تباعدهما لفرتات طويلة اإل اأن ذلك مل ينه احلب بينهما.

مــــن ا
ص ـــــــدارات

اأكرث من ق�صة حب يت�صاعد لهب نريانها مع بداية الثورة الرو�صية عام
 1903اإذ يجمع الأديب الرو�صي بوري�ص با�صرتناك بن احداث ال�صرية
والتاريخ يف روايته (دكتور جيفاغو) ال�صادرة عن دار (املدى) للثقافة
والن�ص ��ر ..البطل الرئي�ص هو ي ��وري اأندرييفيت� ��ص جيفاغو يظهر يف
العا�ص ��رة م ��ن عمره يعي�ص مع اأم ��ه ،يقع يف حب توني ��ا ويرتبط معها
بعالقة حميمية حتى تنجب منه طف ًال ..وتت�صاعد الأحداث حتى تاأخذه
احل ��رب اىل اأج ��واء اأخرى ع�صك ��ري ميار�ص مهنته يف جم ��ال الطب..
وهن ��اك يغري ��ه جمال فتاة �صابة ه ��ي لري�صا فيودوروفن ��ا فلم ي�صتطع
ال ان يك ��ون بن اأح�صانها ..ثم يتحول مب�صاعره واحا�صي�صه اىل لرا
الت ��ي مرت بفرتة ع�صق مع كوماروف�صك ��ي ،لكنها �صعرت بالذنب جتاه
حمبوبه ��ا يف ف ��رتة الطفولة بافلوفيت� ��ص با�صا اآنتيب ��وف ،مما يدفعها
للبح ��ث عن ��ه بن قطع ��ات اجلي�ص فتفاج� �اأ باأنهم اعتربوه ميت� � ًا ..لكنه
يف الواق ��ع كان �صجين ��ا بعد ان تركت جمموعته خل ��ف خطوط العدو،
ليتح ��رر بعده ��ا من اجلي� ��ص ..كان �صع ��ور لرا وي ��وري الواحد جتاه
الآخ ��ر هو الجن ��ذاب من دون التعبري ع ��ن هذا ال�صع ��ور ..بعد انتهاء
احل ��رب يعود يوري اإىل موطنه مو�صكو واإىل اأ�صدقائه القدامى اإل اأن
العامل ��ن معه �ص ��اروا دائمي ال�صك به حتت وط� �اأة تاأثري البول�صيفيك،
واجته يوري ل�صتعمال حد�صه عو�ص ًا عن منطقه .تتفكك العائلة بعامل
ال�صف ��ر وينق�صم الث ��وار املارك�صيون ،وكان على عائل ��ة يوري النتقال
عل ��ى من قطار ي�صتعمل لنق ��ل الب�صائع .كانت م ��دة الرحلة يف القطار
طويل ��ة ما اأتاح ليوري الوقت الكايف لردة الفعل ،كان مت�ص ًال بالأ�صياء
احل�صية املحيطة به وهو يرى معاناة �صجناء الثورة الرو�صية .ين�صهر
ي ��وري مبب ��داأي امل�ص ��اواة واحلرية لكنه يتح ��رر من املب ��ادئ الثورية
غ ��ري الفكري ��ة ..ت�صل العائل ��ة ب�ص ��الم اإىل الأورال لت�صتقر يف مزرعة،
وي�صتغل يوري ال�صتاءات الطويل ��ة لكتابة ال�صعر .وعند قيامه بزيارة
حملي ��ة يلتقي بالرا ويب ��داأ معها عالقة عاطفي ��ة ،ويت�صاركان يف بهجة
وجودهم ��ا مع ًا .ثم يخ ��رب يوري زوجته عن ع ��دم اإخال�صه لها ويطلب
منه ��ا ال�صم ��اح ،اإل اأنه حينم ��ا تاأهب للعودة اإىل املن ��زل تقوم جمموعة
م�صارك ��ة يف احل ��رب الأهلية الرو�صية باختطاف ��ه واإجباره على العمل
يف خدمته ��ا كطبيب ..ميكث هناك ل�صن ��وات عدة اإىل اأن يهرب يف اأحد

سيارة الشعب ..تاريﺦ »الﺴلحفاة«
جع ��ل امل� �وؤ رخ برن ��ار ريج ��ر ،م ��ن التاري ��خ
الأوروبي ،يف القرنن التا�صع ع�صر والع�صرين،
وخا�ص ��ة تاري ��خ اأملانيا وبريطاني ��ا ،مو�صوع
اهتمام ��ه الرئي�صي .وم ثلت العالقة بن التقدم
التكنولوجي اأحد م�صارب بحثه ذات الأولوية.
هك ��ذا ،وبعد اأن ق� �دم كتاب ��ا عن"التكنولوجيا
وثقافة احلداث ��ة يف بريطانيا" ،مو�صوع اأحد
كتب ��ه ال�صابقة ،يك ر�ص كتاب ��ه الأخري ل�"�صيارة
ال�صع ��ب" .ويق�صد بذلك �صيارة"الفولك�صفاغن
ال�صه ��رية ،كوك�صينيل"الت ��ي اأطلق ��وا عليه ��ا
ت�صميات مثل"ال�صلحفاة"و"اخلنف�صة" .وهو
يكت ��ب تاريخ ��ا عاملي ��ا ل�صي ��ارة فولك�صفاغ ��ن
كوك�صيني ��ل" ،كم ��ا يق ��ول العن ��وان الفرع ��ي
للكتاب.
ل �صك اأن ال�صيارة كانت عموما من الخرتاعات
التي غ � �ريت كثريا من منط حي ��اة الب�صر ومن
عالقاته ��م م ��ع امل�صاف ��ات ،وكان ��ت وراء بن ��اء
�صب ��كات طرق املوا�ص ��الت .وكانت باخت�صار،
م ��ن الثم ��رات الأ�صا�صي ��ة للث ��ورة ال�صناعي ��ة
الكربى.

يف ع ��ام  1938ح�صر ادول ��ف هتلر ،الذي كان
قد و�ص ��ل اإىل قمة ال�صلط ��ة يف اأملانيا منذ عام
 ،1933معر�ص ال�صيارات يف العا�صمة الأملانية
برل ��ن .وق ��دم ه ��و نف�صه�"،صي ��ارة �صغ ��رية
غريب ��ة ال�ص ��كل ورخي�ص ��ة ال�صعر"للح�صور.
واعت ��رب اأن ��ه ميك ��ن جلميع"الآرين"م ��ن
اأبن ��اء ال�صعب الأمل ��اين ،ال�صتف ��ادة منها .تلك
ال�صيارة"الغريبة" ،غدت بعد عدة عقود الأكرث
مبيعا ،واأك ��رث جذبا ملالين النا�ص يف خمتلف
اأنحاء العامل.
اإن فولك�صفاغ ��ن �صيارة ال�صع ��ب التي تو�صف
�صجة
من قبل املوؤلف اأنها غري مريحة وت�صدر 
كبرية ،وبالأحرى ،قبيحة ال�صكل ،اأ�صبحت يف
واقع الأم ��ر ،كما د لت اأرقام املبيعات وعمليات
ا�صتط ��الع ال ��راأي ،ال�صيارة"الأكرث �صعبية يف
القرن الع�صرين ،بال منازع".
ي�ص ��ري املوؤل ��ف يف هذا ال�صي ��اق ،اىل اأن اأملانيا
كانت يف مطلع �صن ��وات الثالثينات من القرن
املا�ص ��ي ،م ��ن ب ��ن"الأ الأق ��ل ت�صنيع ��ا يف
الق ��ا رة الأوروبي ��ة" ..ذل ��ك اأن برل ��ن نف�صها،

كان عليها النتظار حتى عام  1925كي تتزو د
�صوارعه ��ا ب�"اإ�صارت ��ن �صوئيت ��ن" ،لتنظي ��م
حرك ��ة امل ��رور .ويب ��ن املوؤل ��ف اأن هتل ��ر كان
يريد"ت�صنيع اأملانيا باأي ثمن" ،كي ت�صبح يف
م�صاف بريطانيا وفرن�صا.
ما يوؤ كده املوؤلف ،اأن تلك ال�صيارة(ال�صلحفاة)
اأ�صبح ��ت ،بعد احلرب العاملي ��ة الثانية وفرتة
الزده ��ار الن�صب ��ي الذي �صهدته بل ��دان عديدة
يف الق ��ا رة الأوروبي ��ة ،اللوؤلوؤة"الت ��ي �صع ��ى
للح�ص ��ول عليها اأبن ��اء الطبقات الو�صطى ،يف
العامل اأجمع.
واأ�صح ��ت الغالب ��ة يف امل�صه ��د الأمل ��اين عل ��ى
الطرق ��ات ،يف �صنوات ال�صبعين ��ات من القرن
ال .،20ويح ��دد املوؤلف القول انه ��ا اكت�صحت
ال�ص ��واق ومالت ال�ص ��وارع ان ��ذاك .وكان اأن
ا�صتط ��اع هذا"احلي ��وان غريب ال�ص ��كل" ،يف
الفرتة نف�صها ،اأي�صا ،وحتديدا عام  ،1972اأن
يزيح �صيارة فورد � � Tعن عر�ص ال�صيارات.
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